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تحلیلگر مسائل اقتصادی

دنیا به مکانی کمتر قابل اعتماد تبدیل شده 
است. سهم جمعیت جهان که معتقدند »به اکثر 
مــردم می تــوان اعتمــاد کرد« در 15 ســال گذشــته 
تقریباً 20 درصد کاهش یافته است. مسائلی چون 
همه گیری، این روند نزولی را تشدید کرده است. 
فرسایش اعتماد پیامدهای جدی برای اقتصاد دارد 

زیرا اعتماد برای تجارت، رکنی اساسی است. در سال 1972، کنت 
ارو، برنــده جایــزه نوبــل، چنین نوشــت: "عمالً هــر معامله تجاری 
در درون خود دارای یک عنصر اعتماد اســت" یک کســب و کار بر 
اســاس اعتماد انباشــته ای کــه هر یک از ذینفعــان آن دارند رونق 
می گیــرد. این موضــوع در مورد دولت ها نیز صدق می کند. از این 
نظر، اعتماد مانند یک وب به هم وابسته است که همه بازیگران 
یک اقتصاد را به هم متصل می کنند و بر نحوه همکاری آنها برای 

پیشبرد رشد تأثیر می گذارند.
رابطــه مثبــت بین اعتمــاد و اقتصاد کالن به خوبی شــناخته 
شده است. کشورهایی که کسب وکارها، دولت ها و سایر مؤسسات 
اعتماد بیشتری در آن ها ایجاد کرده اند، رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی سرانه قوی تری را تجربه می کنند که معیاری استاندارد برای 
رونق اقتصادی است. اقتصاددانان کالن با استفاده از اعتماد در میان 
افراد به عنوان نماینده ای برای سطح اعتماد ایجاد شده در یک کشور، 
نشان داده اند که با بهبود اعتماد، رونق اقتصادی نیز افزایش می یابد. 
به عنوان مثال، یک متاآنالیز در ادبیات اقتصادی نشان می دهد که 
افزایش 10 درصدی در سهم افراد قابل اعتماد در یک کشور باید رشد 
ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را حدود 0.5 واحد درصد 
افزایش دهد. رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه جهانی 
بین سال های 2015 و 2019 به طور متوسط حدود 2.2 درصد بوده 
است. اضافه کردن بیش از 40 میلیارد دالر به تولید سال 2019 این 

مهم را تصریح کرده است.

"اعتماد" چیست؟
در سراسر اقتصاد کالن - از جمله زمینه های تجاری، کشورها، 
رهبران کسب وکار، کارمندان، و سایر شرکت کنندگان در بازار- با عمل 
کردن به شایستگی و نیت درست، اعتماد ایجاد می کنیم و آنرا حفظ 

می کنیم. 
»شایستگی برای اعتماد« پیش شرطی اساسی است و به توانایی 
اجرا، پیگیری آنچه می گویید انجام خواهید داد و عمل به قول برندتان 
اشاره دارد. »قصد« نیز به عنوان دومین شاخص در این زمینه به دلیل 
اعمال شما، از جمله انصاف، شفافیت، و تأثیرگذاری اشاره دارد و این 
دو الزم و ملزوم بوده و یکی بدون دیگری نمی تواند اعتماد ایجاد کند 

یا بازسازی کند.

بررسی رابطه بین اعتماد و رشد اقتصاد کالن
از دیدگاه عرضه، فقط دو راه برای افزایش رشد سرانه تولید 
ناخالص داخلی وجود دارد  »افزایش سرمایه گذاری تجاری یا افزایش 

بهره وری« و »اعتماد«.
افزایش اعتماد نه تنها مقدار سرمایه گذاری ثابت کسب و کار را 
افزایش می دهد، بلکه رشد بهره وری را از طریق سرمایه گذاری با کیفیت 
باالتر، انباشت سرمایه انسانی، بهبود سازمانی و بین المللی شدن را 

نیز افزایش می دهد.
تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، یک معیار استاندارد برای 
رونق اقتصادی یک کشور است. از نظر تئوری برابر با خروجی هر نفر 

و درآمد به ازای هر نفر است. مجموع 
تولیــد ناخالــص داخلــی می تواند با 
بزرگتر شدن جمعیت افزایش یابد، اما 
اگر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز 
افزایش نیابد، به معنی بهبود وضع 
جمعیت نسبت به قبل نیست. رشد 
سرانه تولید ناخالص داخلی تابعی از 
سطح سرمایه گذاری تجاری و بهره وری 
کل عوامل )TFP( است. افزایش هر دو باعث افزایش 

رشد تولید ناخالص داخلی سرانه می شود.
افزایش سرمایه گذاری تجاری نسبتاً ساده است. خرید تجهیزات 
یا نرم افزار بیشتر، ظرفیت تولید یک اقتصاد را افزایش می دهد. با 
این حال، با کاهش بازده همراه است. برای مثال، سرمایه گذاری روی 
لپ تاپ دوم برای 10 کارگر تأثیر بیشتری بر خروجی محصول خواهد 

داشت تا خرید 100مین لپ تاپ برای 10 کارگر.
رشد TFP خروجی اضافی است که می توانید با همان ورودی ها 
به دســت آورید. شــما می توانید آن را به عنوان دســتورالعمل برای 
تجارت در نظر بگیرید در حالی که سرمایه فیزیکی و نیروی کار مواد 
تشکیل دهنده هستند. رشد TFP می تواند از چند منبع باشد. در برخی 
موارد، TFP به دلیل تغییرات سازمانی رشد می کند. یک مثال خط 
مونتاژی است که در آن مرتب کردن مجدد همان کارگران و تجهیزات 
خروجی بیشتری در ساعت به همراه دارد. کیفیت ورودی ها همچنین 
می تواند TFP را افزایش دهد. یک کارگر با مهارت بیشتر در هر ساعت 
کار بیشتر تولید خواهد کرد، که به این معنی است که بهبود سرمایه 
انسانی و ایجاد مهارت باعث افزایش بهره وری می شود. به طور مشابه، 
سرمایه گذاری های تجاری با کیفیت باالتر خروجی بیشتری را به همراه 
خواهد داشت. یک کامپیوتر سریعتر نسبت به یک مدل کندتر می تواند 
داده های بیشتری را در ساعت پردازش کند. برای دو مثال اخیر، می 
توان TFP را بیشتر به عنوان یک نوآوری تکنولوژیکی در نظر گرفت تا 

دستور العمل.

افزایش سرمایه گذاری تجاری از طریق اعتماد
محیط های قابل اعتماد بیشتر، می تواند هزینه ها را کاهش دهد و 
سرمایه های بیشتری را برای سرمایه گذاری آزاد کند. اعتماد می تواند رشد 
سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی را با افزایش مقدار سرمایه گذاری 
تجاری که امکان پذیر است افزایش دهد. یکی از راه هایی که امکان 
سرمایه گذاری بیشتر را فراهم می کند، کاهش هزینه برای تراکنش های 

روزمره است. به دیگر سخن، عدم اعتماد می تواند گران باشد.
نوشتن و اجرای قراردادها، نظارت بر رفتار کارگران و پیمانکاران 
فرعی، و اجرای پروتکل های امنیتی هزینه دارد. ایجاد اعتماد بیشتر 
با سهامداران، مانند کارمندان و شرکای زنجیره تامین، سازمان را قادر 
می سازد تا سرمایه گذاری در نظارت و نظارت را به سایر بخش های 
کسب وکار تخصیص دهد. افزایش کار از راه دور را در نتیجه همه گیری 
در نظر بگیرید. اعتماد بین کارفرمایان و کارمندان آنها برای کار از راه 
دور افزایش یافته است و در نتیجه، بسیاری از سازمان ها در حال 
برنامه ریزی هستند تا به کارمندان خود اجازه دهند تا از راه دور کار کنند. 
بهبود رضایت و بهره وری کارکنان مطمئناً برخی از هزینه ها اجتناب ناپذیر 
خواهند بود، اما محیط های قابل اعتماد بیشتر دارای اثرات جانبی 
مثبتی هستند که باعث غیرضروری شدن برخی هزینه ها و افزایش 

بازدهی سرمایه گذاری می شوند.
اعتماد قوی تر به بخش مالی باعث می شود که سرمایه به راحتی 
در دسترس باشد. بانک هایی که مورد اعتماد نیستند در مواقع بحرانی 
با برداشت سریع تر پس انداز مواجه می شوند. شواهد نشان می دهد 

 Lehman که اولین افرادی که پس از فروپاشی بانک
Brothers سپرده های خود را برداشت کردند، کسانی 

بودند که کمترین اعتماد را به بانک خود داشتند.
مشتریان قبل از رکود بزرگ، سرمایه بیشتری 
بــرای حمایــت از اقتصاد در دســترس حاکمــان قرار 
خواهند داد. اعتماد به بخش مالی در خارج از بحران 
نیز مهم است. خانوارهای با اعتماد بیشتر در طول 
تاریخ، سهم کمتری از پس انداز خود را در زیر تشک نگه 
داشته اند و بیشتر از مؤسسات اعطای اعتبار استفاده 
می کنند. این امر نتایج بهتری را برای ارائه دهندگان خدمات مالی ایجاد 
می کند و سطح سرمایه ای را که می توان برای سرمایه گذاری تجاری 

استفاده کرد، را افزایش می دهد.

افزایش بهره وری از طریق اعتماد
اعتماد بر کیفیت و نوع سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر می گذارد. 
بی اعتمادی می تواند باعث شود که برخی از سرمایه گذاری ها بسیار 
پرخطــر بــه نظر برســند، موضوعی که می توانــد منجر به تخصیص 
ســرمایه گذاری نامناســب شــود. برای مثال، کشــورهایی که ســطح 
اعتماد پایینی دارند تمایل دارند در پروژه هایی با افق زمانی کوتاه تر 

سرمایه گذاری کنند.
سرمایه گذاری با افق زمانی طوالنی تر نیازمند اعتماد بیشتر به 
کارگران برای تکمیل پروژه، به تأمین کنندگان برای دریافت تجهیزات 
الزم، به مشتریان برای ادامه کار و طول عمر مفید سرمایه گذاری است. 
از بین سه نوع عمده سرمایه گذاری تجاری، سازه ها و ساختمان های 
اداری و انبارها طوالنی ترین افق زمانی را دارند و پس از آن تجهیزات و 
سپس محصوالت دارای مالکیت معنوی مانند نرم افزار قرار دارند. در 
غیاب اعتماد، کسب وکارها ممکن است تنها از طریق سرمایه گذاری با 
افق های زمانی کوتاه، مانند نرم افزار، به جای افزایش ظرفیت بیشتر 
از طریق سرمایه گذاری هایی با افق زمانی طوالنی تر، مانند ساختار، به 

افزایش ظرفیت دست یابند.
ســرمایه گذاری در تحقیق و توســعه از مشــکل مشــابهی رنج 
می برد. از آنجایی که نظارت بر کیفیت تحقیقات در حین انجام آن 
تقریباً غیرممکن است، اعتماد پایین بین کارفرما و محقق منجر به 
کاهش نرخ چنین سرمایه گذاری می شود. وادار کردن شرکت ها به 
کنار گذاشتن سرمایه گذاری هایی که پتانسیل عبور از مرز فعلی نوآوری 
را دارند؛ یک محیط اعتماد باالتر بین کارفرما و محقق است که منجر 
به انواع سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه ای می شود و می تواند 
نوآوری های با ارزش افزوده باالتری را به همراه داشته باشد که در نهایت 
بهره وری را افزایش می دهد. اگر محیط های با اعتماد باالتر ابتکارات 
تحقیق و توسعه جاه طلبانه تری داشته باشند، باید تقاضا برای کارگران 
تحصیل کرده و مولد را افزایش دهند. در این حالت تقاضای بیشتر برای 
چنین کارگرانی می تواند سطح متوسط سرمایه انسانی را در هر شرکت 

و در کل اقتصاد بهبود بخشد.
متأســفانه اعتماد بین کارفرما و کارمند شکســته شده است. 
تحقیقات اخیر Deloitte نشان داد که حدود 40٪ از کارمندان در ایاالت 
متحده اعتماد زیادی به کارفرمای خود ندارند. از طرف دیگر، بهبود اعتماد 
سرمایه انسانی را قادر می سازد تا ارزش بیشتری ارائه دهد. تحقیقات 
Deloitte نشان می دهد که احتمال یافتن فرصت های شغلی جدید در 
کارکنانی که به کارفرمای خود بسیار اعتماد دارند، تقریباً نصف است. 
در عین حال اگر کارگران اطمینان داشته باشند که کارفرما به آنها برای 
تالش هایشان پاداش می دهد، احتمال بیشتری برای سرمایه گذاری 
در ساخت مهارت های خود دارند. این امر به ویژه در مورد مهارت های 

غیرقابل انتقال یا خاص شرکت صادق است

اعتماد همچنین می تواند بهره وری را از طریق ابزارهای غیر مرتبط 
با سرمایه گذاری های اضافی افزایش دهد. یکی از راه هایی که این اتفاق 

می افتد از طریق تصمیم گیری غیرمتمرکز است.
تصمیم گیری غیرمتمرکز به نزدیک ترین افراد به مشکل، قدرت 
می دهد تا آن را حل کنند، و باعث می شــود شــرکت در یک محیط 

کسب وکار در حال تغییر، سریع تر با تغییرات سازگار شود.

اعتماد، کلید بهبود فروش صادراتی است
در سطح کشور، اعتماد بیشتر با تجارت بین المللی بیشتر همراه 
است. برای مثال، یک مطالعه اروپایی اخیر نشان می دهد که تقویت 
اعتماد بیشتر در سطح سازمانی می تواند به فروش بین المللی بیشتر 

منجر شود.
یکپارچگی بیشتر در اقتصاد جهانی و واردات و صادرات خود 
می تواند رشد بهره وری را افزایش دهد. به عنوان مثال می تواند به کسب 
و کارها اجازه دهد تا بر مزیت نسبی خود تمرکز کنند و در بخش هایی 
از کسب و کار سرمایه گذاری کنند که بیشترین نتایج را به همراه دارد. 
بین المللی سازی با انتقال فناوری و دانشی مرتبط است که می تواند 
بهره وری و در نتیجه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی را افزایش دهد.
موفقیت بخش هواپیماسازی برزیل، که با توجه به ماهیت بسیار 
فنی این صنعت، یک شاهکار بزرگ است. موفقیتی که تا حد زیادی 
به دلیل انتقال دانش بود. انتقال فناوری که از طرف تامین کنندگان و 
پیمانکاران خارجی رخ داد و سوی دیگر موضوع این است که در نبود 

اعتماد، این اتفاق نمی افتاد.
اعتماد پیامدهای روشنی برای اقتصاد کالن دارد، اما این اعتماد از 
اقدامات انجام شده توسط مشاغل و رهبرانی که آنها را هدایت می کنند 
ایجاد می شود. سطوح باالتر اعتمادسازی می تواند کمیت و کیفیت 
سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی را افزایش دهد. اعتماد در 
حالت دائمی در حال ساخت، تخریب و بازسازی است. همانطور که 
مدیران ارشد در مورد چگونگی افزایش اعتماد سازمانی با سهامداران 
و جامعه فکر می کنند، اعتماد مردم به دولت یک شاخص مشترک از 
عملکرد ادارات دولتی و معیاری برای چگونگی عملکرد دموکراسی ها 

است.
براساس نظرسنجی جهانی گالوپ )GWP(، در سال 2020 بالغ 
بر 51 درصد از مردم کشورهای OECD به دولت خود اعتماد داشتند، 
این افزایش 6.3 درصدی نسبت به سال 2007 و افزایش 6 درصدی 
نسبت به سال 2019را  نشان می دهد. براساس این تحقیقات بیشترین 
افزایش در ایسلند با 35 درصد  و آلمان 30 درصد بوده است. تبیین 
متغیر اعتماد در حالی اثر خود را نشان می دهد که ببینیم اعتماد در 
بلژیک بالغ بر30 درصد  و شیلی در حدود 28 درصد کاهش یافته است. 
شایان ذکر است؛ در برخی کشورها تفاوت محسوسی از نظر سنی 
را شاهد هستیم. میانگین افزایش اعتماد را باید با احتیاط دید، زیرا 
بیشتر داده ها در طول موج اول همه گیری کووید-19 جمع آوری شده اند. 
این اثر افزایش اعتماد را در طول بحران های ناگهانی پیش بینی می کند، 
زیرا مردم پشت سر رهبران و مؤسسات جمع می شوند و به طور موقت 

کمتر به سایر موضوعات سیاست گذاری توجه می کنند.
در 18 کشور از 22 کشور OECD مورد بررسی، میانگین سطح 
اعتماد بین آوریل/مه و ژوئن/ژوئیه 2020 کاهش یافته است که نشان 
می دهد هر گونه اثر افزایشی در حال محو شدن است.  میانگین اعتماد 
به دولت در آوریل/مه 5.23 و در ژوئن/ژوئیه 4.77 درصد بود، اگرچه 
اعتماد در اسپانیا )0.5 امتیاز(، فرانسه )0.4( و لوکزامبورگ )0.3( 

افزایش یافت و در اسلوونی بدون تغییر باقی ماند.
معیارهــای اعتمــاد به دولت ســیگنال هایی از روابط مردم با 
نهادهایشان و وضعیت امور عمومی در کشورها ارائه می دهند، اما 
این معیارها به شدت تجمیع می شوند و می توانند تحت تأثیر طیف 
وسیعی از عوامل و شرایط قرار گیرند. مطالعه مشترک ارزش های 
اروپایــی )EVS( و بررســی ارزش هــای جهانــی )WVS(، که در اکثر 
کشورهای OECD در سال 2018 ارائه شد، شامل سؤاالتی در مورد 
اعتماد به چندین نهاد از جمله اقدامات اصلی پیشنهاد شده توسط 
دستورالعمل های OECD)OECD، 2017( است. به طور متوسط 72 
درصد از مردم به پلیس، 49 درصد به خدمات ملکی، 37 درصد به 
دولت و حدود یک سوم به پارلمان های ملی خود اعتماد دارند. با 
سطح اعتماد 60 درصد یا بیشتر برای همه مؤسسات، نروژ به طور 
مداوم باالترین سطوح را دارد در حالی که در کشورهای کلمبیا و 

مکزیک اعتماد در کل پایین است.
کمتر از 9 سال تا سال 2030 باقی مانده است، و اگر بخواهیم 
به 17 هدف توسعه پایدار دست پیدا کنیم، باید به چیزی برسیم که 

دوست داریم آن را SDG#18 بنامیم: بازسازی اعتماد.
اعتماد ایجاد می کند، بی اعتمادی نابود می کند: در زیر پنج 
مرحله مشخص در مورد چگونگی ایجاد اعتماد وجود دارد که همه ما 

باید انجام دهیم.
تصمیم آگاهانه برای اعتماد بگیرید؛ قابل اعتماد بودن؛ شفاف و 
صادق باشید؛ تعیین استانداردها از طریق همکاری؛ ارزش های خود را 

تعریف کنید - و بر اساس آنها عمل کنید.

بیایید با آن روبرو شویم: ما مشکل اعتماد داریم.
بــا توجــه به فشارســنج اعتمــاد ادلمن، ما اپیدمــی اطالعات 
نادرست و بی اعتمادی گسترده نسبت به نهادها و رهبران اجتماعی در 
سراسر جهان داریم. و شکاف در حال گسترش است. فقدان اعتماد 
در اطراف ما آشکار است - در میان رای دهندگان و سیاستمداران، 
مصرف کنندگان و شرکت های چند ملیتی، و بین کشورها و سران 

کشورها.
این به شدت نگران کننده است. ما می دانیم که اگر می خواهیم 
چالش هایی را که به عنوان یک گروه با آن روبرو هستیم حل کنیم، 
اعتماد یک امر ضروری است. کمتر از 9 سال تا سال 2030 باقی مانده 
است، و اگر می خواهیم به 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل دست 
پیدا کنیم، باید به چیزی که می خواهیم SDG#18 می گوییم برسیم: 

بازسازی اعتماد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد با مدیران شعبی که 
تخلفــات آنــان در زمینــه پرداخت تســهیالت احراز شــود با جدیت 

برخورد می شود.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده 
از بانک های دولتی گفت: 2 هفته پیش جلسه ای با مدیران عامل 
بانک های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست هایی 

را عنوان کرد. 
وی افزود: در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر 
این است که اگر مصوبه و قاعده ای تصویب می شود به طور حتم باید 
در عرصه اجرا و عمل فعاالن اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند 
که این اتفاق پیگیری می شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را 

پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشــت: از مصوبه های اخیر این اســت که 
فعاالن اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خود را در 

اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیالت پرداختی و جرایم 
و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود. وی ادامه داد: در این زمینه 
ســامانه ای در وزارت اقتصاد طراحی شــده اســت و همه اســتان ها 
می توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات 
عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز 

شود برخورد و اطالع رسانی می شود.
خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو بانک دولتی، گفت: 
در بازدید امروز بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی از موارد 
نیز بی دقتی هایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعه کنندگان نسبت به 
حقوق خود مطلع نبودند. وی اضافه کرد: مقرر شد پیگیری های الزم برای 
رفع مسائل پیش روی مشتریان انجام شود تا بانک ها بیش از گذشته 
در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی 
کشیده می شود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای 

تولیدکنندگان شود.

اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می شود
وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه 
و ضامن به ویژه در وام های خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکت ها 
اعتبارسنجی ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به 
استعالم ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که 
این نقطه ضعف است. وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده موضوع 
اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و 
بسیاری را که سال ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه 
الزم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود و هفته 

آینده خبر خوبی را اعالم خواهیم کرد.

دستورالعملی برای محدودیت پرداخت نداشتیم
خاندوزی درباره توقف تسهیالت بانکی در ماه های پایانی 

سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابالغیه ای مبنی بر 
محدودیت پرداخت تسهیالت بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که 

بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و 
خانوارها در ماه های پایانی سال افزایش می یابد شاهد توقف و 
تاخیر پرداخت وام ها نباشیم و پیگیری می کنیم فشاری به افراد 

وارد نشود.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی درخصوص وام 90 میلیونی 
بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو برای 
تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیالتی را در 
نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت 

تسهیالت نبود.
وی خاطرنشــان کرد: بــا تالش هــای انجــام شــده موافقــت 
بانــک جهانــی و مصوبــه هیــات دولت بــرای اعطای حــق امضای 
موافقت نامه ها انجام شد، بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم 
پزشکی که به ناچار باید وارد شود، از طریق 90 میلیون دالر مصوب 

تامین خواهد شد.

خاندوزی: با مدیران بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت برخورد می شود

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

غرش دوباره بوئینگ 
با فروش ده ها جت 

۷۳۷ مکس به 
ناوگان هواپیمایی 

ایاالت متحده
ترجمه: سلیم حیدری

ایــر،  الجاینــت 
 50 خریــد  حــال  در 
بــا  جدیــد  هواپیمــای 
گزینــه امکان خرید 50 
هواپیمای دیگر است.

الجاینت ایر مستقر 
کــرده  اعــالم  نــوادا  در 
است که 50 جت جدید 
بوئینــگ 737 مکس را 

خریداری خواهد کرد. این شرکت هواپیمایی ارزان قیمت 
که عمدتاً متکی به هواپیماهای مستعمل ایرباس است، 
قصد دارد استراتژی خود را در بحبوحه بازگشت سفرهای 

پس از همه گیری کرونا تغییر دهد.
ارزش این جت ها 5.5 میلیارد دالر است و در چند 
مرحله تحویل داده می شود. گرگ اندرسون، مدیر مالی 
ارشــد این شــرکت روز چهارشــنبه به رویترز گفت: این 
شرکت هواپیمایی سری اولیه هواپیماها را در سال آینده 
تحویل خواهد گرفت، در حالیکه تحویل باقیمانده این 
جت ها در طول سال های 2024 و 2025 برنامه ریزی شده 

است.
به گفته اندرسون، انتظار می رود جت های جدید در 
مقایسه با هواپیماهای ایرباس قدیمی تر، ظرفیت صندلی 
را افزایش داده و 20 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی 

کند.
طبــق گزارش هــا، این شــرکت با خریــد 30 فروند 
هواپیمــای 737 مکــس 7 و 20 هواپیمــای 737 مکس 
8-200 موافقت کرده اســت. این قرارداد، شرکت را به 
بزرگتریــن خریــدار از این نــوع در ایاالت متحده تبدیل 

می کند.
شیال کاهیا اوغلو، تحلیلگر جفریز، به نقل از آژانس 
گفت که این شرکت »یکی از قوی ترین بهبودهای خطوط 
هوایی ایاالت متحده را تجربه کرده است« و افزود که 
آخرین سفارش شاهدی بر اطمینان به بازگشت سفرهای 
تفریحی پس از همه گیری است »که )این سفرها( به 

مراتب بهتر از سفرهای شرکتی است«.
اندرســون گفت: »این قرارداد و این هواپیماهای 
جدید مکس، توانایی رشد برای 400 مسیر دیگر را فراهم 

می کند«.
برای بوئینگ، این معامله پس از آنکه دو مشتری 
کلیدی آن یعنی کانتاس و چندین شــرکت وابســته به 
ایرفرانس-KLM به ایرباس روی آوردند، بسیار ضروری 
اســت. ســهام ایــن غــول هوافضــا با انتشــار ایــن اخبار 
1.3 درصــد افزایــش یافت، در حالی که ســهام شــرکت 
هواپیمایی الجاینت تراول حدود 8 درصد کاهش یافت.
هواپیمای 737 مکس پس از دو تصادف مرگبار در 
اواخر سال 2018 و اوایل سال 2019 که منجر به کشته 
شدن 346 نفر شد، از پرواز به آسمان در سرتاسر جهان 

منع شد.
در اکتبر 2018 )مهر 1397(، پرواز 610 لیون ایر، 13 
دقیقه پس از بلند شدن در دریای جاوه سقوط کرد و 189 
نفر کشته شدند. در مارس 2019 )فروردین 1398(، پرواز 
302 خطــوط هوایــی اتیوپی، تنها 6 دقیقه پس از بلند 
شدن در نزدیکی شهر بیشوفتو سقوط کرد و تمام 157 

سرنشین هواپیما کشته شدند.
پیــش از ایــن، نســخه اصالح شــده بوئینگ 737 
مکس قرار بود به آسمان بزرگترین مصرف کننده خود 
یعنی چین بازگردد. سایر کشورهای آسیا-اقیانوسیه که 
تا کنون بازگشــت 737 مکس را تایید کرده اند شــامل 
سنگاپور، مالزی، هند، ژاپن، استرالیا و فیجی هستند.
چندین ســال طول کشــید تا بوئینگ با رســیدگی 
بــه نگرانی هــای امنیتــی و اخــذ تأییدیه هــای حیاتــی از 
تنظیم کننده های هوانوردی سراسر جهان، این هواپیمای 

مشکل دار را به آسمان بازگرداند.
منبع: راشاتودی

وضع اشتغال در پاییز 
نشان داد: ۹۸۰ هزار 
تحصیل کرده بیکار

از بیــن جمعیــت 2.۳ میلیون نفری بیکاران بیش 
از 97۴ هزار نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند.
به گزارش ایسنا، وضع اشتغال در پاییز سال جاری 
نشان داد که از جمعیت 15 ساله و بیشتر فعال، 23.5 

میلیون نفر شاغل و 2.3 میلیون نفر بیکار هستند.
بررســی جزئیــات گــزارش مرکــز آمــار ایــران از ایــن 
حکایت دارد که در بین جمعیت بیکار 974 هزار و 518 
نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند که تعداد آنها در 

مقایسه با پاییز سال گذشته 0.5 درصد کاهش دارد.
این در حالی است که سال گذشته 980 هزار نفر از 
جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی بودند که 5500 
نفر از تعدادشان کم شده است. اما از فارغ التحصیالن 
بیکار، 498 هزار و 667 نفر مرد هستند که در مقایسه با 

پاییز پارسال بیش از 10 هزار نفر کاهش دارد.
همچنین 475 هزار و 851 نفر از فارغ التحصیالن 
بیکار را زنان تشکیل می دهند که از تعداد آنها بیش از 16 

هزار نفر کاسته شده است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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تشریح جزئیات اتصال 
 کارتخوان های کسب وکار

به پرونده مالیاتی
درراســتایاجرایقانونپایانههایفروشگاهیو
ســامانهمؤدیانوبااقداماتصورتگرفته،دارندگان
کارتخــوانمیتواننــدبــامراجعــهبــهســامانهمربوطــه
تعییــن و خــود کارتخوانهــای مشــاهده بــه نســبت
تکلیــفآنهــامبنــیبــراتصــالپرونــدهمالیاتــیویــا

غیرفعالسازیآنهااقدامکنند.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان، بانــک مرکــزی بایــد بــا 
همــکاری ســازمان مالیاتــی ظرف مدت یک ســال پس از 
ابــاغ ایــن قانــون، نســبت بــه ســاماندهی دســتگاه های 
الکترونیکــی  پرداخــت  درگاه هــای  یــا  بانکــی  کارتخــوان 
اقــدام کنــد کــه براســاس اعام معــاون فناوری هــای این 
بانــک، همــه اطاعــات درگاه هــای اینترنتــی پرداخــت و 
کارتخوان هــا از دی مــاه ســال 1398 بــرای ســازمان امور 
مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای 

کسب وکارهای مختلف بررسی شود.
دســتگاه های  همــه  نیــز  گذشــته  ســال  دیمــاه  از 
کــه  پرداخــت  اینترنتــی  درگاه  هــر  و  کارتخــوان جدیــد 
راه اندازی شــده، به ســامانه مؤدیان وصل و برای آن ها 
پرونــده مالیاتــی تشــکیل شــده اســت. همچنیــن طبــق 
گفتــه وی، در گام نخســت بــرای 100 هزار کارتخوان که 
تراکنش های باالیی داشــتند، پیامک ارســال شده است 

تا نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.
بالتکلیفیمالیاتیپنجمیلیونکارتخوان

تازه تریــن اعــام مســئوالن حاکــی از آن اســت کــه 
حــدود یک میلیــون و 800 دســتگاه  کارتخــوان بانکــی به 
پرونــده مالیاتــی متصــل شــده اند و بانــک مرکــزی بــرای 
دو میلیــون و ۲00 کارتخــوان پیامــک فــوری ثبت نــام در 
ســامانه مؤدیان و تشــکیل پرونده مالیاتی ارســال کرده 
اســت. البتــه، وضعیت پنج میلیون کارتخــوان در زمینه 

اتصال به پرونده مالیاتی همچنان باتکلیف است.
از  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  بــا  بیــن،  ایــن  در 
کلیــه  مرکــزی  بانــک  و  مالیاتــی  امــور  ســازمان  ســوی 
اشــخاص دارای ابــزار پرداخت های بانکــی می توانند با 
ورود بــه درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک مالیاتــی بــه 
نشــانی my.tax.gov.ir فهرســت تمامــی دســتگاه های 
کارتخــوان بانکــی و یــا درگاه های پرداخــت الکترونیکی 
بــه  آنهــا  الصــاق  بــه  نســبت  و  مشــاهده  را  خــود 
پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی 

جدید اقدام کنند.
از آنجــا کــه تمامی دســتگاه های کارتخوان بانکی و 
یــا درگاه های پرداخــت الکترونیکی که متناظر با پرونده 
دارد  ضــرورت  می شــوند،  غیرفعــال  نباشــند،  مالیاتــی 
تــا مودیــان بــا ورود بــه درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه نشــانی فــوق، بخــش 
پایانه هــای فــروش، اطاعــات مذکــور را مشــاهده کرده 
و نســبت بــه الصــاق دســتگاه های کارتخــوان بانکی و یا 
درگاه هــای پرداخــت الکترونیکــی خــود بــه پرونده هــای 
موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال 

سازی دستگاه های مطروحه اقدام کنند.
جریمهمشاغلیکهکارتخوانندارند

در این زمینه، کسانی که نسبت به غیرفعال سازی 
کارتخوان هــای خــود کــه پرونــده مالیاتــی ندارنــد، اقدام 
نکنند، بانک مرکزی یا ســازمان امور مالیاتی اقدام الزم 
در این زمینه را انجام می دهند و در صورتی که مشاغل 
با جمع کردن کارتخوان از محل فعالیت خود برای ارائه 
خدمــات و کاالهــا از مشــتریان وجه نقــد دریافت کنند، 
ایــن امــر نــزد ســازمان مالیاتــی کتمــان درآمد محســوب 

می شود و جریمه  مالیاتی را در بر خواهد داشت.
طبــق ایــن گــزارش، مراحــل اتصــال دســتگاه های 
کارتخوان شــما به پرونده های مالیاتی مربوطه به شــرح 

زیر است: 
1- ورود بــه درگاه خدمــات الکترونیــک مالیاتــی و 
وارد کــردن کــد ملــی و رمــز عبــور در صــورت ثبت نام در 

این درگاه 
۲- ورود بــه صفحــه خاصه وضعیت مالیاتی شــما 
در نظــام مالیاتــی کشــور و انتخــاب تعــداد پایانه هــای 

فروش 
3- مشــاهده تعــداد کارتخوان هــای بــه نــام شــما 
یــا  مالیاتــی  پرونــده  بــه  آن هــا  اتصــال  بــرای  اقــدام  و 

غیرفعالسازی آن ها

افزایش 40 درصدی قیمت 
کفش زمستانی 

فروشــندگان و تولیدکننــدگان اتحادیــه رئیــس
کفشهــایدســتدوزتهــرانگفتکهافــتتقاضادر
بازارکفشهایزمستانینسبتبهسالگذشتهبیش
از۵۰درصــدومیانگیــنافزایــشقیمــتحــدود۳۰تــا

۴۰درصداست.
رسول شجری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
افزایش قیمت وابســته به مواد اولیه اســت، اظهار کرد: 
در حال حاضر قیمت پوست طبیعی چرم بنا به دالیلی 
آن دخیــل  پوســت در  و فروشــندگان  پتروشــیمی  کــه 

بودند، بیش از ۵0 درصد افزایش یافته است.
رونــق  کــم  را  زمســتانی  کفش هــای  بــازار  وی 
روی  پوتین هــا  ایــن  از  خیلــی  گفــت:  و  کــرد  توصیــف 
دســت تولیدکنندگان مانده  اســت، چرا که استقبالی از 

کفش های زمستانی نشده است.
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
بــا بیــان اینکــه بعــد از  کفش هــای دســت دوز تهــران 
شــیوع ویــروس کرونــا، از حــدود دو ســال پیش شــاهد 
افــت تقاضــا در بازار کفش هســتیم، اظهار کرد: در این 
شــرایط باید به دنبال ایجاد رد پا در بازارهای منطقه ای 
باشیم تا فعالیت تولیدکنندگان ادامه پیدا کند. در حال 
حاضر تولید کنندگان با ظرفیت ۵0 تا ۶0 درصدی فعال 
هستند. علت این کاهش تقاضا گرانی، شیوع ویروس 
کرونا و بیکاری بوده است. شجری با بیان اینکه جایگاه 
کفش در سبد خانوار مانند گذشته نیست، اظهار کرد: 

مردم در این موارد خیلی اقتصادی رفتار می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مجریطرحخدماتعمومیاجباریوزارت
ارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتگفــت:میانگیــن
کشــوریاتصــالروســتاهابــااینترنــتباکیفیت

قابلقبول،نزدیکبه۸۰درصداست.
بــه گــزارش ایرنــا، »ایــرج روحــی« مشــاور 
وزیــر در توســعه ارتباطات و فنــاوری اطاعات در 
مناطــق روســتایی و مجری طــرح خدمات عمومی 
اجباری )USO( از مدتی قبل ســفرهای خود برای 
بــاالی ۲0  بررســی وضعیــت اتصــال روســتاهای 
خانوار کشور به شبکه ملی اطاعات را آغاز کرد.
نتیجه مشاهدات میدانی و ارزیابی های وی 
نشــان می دهــد اکنــون حــدود هفت هــزار و ۵00 
روســتای بــاالی ۲0 خانــوار کشــور یــا بــه اینترنت 
دسترسی شــان  کیفیــت  یــا  نیســتند،  متصــل 
مناســب نیســت. به گفته مشاور وزیر ارتباطات، 
اکنــون ذائقــه مــردم و تجربه کاربــری تغییر کرده 
و مطالبه امروز مردم در روســتاها اینترنت ســیار 
پرســرعت اســت. اگــر به ایــن تعداد، روســتاهای 
بــدون اینترنــت ســیار را اضافه کنیــم، احتماال به 

عدد 10 هزار روستا می رسیم.
گفت وگــوی  در  ارتباطــات  وزیــر  مشــاور 
اختصاصــی بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا دربــاره 
وضعیت اتصال روســتاهای کشــور بــه اینترنت، 
روســتاهای  کامــل  و  پرســرعت  اتصــال  گفــت: 
بــاالی ۲0 خانــوار کشــور بــه اینترنــت و ایجــاد 
بستر برای ارتباط به اینترنت سیار در روستاها 
از جملــه مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه بایــد تا 
بــه  منابــع  تامیــن  در صــورت   1401 آخــر ســال 

برسد. نتیجه 
وی دربــاره ســفرهایی کــه در ایــن مــدت بــه 
اســتان های مختلــف داشــت، گفــت: مــا تصمیــم 
داریــم هــر ســه مــاه یک بــار گزارشــی از وضعیــت 
اتصال روستاها به اینترنت به مردم ارائه دهیم. 
اکنون در بســیاری از روســتاهایی که به آن سفر 
کرده ایم، اهمیت اتصال به اینترنت از دسترســی 
بــه آب و گاز بیشــتر شــده اســت. بــرای ارائه این 
گــزارش الزم بــود ابتدا ارزیابی دقیق تری از حجم 
کار داشــته باشــیم، بــه همیــن دلیــل ســفرهای 

دوره ای ما آغاز شد.
 )USO( مجری طرح خدمات عمومی اجباری
تأکیــد کــرد: مدتی قبل خبری مبنی بر اتصال 98 
درصــدی روســتاهای باالی ۲0 خانــوار به اینترنت 
نشــان  میدانــی  مشــاهدات  امــا  شــد،  منتشــر 
می دهــد کــه ایــن عدد بــا واقعیــت، فاصلــه دارد. 
بخشی از فاصله نیز طبیعی است چرا که اکنون 
ذائقه ها عوض شده و نیاز به اینترنت با فناوری 

نوین بیشتر از گذشته شده است.
روحــی تاکیــد کــرد: اگــر کاربــری در گذشــته 
بــه اینترنــت بــا ســرعت ۵00 کیلوبایتــی رضایــت 
مــی داد، اکنــون نیــاز بــه ســرعتی دارد کــه ارتباط 

آنایــن را بــرای او فراهم کند. همین تغییر ذائقه 
باعــث شــد مــا به صــورت میدانــی ابعــاد مختلــف 
موضوع را بررسی کنیم به ویژه استان هایی که به 
دلیل وسعت زیاد یا موقعیت جغرافیایی خاص، 

چالش های بیشتری دارند.
وی خاطرنشــان کرد: از زمانــی کــه کار مــن 
ارتباطــات و  توســعه  وزیــر در  به عنــوان مشــاور 
فنــاوری اطاعات در مناطق روســتایی آغاز شــد، 
هشت استان را مورد بررسی میدانی قرار دادیم 
و با دعوت از مســووالن مربوطه تعداد دیگری از 
اســتان ها، وضعیت آن ها را نیز بررســی کردیم تا 
بتوانیــم برنامه ریــزی دقیق تــری بــرای یک ســال و 

نیم آینده داشته باشیم.

روستاهایدارایارتباطبا
کیفیتباال،جزوآمارهستند

بــه  مــدت  ایــن  در  این کــه  بابیــان  وی 
اســتان هایی ماننــد آذربایجان غربی، کرمانشــاه، 
و  سیســتان  اردبیــل،  کرمــان،  خوزســتان، 
بلوچســتان، هرمزگان و فارس ســفر کرده است، 
افــزود: برنامه ما این اســت کــه در یک ماه آینده 
به استان های آذربایجان شرقی، استان خراسان 
رضوی، لرســتان و کردســتان که جزو اســتان های 
پرچالش هســتند، ســفر کنیم. در این اســتان ها 
به طور میانگین ۲00 روســتای بدون ارتباط وجود 

دارد.
وی افــزود: مثــاً در اســتان خراســان رضوی 
اکنون باالی 80 درصد از روستاها به شبکه ملی 
اطاعات متصل و حدود 300 روستا فاقد ارتباط 
هســتند. در شــیوه جدید بررســی  که ما در پیش 
گرفته ایــم، روســتاهای دارای ارتباط باکیفیت باال 
به حســاب  اتصــال  دارای  روســتاهای  آمــار  جــزو 
می آیند که در اولویت های بعدی موضوع کیفیت 

بررسی دقیق تری خواهد شد.
روحــی تأکیــد کــرد: در مشــاهدات میدانــی 
خــود بــر ایــن مســاله تأکیــد داشــتیم کــه تجربــه 
کاربــری به عنــوان عامل اصلی مدنظر قرار بگیرد؛ 
ایــن کــه ببینیــم فعالیــت کاربر به چه شــکل و با 
چــه کیفیتــی انجام می شــود و بر اســاس آن آمار 

را اعام کنیم.

تمرکزاصلیخدمترسانیبه
روستاهایفاقداینترنتاست

مشــاور وزیــر ارتباطــات تصریح کــرد: اکنــون 

تمرکز ما بر روســتاهایی اســت کــه هیچ ارتباطی 
بــه شــبکه  یــا کیفیــت دسترســی آن هــا  ندارنــد 
ملــی اطاعــات زیــر ۵0 درصد اســت. فــاز بعدی، 
کیفیــت  کــه  اســت  روســتاهایی  کیفی ســازی 
اســت  الزم  و  نیســت  مطلــوب  آن هــا  اینترنــت 

طراحی مجدد برایشان انجام شود.
روحــی دربــاره برنامه یک ســال و نیم آینده 
وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی، 
را در چهــار  ایــن وظیفــه  اجرایــی شــدن  گفــت: 
مرحله دنبال خواهیم کرد. فاز نخست این است 
کــه تــا بهــار 1401 بتوانیــم حــدود یک هزار روســتا 
را بــا پوشــش 83 درصــدی به شــبکه ملی متصل 
بااتصــال   1401 اردیبهشــت  بعــدی  قــدم  کنیــم، 
حــدود یک هــزار روســتای دیگــر بــه شــبکه ملــی 
اطاعات با پوشــش 8۶ درصدی برداشته خواهد 
شد تا انتهای شهریور نیز ۲ هزار و 800 روستا را 
به پوشــش 9۲ درصدی می رســانیم و قدم بعدی 
اتصــال 100 درصــدی ۲ هــزار و ۷00 روســتا در 

اسفندماه است.
وی تاکیــد کــرد: با اجرایی شــدن این چهار 
فــاز، پــروژه اتصــال همــه روســتاهای بــاالی ۲0 
خانــوار بــه اینترنــت نهایــی می شــود. البتــه الزم 
به یادآوری است که درصد ناچیزی از روستاها 
به دلیــل شــرایط بســیار خــاص از جملــه فاصلــه 
بســیار زیاد بــا مراکز مخابراتــی، احتمال اتصال 
بــه شــبکه ملی اطاعات با تاخیــر انجام خواهد 

شد.
آمــده  بــه دســت  اطاعــات  افــزود:  روحــی 
از ایــن طریــق را پایــش کردیــم و بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم که میانگین کشــوری اتصال روســتاهای 
بــاالی ۲0 خانــوار بــه اینترنــت، چیــزی حــدود 80 
میدانــی  اصلــی حضــور   رویکــرد  اســت.  درصــد 
مجــری طــرح و طراحــان اپراتورهــا در هــر اســتان 
اســت تا با تمرکز و دقت باال به یک ســند مدون 

برای طراحی فازهای بعدی برسیم.
مشــاور وزیر ارتباطات در توســعه روستایی 
بــه  خانــوار   ۲0 زیــر  روســتاهای  اتصــال  دربــاره 
اینترنت که فعا در اولویت دولت نیست، گفت: 
درســت اســت که اتصال روســتاهای کمتر از ۲0 
خانــوار اکنــون جزو وظایف دولت نیســت و برای 
امــا وزارت  آن بودجــه ای درنظــر گرفتــه نشــده، 
ارتباطــات بــه دنبــال این اســت تــا با اســتفاده از 
روش های اقتصادی تر از نظر فنی، روستاها را به 
شبکه ملی متصل کرده و در گام بعدی به دنبال 

روستاهای کمتر از ۲0 خانوار برود.

چالشبزرگتامینمنابعمالی
مشــاور وزیر در توســعه ارتباطات و فناوری 
اطاعــات در مناطــق روســتایی خاطرنشــان کرد: 
روستاهای باقی مانده جزو روستاهای »سخت« 
بــه  نیــاز  اینترنــت  بــه  آن هــا  اتصــال  و  هســتند 
یک ســری الزامات دارد که به تامین منابع مربوط 
اســت. مــا بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف درگیــر 

مسائل بزرگی هستیم.
وی تصریح کرد: یکی از این مسائل، احداث 
ســایت جدیــد بــرای برقــراری ارتباط اســت که هر 
کدام از آن ها حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دارد؛ 
اما مساله فقط احداث سایت نیست، تامین برق 
بــه ســایت و احداث جاده بــرای آن، نیاز به صرف 
هزینــه ای چنــد میلیــارد تومانــی اســت کــه گاهی 

بیش از هزینه های احداث سایت می شود.
روحی تاکید کرد: در برخی موارد نیز باید از 
طریق احداث شــبکه فیبر نوری و شــبکه انتقال، 
اطاعــات را بــه ایســتگاه اصلی اپراتور برســانیم، 
بــرای ایــن کار نیاز به اســتفاده موقت از ماهواره  
داریم. حجم فیبرکشــی که برای اتصال روســتاها 
بایــد انجــام بدهیــم عــدد بزرگــی اســت، به طــور 
مثــال بــرای یک اســتان متوســط باید حــدود ۵00 
کیلومتــر فیبــر جدیــد آن هم در کنــار جاده ای که 
وضعیــت مناســبی نــدارد، ایجــاد کنیــم. در ایــن 
زمینه عاوه بر اســتانداران، نمایندگان مجلس و 
هیــات وزیــران با تصویــب مصوبه ها می توانند به 

ما کمک بسیاری کنند.
نیازبهاعتبار

۱۲هزارمیلیاردتومانی
همــکاری  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر  مشــاور 
دیگــر وزارتخانه هــا برای اتصال روســتاهای باالی 
۲0 خانــوار بــه اینترنت، گفــت: برقراری ارتباطات 
روســتایی، یــک مســاله ملــی اســت و همــه بایــد 
نقــش خــود را در بــه ثمــر رســیدن آن مشــخص 
کنند و در مســائل ســهیم شوند. وزارت ارتباطات 
مجــری اصلی اســت و وزارتخانه هایی مانند راه و 
مســکن، نیــرو و منابع طبیعــی باید کمک کنند تا 

این پروژه به انتها برسد.
وی دربــاره بودجــه  پیشــنهادی برای توســعه 
روســتایی، افزود: برآورد ما این اســت که اتصال 
همه روستاهای باالی ۲0 خانوار نیاز به 1۲ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از این مبلغ حدود 
پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع پایدار 

مــا قابــل تامین اســت و بقیه بایــد از طریق دیگر 
تامیــن شــود. اســتفاده از اعتبارات اســتانی و در 
نظــر گرفتــن بودجــه خــاص در مجلــس می توانــد 

کمک بزرگی در این حوزه باشد.
روحــی دربــاره ســامانه برخــط »دیــار« کــه 
آخریــن آمــار اتصــال روســتاها بــه شــبکه ملــی 
اطاعــات را نشــان می دهــد، گفت: ســامانه دیار 
به عنــوان مرجعــی برای ورود اطاعــات مربوط به 
اتصال روســتاها به شــبکه ملی اطاعات توسعه 
داده شــده اســت و ایــن ســامانه به مــرور بــه روز 

خواهد شد تا اطاعات واقعی تر شوند.
وی افــزود: آمــاری که امروز در این ســامانه 
اســت، نســبت به ماه های گذشته و با استناد به 
رویکرد جدید ما، کاهش داشــته اســت. برخی از 
اســتان ها که اعام شــده بود باالی 90 درصد به 
اینترنــت متصل هســتند، با رویکــرد جدید حدود 

80 درصد ارزیابی شدند.
مشــاور وزیــر ارتباطات تاکید کــرد: برخی از 
روســتاها اینترنــت دارنــد امــا اتصال شــان دردی 
از مــردم دوا نمی کنــد و به طــور مثــال دانش آمــوز 
روســتایی مــا نمی توانــد بــه اپلیکیشــن »شــاد« 

متصل شود.
وی درباره این که ارزیابی اتصال روستاها به 
اینترنــت چطور انجام می شــود، خاطرنشــان کرد: 
بــرای ایــن کار از ظرفیت هــای اســتانی اســتفاده 
و وضعیــت  بیایــد  کار  پــای  و خواســتیم  کردیــم 
اینترنت را تست و نتیجه را به ما گزارش کنند.

ایجادپلتفرمهایخدماتی
گاممهمیاست

 )USO( مجری طرح خدمات عمومی اجباری
تصریح کــرد: پــس از ایجــاد پلتفرم هــای ارتباطــی 
بایــد بــه دنبال پلتفرم های خدماتی باشــیم. برای 
اجرایــی شــدن ایــن کار بــه مشــارکت بخش هــای 
خصوصــی نیــاز داریــم و آمادگــی خــود را بــرای 

مشارکت در این بخش اعام می کنیم.
روحــی خاطرنشــان کرد: ایجــاد پلتفرم هــای 
بــرای  بایــد  کــه  اســت  خدماتــی، هــدف دیگــری 
تحقق آنها تاش کنیم. فقط اتصال روســتاها به 
اینترنــت کافــی نیســت، بلکــه بایــد بر بســتر این 
ارتبــاط، خدماتــی ارائــه شــوند تا مــردم بتوانند از 
اینترنتی که دارند به خوبی استفاده کنند و بطور 
مثال محصوالت خود را مستقیم و بی واسطه به 

دست مصرف کننده برسانند.

مبنــی شــایعاتی گذشــته، روزهــای طــی
بــرکمبــودوگرانــیروغــنواحتمــالتشــکیل
محصــول ایــن خریــد بــرای طوالنــی صفهــای

مطرحشدهاست.
از  باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  گــزارش  بــه 
بــا زمزمه هــای جــدی شــدن  هفته هــای گذشــته 
اصــاح نظــام یارانــه بــار دیگــر نگرانی هایی مبنی 
بر کمبود روغن، گرانی و صف های طوالنی خرید 
وجــود دارد، هــر چنــد بســیاری از مســئوالن ایــن 
موضــوع را تکذیــب مــی کننــد، امــا برخــی فعاالن 
بــازار و فروشــندگان خبــر از کمبــود و افزایــش 

مجدد قیمت ها می دهند.
قائم مقــام نظــام صنفــی کشــاورزی و منابع 
طبیعی گفت: هم اکنون بیش از ۷0 تا 80 درصد 
دانه هــای روغنــی و روغن خام مورد نیاز از طریق 

واردات تامین می شود.
بــه گفتــه ملــک زاده  بــا توجــه بــه ضعــف 
نظــارت، رانــت و فســاد حاصــل از واردات، راهــی 
جــز تغییر اصاح نظــام یارانه وجــود ندارد.گرچه 
بــا تغییــر تخصیــص ارز و اصــاح نظــام یارانــه در 
بحــث بــازار مدتــی دچــار اختــال می شــویم، اما 
بــه ســمت و ســوی  را  ایــن موضــوع کشــاورزان 

خوداتکایی سوق می دهد.
طرح خود اتکایی دانه های روغنی به عنوان 
محصــوالت  خوداتکایــی  طــرح  هشــت  از  یکــی 
اساسی از نیمه دوم سال 94 توسط وزارت جهاد 

کشــاورزی آغاز شــد که براساس اجرای این طرح 
10 ســاله تــا افــق 1404 حداقــل ۷0 درصــد نیــاز 

کشور به روغن در داخل باید تامین شود.

کمبودیدرعرضهروغننداریم
غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــرکل 
گفــت: تاکنــون کمبودی در عرضه روغــن به بازار 

احساس نشده است.
بــه گفتــه حســنی، روغــن بــر مبنــای قیمــت 
مصوب درج شده بر کاال عرضه می شود و قیمت 
آن در بازار تغییری نداشته است.  با اصاح نظام 
یارانه و افزایش قیمت روغن پیش بینی می شود 

که مصرف روغن ۲۵ درصد کاهش یابد.
بررســی های میدانــی نشــان مــی دهــد کــه 
فروشــگاه های  در  روغــن  عرضــه  در  کمبــودی 
زنجیره ای وجود ندارد، هر چند در برخی مغازه ها 

محدودیت هایی برای خرید وجود دارد.
کمبودعرضهروغن
ازشایعهتاواقعیت

پیگیــری از تولیدکننــدگان روغن نشــان می 
دهــد که عرضه روغن نســبت به ماه های اخیر تا 

حدودی کاهش یافته است.
یکــی از تولیدکننــدگان روغــن گفت: قبل از 
تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن، سالیانه 
یــک میلیــون و 400 هــزار تــن روغــن در داخــل 

مصــرف و 100 هــزار تــن به بازارهــای هدف صادر 
می شد که از سال 9۷ با تخصیص ارز ترجیحی، 
مصــرف بــه ۲ میلیــون و ۲00 هــزار تــن رســید. 
افزایــش ســرانه مصــرف روغــن از ســال 9۷ بدان 
معناســت کــه بخشــی از روغــن از کشــور قاچــاق 
و بخشــی دیگر توســط صنایع کنســرو، شــیرینی 
و شــکات و ... کــه روغــن مورد نیازشــان اســت، 

صادر می شود.
بــه گفتــه ایــن تولیدکننــده در اواخــر ســال 
گذشــته بــه رغــم رکــورد تولیــد، بــاز هــم شــاهد 
کمبود در بازار بودیم که علت اصلی این موضوع 
بــه جــو روانی بــازار باز می گردد. بــا اصاح نظام 
یارانه پیش بینی می شــود که به ســبب افزایش 
نیــاز نقدینگی کارخانجات، ظرفیت تولید کاهش 
و  عــراق  بــه  صــادرات  مجــدد  امــکان  امــا  یابــد، 
افغانستان مزیت این امر به شمار می رود که تا 

حدودی به فضای بازار کمک می کند.
ماجرای کمبود روغن در مغازه و فروشگاه ها 
به اواســط مهرماه ســال گذشــته بر می گردد که 
با خالی شــدن یکباره قفســه ها، در شرایط کرونا 
مــردم  ســاعت ها منتظــر در صــف دریافــت خرید 

بودند که این موضوع ماه ها ادامه داشت.
علــی رغــم  تــاش مســئوالن تنظیــم بــازار و 
کارخانجــات روغن نباتی، اما مشــکات سیســتم 
توزیــع منجــر بــه ایجاد بازار ســیاه روغن و عرضه 
چندبرابــر نــرخ درج شــده بر روی کاال شــد که در 

تیرمــاه امســال بــازار بــه آرامــش رســید، هر چند 
قیمــت روغــن حلب با چندین بــار افزایش قیمت 

به 91 هزار تومان رسید.
بــه گفتــه دبیــر انجمــن روغــن نباتــی در 19 
تیرمــاه امســال، بــازار روغــن نباتــی پــس از چنــد 
مــاه پــر تنــش به آرامش رســیده اســت و همواره 
صنعــت روغــن نباتــی آمادگی دارد تــا تمامی نیاز 
کشــور در بخــش خانــوار، صنــف و صنعــت را بــه 

طور کامل برطرف کند.
بنابر آمار ســالیانه یــک میلیون و 800 هزار 
تن تا ۲ میلیون تن روغن در کشور تولید می شود 
که یک میلیون و 300 تا یک میلیون و ۵00 هزار 

تن آن از طریق واردات تامین می شود.
بیرشــک دبیرانجمــن روغــن نباتــی پیــش از 
ایــن گفتــه بود ســاالنه 3۵0 تــا 400 میلیون دالر 
ارز برای واردات روغن مورد نیاز بخش خصوصی 

است.
همچنین چندی پیش با مطرح شدن اصاح 
نظــام یارانــه سرپرســت دفتــر خدمــات بازرگانــی 
تخصیــص  روش  تغییــر  گفــت:  جهــاد  وزارت 
ارز ابتــدا از روغــن خــام، ذرت و کنجالــه صــورت 

می گیرد، اما به یکباره این امر اتفاق نمی افتد.
عباســی معروفان مــی گوید: با اصاح نظام 
یارانــه قیمــت روغــن ۲00 تا ۲۵0 درصــد افزایش 
مــی یابــد که با ایجاد زیرســاخت الزم، نگرانی در 

این رابطه نداریم.

افزایش ۲۵ درصدی 
ذخایر شکر کشور

فــروش و توزیــع هماهنگــی مدیــرکل
شــرکتبازرگانیدولتیایرانازافزایش۲۵
درصدیمیزانذخایرشــکرکشــورنســبتبه

سالگذشتهخبرداد.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ 
حجت براتعلی میزان ذخایر اســتراتژیک شکر 
را مطلــوب عــام کــرد و گفــت: از آغــاز ســال 
تاکنــون ۷49 هزار تن شــکر )خام( وارد شــده 

است.
براتعلــی افــزود: از ابتدای ســال تــا پایان 
آذر مــاه نیــز بــرای تأمیــن این کاالی اساســی، 
۲8۶ هزار تن شکر خام خریداری شده است.
ســال  از  مــاه   9 در  کــرد:  عنــوان  وی 
مصــارف  بــرای  شــکر  تــن  هــزار   44۶ جــاری 
عمومی از طریق شــبکه های توزیع سراســری، 
فروشــگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و ... برای 
مصارف عموم در کشــور توزیع شده است که 
این میزان نیز در مقایســه با ســال گذشــته از 

رشد برخوردار است.
فــروش  و  توزیــع  هماهنگــی  مدیــرکل 
در  افــزود:  ایــران  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت 
آذرمــاه امســال نیــز 1303 تــن شــکر در بــازار 
توزیع شده است و نسبت به آذر 99 افزایش 

داشته است.

احتمالعرضهروغنسهمیهای

میانگینکشوریاتصالروستاهابهاینترنتحدود
۸۰درصداست

به گفته مجری طرح 
خدمات عمومی وزارت 
ارتباطات، برای اتصال 

 تمام روستاهای باالی
۲0 خانوار به اینترنت 
نیاز به اعتبار ۱۲ هزار 
میلیارد تومانی است
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وضع عوارض صادراتی بر چهار محصول 
پروتئینی برای تنظیم بازار داخلی 

معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی اعالم کرد عوارض صادراتی چهار 
محصــول پروتئینــی بــه منظــور تنظیــم بــازار 
داخلــی شیرخشــک صنعتی، چربی شــیرخام 
)خامــه شــیر(، کره و روغــن حیوانی تعیین و 

ابالغ شد.
عبــاس عســکرزاده  ایرنــا،   گــزارش  بــه 
جمهــوری  گمــرک  بــه سرپرســت  نامــه ای  در 
اســامی ایــران آورده اســت: براســاس اجرای 
بنــد پنــج مصوبــات جلســه چهاردهــم ســتاد 
تنظیم بازار که با حضور محمد مخبر، معاون 
اول رئیس جمهــوری برگــزار شــد مقــرر گردید 
صــادرات شیرخشــک   1400 13دی  تاریــخ  از 
صنعتی، کره، چربی شــیرخام )خامه شــیر( و 
روغــن حیوانــی بــا پرداخت عــوارض صادراتی 

انجام شود.
براســاس ایــن اباغیه عــوارض صادراتی 
هــر کیلوگــرم شیرخشــک صنعتــی  100000 
ریــال ، چربــی شــیرخام )خامــه شــیر( ۶0000 

ریــال ، کــره 1۵0000 ریــال و روغــن حیوانــی 
۲00000 ریال تعیین شده است.

شایان ذکر است همه اباغیه های قبلی 
دربــاره صــادرات شیرخشــک صنعتــی، خامــه 
شــیر، کــره حیوانــی و روغــن حیوانــی مــورخ 
10 اســفند ســال 99 و یکــم دی  1400 لغــو  

می شوند.

انتقاد اتحادیه های فرش دستباف از انتقال مرکز 
ملی فرش از وزارت صمت به میراث فرهنگی

مجمــع اتحادیه هــا و انجمن هــای حــوزه 
فرش دســتباف سراسر کشــور درباره انتقال 
مرکــز ملــی فــرش از وزارت صمت بــه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
انتقــال  ایــن  طــی بیانیــه ای اعــالم  کــرد کــه 
بــا منافــع ملــی در تضــاد اســت و صــادرات و 

اشتغال در این بخش را از بین می برد.
ایــن  در  ایرنــا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بیانیــه آمــده اســت: فــرش دســتباف ایرانــی 
یکــی از مهمتریــن نمادهــای فرهنگــی، هنری 
و ملــی ایرانیــان اســت که عاوه بــر خصایص 
اعتنــای  قابــل  و  انــکار  غیرقابــل  چشــمگیر، 
بی بدیــل  وجــوه  حائــز  هنــری،  فرهنگــی- 

اقتصادی و اجتماعی است.
فرش دســتباف ایــران که در روزگاری نه 
چنــدان دور یکــی از مهم تریــن اقــام و حتــی 
ایــن ســرزمین  نمادهــای صــادرات غیرنفتــی 
بــوده، همچنــان و با وجود کاهش بی ســابقه 
میزان صادرات به دلیل وجود زنجیره اشتغال 
از ســتون های اساســی و  نفــری،  ۲ میلیــون 
اســتوار جامعه ایرانی اســت که سقف جوامع 
در  و  محــروم  مناطــق  در  به ویــژه  روســتایی 
میان اقشــار آســیب پذیر بر آن بنا نهاده شده 
اســت که تخریب این ســتون کهــن و تاریخی 

بی تردید فاجعه بار خواهد بود.
آنچــه ذکــر شــد بدیهیاتــی اســت که هر 
شــهروند متولــد ایــن مــرز و بوم از خردســالی 
آن را بــا پوســت، گوشــت و اســتخوان خــود 
لمس و فرش را در شــئون متنوع حیات خود 
حــس کــرده اســت کــه بر فــرش دیده بــه این 
جهان گشــوده، بر فرش بالیده و رشــد کرده، 
با فرش خانواده تشــکیل داده، ســرمایه خود 
را بــا تبــدّل آن بــه فــرش محفوظ داشــته و با 

فرش در جهان سربلند بوده است.
این چنیــن  اســاس،  ایــن  بــر 
اجــرای  و  مقــررات  وضــع  سیاســت گذاری، 
قوانیــن از ســوی فرزنــدان ایــران بــدون توجه 
به این بدیهیات نه تنها پذیرفته نیســت بلکه 
نشــان از نســیان و بی مهری کســانی دارد که 
ّــت فــرش که به نوعــی نمادی از وطن  از اهمی

آنهاست به اشدّ حاالت غافلند.
فــرش  اســت:  آمــده  بیانیــه  ادامــه  در 
حــوزه  یــک  عنــوان  بــه  ایــران  دســتباف 
جامع االبعاد با خوان نعمت بســیار گســترده، 
حائز پیشرانی است به نام صادرات که بقای 
همــه زنجیــره فعّــاالن آن از ریســنده، رنگــرز، 
طــراح و بافنــده و ســایر عوامــل خلــق و تولید 
شــبکه  و  مرمّتــکار  و  حمل ونقــل  شــبکه  تــا 
فروش داخلی بدان وابســته اند و این مسئله 
ّــت کلیــدی بازرگانــی خارجی برای  ّــن اهمی مبی
حفظ این ســتون ارزشــمند و زنجیره اشــتغال 

راهبردی است.
درســت در شــرایطی کــه آمــار صــادرات 
بــه پایین تــر حد در پنج دهــه اخیر تنزّل کرده 
تهدیــد  مــورد  دســتباف  فــرش  ّــت  موجودی و 
واقــع شــده و در نتیجــه نیــاز بــه توجــه ویــژه، 
تسهیل گری فوری و حمایت گسترده دارد، با 
طراحــی و ابــاغ ســاختار جدیــد وزارت صمت 
معلوم شــد مســئوالن نه تنها بنای حمایت از 
فرش و شــاغانش را ندارند بلکه نزاع بر سر 
نخواســتن آن اســت و مرکز ملّــی فرش ایران 
با تعجیل عجیب مدیران این وزارتخانه از آن 
بیرون انداخته شــد و بناســت که در آینده ای 
نامعلوم و با شــعار رســیدگی تخصصی به آن 
بــه وزارت جدیدالتأســیس میــراث فرهنگــی، 

گردشگری و صنایع دستی منتقل شود.
و  نگــرش  نــوع  می افزایــد:  بیانیــه  ایــن 
شــرایط  ایــن  در  دولــت  مســئوالن  عملکــرد 
مؤثــر  و  اساســی  چنیــن  تصمیمــی  اتخــاذ  و 
در زندگــی دســت کــم ۲ میلیــون نفــر کــه در 
عــدم مشــورت بــا متخصصــان و کارشناســان 
بخــش خصوصــی متبلور شــد، نشــان داد که 
سیاســت گذاران نــه تنهــا بــه دنبال رســیدگی 
تخصصــی بــه فــرش نبوده انــد، بلکــه قائل به 
ّــت راهبردی آن هم نیســتند و  جایــگاه و اهمی
از پیامدهــای ایــن انتقــال نامیمــون به شــدّت 
غافلنــد. پیامدهایــی کــه بــه شــرح ذیــل و بــه 

اختصار می توان برشمرد:
بازرگانــی  از  عملــی  و  نظــری  -غفلــت 
فــرش  حیاتــی  شــریان  عنــوان  بــه  خارجــی 

ایــران بــه دلیــل انتقــال از وزارتخانــه اصلــی 
اقتصادی و بازرگانی کشــور بــه یک وزارتخانه 

غیراقتصادی.
-دشواری دسترسی فعّاالن و متولّی دولتی 
فرش به نهادهای مؤثر و اساســی که می توانند 
فرایندهــای تولیــد و تجــارت را تســهیل کــرده یــا 
همچــون  نهادهایــی  ســازند.  دشــوار  احتمــاالً 
ســازمان توســعه تجارت، کمیســیون مــاده یک، 
دفتر نســاجی وزارت صمت، کمیته اقدام ارزی، 
کمیتــه پایش ارزی، شــورای گفت وگوی دولت و 
بخــش خصوصی و غیره که در اموراتی همچون 
واردات و تأمیــن مــواد اولیه در شــئون گوناگون 
آن و مســائل مبتــا بــه صــادرات هماننــد تعهــد 
مشــوق های  بازرگانــی،  کارت  تمدیــد  ارزی، 
صادراتی، موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی، 
مالیــات بــر ارزش افزوده و مســائل حوزه گمرک 

به شدت مؤثر است.
-باتکلیفــی اتحادیه هــای صنفــی حــوزه 
فرش دستباف و سردرگمی فعاالن و مراجعان 
درســت در شــرایط فاجعه بار و بحرانی کنونی 
اســباب اتــاف وقــت و ســرمایه های مالــی و 
انســانی را فراهــم مــی آورد کــه نتیجــه آن جز 
ایــن حرفــه و تضعیــف  خــروج ســرمایه ها از 

روزافزون آن نخواهد بود.
-قرار گرفتن فرش هم رده یا زیرمجموعه 
صنایــع دســتی، در حالــی کــه فرش دســتباف 
بــه تنهایــی حائــز وزن و اهمیتــی افــزون بــر 
مجموعه صنایع دســتی کشور است، حاصلی 
جــز تخریب زیرســاخت های موجود و از میان 
رفتــن ایــن ســتون چنــد هــزار ســاله نخواهــد 
داشــت و زنجیــره اشــتغالی کــه ارزش واقعی 
آن بــا محاســبه ســرانه اشــتغال ۵00 میلیون 
تومانی برای هر شــغل، قریب به یک میلیون 
میلیــارد تومــان اســت، از دســت خواهد رفت 
و چنیــن بــار مالــی ثقیلــی بــر دوش دولــت 
ســنگینی خواهد کرد. آن هم در شــرایطی که 
صنایــع دســتی هــم در کشــور، در وزارتخانــه 
ّــت چندانــی  و بویــژه نــزد وزیــر فعلــی از اهمی

برخوردار نیست.
بــا عنایــت بــه توجــه وزیــر بــه اموراتــی 
غیــر از فــرش و صنایــع دســتی و در مقابــل 
بی توجهــی خــاص بــه فــرش کــه در انتصــاب 
سوال برانگیز رئیس موزه فرش ایران متجلی 
اســت، ناگفتــه پیداســت که موضــوع فرش و 

مسائلش در اولویت این وزارتخانه نیست.
بــا از دســت رفتــن اشــتغال حاصــل از 
کثیــری  تعــداد  کشــور،  در  دســتباف  فــرش 
جامعــه  بــه  ناچــار  بــه  ّــد  مول روســتاییان  از 
شــهرها  حاشــیه  در  شــهری  مصرف کننــده 
خواهند پیوســت، درحالی که زیرســاخت های 
بــه  قــادر  فرهنگــی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
پاســخگویی بــه آنهــا نخواهــد بــود و تبعــات 
ســنگین اجتماعــی و امنیتی گریبان کشــور را 

خواهد گرفت.
با توجه به آنچه ذکر شــد مســئوالن امر 
و یکایــک کســانی کــه در ایــن خصــوص بــدون 
مشــورت بــا ذی نفعــان و اهالی فــن تصمیم به 
چنین کاری گرفتند پاسخ دهند که منافع ملّی 
ایــران در کــدام بخــش این تصمیم دیده شــده 
اســت و اساســاً چه منفعتی بر این پیامدهای 
ناگوار ارجح بوده که با این تعجیل حیرت انگیز 

چنین موضوعی عملیاتی شده است؟  
در خاتمــه ضمــن ابــراز گایــه شــدید از 
ایــن میــزان بی مهــری و بی توجهــی بــه فــرش 
و  غیرنفتــی  صــادرات  ذی نفعــان،  دســتباف، 
اقتصاد ملّی پیشــنهاد می شــود که اگر شــعار 
رســیدگی تخصصی به فرش و صنایع دســتی 
نــه یــک بهانــه واهــی بــرای بیــرون انداختــن 
فــرش از مجموعــه وزارت صمــت بلکــه یــک 
دغدغــه حقیقــی و صادقانــه اســت، به جــای 
انتقــال مرکــز ملــی فــرش بــه وزارت میــراث 
دســتی  صنایــع  آن،  رتبــه  تنــزّل  و  فرهنگــی 
هــم از آن وزارتخانــه منفک شــده و ســازمانی 
زیرمجموعه ریاســت جمهوری به نام ســازمان 
فرش و صنایع دســتی تشــکیل شود تا رئیس 
آن بــه عنــوان معاونــت رئیس جمهــوری هیــچ 
وظیفه ای به جز رسیدگی تخصصی به امورات 
عدیــده فرش و صنایع دســتی نداشــته باشــد 
و یــک بــار بــرای همیشــه تکلیف ایــن موضوع 

مشخص شود.

اخبـــــــــــــــــار

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی نوشت 
نــرخ ســوخت گاز در صنایــع پتروشــیمی  افزایــش 
بــرای  مخاطراتــی  آینــده  ســال  در  پاالیشــگاهی  و 

مجتمع های پتروشیمی و فوالدی به همراه دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  افزایــش نــرخ 
ســوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشــیمی و پاالیش 
نفــت تــا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشــیمی، 
بــا هــدف کاهش یارانه پنهان انــرژی، افزایش درآمد 
دولت و تک نرخی شــدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به 

صنعــت پتروشــیمی، بــه عنــوان ردیف درآمــدی ذیل 
گرفتــه  نظــر  در   1401 بودجــه  تبصــره »14« الیحــه 
شــده اســت. نتایــج گــزارش حاضــر کــه تحلیلــی بــر 
آثــار اتخــاذ ایــن سیاســت افزایش قیمت بــر صنعت 
پتروشــیمی و پاالیــش نفــت اســت، حاکــی از تأثیــر 
منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش 
حاشــیه سود به نسبت زیاد شــرکت های پتروشیمی 
)بــه ویــژه پتروشــیمی های خــوراک گازی( و پاالیــش 
نفت، با توجه به ارزش قابل توجه ســهام شــرکتهای 

پتروشــیمی و پاالیشــی عرضه شــده در بــورس اوراق 
بهادار است.

 از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان ده 
مایــع،  خــوراک  پتروشــیمی های  از  برخــی  شــدن 
بــه مخاطــره افتــادن وضــع مالــی پتروشــیمی های 
انگیــزه  کاهــش  و  رســیده  بهره بــرداری  بــه  تــازه 
و  پتروشــیمی  صنایــع  در  جدیــد  ســرمایه گذاری 
مغایــر  مــوارد،  همگــی  کــه  اســت  نفــت  پاالیــش 

سیاســت حمایت از تولید است.

 لــذا بــا هدف کاهــش تبعات سیاســت مدنظر 
و تک نرخــی شــدن ســوخت و خــوراک گاز طبیعــی 
مصرفی پتروشیمی ها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد 
شــده ذیــل ردیــف )۵( منابــع تبصــره »14« الیحــه 
بودجــه 1401، مرکــز پژوهشــهای مجلــس پیشــنهاد 
کرد نرخ ســوخت گاز صنعت پتروشــیمی و پاالیش 
نفــت و نیــز مجتمع هــای احیــای فــوالد بــه تدریــج و 
طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد. 
بنابرایــن در ســال 1401، ایــن نرخ هــا برابر ۶0درصد 
نــرخ خــوراک گاز پتروشــیمی خواهــد بــود و راجــع 
بــه ســایر صنایع نیــز مطابق الیحه بودجه، ســوخت 
گاز بــا نــرخ معادل ده درصــد )%10( نرخ خوراک گاز 

صنعت پتروشیمی است.
 بدیــن ترتیــب مضــاف بــر کاهش کمتر حاشــیه 
ســود شــرکت های پاالیشــی و پتروشــیمی نســبت به 
ســناریو مطرح شــده در الیحه بودجه )نرخ ســوخت 
گاز معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها(، مخاطرات 
عنــوان شــده قبلــی نیز تــا حد خوبــی تقلیــل یافته و 
بــه دلیــل وجــود قابلیــت پیش بینی پذیــری تغییــرات 
اعمالــی در نــرخ ســوخت صنایــع در ســال های آتــی، 
فرصت برای این صنایع برای تطبیق با شــرایط جدید 

وجود خواهد داشت.
مرکــز پژوهش هــا در خاتمــه تاکید کرده اســت، 
در صورت اعمال نشدن سیاست ارائه شده و اصرار 
بــر اعمــال سیاســت یکسان ســازی نــرخ ســوخت و 
خــوراک گاز پتروشــیمی ها طــی یــک ســال در الیحــه 
بودجه یک ساله 1401، پیشنهاد می شود نرخ خوراک 
گاز صنعــت پتروشــیمی بــه معــادل 8۵ درصــد نــرخ 
حاصــل از فرمــول قیمتگــذاری خــوراک گاز طبیعــی 
پتروشــیمی ها تغییــر یافتــه و ســوخت گاز صنعــت 
پتروشــیمی و پاالیــش نفت و نیــز مجتمع های احیای 
فوالد با نرخ خوراک گاز تعدیل یافته محاســبه شــده 
و راجــع بــه ســایر صنایــع نیــز مطابــق الیحــه بودجه، 
ســوخت گاز بــا نــرخ معــادل ده درصــد )%10( نــرخ 

خوراک گاز تعدیل یافته صنعت پتروشیمی باشد.

وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت دربــاره مزایای 
تامیــن مالــی زنجیــره ای )scf( می گویــد رصــد ایــن 
و  خریــد  فاکتورهــای  ثبــت  صــورت  بــه  فعالیــت 
فــروش در ســامانه جامــع تجــارت انجام می شــود و 
پرداخت هــای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای 

حلقه بعدی صورت می گیرد.
به گزارش وزارت صنعت، سیدرضا فاطمی امین 
در نشســت هم اندیشــی بــا فعــاالن اقتصــادی حــوزه 
نســاجی، پوشــاک، کفش و چرم با بیان این مطلب، 
افزود: صنعت نســاجی و پوشاک ظرفیت های بسیار 

باالیی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.
او با اشاره به ظرفیت های ساختار جدید وزارت 
صمــت بــرای کمک بــه عرصه تولید، تصریــح کرد: در 
ســاختار جدیــد وزارت صمــت، همه کســب و کارهای 
درون یــک رشــته فعالیــت، اعــم از صنــف و صنعــت 

تحت یک دفتر مدیریت می شوند.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه 
این که در ســاختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به 
وجود آمده است، اضافه کرد: تمامی موضوعات یک 
رشــته فعالیــت اعــم از تولیــد، تجــارت خارجــی، مواد 
اولیــه، قاچــاق و ... درون دفتــر آن رشــته فعالیــت 

پیگیری می شود.

فاطمی امیــن دربــاره مدیــران ایــن ســاختار نیــز 
گفــت: مدیــران وزارتخانــه در ســاختار جدیــد، خــود 
موضوعات مرتبط با کســب و کارها را لمس کرده اند 

و در این حوزه فعالیت داشته اند.

افزایش حداقل ۳۰ درصدی تامین 
مالی با روش زنجیره ای

او در بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع 
تامیــن مالــی زنجیــره ای اشــاره کــرد و افــزود: تامیــن 
مالــی زنجیــره ای)scf( را بــا هفت بانک عامل شــروع 
کرده ایم و تا پایان ســال به ســرعت توســعه خواهیم 
داد، بــا ایــن روش حداقــل 30درصــد تامیــن مالــی با 
استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.

 تزریق درست نقدینگی
 و پایین آوردن هزینه ها

در طول زنجیره
وزیر صمت همچنین شفافیت، منحرف نشدن 
از منابــع، تزریــق درســت نقدینگــی و پاییــن آوردن 
هزینه هــا در طــول زنجیــره را از مزایــای تامیــن مالــی 

زنجیره ای دانست.

فاطمی امیــن درباره دیگر مزایای این نوع جدید 
از تامیــن مالــی، گفــت: رصــد این فعالیــت به صورت 
ثبــت فاکتورهــای خریــد و فــروش در ســامانه جامــع 
تجــارت انجام می شــود و پرداخت های بانکی به ازای 
فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می گیرد.
را در  تولیدکننــده  قیمــت  ثبــت  داد:  ادامــه  او 
زنجیــره پوشــاک، کفــش و چــرم در ســامانه جامــع 
تجــارت عملیاتی می کنیــم. در کاالهایی که این روند 

عملیاتی شد قیمت ها کاهشی بوده است.

مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی 
 کاال و مداخله حداقلی

در قیمت گذاری
وزیــر صمــت به دیگر اولویت هــای وزارت صمت 
در دوره جدید اشاره کرد و ادامه داد: جریان شفاف 
بــا قاچــاق ورودی و  بــرای مبــارزه حداکثــری  کاال را 
مداخلــه حداقلــی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در 

دستور کار داریم.
فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم 
کــه بــا شناســه دار کــردن کاال فراینــد گــردش کاال در 
طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله 

حداقلی داشته باشیم.
او در پایــان بــا تاکیــد بر ضرورت هم اندیشــی با 
فعاالن بخش خصوصی و کســب نظرات آنها، گفت: 
نشســت های هم اندیشــی بــا فعــاالن اقتصــادی بــه 

صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.
نشســت هم اندیشــی وزیــر صمــت بــا فعــاالن 
اقتصــادی حوزه نســاجی، پوشــاک، کفــش و چرم به 
میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

فعــاالن ایــن حــوزه پیشــنهاداتی از جملــه توجه 
بــه توســعه برندینــگ، مبــارزه حداکثــری بــا قاچــاق 
کاال، تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی، 
ارائــه مشــوق های صادراتــی برای حضــور در بازارهای 
جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن 
عوامل صنعت و توســعه زیر ســاخت های فعالیتی را 

مطرح کردند.
در  بخــش خصوصــی  بــه  ویــژه  توجــه  و  نــگاه 
تصمیمــات اتخــاذ شــده، برگزاری جلســات تخصصی 
بــرای حــوزه چــرم، ایجــاد پنجــره واحــد بــرای تعامــل 
زیســت،  محیــط  جملــه  از  مرتبــط  دســتگاه های  بــا 
بروکراســی های زمــان بــر اداری و مدیریــت و بازبینی 
تعرفه هــای ورودی از دیگــر پیشــنهادات مطرح شــده 

بوده است.

ســخنگوی انجمــن واردکننــدگان موبایــل اعالم 
کرد واردات و مصرف گوشی در آذر نسبت به آبان 
سال جاری، ۱۰۰هزار دستگاه کاهش داشته است.
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لــوازم جانبــی دربــاره آمار واردات گوشــی در یک ماه 
گذشــته گفت: در آذر سال جاری، 1.۵ میلیون تلفن 
همراه وارد کشــور شــده و مصرف نیز به یک میلیون 
و 400 هزار دســتگاه رســیده اســت. این آمار نشــان 
می دهــد واردات و مصــرف نســبت به آبان، 100 هزار 

دستگاه کاهش داشته است.
محمدرضــا عالیــان گفــت: از آذر ســال گذشــته 
تــا آذر ســال جــاری، 19میلیــون و ۵80هزار دســتگاه 

تلفــن همراه وارد شــده و از این تعــداد، 18میلیون و 
4۵0هزار دســتگاه مصرف شده است. از این تعداد، 
9میلیــون و ۷49 دســتگاه تلفــن همــراه، قیمتی بین 
1۵0 تــا 300 دالر داشــته  اســت، هفــت میلیــون و 
۲8۲هــزار دســتگاه تلفــن همــراه بــا قیمــت کمتــر از 
1۵0دالر وارد کشــور شــده کــه عــاوه بر گوشــی های 
فیچرفون هــا  و  هوشــمند  ســاعت  هوشــمند، 
شــامل  را  دکمــه ای(  و  غیرهوشــمند  )گوشــی های 

می شود.
وی ادامــه داد: همچنیــن تعــداد یــک میلیــون و 
4۷4 هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت بین 300 تا 
۶00 دالر کــه به آنها گوشــی های میان رده می گویند، 

وارد کشــور شــده اســت، یــک میلیــون و ۷4 هــزار 
دســتگاه پرچمــدار بــا قیمت بــاالی ۶00 دالر نیز وارد 

شده است.
عالیــان ادامــه داد: در آذر ســال گذشــته، 880 
هــزار دســتگاه موبایل وارد و یــک میلیون و 140هزار 
دســتگاه مصــرف شــده اســت. ایــن نشــان می دهــد 
واردات و مصــرف گوشــی در ســال جــاری نســبت بــه 
ســال گذشــته رشــد کــرده و این موضوع هــم دالیلی 
دارد. ســال گذشــته به دلیل محدودیت های کرونایی 
و تعطیلی هــای پیاپــی، رونــد عرضــه و تامیــن موبایل 
کند شده بود و با وجود نیاز و تقاضای زیاد مردم به 
موبایــل بــه دلیل موضوع آموزش، رونــد واردات کند 

بــود و بخشــی از نیــاز بــازار مصرف خودش را نشــان 
نــداد، امــا امســال این نیاز با عادی تر شــدن شــرایط، 
ایــن نیــاز خــودش را نشــان داده و بــه همان نســبت 

تامین هم افزایش پیدا کرده است.
ســخنگوی انجمــن واردکننــدگان موبایــل اعــام 
کــرد: رونــد کاهــش تقاضــا بــرای گوشــی، معمــوال تــا 
اواســط بهمــن ادامــه دارد، امــا بــا نگاه کــردن به آمار 
ماه های دی، بهمن و اسفند سال گذشته، می توانیم 
پیش بینی کنیم که تقاضا از بهمن  افزایشی می شود. 
بدین  ترتیب باید انتظار داشته باشیم که واردات هم 
از ابتدای بهمن افزایش پیدا کند تا بتواند پاسخگوی 

تقاضایی که در بازار ایجاد می شود، باشد.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان پوشــاک کــرج 
می گویــد چــون مــردم بــه اســتفاده از برنــد خارجــی 
تمایــل دارند بســیاری از لباس هــای با برند خارجی، 
در واقع ســاخت داخل اســت که برای فروش بهتر، 

با برند خارجی عرضه می شود.
گفــت:  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  لطفــی  علــی 
کارفرمایــان  شــده  باعــث  بیمــه ای  جدیــد  قوانیــن 
توانایــی  تک دوزی هــا،  و  تولیــدی  کارگاه هــای  در 
عمــا  و  باشــند  نداشــته  را  کارکنــان  کــردن  بیمــه 

اشــتغال زایی از بین رفته است.
در  کارفرمــا  تخفیــف  حــذف  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پرداخــت حق بیمــه کارکنان افزود: اکنون کارفرمایان 
می توانند تنها بیمه پنج نفر از کارکنان را  با 10درصد 
حــق کارفرمــا پرداخــت کنند و تخفیــف بیمه بیش از 
پنــج نفــر از قانــون حذف شــده اســت و بــا 30درصد 
حق کارفرما پرداخت می شــود. بنابراین مشــکات ما 

در این زمینه بیشتر شده است.
لطفی با اشاره به اینکه انگیزه تولیدکنندگان 
اســت،  رفتــه  بیــن  از  بیمــه ای  جدیــد  قوانیــن  بــا 
تصریــح کــرد: عــاوه بــر آن ســال گذشــته تامیــن 
اجتماعــی تغییراتــی در ایــن بخشــنامه ایجــاد کرده 
و فقــط کارگاه هایــی که در گذشــته تاســیس شــده 
بــه  کارفرمــا  حــق  10درصــد  بــا  می تواننــد   باشــند 
پرداخــت حق بیمــه کارکنان بپردازنــد و کارگاه های 
جدیدالتاســیس نمی توانند از این تخفیف بهره مند 
شــوند کــه این موضــوع انگیــزه تولیدکنندگان را از 

بین برده است.
به گفته این تولیدکننده پوشــاک کمبود نیروی 
انسانی برای کار از دیگر مشکات این صنف است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان 
کار خــود را بــا ســود کــم عرضــه می کننــد، حمایــت 
تــوان  تــا  شــده  باعــث  تولیدکننــدگان  از  نکــردن 

پرداخــت حقوق مناســب به نیروی خیاط و چرخکار 
نیــروی  از لحــاظ  تبــع آن  بــه  را نداشــته باشــند و 
انســانی بــا مشــکل مواجــه شــوند. ایــن موضــوع تــا 
زمانــی کــه از لحــاظ مالــی، بیمــه ای، مالیاتــی و... 

مورد حمایت واقع نشــوند ادامه دارد.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان پوشــاک کرج با 
اشــاره بــه ظرفیت هــای کرج در تولید پوشــاک گفت: 
کرج قطب تولید پوشــاک کشــور اســت اما از داشتن 
تولیــدی  بــرای عرضــه مســتقیم محصــوالت  محلــی 
محروم است. نیاز است مکانی برای عرضه مستقیم 
تولیدات خود به صورت عمده و تک فروشــی داشــته 
باشیم زیرا بسیاری از مشکات موجود خیاطان کرج 

با وجود این مکان حل می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تقاضاهــای ایــن صنــف 
بــرای ایجــاد چنیــن مکانی در کرج فعــا نتیجه بخش 
نبــوده، اظهــار کــرد: درصورت وجــود چنین جایی هم 

مــردم می تواننــد از مزایــای خریــد تــک از تولیدکننده 
بهره مند شوند و هم تولیدکنندگان مزددوز به تولید 
مستقل می پردازند که به صورت مستقیم در اختیار 

فروشگاه ها قرار می گیرد.
کــرج  پوشــاک  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
همچنین از خاء موجود در زمینه برندسازی داخلی 
در ایــران و تمایــل مــردم به خریــد لباس های خارجی 
گلــه کــرد و گفــت: چــون مــردم بــه اســتفاده از برنــد 
خارجــی تمایــل دارنــد بســیاری از لباس هــای بــا برند 
خارجی، در واقع ساخت داخل است که برای فروش 

بهتر، با برند خارجی عرضه می شود.
لطفــی ادامــه داد: در ایــن زمینــه جلســاتی در 
اتحادیــه اتــاق اصنــاف برگــزار و اعضــا بــه ثبــت برنــد 
دعــوت شــده اند و تعــدادی نیز به اینــکار پرداخته اند 
ولــی ثبــت برنــد بــرای همــکاران از لحــاظ مالیــات و 

دارایی هزینه های بیشتری را در برمی گیرد.

تولید داخل با برچسب خارجی

واردات و مصرف گوشی در کشور کاهش یافت

ثبت فاکتورهای تجاری در سامانه جامع تجارت؛ شرط پرداخت های بانکی

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با نرخ سوخت 
گاز صنایع پتروشیمی در الیحه بودجه ۱4۰۱
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پخش زنده ارتباط تصویری 
 رهبر انقالب با مردم قم

در سالروز قیام ۱۹ دی
رهبــرانقــاباســامیدرســالروزقیــام۱۹دی
مــردمقــمدرســال۱۳۵۶علیــهرژیــمستمشــاهی،به

صورتتلویزیونیبامردمقمسخنخواهندگفت.
به گزارش ایرنا، رهبر انقاب اســامی در ســالروز 
قــم  در ســال 13۵۶ علیــه رژیــم  قیــام 19 دی مــردم 
ستمشــاهی، بــه صــورت تلویزیونــی بــا مردم قم ســخن 

خواهند گفت.
این سخنرانی ساعت 10 روز یکشنبه 19 دی 1400 
به صورت زنده از سایت و صفحات KHAMENEI.IR در 
شبکه های اجتماعی و همچنین از شبکه های تلویزیونی 

و رادیویی رسانه ملی پخش خواهد شد.
دیــدار رهبــر انقــاب بــا مردم قــم در ســالروز قیام 
19 دی، هــر ســال بــا حضــور هــزاران نفــر از مــردم ایــن 
شــهر در حسینیه امام خمینی برگزار می شد که امسال 
بــه علــت رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی، از طریــق 
ارتباط تصویری با جمعیت حاضر در حرم مطهر حضرت 

معصومه قم برگزار خواهد شد.

 آغاز ماراتون بودجه ۱40۱
 در صحن علنی مجلس

از امروز
مجلــسشــورایاســامیروزهــاییکشــنبه،ســه
شــنبهوچهارشــنبهایــنهفتــهجلســهعلنــیخواهــد
داشتوقراراستکلیاتبودجهسال۱۴۰۱درجلسه
علنــیامــروزبــهبررســیودرنهایــترأینماینــدگان

گذاشتهشود.
بررسی کلیات الیحه بودجه 1401؛ امروز در صحن 
مجلــس بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ 
کلیات الیحه بودجه ســه شــنبه گذشــته در کمیســیون 
تلفیــق بــا ۲1 رأی موافــق و 19 رأی مخالــف بــه تصویــب 
رســید و گزارش آن برای طرح در صحن علنی به هیأت 

رئیسه داده شد.
در صــورت تصویــب کلیات، جزئیــات الیحه بودجه 
و هزینــه ای در  درآمــدی  بند هــای  بررســی  بــه صــورت 
کمیســیون تلفیق بررســی خواهد شــد.در زمان بررســی 
کلیــات ابتــدا کمیســیون تلفیــق گــزارش خــود را ارائــه 
خواهد داد سپس کمیسیون برنامه و بودجه 10 دقیقه 
فرصــت بــرای ارائــه گــزارش خــود در خصــوص الیحــه 
بودجــه دارد و در ادامــه ۵ نماینــده موافــق و ۵ نماینــده 

مخالف به ارائه نظرات خود خواهند پرداخت.
همچنین نماینده دولت نیز در این جلســه فرصت 
دفاع از الیحه را خواهد داشت.طرح انتقال آب از دریای 
عمان به استان سیستان و بلوچستان، طرح دو فوریتی 
حمایــت از کارخانجــات و واحد هــای صنعتــی و تولیــدی، 
ســاماندهی  طــرح  بنیــان،  دانــش  تولیــد  طــرح جهــش 
قانــون  از  تبصــره ای  اصــاح  طــرح  و  خــودرو  صنعــت 
ممنوعیــت بکارگیــری بازنشســتگان در دســتور جلســات 

علنی این هفته مجلس شورای اسامی قرار دارد.
همچنین قرار اســت روز ســه شنبه وزیر بهداشت 
بــه ســوال آقــای  بــا حضــور در صحــن علنــی مجلــس 
پزشــکیان نماینــده تبریــز پاســخ دهد.برخــی تحقیــق و 
تفحص ها نیز در دســتور جلســه علنی مجلس شــورای 

اسامی در این هفته قرار دارد.

 بازگشت ظرفیت
 تولید نفت به قبل از تحریم

تا پایان ۱400
مدیرعامــلشــرکتملینفتایــرانتاکیدکردکه
فــروشنفــتومیعانــاتگازیایــرانافزایــشخوبــی
داشــتهاســتوپــولنفــتصادراتــیوصولمیشــود.
برنامــهداریــمکــهظرفیتتولیــدنفتراتاپایانســال

۱۴۰۰بهعددقبلازتحریمهابازگردانیم.
محسن خجسته مهر در گفت وگو با فارس با مرور 
برنامــه ایــن شــرکت بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد نفت 
ایران گفت: یکی از برنامه های جدی شــرکت ملی نفت 
ایران بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به دوران قبل 
از تحریم هــا تــا پایــان ســال 1400 اســت. ظرفیــت تولید 

نفت کشور در دولت گذشته کاهش پیدا کرد.
وی ادامــه داد: البتــه وقتــی مــا از ظرفیــت تولیــد 
صحبــت می کنیــم، منظورمــان فقــط تــوان تولیــد از چاه 
نیست، بلکه باید مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار شامل 
ظرفیــت خطــوط لولــه جریانــی، واحدهــای فرآورشــی، 
خطــوط انتقــال نفــت بــه مبــادی مصــرف و حتــی نیروی 
انســانی در نظر گرفته شــود. در نتیجه برای بازگرداندن 
ظرفیــت تولیــد نفــت به قبــل از تحریــم بایــد پروژه های 

متعددی  تعریف و اجرا شود.
خجســته مهر افــزود: یعنــی ممکــن اســت یکــی از 
چاه هــای مــا بتواند رقــم باالیی را تولید کنــد، ولی واحد 
صــورت  ایــن  در  نباشــد،  موجــود  آن  بــرای  فرآورشــی 
نمی تــوان گفــت کــه ظرفیــت تولیــد افزایــش پیــدا کرده 
اســت، زیرا تمام بســته های تعریف شــده برای افزایش 

ظرفیت محقق نشده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران اظهــار کــرد: 
متاســفانه ما یک بخشــی از ظرفیت تولید نفت خود را 
در ســال های گذشــته از دســت داده ایــم و رقــم ظرفیت 

تولید کاهش  پیدا کرده بود.
وی افزود: ضمنا به تفاوت معانی »ظرفیت تولید« 
و »میزان تولید« نیز دقت نظر داشــته باشــید. رساندن 
ظرفیت تولید به عدد قبل از تحریم بدین معناست که 
متناســب بــا نیاز داخلی و بــازار بین المللی حتی پس از 

تحریم آماده تولید نفت هستیم.
خجســته مهر گفــت: در ایــن مــدت بــا تاش هایــی 
کــه صــورت گرفتــه اســت، تقریبــا ظرفیت تولیــد به رقم 
قبل از تحریم ها نزدیک شده است و ان شالله تا پایان 

اسفندماه این هدف محقق خواهد شد.

هند تا ۲0۳0 جای ژاپن 
به عنوان دومین اقتصاد 

بزرگ آسیا را می گیرد
تولیــدناخالــصداخلــیهنــدتــا۲۰۳۰ازژاپــن
پیشــیگرفتــهودومیــناقتصــادبــزرگمنطقــهآســیا
از زمــان آن در هنــد اقتصــاد میشــود. پاســیفیک
اقتصادهــایآلمــان،فرانســهوانگلیــسهــمدراروپــا

بزرگترخواهدبود.
به گزارش تسنیم به نقل از ان دی تی وی، آی اچ اس 
مارکــت طی گزارشــی اعــام کرد: هند احتمــاالً تا ۲030 
جایــگاه ژاپــن را به عنــوان دومیــن اقتصــاد بــزرگ آســیا 
می گیرد. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی هند 
از آلمان و انگلیس هم پیشی بگیرد و به اقتصاد شماره 

3 دنیا تبدیل شود.
در گــزارش ایــن مؤسســه آمده اســت:»پیش بینی 
می شــود تولیــد ناخالــص داخلــی هنــد از ۲.7 تریلیــون 
دالر در ۲0۲1 بــه 8.4 تریلیــون دالر تا در ۲030 برســد. 
این رشد سریع اقتصادی باعث می شود تولید ناخالص 
داخلــی هنــد تــا ۲030 از ژاپــن پیشــی گرفتــه و دومیــن 
اقتصــاد بــزرگ منطقــه آســیا پاســیفیک شــود. اقتصــاد 
هند در ۲030 از اقتصادهای آلمان، فرانسه و انگلیس 
هــم در اروپــا بزرگ تــر خواهد بود«. این مؤسســه اعام 
کــرد:»در کل، انتظــار مــی رود هنــد همچنــان طــی دهه 
آینــده ســریع ترین رشــد اقتصــادی را در دنیــا داشــته 
باشــد.« انتظــار مــی رود تغییــرات دیجیتالــی هند رشــد 
تجــارت الکترونیــک در ایــن کشــور را تســریع کــرده و 

دورنمای بازار مصرف طی دهه آینده را تغییر دهد.

هشدار رئیس مرکز پژوهش های 
اتاق ایران درباره ظهور رانت های 

جدید در بودجه۱40۱
رئیــسمرکــزپژوهشهــایاتــاقبازرگانــیایــران
میگویــددرفراینــدنهایــیشــدنبودجــهســال۱۴۰۱،
صــورت در کــه دارد وجــود ابهاماتــی و اشــکاالت
نپرداختــنبــهآنهــا،بســتررانتهایجدیــددراقتصاد

ایرانشکلخواهدگرفت.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد قاســمی، در تازه تریــن 
اظهارنظــر در رابطــه با بودجــه 1401 از خطر ایجاد رانتی 
جدیــد در ایــن حــوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش 

خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای اتــاق بازرگانــی ایران با 
بیــان اینکــه اتاق هــای ســه گانه بایــد موضــع هماهنگــی 
دربــاره بودجــه داشــته باشــند ادامــه داد: نــگاه اربــاب-
اســت.  1401 تشــدید شــده  بودجــه  دولــت در  رعیتــی 
برخاف سال های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل 
صوری دعوت می شــد، امســال در فرآیند تدوین بودجه 
از اتاق های سه گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه 

به عمل نیامد.
او ادامــه داد: نکتــه مهــم اینکه در بنــد الف تبصره 
18 به منظور توســعه سرمایه گذاری ها بر مبنای آمایش 
ســرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید 
را بــه صنــدوق پیشــرفت و عدالــت ایــران بــا 31 صندوق 
اســتانی تابعــه تغییــر دهــد. منبــع مالــی همــه طرح هــا 
در ســطح اســتان و نظــارت بــر حســن اجــرای طرح ها با 
شورای برنامه ریزی استان است. به نظر می رسد ممکن 
اســت توزیــع رانــت در شهرســتان ها و اســتان ها از ایــن 
محــل اتفــاق بیفتد. قاســمی تأکید کــرد: در واقع دولت 
قصــد دارد از محــل افزایــش قیمــت ســوخت و از محــل 
افزایــش مالیات هــا پــول را از جیب مردم برداشــته و به 
صندوقــی در اســتان ها واریــز کند تا اســتاندار به عنوان 
رئیس شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان اشــتغال و 

رشد ایجاد کند.
وی گفــت: ایــن اتفــاق جدیــدی اســت. دولــت هــم 
کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی 
کشــور بــر مــی دارد و هــم آن را در فرآیند کار مشــارکت 
نمی دهــد. در حالــی کــه دولــت باید 40 درصــد از درآمد 
نفتــی را بــه صندوق توســعه ملــی واریز می کرد تا رشــد 
و توســعه ایجــاد کنــد امــا تصمیــم گرفــت ایــن مبلــغ را 
بــه صنــدوق واریــز کند تا شــورای برنامه ریزی و توســعه 

استان رشد ایجاد کند.
بــر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری اتاق ایــران، او با 
تأکیــد بــر اینکــه ایــن نگاه هــا، نــگاه دولت گرایانه اســت 
بیــان کــرد: بــرای اولیــن بــار حتــی یــک بــار هــم عبــارت 
بخش خصوصی در الیحه بودجه نیامده است. برخاف 
ســال های قبل که دســت کم عبارت مشــارکت عمومی-
خصوصی را به کار می بردند امسال آن هم حذف شده 
و هیچ اســمی از بخش خصوصی برده نشــده اســت اما 

به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کرده اند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

معــاونامــوراقتصــادیوزارتاقتصــاد
تومانــی ۴۲۰۰ ارز حــذف اینکــه بیــان بــا
غلطانــدازاســتوعبــارتدقیقــینیســت،
یــادآورشــدکهتداوموضــعموجود،بهتورم
پایــدارمنجــرمیشــودودامــنمیزنــدواز
محــلافزایشپایهپولی،تــورمافزایشپیدا
میکنددرحالیکهباتغییرروشحمایتاز
مصرفکننــدگانافزایــشقطعیرادرقیمت
برخــیازاقــامخواهیــمداشــتوبههمین
دلیــلبیــنایــندوافزایــشقیمــتتفــاوت

معناداروماهویوجوددارد.
در  ســبحانیان  هــادی  محمــد  ســید 
گفت وگــو با ایلنــا درباره سیاســت های دولت 
بــرای تــک نرخــی شــدن ارز اظهــار کــرد:  آنچه 
که درباره تک نرخی شــدن ارز در ســال آینده 
گفته شده مربوط به حذف ارز 4۲00 تومانی 
اســت. هــر چند تفاوتی بین  نــرخ ارز نیمایی 
و ســنا وجــود دارد امــا ایــن اختــاف و فاصلــه 
می توانــد کاهــش پیدا کند اما مبنا همان نرخ 
نیمــا خواهــد بــود و در حال حاضــر هم عمده 
واردات مبتنی بر نرخ ارزی است که سازوکار 

نیما کشف می شود.
وی بــا یــاداوری حــذف ارز تک نرخــی از 
ســال آینده گفت: وارداتی انجام می شود چه 
در بخــش کاالهــای اساســی و چــه در بخــش 
کاالهای غیر اساسی به موجب قانون بودجه 
1400 دولت باید 8 میلیارد دالر می توانســت 
ارز 4۲00 تومانــی اســتفاده کنــد اما دولت در 
بودجــه ســال اینده به موجــب توافقاتی که با 

مجلــس انجــام شــده بــود بایــد به ســمت باز 
توزیــع منابــع بــرود و نحوه حمایت خــود را از 

مصرف کنندگان تغییر دهد.
اقتصــاد  وزارت  اقتصــادی  امــور  معــاون 
بــا تاکیــد بــر اینکــه معتقدم عبــارت حذف ارز 
بــار  و  4۲00 تومــان عبــارت دقیقــی نیســت 
معنــای منفــی دارد و غلــط انداز اســت، ادامه 
داد:  واقعیــت ایــن اســت کــه بــا یــک روشــی 
قصــد حمایــت از مصرف کننــدگان را داشــتیم 
که در حال حاضر قرار است شیوه حمایت از 
مصرف کنندگان تغییر کند. روش قبل شــیوه 
ناکارآمــد و غیرموثــری بــود کــه قرار اســت آن 
را بــه شــیوه موثــر و کارآمد تغییــر دهیم تا به 

جامعه هدف به درستی اصابت کند.
سبحانیان درباره بار تورمی این سیاست 
اظهــار کرد: نکته بســیار مهم اســت کــه نباید 
اینگونــه تصــور شــود کــه اجرای این سیاســت 
هیــچ افزایشــی را در قیمت ها ایجــاد نخواهد 
کــرد امــا ســوال این اســت که آیا تــداوم وضع 
موجود یعنی تداوم اختصاص ارز ترجیحی به 
برخــی از کاالهــا مانــع از افزایــش قیمــت این 
کاالها شده و می شود؟حتما پاسخ این سوال 

منفی است.
وی افــزود: اتفاقــا اعــداد و ارقام تجربه 
شــده در گذشــته، نشــان می دهد رشدی که 
در قیمــت برخــی از کاالهــا از جمله گوشــت 
قرمــز، گوشــت مرغ، تخم مــرغ و حتی روغن 
در  کــه  بــوده  رشــدی  از  بیــش  داشــتیم، 
شــاخص کل بــا آن مواجــه بودیم؛ به عبارت 

دیگــر متوســط رشــد قیمــت ایــن اقامــی که 
بــه نهاده هــای آن هــا ارز ترجیحــی اختصاص 
افزایــش  درصــد   ۲00 بــاالی  می شــد،  داده 
از  کل  شــاخص  کــه  حالــی  در  بوده اســت 
فرودیــن ســال 97 تــا بــه امروز کمتــر از این 

میزان و اعداد را نشــان می دهد.
انتخــاب  گفــت:  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
امــروز از بیــن دو مســیری اســت و حــذف ارز 
4۲00 تومانــی هرچند درصدی را به قیمت ها 
اضافــه می کنــد اما این درصــد حتما پایین تر و 

کمتر از تداوم و ادامه وضع موجود است.
بســیار  نکتــه  کــرد:  تاکیــد  ســبحانیان 
مهم تــر این اســت که تداوم وضــع موجود، به 
تورم پایدار منجر می شود و دامن می زند و از 
محــل افزایــش پایــه پولی، تــورم افزایش پیدا 
می کند در حالی که با تغییر روش حمایت از 
مصرف کننــدگان افزایــش قطعــی را در قیمت 
برخــی از اقــام خواهیــم داشــت و ایــن جهت 
بیــن دو این افزایش قیمــت تفاوت معنادار و 

ماهوی وجود دارد .          
وی درباره منشــا تورم مقطعی قیمت ها 
پــس از ارز 4۲00 تومانــی اظهــار کــرد: محــل 
تورم مقطعی قبا به واردات یکسری کاالهای 
مشــخص شــده ارز 4۲00 تومانــی تخصیــص 
داده می شد و با تغییر این شیوه و مدل قرار 
براین اســت که همان کاال با نرخ ارز باالتری 

وارد شود.
معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصاد با 
مرور میزان تورم ایجاد شده پس از حذف ارز 

4۲00 تومانــی گفت: این یک غلط مصطلحی 
اســت کــه گفته می شــود اگر نــرخ ارز واردات 
آن  قیمــت  بنابرایــن  برابــر  شــود   ۵ کاال  ان 
کاال هــم باید ۵ برابر شــود. این محاســبات و 

تحلیل ها کاما غلط است.
وی افــزود: در حــال حاضــر بســیاری از 
نهاده هــای کاالهــای تولیــدی بــا نــرخ ارز آزاد 
محاســبه می شــود و یکــی از چالش هایــی که 
دربــاره ارز 4۲00 تومانــی بــا آن مواجه بودیم 
داشــتند  گایــه  آن  دربــاره  تولیدکننــدگان  و 
ایــن بــود کــه ارز 4۲00 تومانی به دســت آنها 
نمی رســد و نهاده ها با ارز بازار آزاد به دســت 
تولید کننــدگان می رســد و تمــام فراینــد تولید 

کاالی نهایی با ارز آزاد انجام می شود.
ایــن  بــه  بایــد  داد:   ادامــه  ســبحانیان 
موضوع توجه داشــته باشــیم که ارز ترجیحی 
ســهم قابــل توجهی در قیمت تمام شــده کاال 
نــدارد و بــه این صورت نیســت که بین قیمت 
ارز، قیمت نهاده و قیمت محصول رابطه یک 
به یک داشــته باشــیم و می توان گفت: نهایتا 
۲0 تــا 30 درصــد قیمــت نهایــی ســهم قیمــت 

ارز است.
معــاون امور اقتصــادی وزارت اقتصاد در 
پاسخ به این سوال که آیا یارانه جبران حذف 
ارز 4۲00 تومان برای هر نفر 90 تا 1۲0 هزار 
تومــان خواهــد بــود، گفــت: تا به امــروز هیچ 
عددی نهایی نشــده اســت و بــه محض اینکه 
اعــداد و ارقــام نهایــی شــوند مراجــع رســمی 
دولت درباره آن اطاع رسانی خواهند کرد. 

رئیسجمهــوریبــابیاناینکــههمچنان
بایدنســبتبهرعایتاصولبهداشتیدقت
وحساســیتوجــودداشــتهباشــد،گفتکه
هیــچکمبــودیدرزمینــهتأمینواکســنهای

ساختداخلووارداتیوجودندارد.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهوری، آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی روز 
شــنبه، در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
با قدردانی از تاش های همه دست اندرکاران 
بخــش بهداشــت و ســامت کشــور گفــت: بــا 
وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید 
شــیوه نامه ها و اصــول بهداشــتی را بــه دقــت 
رعایــت کننــد تــا زنجیره ســویه جدیــد بیماری 

کرونا نیز قطع شود.
رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه کارکنــان 

ادارات و دســتگاه های دولتــی بایــد بیــش از 
دیگران در رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
کوشــا باشــند، افــزود: طبق گزارش هــای ارائه 
زمینــه  در  کمبــودی  هیــچ  کشــور  در  شــده 
واکســن، چه واکسن های ساخت داخل و چه 
واکســن های وارداتــی وجــود نــدارد و از همــه 
دعــوت می کنــم نســبت بــه تزریــق دز ســوم 
واکســن اقــدام کننــد تا بــه شــکل مؤثرتری از 

سامت جامعه صیانت کنیم.
رئیســی از اقدامــات انجــام شــده بــرای 
کنتــرل تــردد از مرزهــای کشــور قدردانــی کرد 
و اظهــار کــرد: از همــه مســئوالن مربوطه و از 
جملــه اســتانداران می خواهم کــه همچنان با 
حساسیت از تردد در مرزهای کشور مراقبت 
کننــد و به ویــژه ورود افــراد را به طــور دقیــق 

کنتــرل کننــد تــا با ورود افــراد مبتا بــه کرونا 
دچار مشکل نشویم.

رئیس جمهــوری ادامــه داد: تصمیم گیری 
دربــاره محدودیت هــای وضع شــده برای ورود 
اتبــاع برخــی کشــورهایی کــه ســویه اُمیکرون 
وزارت  بــه  ایــران،  بــه  فراگیــر شــده  آنهــا  در 
می شــود  واگــذار  مربوطــه  قــرارگاه  و  کشــور 
تــا حســب وضعیــت نســبت بــه ادامــه یــا رفع 
ایــن محدودیت هــا تصمیم گیری هــای مقتضی 

انجام شود.
علمــی  بررســی های  از  همچنیــن  وی 
انجــام شــده دربــاره واکسیناســیون کــودکان 
در برابــر ویــروس کرونــا قدردانــی و تصریــح 
کــرد: گــزارش خوبی ارائه شــد اما بــا توجه به 
ســواالت و مخالفت هایی که همچنان نسبت 

بــه ایــن موضوع مطرح اســت، الزم اســت کار 
کارشناسی در این زمینه ادامه یابد.

تصمیــم  یــاداوری  بــا  رئیس جمهــوری 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا برای بازگشــایی 
مــدارس و دانشــگاه ها بــا توجه بــه وضعیت 
فعلی شــیوع بیماری کرونا خاطرنشــان کرد: 
بــا توجــه بــه کاهــش آمــار ابتــا و فوتــی بــا 
واکسیناســیون گســترده، ســتاد ملی مقابله 
تصمیم گیــری،  مرجــع  عنــوان  بــه  کرونــا  بــا 
بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها را بامانــع 

دانسته است.
رئیســی افزود: هر زمان که وضع شــیوع 
بیماری تغییر کند، ستاد ملی مقابله با کرونا 
بــا حساســیت و دقت نســبت بــه وضع جدید 

تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد.

مجمــع دریامحــور توســعه کمیتــه رئیــس
تشخیصازسهم۲درصدیاقتصادساحلیدر

تولیدناخالصملیابرازتاسفکرد.
بــه گــزارش تســنیم، حســن بیــک محمدلــو 
رئیــس کمیتــه حمــل و نقــل و توســعه دریامحور 
مراســم  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
رونمایــی از کتــاب "بر مدار دریــا" اظهار کرد:  الزم 
اســت درباره این کتاب و مســائل مربوط به دریا 
بــه نکاتی اشــاره شــود؛ یــک موضوع بســیار مهم 
توجــه دیگــر در طرح هــای آمایشــی به دریاســت. 
آن چیــزی کــه طــی ســال های متمــادی در کشــور 
پیگیری شده استقرار صنایع و جمعیت تمرکز به 

داخل بوده است.
از  نتوانســته ایم  واقــع  در  داد:  ادامــه  وی 
ظرفیت  های دریایی بهره مند شویم، مهم ترین آن 
افزایش ســهم اقتصاد ســاحلی از تولید ناخالص 
داخلــی اســت. آمــار دقیقــی در این رابطــه وجود 

ندارد و نکته بعدی هم این است که عدد برآورد 
شــده از ســهم اقتصاد ســاحلی از تولید ناخالص 

داخلی حدود ۲ درصد است.
بیــک محمدلــو تصریــح کــرد: ایــن در حالــی 
است که در کشورهای دریایی بیش از 40 درصد 
از GDP از بخش اقتصاد ساحلی تامین می شود. 
ایــن موضــوع مــورد توجه سیاســتگذاران بوده که 
در نهایــت رهبــر معظــم انقــاب در ســال 139۶ 
دســتوری در پیوســت حکــم ایشــان بــرای اعضــا 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام داشــتند. ایشان 
دســتور دادنــد سیاســت های کلــی دریامحــور در 

کشور تدوین شود.
وی بیان کرد: این دستور ناشی از آن بود که 
از ظرفیت های کشور در حوزه دریا طی سال های 
گذشته استفاده نشده است. در بیانیه گام دوم 
انقــاب هــم کــه دورنمای 40 ســاله آینده کشــور 
را مشــخص کــرده اســت رهبــری در یــک فــرازی 

تاکیــد می کننــد: ســواحل دریایی طوالنــی یکی از 
ظرفیت ها و فرصت های مادی کشور است که ما 

در استفاده نکردن از آن اول هستیم.
توســعه  و  نقــل  و  حمــل  کمیتــه  رئیــس 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دریامحــور 
بــه  همیشــه  دانــش  توســعه  کــرد:  اضافــه 
گفتمان ســازی و ایجــاد مطالبه بــرای بخش های 
قابــل  بخشــی  اســت.  کــرده  کمــک  مختلــف 
توجهی از توســعه دانــش در تولیدات مکتوب و 
غیرمکتوب اســت که ترجمه شــاید اولین بخش 

از تولیدات این حوزه باشــد.
بیک محمدلو تاکید کرد: در این زمینه توجه 
بــه دانــش بیــن رشــته ای اســت. طــی ســه چهــار 
ســال اخیــر که بنــده مســئول تدویــن برنامه های 
در  دانشــی  فقــر  بــوده ام  محــور  دریــا  توســعه 
هرکــدام  ســراغ  دیــده ام.  را  بین رشــته ای  حــوزه 
می رویــم  غیردولتــی  و  دولتــی  بخش هــای  از 

مستندســازی دقیقی دربــاره دریا،  مدیریت دریا، 
مســائل حقوقــی وجــود نــدارد و متخصصــان این 

بخش اندک بوده اند.
وی یــادآور شــد: ایــن باعــث شــد تــا رهبــر 
در  دانــش  تولیــد  بــا  رابطــه  در  انقــاب  معظــم 
توسعه دریای محور تاکید ویژه ای داشته باشند. 

کتاب بر مدار دریا نیز در همین مسیر است.
وی گفــت: کتاب بر مــدار دریا ویژگی خاص 
نــگاه جامــع دارد؛ نــگاه نگارنــده جامــع بــوده و 
مســائل حــوزه کشــتیرانی را در حــوزه تخصصــی 
اجتماعــی،  مدیریتــی،  مســائل  و  نکــرده  ورود 
اقتصادی و ... را درج کرده اســت. ما به این نوع 
نــگاه نیــاز داریم چراکه باعث می شــود دریا قابل 
فهــم بــرای عمــوم شــود و در الیه هــا و مدل هــای 

ذهنی، دریا موضوع غریبه نخواهد بود.
شــرکت های  انجمــن  دبیــر  پل مــه  مســعود 
کشــتیرانی نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان این کــه 

ترجمــه کتــاب مدیریــت شــرکت های کشــتیرانی 
نقــش بســیار شایســته ای در توســعه فرآیندهای 
ایــن  کرد: خــاء  اظهــار  دارد،  کشــتیرانی  تجــاری 
علی رغــم  می شــد،  احســاس  همیشــه  موضــوع 
این کــه تاش های زیادی شــده تا گســترش علم، 
بــا  کشــتیرانی  فعالیت هــای  دانــش  و  فرهنــگ 
تاثیرگذاری حداکثری شــکل بگیرد، اما متاســفانه 

تاکنون خیلی عقب هستیم.
وی ادامــه داد: بخشــی از ایــن مســئولیت 
عهــده  بــر  دیگــری  بخــش  و  دولــت  عهــده  بــر 
بخش خصوصی اســت. هر دو بخش آنطور که 
شایســته این امر بوده با توجه به جایگاه باالی 
کشــتیرانی در اقتصــاد ایــران، نتوانســته اند این 

اتفــاق را رقم بزنند.
پل مه افزود: مطالبی که کتاب بر مدار دریا 
می توانــد بــه ما امــکان الزم برای جانشــین پروری 

برای توسعه فعالیت های دریایی را بدهد.

 رئیسکمیتهتوسعهدریامحورمجمعتشخیص:اقتصادساحلیایرانتنها۲درصد
ازتولیدناخالصملیسهمدارد

رئیسجمهوری:هیچکمبودیدرتأمینواکسنهای
داخلیووارداتیوجودندارد

 معاوناقتصادیوزیراقتصاد:تورمحاصل
ازحذفارز۴۲۰۰تومانیمقطعیاست
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اعطای تسهیالت امیدآفرین 
برای خرید کاالهای بادوام

بانــک کارآفریــن بــا هــدف کمک بــه رفــع نیازهای 
ضــروری مشــتریان خود طــرح تســهیالت امیدآفرین را 

رونمایی کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
کارآفریــن، از ایــن پــس 
بــا  حقیقــی  مشــتریان 
افتتاح سپرده گذاری در 
قرض الحســنه  حســاب 
نیک آفریــن،  پس انــداز 
پــس از طی دوره انتظار 
توافق شده تا دو برابر مبلغ سپرده، از اولویت استفاده 

تسهیالت بهره مند شوند.
بــر اســاس این گــزارش، تمامی مشــتریان حقیقی 
بانک کارآفرین اعم از مشتریان فعلی و جدید می توانند 
ریالــی  پس انــداز  قرض الحســنه  حســاب  افتتــاح  بــا 
نیک آفریــن و ســپرده گذاری در حســاب مذکــور به مــدت 
حداقل 3ماه، تا دو برابر مبلغ ســپرده خود ) حداکثر تا 
ســقف ۲میلیارد ریال( تســهیالت در قالب عقد مرابحه 
و بــا بازپرداخت حداکثر3۶ماهــه دریافت کنند. حداقل 
مبلغ ســپرده جهت افتتاح حســاب و بهره مندی از طرح 
امیدآفریــن ۲۵0میلیــون ریــال و مبالــغ ســپرده گذاری 
مشــتریان به صــورت واحدهــای ۵0میلیــون ریالــی قابل 
افزایش اســت. دوره انتظار سپرده گذاری مشتریان سه 

ماهه و نرخ سود تسهیالت18درصد است.

احداث 382 هکتار گلخانه 
با حمایت بانک کشاورزی

با حمایت و مشــارکت بانک کشــاورزی، از ابتدای 
ســال 1400تــا پایان آذر در مجمــوع 382هکتار گلخانه 

در کشور احداث شده است.
در  کشــاورزی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
ســال  ابتــدای  9ماهــه 
و  1۶هــزار  جــاری 
ریــال  408میلیــارد 
ایجــاد  بــرای  تســهیالت 
38۲هکتــار  توســعه  و 
کشــت  تاسیســات 
ســوی  از  گلخانــه ای 
شــعب بانک کشــاورزی 

پرداخت شده است.
تســهیالت  پرداخــت  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
گلخانــه ای جــزو اولویت هــای اعتبــاری بانــک کشــاورزی 
اســت و در ایــن زمینــه تــا پایــان آذر به ۶۶درصــد برنامه 

تعیین شده سال 1400 دست یافته است.

 حضور کارشناسان
بیمه کوثر در مناطق سیل  زده
مدیران و کارشناسان بیمه کوثر به منظور تسریع 
در ارائه خدمات به زیان  دیدگان، از روزهای اولیه پس 
از وقوع بارندگی شدید و سیل اخیر، علی  رغم مسدود 
بــودن مســیر ها و فروکــش نکــردن ســیالب، در مناطق 
سیل زده اســتان های هرمزگان، سیستان  و بلوچستان 
و فارس حضور یافتند.

گــزارش  بــه 
و  روابط عمومــی 
امــوال  مدیــرکل  اعــالم 
ســامانه  کوثــر،  بیمــه 
در  اخیــر  بارشــی 
هرمــزگان،  اســتان های 
سیستان وبلوچســتان و 
فارس باعث آب گرفتگی 
و جاری شدن سیالب در برخی مناطق شهری و خصوصا 
روســتایی و متعاقبا وارد شدن خسارت به تعداد زیادی 

از منازل مسکونی و پروژه های در دست ساخت شد.
همــکاری  از  قدردانــی  ضمــن  علیــزاده،  اعظــم 
سرپرســتی استان های یادشده در ارائه خدمات به موقع 
زیان دیــدگان  خاطرنشــان کرد:  خســارت دیدگان،  بــه 
می تواننــد از طریــق تلفن، مکاتبه یا مراجعه حضوری به 
مراکــز پرداخــت خســارت و بر اســاس اطالع رســانی های 
بــه  شــده  وارده  خســارت  اســتان،  هــر  در  انجام شــده 
واحدهــای مســکونی، تجــاری و صنعتــی خــود را اعــالم 
کننــد. او از پرداخــت خســارت بــه ســیل زدگان در اســرع  
وقــت خبــرداد و تصریح کرد: به محض انجــام ارزیابی ها، 
تعییــن مبلــغ خســارت و تکمیــل مــدارک پرونــده، مبالغ 
خسارت در کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

 توسعه همکاری های
بانک مهر و پاالیشگاه نفت 

اصفهان
بانک قرض الحسنه مهر و شرکت پاالیشگاه نفت 

اصفهان قرارداد همکاری امضا کردند.
قرض الحســنه  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مهــر، در مراســم انعقاد 
بیــن  همــکاری  قــرارداد 
قرض الحســنه  بانــک 
پاالیشــگاه  و  مهــر 
ناصــر  اصفهــان،  نفــت 
عضــو  ســیف الهی، 
بانــک  مدیــره  هیــأت  
مهــر  قرض الحســنه 
از  تشــکر  ابــراز  ضمــن 
ارتباطات خوب شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان با بانک 
قرض الحسنه مهر، از آمادگی کامل این بانک برای ارائه 

خدمات به همه کارکنان آن مجموعه خبر داد.

امکان افتتاح حساب آنالین 
با موبایلت سامان

جدیــد  نســخه  انتشــار  بــا  موبایلــت،  اپلیکیشــن 
امکان افتتاح حســاب آنالین و احراز هویت مشــتریان 

جدید را فراهم کرد.
بــه گزارش سامان رســانه، بانک ســامان با انتشــار 
نســخه 3.۶.0.4 اپلیکیشــن موبایلــت، امــکان افتتــاح 

حســاب آنالیــن و احــراز 
مشــتریان  هویــت 
حقیقی را بدون مراجعه 

به شعبه فراهم کرد.
فرآینــد،  ایــن  در 
تمــام افــرادی کــه فاقــد 
شــماره  و  حســاب 
مشتری در بانک سامان 
هستند، می توانند پس 

از نصب اپلیکیشــن موبایلت از ســایت بانک ســامان به 
نشانی www.sb۲4.ir، از منوی افتتاح حساب به ایجاد 
حساب کاربری و ارسال مدارک خود اقدام کنند تا پس 
از احراز هویت و افتتاح حساب، کارت بانکی صادرشده 

به آدرس آنها ارسال شود.

 راه اندازی رمزساز یکپارچه
با موبایل بانک سرمایه

خدمــات  گســترش  راســتای  در  ســرمایه  بانــک 
بانکــداری الکترونیــک و تســهیل در ارائــه خدمــات بــه 
مشــتریان، نســخه جدیــد برنامــک رمزســاز ســرمایه را 
به صــورت یکپارچــه بــا تک بانک )موبایل بانک ســرمایه( 

راه اندازی کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
مشــتریان  ســرمایه، 
می تواننــد  بانــک  ایــن 
نصــب  و  دریافــت  بــا 
تک بانک«  »اپلیکیشــن 
از وب ســایت بانــک بــه 
 www.sbank.ir آدرس 

و با انتخاب گزینه »رمزســاز« )آیکون قفل( در قســمت 
باالی صفحه اصلی تک بانک، ســرویس رمزساز سرمایه 
را فعــال کننــد. همچنین مشــتریان می توانند بدون نیاز 
بــه  نــام کاربــری و رمــز عبــور تک بانــک نیــز از خدمــات 
موجــود در تک بانــک ماننــد رمزســاز، پرداخــت قبــوض، 
مدیریت کارت، خرید کد شــارژ و شــارژ مســتقیم تلفن 
همراه، دریافت شــبا، نقشــه شــعب و خودپردازها و ... 

استفاده کنند.
ایــن گــزارش می افزایــد؛ اکنــون امکان فعال ســازی 
رمزســاز ســرمایه از ســه روش اســتفاده از نام کاربری و 
رمز عبور اینترنت بانک/تک بانک، از طریق دستگاه های 
خودپــرداز بانــک ســرمایه و مراجعــه حضوری به شــعب 

بانک سرمایه امکان پذیر است.
آن دســته از مشــتریان بانــک کــه از نســخه قبلــی 
کمــاکان  می کننــد  اســتفاده  ســرمایه  رمزســاز  برنامــک 
می توانند از رمزهای تولیدی آن برنامک در تراکنش های 
مبتنــی بــر کارت و حســاب خــود اســتفاده کننــد، لیکــن 
در صــورت فعال ســازی رمزســاز در تــک بانــک ســرمایه، 
رمزهــای تولیــدی در »نســخه قبلــی و مســتقل برنامــک 

رمزساز سرمایه« قابل استفاده نخواهد بود.

ارائه تسهیالت 5 میلیارد 
ریالی پست بانک به 

استارتاپ های اینوتکس پیچ
دبیرخانــه  میــان  انجام شــده  توافــق  اســاس  بــر 
نمایشــگاه اینوتکــس و پســت بانک بــا هــدف کمــک بــه 
رشــد و توســعه اقتصاد دانش بنیان کشــور برگزیدگان 
نهایــی رقابــت اینوتکس پیــچ از تســهیالت اعتباری پنج 

میلیارد ریالی پست بانک بهره مند می شوند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک، اینوتکس پیچ، 
بــا حضــور  اســتارتاپی  رقابــت  ملــی  رویــداد  بزرگتریــن 

تیم هــای خــالق و نــوآور 
از شــهرها و اســتان های 
اســت  کشــور  مختلــف 
کشــف  هــدف  بــا  کــه 
حمایــت  و  اســتعدادها 
از ایده هــای آنــان بــرای 
کمک به رشــد و توسعه 
اقتصــاد دانش بنیــان در 

کشور برگزار می شود.
در ایــن رقابت هــا، اســتارتاپ های برتر هر شــهر به 
انتخــاب داوران محلــی مشــخص می شــوند و در ادامــه 
بــرای حضــور در  از اســتارتاپ های برگزیــده هــر شــهر 
رقابت هــای نیمه نهایــی و نهایــی، همزمــان با نمایشــگاه 

اینوتکس ۲0۲۲دعوت می شود.
بهره منــدی  ضمــن  اســتارتاپ ها  مرحلــه،  ایــن  در 
از فرصــت حضــور در دوره  پیش شــتابدهیِ مخصــوص 
از  ویــژه  خدمــات  از  بهره منــدی  امــکان  اینوتکــس، 
قبیــل فضــای کار اشــتراکی رایــگان، خدمــات مربــوط به 
سیســتم های پرداخــت آنالیــن و … بــه منظــور توســعه 
کســب وکار و آمادگی بیشتر برای شرکت در رقابت های 

نهایی را خواهند داشت.
پیــچ،  اینوتکــس  رقابت هــای  نهایــی  برگزیــدگان 
ضمــن بهره منــدی از جوایــز نقــدی، امــکان بهره مندی از 
تســهیالت اعتبــاری پنــج میلیــارد ریالــی کــه بــا حمایــت 
پست بانک برای توسعه ی کسب وکار آن ها تدارک دیده 
شــده اســت را خواهنــد داشــت. ایــن تســهیالت بــا نرخ 
ترجیحی و طبق رویه معمول بانکی به تیم های برگزیده 

اینوتکس پیچ اعطا خواهد شد.
کامــال  رویــداد  ایــن  در  اســتارتاپ ها  ثبت نــام 
تــا 30دی  بــرای ثبت نــام  بــوده و عالقه منــدان  رایــگان 
 www.pitch.inotex.com ســایت  بــه  1400می تواننــد 

مراجعه کنند.

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، 
دو باشــگاه باید هر چه ســریع تر صورت های 
مالــی خــود را نهایــی و ارائه دهنــد و عملیات 
تجدیــد ارزیابــی صــورت بگیــرد و پــس از آن 
هیــات پذیــرش بــورس آن را بپذیرنــد و در 

بهمن درج نماد شوند.
ایــن  بــه  پاســخ  در  قربانــزاده  حســین 
ســوال کــه آیــا همچنــان بــا حذف اســتقالل و 
پرســپولیس از لیــگ قهرمانــان آســیا تــا یــک 
مــاه آینــده بورســی می شــوند، به ایلنــا گفت: 
موعــد مقــرر پذیــرش دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس بهمن اســت و ایــن موضوع هیچ 
ارتباطــی بــا حذف این دو باشــگاه نــدارد البته 
هر دوی این باشگاه ها 10 روز استیناف دارند 
امــا بــه هــر حــال تنهــا یکــی از دالیل مــا برای 
خصوصی ســازی دو ایــن باشــگاه بحث حضور 

آنها در مسابقات بین المللی است.
وی ادامــه داد: ایــن دو باشــگاه بایــد هــر 
چه سریع تر صورت های مالی خود را نهایی و 
ارائــه دهنــد و عملیات تجدیــد ارزیابی صورت 
بگیــرد و پــس از آن هیــات پذریش بورس آن 
را بپذیرنــد و در بهمــن درج نمــاد شــوند. ایــن 
مســیر اداری و پذیــرش دو شــرکت در حــال 
انجــام اســت و اگر امســال ایــن عملیات برای 
دو باشگاه انجام نشود به طور قطع مشکالت 

آنها در سال آینده ادامه پیدا می کند.
اکنــون  افــزود:  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
باشــگاه اســتقالل صورت مالی خود را تحویل 
داده و هنوز باشگاه پرسپولیس صورت مالی 

را تحویل نداده است.
قربانــزاده دربــاره دالیــل تاخیــر واگذاری 
ایــن دو باشــگاه در چنــد ســال گذشــته اظهار 
ســال  حسابرســی  بندهــای  مشــکالت  کــرد: 
گذشــته زیــاد بود و در تهیــه صورت های مالی 
بایــد ایــن بندهــا را تعیین تکلیــف کنند. برای 
مثــال بدهــی بــه بازیکــن یــا مربــی خارجــی یا 
اساسا بدهی مالیاتی تسویه نشده دارند و تا 
زمانی که این بدهی ها تعیین تکلیف نشــود، 
صورت هــای مالــی شــفاف نخواهــد بــود. باید 
این بدهی ها پاکسازی شود تا کمترین بندها 
را داشــته باشــند که خود این موضوع زمان بر 
است و از سوی دیگر حسابرس هم باید این 
صورت هــای مالــی را تاییــد کنــد. پــس از آن 
صورت هــای مالــی تاییدشــده به صورت ســود 

و زیــان، ترازنامــه و ... تهیــه و بــرای ســازمان 
ارســال شــود. مســیری از ایــن مراحــل زمــان 
بــر طی شــده اســت و باید مابقــی مراحل هم 

انجام شود.
بدهــی  میــزان  دربــاره  همچنیــن  وی 
باشــگاه  انباشــته  زیــان  گفــت:  باشــگاه  دو 
پرســپولیس بــاالی ۲00 میلیــارد تومان اســت 
و با احتســاب ســایر بدهی ها از جمله مالیات 
بــه ۵00 میلیــارد تومــان می رســد. امــا ارزش 
کل باشــگاه پرســپولیس 1800 میلیارد تومان 
ارزیابی شد که 1000 میلیارد تومان آن ارزش 

برند این باشگاه است.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی تاکیــد 
کــرد: تاخیــر در ســال های گذشــته بیشــتر بــه 
عملکــرد وزرای ورزش برمی گــردد از آنجــا کــه 
حساســیت های زیــادی برای مدیریــت این دو 
باشــگاه  وجود داشــت و چه کسانی پاسخگو 
خواهنــد بــود. موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه 
ایــن باشــگاه ابــزار قدرتــی بــرای وزارتخانه هــا 
عمــده  علــت  می تــوان  می شــوند.  محســوب 
تاخیــر در واگــذاری ایــن دو باشــگاه به همین 

دلیل بوده است.
قربانــزاده بــا بیــان اینکــه امــا مهم تریــن 
در  باشــگاه  دو  ایــن  نشــدن  واگــذار  دلیــل 
ســال های گذشــته بــه بحث محــل درآمد این 
شــرکت ها برمی گــرد، ادامــه داد: هــر شــرکتی 

که وارد بورس می شــود باید ســودآور باشد و 
الزمــه ســودآوری هم، تضمین ســود عملیاتی 
آن شرکت است. منظور از سود عملیاتی این 
اســت کــه در راســتای فعالیت شــرکت بتواند 

سود کسب کند.
وی گفــت: در تمــام دنیــا بــاالی ۶0 تــا 70 
درصــد محــل درآمــد باشــگاه های فوتبــال حــق 
پخش تلویزیونی است تا زمانی که این موضوع 
تعییــن تکلیــف نشــود یــک باشــگاه فوتبالــی 
نمی توانــد اســتمرار ســودآوری داشــته باشــد. 
ممکن است این باشگاه ها برای مدتی حمایت 
شوند اما در نهایت باید سودآوری تضمین شده 
داشته باشند. غیر از این روند و سازو کار مانند 
این اســت که از یک شــرکت و کارخانه فوالدی 
انتظار داشــته باشــیم از محل فروش پوشــاک 

)تاسیس یک کارخانه جانبی( درآمدزایی کند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: 
در دنیــا یــک باشــگاه فوتبالــی بــا دیــده شــدن 
درآمد کسب می کند و مابقی درآمدها از جمله 
پیراهــن و تبلیغــات محیطی حاشــیه هســتند. 
امــا در ایــران بــرای ایــن دو باشــگاه در اصــل 
درآمدزایی با چالش مواجه شده ایم و حاکمیت 
یک بار برای همیشه این مشکل را باید برطرف 
کنــد. صــدا و ســیما، وزارتخانه هــا و باشــگاه ها 
بایــد با برگزاری جلســات در این بــاره به توافق 
برســند. بایــد توجه داشــته باشــیم دو باشــگاه 

استقالل و پرسپولیس طرفدار میلیونی دارند و 
باید به صورت مســتمر درآمدی از محل پخش 
تلویزیونی داشته باشند. تقاضای تماشای این 
بازی هــا بــرای دو باشــگاه تضمین شــده اســت 
و تضمیــن تقاضــا بــرای ایــن دو باشــگاه وجــود 
دارد؛ بنابراین نباید آنها را از این سود و درآمد 
عملیاتی شان محروم کرد. اگر بحث سودآوری 
ایــن  ایــن شــرکت ها برطــرف شــود، واگــذاری 

باشگاه بر روی ریل می افتد.
وی بــا بیــان اینکه اکنون این دو باشــگاه 
از طریــق تبلیغــات محیطــی، فــروش اقــالم، 
را  خــود   .... و  اپلیکیشــن ها  از  اســتفاده 
ســودآور جلوه داده اند این در حالی است که 
به راحتی دسترســی به ســود عملیاتی دارند، 
اظهــار کــرد: هر دو باشــگاه یک بیزنس پلن و 
طــرح توجیهی درآمدزایــی تهیه کرده اند که تا 
پایــان دی بایــد آن را بــه بــورس تحویل دهند 
که بورس اســتمرار ســودآوری این شــرکت ها 
را بایــد تاییــد کنــد و همزمان جلســات با صدا 
و ســیما در حــال برگــزاری اســت تــا بــه یــک 
توافقــی بــرای پخــش زنــده در پلت فرم هــای 

غیرتلویزیونی برسند.      
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
ادامــه داد: روش واگــذاری این دو باشــگاه آن 
بخشــی کــه وارد بــورس می شــود بــه صــورت 

عرضه اولیه و خرد به مردم است.

اوراق  و  بــورس  ســازمان  هیات  مدیــره 
بهــادار دســتورالعمل اجرایــی معامــالت بازار 
آتــی در بــورس انرژی ایران را تصویب کرد تا 
از ایــن رهگذر ســرمایه گذاران امکان معامله 
حامل هــای  حــوزه  در  مالــی  ابزارهــای  روی 

انرژی را داشته  باشند.
محســن خدابخــش، معــاون نظــارت بــر 
بورس هــا و ناشــران ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در ایــن بــاره بــه پایــگاه خبــری بــازار 
ابــالغ دســتورالعمل  ســرمایه )ســنا(، گفــت: 
بــه  منجــر  انــرژی  بــورس  در  آتــی  معامــالت 
افزایش ســطح پیش بینی پذیــری در خصوص 
دنبــال  بــه  و  هیدروکربــوری  فرآورده هــای 
آن افزایــش ســوددهی و شــفافیت بیش تــر 
انــرژی  حامل هــای  تولیدکننــده  شــرکت های 

می شود.

وی اضافه کرد: زیرســاخت های مقرراتی 
فراهــم  معامــالت  ایــن  بــرای  انــرژی  بــورس 
شــد و هم اکنــون ایــن شــرکت در حــال تجهیز 
زیرســاخت های فنــی خــود بــرای اجرایی کردن 

بازار آتی است.
امــکان  ایــن  مزایــای  دربــاره   خدابخــش 
از  یکــی  گفــت:  انــرژی  بــورس  معامــالت  در 
برنامه هــای بــورس انــرژی ایــران در راســتای 
ســرمایه گذاران  نیازهــای  بــه  پاســخگویی 
آتــی  بــازار معامــالت قراردادهــای  راه انــدازی 
بــود کــه پیشــنهادات بــورس انرژی بررســی و 

تصویب شد.
ایــن  ابــالغ  بــا  اکنــون  وی،  گفتــه  بــه 
معامــالت  کار  بــه  آغــاز  و  دســتورالعمل 
بهره منــدی  امــکان  انــرژی  بــورس  در  آتــی 
عرضه کننــدگان، خریــداران و ســرمایه گذاران 

متقاضیــان  و  می شــود  فراهــم  بــازار  ایــن  از 
می توانند از منافع ناشــی از کشــف قیمت در 

بورس انرژی بهره مند شوند.
معــاون نظــارت بــر بورس هــا و ناشــران 
ســازمان بــورس دربــاره کارکردهــای بســیاری 
کــه بازار آتی برای عرضه کنندگان و خریداران 
دارد، اضافــه کرد: پوشــش ریســک نوســانات 
قیمتــی،  بــاالی  نوســانات  بــا  کاالهــا  قیمــت 
و  پایاپــای  اتــاق  توســط  معامــالت  تضمیــن 
درنتیجه کاهش ریسک نکول، دوسویه  بودن 
بازار و وجود اهرم از مهم ترین نکات این بازار 

است.
نائب رئیس هیئت مدیره سازمان عنوان 
به دنبــال  همــواره  ایــران  انــرژی  بــورس  کــرد 
حوزه هــای  بــا  مرتبــط  ابزارهــای  گســترش 
فعالیتــی خــود بــود و پیشــنهادهایش را بــه 

و  بــورس  و ســازمان  ارائــه می کنــد  ســازمان 
اوراق بهادار نیز در راســتای توســعه ابزارهای 
جدید پس از بررســی، ابزارهای مناســب را به 

تصویب رسانده است.
آتــی،  معامــالت  گفــت:  خدابخــش 
معامالتــی پیچیــده و همــراه بــا ریســک هایی 
باالتر از خرید و فروش ســهام اســت که الزم 
داشــته  توجــه  آن  بــه  ســرمایه گذاران  اســت 

باشند.
در  آتــی  بــازار  راه انــدازی  پایــان  در  وی 
بــورس انــرژی را فرصتــی تاریخی بــرای وزارت 
نفت، شرکت های تابعه آن و صاحبان صنایع 
پاالیشــی و پتروشــیمی دانســت تــا بتوانند از 
ظرفیت های این بازار برای مدیریت و پوشش 
ســودآوری  افزایــش  و  شــفافیت  ریســک، 

استفاده کنند.

شــرکت   4۵1 انــرژی  مصــرف  جزئیــات 
تولیــدی، در راســتای افزایــش شــفافیت در 

بازار سرمایه در سامانه کدال منتشر شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه 
راســتای  در  تولیــدی  ناشــر   4۵1 )ســنا(، 
ابالغیــه مدیــر نظــارت بــر ناشــران ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در تاریــخ ۲4 آذر ماه 
1400، بــا موضــوع انتشــار »افشــای جزئیات 
هزینه هــای انرژی«، هزینه های انرژی ســال 
مصــرف  مقادیــر  پیش بینــی  و   1400 مالــی 
انــرژی ســال مالــی 1401 خــود را در ســامانه 

کدال منتشــر کردند.
براساس این ابالغیه، تمامی شرکت های 
تولیدی ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار موظف به انتشــار جزئیــات هزینه های 
انــرژی تــا تاریــخ 1۵ دی مــاه 1400 در ســامانه 
ناشــران  تعــداد  بــه  توجــه  بــا  کــدال شــدند. 
تولیــدی ثبت  شــده نزد ســازمان، ایــن ابالغیه 
بــا اســتقبال بســیار خوبــی از ســوی ناشــران 

تولیدی مواجه شده است.
مصــرف  کــه  صورتــی  در  همچنیــن 
پیش بینی شده برای سال مالی 1401 بیش از 
30 درصد نســبت به میــزان مصرف انرژی در 
ســال مالی 1400 ســاعت تغییر داشته باشد، 
ضــروری بود علت تغییــر در مصرف انرژی در 

ستون توضیحات درج شود.

نگاهی بر جزئیات هزینه   های 
انرژی چند ناشر تولیدی

کاســپین،  خــزر  چــوب  صنایــع  شــرکت 
نخســتین شــرکتی بــود کــه در تاریــخ ۲7 آذر 

اقــدام بــه انتشــار جزئیــات هزینه هــای انرژی 
کرد. این شــرکت میــزان مصرف گازوئیل، گاز 
ســوخت، برق و آب در ســال مالی 1401 را به 
ترتیــب 14۵ هــزار و ۵00 لیتــر، ۶ میلیــون و 
9۶8 هزار و ۲۶3 متر مکعب، 1۶ هزار و 838 
مگاوات ساعت و 3 میلیون و 110 هزار و 400 

متر مکعب پیش بینی کرده است.

جزئیات هزینه   های انرژی 
»شتران«

بــر اســاس جزئیــات هزینه هــای انــرژی 
شــرکت پاالیــش نفــت تهــران، میــزان مصرف 
گاز ســوخت این شــرکت تا پایان ســال جاری 
9۶9 میلیــون و 83۶ هــزار تن، میزان مصرف 
برق در دوره یک ســاله منتهی به ۲9 اســفند 
1400، صفــر مــگاوات ســاعت و میزان مصرف 
آب در ایــن دوره، 10 میلیــون و 74۲ هــزار و 

337 متر مکعب اعالم شده است.
»شــتران«، میــزان مصرف گاز ســوخت، 
بــرق و آب در ســال مالــی 1401، بــه ترتیــب 
یــک میلیــارد و ۶۶ میلیــون و 8۲0 هزار و ۶00 
لیتــر، صفــر مــگاوات ســاعت و 10 میلیــون و 
9۵7 هزار و 184 متر مکعب پیش بینی کرده 

است.
پیش بینی مصرف انرژی 

»قهکمت« تغییری نداشت
مصــرف  میــزان  هکمتــان  قنــد  شــرکت 
گازوئیــل ۶ ماهــه دوم پایان ســال جاری را 41 
هــزار تن، میزان مصرف گاز ســوخت در دوره 
مالــی یادشــده، ۲۵ میلیــون و ۲37 هزار متر 

مکعــب، میــزان مصــرف بــرق در دوره ۶ ماهه 
منتهــی بــه ۲9 اســفند 1400، میزان 7 هزار و 
33۵ مگاوات ســاعت و میزان مصرف آب در 
این دوره، ۵۲۲ هزار و 1۵0 متر مکعب اعالم 

کرده است.
»قهکمــت« میزان مصــرف گازوئیل، گاز 
ســوخت، برق و آب در ســال مالی 1401 را به 
ترتیب ۵۶ هزار لیتر، 40 میلیون و 700 هزار 
متر مکعب، 10 هزار و ۶40 مگاوات ساعت و 
۲۵4 هزار و 7۶۶ متر مکعب پیش بینی کرده 
اســت؛ کــه نســبت بــه 1۲ ماهــه ســال 1400، 

تغییری پیش بینی نشده است.

میزان مصرف آب و بنزین 
»فملی« تغییر نمی کند

شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران میزان 
مصرف گازوئیل دوره یک ســاله تا پایان سال 
جــاری را ۲8 میلیــون تــن، میــزان مصــرف گاز 
طبیعــی در دوره مالی یادشــده، 3۶4 میلیون 
و ۵00 هــزار متــر مکعــب، میــزان مصرف برق 
در دوره 1۲ ماهه منتهی به ۲9 اسفند 1400، 
مــگاوات  هــزار   ۶08 و  میلیــون  یــک  میــزان 
ســاعت، میــزان مصــرف آب در این دوره، 3۵ 
میلیــون متــر مکعــب و میزان مصــرف بنزین، 

77 هزار لیتر اعالم کرده است.
»فملــی« میــزان مصــرف گازوئیــل، گاز 
طبیعی، برق، آب و بنزین در سال مالی 1401 
را بــه ترتیــب ۵0 میلیــون لیتــر، 39۶ میلیون 
متــر مکعــب، یک میلیــون و 9۵3 هزار و 1۶0 
مــگاوات ســاعت، 3۵ میلیــون متــر مکعــب و 

77 هزار لیتر پیش بینی کرده است.

میزان مصرف حامل های انرژی 
»خودرو« در سال 1400

مصــرف  میــزان  خــودرو  ایــران  شــرکت 
گازوئیــل دوره یــک ســاله تا پایان ســال جاری 
را 1۲ میلیــون و ۶00 لیتــر، میــزان مصــرف گاز 
طبیعی در دوره مالی یادشده، 17۶ میلیون و 
900 هــزار متر مکعــب، میزان مصرف برق در 
دوره 1۲ ماهــه منتهــی بــه ۲9 اســفند 1400، 
مــگاوات  هــزار   3۶0 و  میلیــون   107 میــزان 
ساعت و میزان مصرف گاز مایع، ۵ میلیون و 

994 هزار لیتر اعالم کرده است.
جزئیات هزینه   های انرژی 

»دلقما«
شرکت دارویی و بهداشتی لقمان میزان 
مصــرف گازوئیــل دوره 1۲ ماهه تا پایان ســال 
جــاری را 117 هــزار و 300 لیتر، میزان مصرف 
یــک  یادشــده،  مالــی  دوره  در  ســوخت  گاز 
میلیون و 1۵۶ هزار و ۲۶۲ متر مکعب، میزان 
مصــرف بــرق در دوره 1۲ ماهــه منتهــی به ۲9 
اســفند 1400، میزان 4 میلیون و ۵۵1 هزار و 
488 مگاوات ســاعت و میــزان مصرف آب در 
ایــن دوره، ۶4 هــزار و 800 متــر مکعب اعالم 

کرده است.
»دلقمــا« میــزان مصــرف گازوئیــل، گاز 
ســوخت، برق و آب در ســال مالی 1401 را به 
ترتیــب 130 هــزار و ۲03 لیتــر، یک میلیون و 
۲71 هزار و 888 متر مکعب، ۵ میلیون و ۲0 
هزار و ۲07 مگاوات ساعت و ۶4 هزار و 800 

متر مکعب پیش بینی کرده است.

جزئیات مصرف انرژی 4۵1 شرکت تولیدی در سامانه کدال

دستورالعمل معامالت آتی به بورس انرژی ابالغ شد

»سرخابی ها باید بهمن بورسی شوند«
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، بورسی شدن سرخابی ها هیچ ارتباطی با حذف این دو باشگاه 

از لیگ قهرمانان آسیا ندارد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . یکشنبه . 19 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4831 . شـــــــــــرکتهاواعالنـــــــات

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله گذاری خطوط انتقال آب در مجتمع شهرک ارس شهرستان پلدشت به شماره 

)2000005390000132( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/10/19 می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه تاریخ 1400/10/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه تاریخ 1400/11/05

زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه )الف و ب و ج(: ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/06

مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه، پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را بصورت الک و مهر 

شده بصورت فیزیکی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها، پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

آدرس: ارومیه ، خیابان ارتش ، چهارراه مخابرات ، صندوق پستی 363 ، شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945371

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 41934- 021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر" موجود است.

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص( انتشار نوبت اول : 1400/10/19 نوبت دوم : 1400/10/21

ت اول(فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات
 نوب

(

مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
مدت اجرا 

)ماه(
تضمین شرکت در 

مناقصه )ریال(
صالحیت های مورد نیاز

قیمت اسناد 
)ریال(

لوله گذاری خطوط انتقال آب در مجتمع 
شهرک ارس شهرستان پلدشت

11.296.894.9398565.000.000
رشته آب پایه 5 و باالتر 
گواهینامه صالحیت ایمنی

1.000.000

محل تامین اعتبار: بودجه عمومی )اعتبارات عمرانی( – اسناد خزانه اسالمی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی
)سهامی خاص (

شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد کاالهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای از  فروشندگان دارای تائید شرکت 
توانیر و واجد شرایط خریداری  نماید . لذا متقاضیان شركت در مناقصه  می توانند از تاریخ 1400/10/19  لغایت 1400/10/23 از طریق سامانه ستاد ایران به 
آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در 
جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شركت تحویل نمایند . ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از 

انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

1- هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل نمایند .           

روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان یزدتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/19 نوبت دوم : 1400/10/20

شناسه آگهی : 1256321 

آگهی تجدید مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

ت اول(
 نوب

(

شركت توزیع نیروی برق استان یزد

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :          2000005066000078

مقدار عددشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
تضمین شرکت 

در مناقصه
نوع ضمانتنامه

زمان تحویل
پاكتها

زمان  بازگشائی
پاکت الف و ب 

11400/141/603
کنتور تکفاز اتصال مستقیم 

دیجیتالی چند تعرفه 
هوشمند – فهام 1

10181.090.000.000
1-ضمانتنامه بانکی

2- از محل مطالبات
3-فیش نقدی

1400/11/04ساعت 14
ساعت

 10:30 صبح
1400/11/05

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

تعمیر برج فرآیندی دی 
بوتانایزر واحد الفین پتروشیمی 

جم بدون توقف تولید
در پی بروز مشکل عملیاتی در برج تفکیک برش های 
چهارکربنه واحد الفین، متخصصان پتروشیمی جم موفق 
شدند برج مذکور را از طریق طراحی یک مسیر میانبر و 

بدون توقف واحد الفین تعمیر کنند.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی 
جم، رضا علیزاده، مدیرعامل پتروشــیمی جم با اشــاره به 
بــروز مشــکل در بــرج تفکیک ترکیبــات چهارکربنه بنزین 
پیرولیــز گفــت: از حــدود دو مــاه گذشــته، تصمیــم بــه 
ایزوله ســازی و تعمیــر برج مذکــور در حین تولید گرفته و 
متعاقب آن طراحی اولیه خطوط، اجرا و تست آغاز گردید.
وی افزود: پس از تکمیل خطوط انتقال، همزمان با توقف 
پتروشیمی نوری و کاهش دریافت خوراک مایع که منجر 
بــه کاهــش ظرفیــت تولیــد ترکیبــات 4 می گردید، بــا آغاز 
عملیات ایزوله کردن برج به شــکل همزمان برش های 4 
تولیدی به سمت تانک های ذخیره هدایت گردید.مدیرعامل 
پتروشیمی جم گفت: عملیات مسدودسازی، پرچینگ یا 
حذف هیدروکربن ها از برج به منظور ورود ایمن و تهویه 
در کمتر از 24 ساعت به اتمام رسید و برج در اختیار واحد 
تعمیرات قرار گرفت که پس از 4 روز و با رفع ایراد مجدداٌ 
وارد مدار شد.علیزاده اظهار کرد: هم اکنون با کنترل شرایط 
عملیاتی به نظر می رسد مشکل به طور کامل مرتفع شده 
کــه پــس از در ســرویس قــرار گرفتــن پتروشــیمی نوری و 
افزایش ظرفیت کوره های مایع، ظرفیت تولید برج مذکور 
افزایش خواهد یافت.وی با اشاره به فرآیند ایمن عملیات 
خاطرنشان کرد: برای اولین بار در واحد چنین اتفاقی افتاد، 
البته پیش از این نیز بدون توقف تولید محصول اقدامات 
تعمیراتی بر روی بعضی قطعات انجام داده ایم.مدیرعامل 
پتروشیمی جم با بیان اینکه توقف واحدی همچون الفین 
تبعات زیادی برای منطقه و سهامداران در بر دارد، ادامه 
داد: نکتــه مهــم، عــدم توقــف تولیــد واحد الفیــن و تولید 
محصوالت اصلی شامل اتیلن و پروپیلن به شکل نرمال و 

بدون هدررفت با رعایت کامل موارد ایمنی است.

اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه در حوزه 
کشاورزی و صنایع غذایی

ســتاد توســعه زیســت فنــاوری اعــام کرد فــرآوری 
زیستی محصوالت غذایی و کشاورزی با اجرای بیش از 

۲۰۰ پروژه گسترش می یابد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهوری، یکی از روش های فرآوری مواد 
غذایــی و محصــوالت کشــاورزی، اســتفاده از فناوری های 
زیستی است. روشی که در صنایع غذایی جهان به سرعت 
در حال رشد و توسعه است.»استفاده از بیوکاتالیست ها 
در فرآینــد تولیــد نان«، »فرآیندهای اســتخراج، تصفیه و 
استریفیکاسیون روغن های خوراکی«، »تولید محصوالت 
لبنی«، »استخراج پروتئین« و غیره از جمله این روش ها 
است. این کار در ایران با اجرای 2۷0 پروژه تعریف شده 
در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در حال اجرا است.توسعه فرآوری زیستی 
در فرآینــد تولیــد محصوالت غذایی و کشــاورزی عالوه بر 
بهبــود ویژگی هــای محصــول و کاهش هزینه هــای تولید، 
در تضمین سالمت محصوالت غذایـــی نیز موثر است.در 
همین راستا و با توجه به اهمیت اجرای این کار، »10 طرح 
در زمینه توسعه روغن های خوراکی« تعریف شده است که 
این کار در صورت اجرای درست و با استفاده از ظرفیت های 
موجود، می تواند برای 200 نفر اشتغال پایدار ایجاد کند.
برنامــه دیگــری کــه در این حوزه مدنظر اســت، »توســعه 
اســتفاده از محصوالت غذایی و نوشیدنی های تخمیری« 
است که قرار است 10 پروژه ملی اجرایی شود و 300 نفر 
اشتغال ایجاد کند.همچنین در این راه، »توسعه استفاده 
از کاتالیست های زیستی در تولید نان و نوشیدنی های لبنی 
 و غیرلبنــی نیــز با اجرای 10 پروژه تعریف شــده اســت که 

می تواند 300 اشتغال پایدار در کشور به وجود آورد.

با تامین ۳۰ هزار دستگاه از قطعات مورد 
نیاز برای تکمیل حدود ۷۰ هزار دستگاه موجودی 
خودروهای ناقص ســایپا، این خودروها در حال 
تکمیل، تجاری سازی و ورود به بازار خواهند شد.
به گزارش سایپانیوز، مسعود پروین معاون 
برنامه ریزی جامع تولید سایپا با اعالم خبر فوق 
افــزود: بــا تامیــن صــورت گرفتــه قطعــات، تعــداد 
کسری قطعات خودروهای ناقص در پارکینگ های 
سایپا به حدود 40 هزار دستگاه رسیده که معادل 
یک ماه تولید در گروه خودروســازی ســایپا اســت 
و تکمیــل و تحویــل آنها به ســرعت در حال انجام 

است.
وی ادامه داد: روند کاهش این تعداد خودرو 
ناقص در مقایسه با تیراژ تولید ماهانه و براساس 
فرآیندهای تولیدی، کیفی، تجاری سازی و تحویل و 

حمل، آماری قابل قبول به حساب می آید.
معاون برنامه ریزی جامع تولید سایپا اظهار 
کرد: با وجود مشــکالت ناشــی از محدودیت های 
بیــن المللــی، شــرایط کرونایــی و اختــالل جهانــی 

در تولیــد برخــی قطعــات بــا تکنولــوژی بــاال نظیر 
چیپ ســت و IC، از ابتــدای ســال 1400 تاکنــون، 
اقدامات الزم برای تامین بیش از 1۵0 هزار قطعه 
از کسری قطعه سازان توسط شرکت سایپا به عمل 
آمــده و برنامه ریزی برای ادامه این روند و تکمیل 
محصوالت باقیمانده با تمــام توان ادامه دارد.وی 
افزود: اولويت و ترجيح گروه خودروســازي ســايپا 
ايــن اســت كه از ظرفيت توليدكننــدگان داخلي و 
طرح هاي بومي سازي شده براي رفع اين مشكل 

استفاده كند.
معــاون برنامــه ریــزی جامع تولید ســایپا در 
پایان با بیان اینکه عدم تحویل خودرو به مشتریان 
از چند جهت برای ســایپا زیان آور اســت، افزود: 
بــا دســتور و تاکیــد مدیرعامل گروه ســایپا تامین 
قطعات کسری و تکمیل خودروهای ناقص موجود 
در پارکینــگ هــا در اولویت برنامــه های این گروه 
خودروســازی بــوده و تالش می کنیــم تا در آینده 
نزدیک، این خودروها را به کمترین تعداد ممکن 

برسانیم.

امیدرضا طالشیان، کـــارشــنــــاس اقتصاد و 
صنعــت معتقد اســت در عرصــه  صنایع فلزی و 
فوالدی در رابــطــه با تــامیــن انــرژی به خــصــوص 
 در فصــول ســرد ســال عدالــت و انصــاف رعایــت 

نمی شود.
بــه گــزارش معــدن نیوز،امیدرضا طالشــیان 
کارشــناس اقتصــاد و صنعــت با اشــاره به چالش 
صنایــع فلــزی و فــوالدی در رابطه بــا تامین انرژی 
گفــت: صنایــع فلزی و فوالدی ما در فصل گرما از 
بابــت تامین برق و در فصل ســرما کــه این روزها 
سپری می کنیم از بابت تامین گاز با چالش مواجه 
هستند، با وجودی که امسال قیمت های کاالهای 
مربوط به صنایع معدنی با وجود یک روند کاهشی 
کوچک هنوز هم جذاب اســت اما متأســفانه این 
دست مسائل و مشکالتی که در حوزه تأمین انرژی 
وجــود دارد باعــث شــده کــه به هر صــورت خللی 
در رونــد تولیــد و حفظ بازارهــای صادراتی در این 

محصوالت به وجود آید.

مــن  عقیــده  بــه  کــرد:  عنــوان  طالشــیان   
انصــاف و عدالــت در سیاســت و رویکرد نهادهای 
سیاســت گذار و تصمیم گیــر در ایــن رابطه رعایت 
نمی شــود. بــه هر صورت صنایــع مختلفی غیر از 
صنایع فوالدی هستند که در کشور مصرف برق یا 
گاز باالیی دارند مانند صنایع پتروشیمی و امثالهم. 
اما پرسش این جاست که چرا وقتی مسئله ای در 
رابطه با انرژی پیش می آید گام نخست خاموش 

کردن خط تولید فوالدی هاست.
این کارشناس اقتصاد و صنعت با انتقاد از 
این که انجمن های تخصصی نقش خود را به خوبی 
ایفــا نمی کنند، گفت: در این صورت شــرکت ها و 
مدیران شــرکت ها به ناچار خودشــان وارد میدان 
شــوند و آن زمــان و انرژی کــه باید صرف راندمان 
تولیــد و اداره شــرکت شــود صــرف چانه زنی هــای 
مختلــف می شــود و مدیــران باید تــالش کنند که 
بــه هر صورت این موضــوع را تا حدودی مدیریت 
کنند. به نظرم این خوب نیســت حتی مواجهه با 

این ماجرا و بحران باید براساس یک استراتژی و 
برنامه ریزی باشد. ما هر سال با این بحران مواجه 
هســتیم امــا هر ســال شــتابزده عمــل می کنیم و 
هیچ برنامه ای برای مواجهه با این مسئله و بحران 

نداریم.
وی افــزود: اگــر اســتراتژی و برنامــه ای بــرای 
این موضوع تعریف شود به نوعی می توان با یک 
شیبی، طی یک بازه زمانی چند ساله به این سمت 
پیــش برویــم کــه هر ســال شــاهد ایجاد مســائل 
کمتری در رابطه با این کمبودها باشیم و از سویی 
کمترین آسیب به بخش های مصرف کننده برسد.
طالشــیان در ادامــه بیــان کــرد: مهم تریــن 
اقدامــی کــه بایــد صــورت بگیــرد آمــوزش الگــوی 
مصــرف و ایجــاد یک الگوی مصرف جدید و بهینه 
به خصوص در بخش خانگی است. اگر بتوانیم در 
بخش خانگی الگوی مصرفمان را بهینه کنیم که به 
نظرم این تالش نهادهای ذی ربط در رابطه با انرژی 
را می طلبد؛ این که از توان و پتانسیل رسانه ای در 

کشور بتوانند استفاده کنند در این صورت از شدت 
این بحران کاسته می شود و بخش های صنعتی 
هم می توانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند.
وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم 
که اگر در بخش خانگی در مصرف گاز صرفه جویی 
کنیم هر کدام از ما هر کدام از خانواده ها ممکن 
است فرزندشان یا یکی از اطرافیانشان در یکی از 
بنگاه های صنعتی کشور شاغل و فعال باشند؛ در 
هر صورت صرفه جویی و مصرف درست انرژی از 
طرف مردم می تواند منجر به ادامه حیات و فعالیت 
بنگاه ها شود تا مبادا موقعیت شغلی فرزندان و 

اعضای این خانواده ها به خطر بیفتد.
طالشیان تاکید کرد: باید با تمام توان تالش 
کنیم که از تولید در کشور حمایت کنیم. یکی از 
راه ها این است که بتوانیم الگوی مصرف را طوری 
طراحی و اجرا کنیم تا در رابطه با انرژی هدررفت 
و پرتی نداشته باشیم تا بتوانیم موضوع کمبود را 

جبران کنیم.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد 
اسامی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان مستقر 
در مراکز رشــد این دانشــگاه تا به امروز بســیاری از 
محصوالتشان تجاری سازی شده و به مرحله صنعتی و 
نیمه صنعتی رسیده، خبرداد که شناسایی ظرفیت های 
شرکتهای دانش بنیان در دستور کار دانشگاه است.

به گــــزارش ایسنـــــا، دکتـــــر روح هللا دهــقــانـــــی 
شــرکت های  ظرفیت هــای  شناســایی  از  فیروزآبــادی 
دانش بنیــان مراکز رشــد ســطح یــک و دو در معاونت 
تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی خبر 
داد و گفت: متاسفانه تا به امروز نه تنها افکار عمومی 
و آحاد جامعه، بلکه خود مدیران دانشگاه آزاد اسالمی 
نیــز بــه طور کامل در جریان ظرفیت های شــرکت های 
دانــش بنیــان و واحدهای فنــاور کارآمد قــرار ندارند و 
ایــن کار در قالــب گفت وگــو بــا مدیران این شــرکت ها 

در راستای ارزیابی ظرفیت ها و اقدامات صورت گرفته 
در شــرکت های دانش بنیان در حال انجام اســت.وی، 
شناسایی ظرفیت های دانشگاه آزاد و معرفی آن را به 
افکار عمومی بســیار مهم و اساســی دانست و گفت: 
استفاده از ابزار رسانه برای بهره گیری از این ظرفیت ها 
ضروری است و تاکنون در بخش روابط عمومی و رسانه 
معاونــت تحقیقات، فناوری و نوآوری اقداماتی از این 
دســت در دســتور کار قرار گرفته اســت. پرونده هایی 
با محوریت گفت وگو با مدیران و رؤســای مراکز رشــد 
و ســراهای نــوآوری بســته شــده و در حــال حاضر نیز 
پرونــده ای بــا هــدف رونمایــی از اقدامات شــرکت های 
دانش بنیــان در حال تدوین اســت کــه این موضوعات 
برآیندی درست تر از ظرفیت های دانشگاه به مخاطبین 
و مدیران دانشگاه ارائه خواهد کرد.معاون تحقیقات، 
فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســالمی بر لزوم هم 

افزایی و تشریک مساعی میان شرکت های دانش بنیان 
تحت حمایت مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی تاکید 
کــرد و افــزود: یکــی از آفت های عدم آشــنایی کامل از 
اقدامات شرکت های دانش بنیان در زیست بوم فناوری 
دانشــگاه آزاد اســالمی بهره گیــری کــم از ظرفیت های 
موجود برای پیشبرد گفتمان حل مساله در جامعه و 
کشور است. شرکت هایی که برنامه ها و راهبردهایشان 
بــه هــم نزدیــک اســت، می تواننــد بــرای جهــش در 
پیشرفت و توسعه فعالیت هایشان همچون کاتالیزور 
یکدیگر را پوشش دهند که این مهم از طریق معرفی 
این شــرکت ها از طریق ابزار رســانه کامال در دسترس 
اســت.معاون تحقیقــات، فنــاوری و نوآوری دانشــگاه 
آزاد اســالمی در ادامه افزود: گزارش اولیه از ماحصل 
گفت وگوهــای شــکل گرفتــه بــا مدیــران شــرکت های 
دانش بنیان حاکی از این است که اقدامات بسیار بزرگی 

در شرکت های دانش بنیان رخ داده و یا در حال تحقق 
است. ابتدایی ترین و بدیهی ترین نکته برای حمایت از 
این شرکت ها که به نوعی جزو خانواده بزرگ دانشگاه 
آزاد اسالمی محسوب می شوند، استفاده دانشگاه آزاد 
از ظرفیت های این شرکت ها است.وی ادامه داد: این 
مهم می تواند در یک میدان برد – برد محقق شود. به 
نحوی که دانشگاه آزاد اسالمی می تواند نیازهای خود 
را در حوزه هــای مختلــف و گوناگــون از دســتاوردها و 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان تحت حمایت خود 
با هزینه هایی به مراتب کمتر از آنچه تاکنون مصروف 
کرده برطرف کند. حتی می توان این دســتاوردها را با 
برخی محصوالت خارجی درجه چندم که با هزینه های 
گــزاف و غیراقعــی پــای خــود را بــه واحدهــای مختلف 
دانشگاه باز کرده، جایگزین کرد. از سوی دیگر، تحقق 
این مهم یک فرصت بسیار مناسب جهت اعتباربخشی 

و سرمایه آفرینی برای شرکت های دانش بنیان خواهد 
بــود. دهقانــی فــیروزآبـــــادی لــزوم اعتبـــــاربخشی بــه 
شرکت های دانش بنیان و معرفی آن ها به بخش های 
مرتبط در حوزه فناوری و صنعت با بهره گیری از برند 
دانشــگاه آزاد اســالمی را یــادآور شــد و تصریــح کــرد: 
معاونــت تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد 
اسالمی تالش خود را بر آماده سازی مسیر تولید ثروت 
از مســیر علــم و فنــاوری متمرکز کــرده و این معاونت 
ثابت کرده که این تنها یک شــعار نیســت. مهیا کردن 
بسترهای عینی برای فعالیت های فناورانه دانشجویان 
و اعضــای هیئــت علمــی، ایجــاد ســراهای نــوآوری و 
آیین نامه هــای مرتبــط با حوزه هــای مذکور و همچنین 
تدویــن آیین نامــه اجرایی مراکز خدمات و شــبکه های 
آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی مؤید 

این نکته است.

سایپا ۳۰ هزار دستگاه خودرو ناقص را تا یک ماه آینده 
تکمیل می کند

یک کارشناس صنعت: در مدیریت مصرف برق واحدهای صنعتی 
عدالت و انصاف رعایت نمی شود

شناسایی ظرفیت های شرکتهای دانش بنیان در دستور کار دانشگاه آزاد

 امکان تشخیص بارداری 
تا اعتیاد با کیت های نانو ذرات 

دانش بنیان ایرانی
یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا اســتفاده از نیــروی 
متخصص خود کیت های تشخیصی مختلفی تولید کرده 
است که با استفاده از فناوری  نانو امکان تشخیص سریع 

نشانگرهای بارداری تا مواد مخدر را فراهم می کند.
به گزارش ایرنا از ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، 
کیت تشــخیص ســریع بارداری، کیت تشــخیص ســریع 
پنج گانــه مورفیــن، آمفتامیــن، مت آمفتامین، متــادون و 
حشــیش بــر پایــه ایمونوکروماتوگرافی حاوی نانــوذرات، 
کیت تشــخیص سریع حشــیش، کیت تشخیص سریع 
متادون، کیت تشخیص سریع سه گانه مورفین، آمفتامین 
و مت آمفتامین، کیت تشخیص سریع مت آمفتامین، کیت 
تشخیص سریع مورفین و کیت تشخیص سریع آمفتامین 
از جمله محصوالت نانویی این شرکت دانش بنیان است.
نانوذرات در این کیت ها به عنوان بستری با نسبت 
ســطح به حجم باال و قابلیت تحرک اســتفاده می شوند. 
این تســت ها از نانوذرات متفاوتی مانند نانوذرات طال و 
نانوذرات فلورســانس اســتفاده می کنند و قابلیت انجام 

آزمون های کیفی، نیم کمی و کمی را فراهم می آورند.
در کیــت تشــخیص بــارداری، روی نانــوذرات طــال 
آنتی بــادی قــرار داده شــده اســت، با عبور نمونــه از روی 
نانوذرات طال متصل به آنتی بادی، HCG از طرف زنجیره 
آلفا به آنتی بادی متصل می شود و به دام می افتد. روی 
خــط تســت، آنتی بــادی علیه زنجیــره بتا قرار داده شــده 
است، با عبور آنالیت حاوی نانوذرات متصل به HCG از 
روی آنتی بادی علیه بتا، این آنتی بادی نیز به  HCG متصل 

شده و رنگ خط تست روشن می شود.
آنالیت به سمت خط کنترل حرکت می کند، تعدادی 
از نانــوذرات متصــل به آنتی بــادی اولیه بــدون اتصال به 
HCG به سمت خط کنترل می روند و در این مرحله آنتی 
آنتی بادی به آنتی بادی متصل به ذرات طال می چسبد و 
رنگ خط کنترل نیز روشن می شود. درصورت روشن شدن 
خط کنترل فارغ از اینکه خط تست روشن شده یا خیر، 
نشان دهنده صحت آزمون است، روشن شدن خط تست 
نشان دهنده حضور هورمون HCG و مثبت بودن بارداری 

است.
در تولیــد کیت هــای تشــخیص مــواد مخــدر، روی 
نانــوذرات طال آنتی بادی های شناســایی مــواد مخدر قرار 
داده می شــود تــا در صــورت افزایــش بیــش از حــد مجاز 
ایــن ترکیبــات در بــدن، شناســایی صــورت گیــرد. نتیجه 
 این تســت ها با ســرعت باال و در مدت زمان ســه انجام 

می شود.
ایــن شــرکت دانــش بنیــان بــرای اطمینــان از تولید 
محصــوالت با کیفیت و حساســیت نســبت به ســالمت 
جامعــه، کوشــید تــا عــالوه بــر رعایــت الزامــات الزم در 
اســتاندارد GMP، با اســتقرار سیســتم مدیریت کیفیت 
کارایــی  و  کیفیــت   ISO1348۵:201۵  ;ISO9001:201۵

بخش های مختلف سازمانی خود را ارتقا بخشد.

اخبـــــــــــــــــار



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . یکشنبه . 19 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4831 . 

آگهـی تغییـرات شـرکت نـور یـاران نگیـن آسـیا شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 2082 
و شناسـه ملـی 10460120070 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ  
 1400/09/02تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : *عملکـردو صورتهـای مالـی منتهـی بـه 1400/6/31 
بـه تصویـب رسـید . * خانـم فرزانـه حسـن خانـی بـه شـماره ملـی 4410922912 بـه سـمت 
بـازرس اصلـی و آقـای سـید حامـد موسـوی بلـدهء بـه شـماره ملـی 0074741446 بـه سـمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسـال انتخاب شـدند. *روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد 

جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
ابهر )1256131(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص تـارا فـراز کیهـان درتاریـخ 1400/09/25 بـه شـماره ثبـت 14508 بـه شناسـه ملـی 14010598997 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده 
کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :تولیـد مـواد شـیمیایی تولیـد کـود شـیمیایی بسـته بنـدی مـواد شـیمیایی و خوراکـی -حـق 
العمـل کاری در رابطـه بـا اهـداف شـرکت- بازاریابـی غیـر هرمـی و غیـر شـبکه ای- اخـذ نمایندگـی از شـرکتهای داخلـی و خارجـی- ایجـاد کارخانجـات تولیـدی صنعتـی- اخـذ 
وام و اعتبـار از بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری- شـرکت در مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مدت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان چهارمحـال وبختیـاری ، شهرسـتان شـهرکرد ، بخـش مرکـزی ، شـهر هفشـجان، محلـه وحـدت ، وحـدت ، 
کوچه ))فرعی سـوم(( ، کوچه 6 ، پاک -12 ، طبقه اول کدپسـتی 8841845661 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسـم به 100 
سـهم 10000 ریالـی تعـداد 100 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 1000000 ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره 397377 مـورخ 1400/09/22 نـزد بانـک بانـک ملی 
ایـران شـعبه هفشـجان بـا کـد 3287 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره آقـای حسـام حیـدری هفشـجانی بـه شـماره ملـی 4610413256 بـه سـمت عضـو اصلـی 
هیئت مدیره به مدت 2 سـال و به سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال آقای عباسـعلی حیدری هفشـجانی به شـماره ملی 4622405334 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
بـه مـدت 2 سـال خانـم اعظـم یوسـفی هفشـجانی بـه شـماره ملـی 4622498601 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت 2 سـال دارندگان حق امضـا : کلیه اوراق و 
اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چک،سـفته،بروات،قراردادها عقوداسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضاءمدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبر می باشـد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان خانم نسـیم حیدری به شـماره ملی 4610314754 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال آقای حامد 
حیدری هفشـجانی به شـماره ملی 4610646285 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعیین 

گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )1256178(

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
هیأت حل اختالف مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و به اسـتناد مدارک 

موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تایید نموده اند. 
1ـ رأی شـماره 140060330002014448 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002001334 آقـای ابوطالـب یاسـبالغی شـراهی فرزنـد محرمعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
بنـا شـده بمسـاحت 60/63 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1967 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از مهـدی شـاکری ورثـه مرحـوم فتـح الـه.) م الـف 12302(
2ـ رأی شـماره 140060330002014394 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430002003064 آقـای یوسـف نظیـری بهـرام فرزنـد سـعداله در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 

بمسـاحت 132 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از2594/68 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکـی 4256-1397.)م الـف 12303(
 3- رأی شـماره 140060330002014449 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000604 آقـای شـهریار علـی زاده  فرزنـد خلیـل  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
 بمسـاحت 56 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1979/67 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از علـی فاقـد نـام خانوادگـی فرزنـد تقـی صفحـه 568 دفتـر 144.

) م الف 12304( 
4- رأی شـماره 140060330002013885 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000841 آقـای محمـد نقـی قربانـی  فرزنـد حیـدر در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
 احـداث بنـا شـده بمسـاحت 163/50 مترمربـع  پـالک شـماره فرعـی از 1934/93 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طی سـند قطعی شـماره 10376 مـورخ1353/3/10 دفتـر خانه 17 قم.

) م الف 12305(  
5- رأی شـماره 140060330002013884 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000840 آقـای اکبـر خلـج  فرزنـد ترابعلـی  در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
 بنـا شـده بمسـاحت 163/50 مترمربـع  پـالک شـماره فرعـی از 1934/93 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 7460 مـورخ 1396/10/28 دفتـر خانـه 107 قـم.

) م الف 12306( 
6- رأی شماره 140060330002014651 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000192 آقای صفدر قراگوزلو  فرزند شیر علی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 

120 مترمربع پالک شماره فرعی از 1852اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سید عبدالحسین و ربابه کروبی صفحه 118 و 130 دفتر112.) م الف 12307(  
7- رأی شـماره 140060330002014379 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430002000487 آقـای عبـاس یعقوبلـو  فرزنـد زیادعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 

بمسـاحت 12/37 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1955 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از ابوالحسـن افسـر فرزنـد حسـین افسـر.) م الـف 12308( 
8- رأی شـماره 140060330002014082 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002001058 آقـای محمـود یوسـفی عـزت  فرزنـد علـی اکبـر در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا 
 شـده بمسـاحت 120 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2322 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از احسـان الـه امیـری 58319- 1369/8/13 دفترخانـه 17 قـم.

) م الف 12309( 
9- رأی شـماره 140060330002014265 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002001179  آقـای اصغـر حاجـی پـور   فرزنـد نقدعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 

بمسـاحت 126  مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1977اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از سـید احمـد فاتحـی.)  م الـف 12310( 
10- رأی شـماره 140060330002013515 مربوط به پرونده کالسـه 1400114430002001015 آقای عباس نجفی  فرزند بختیار در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 

101/85 مترمربـع پـالک شـماره 204 فرعـی از 1895 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکـی 1399-5631.) م الف 12311(  
11- رأی شـماره 140060330002014219 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430002002663 آقـای رضـا کامرانـی بصیـر  فرزنـد جعفـر در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 

بمسـاحت 50 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 2181 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از سـید احمـد فاتحـی.) م الـف 12312( 
12- رأی شـماره 140060330002013613 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1398114430002001465 آقـای حسـن رضـا وحیـدی مهـر فرزنـد محمدرضـا  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
 بنـا شـده بمسـاحت 71/50 مترمربـع پـالک شـماره فرعـی از 1948/3/227اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از سـید محمـد میـره ئـی صفحـه 499 دفتـر 181.

) م الف 12313( 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ 
و ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اسـت که صدور سـند 

بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نخواهد بـود. )گویه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/10/19 -  تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/11/04                   عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیـات   1400/9/10 مـورخ   140060301078001376 شـماره  رأی  برابـر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عطاءالـه معینـی فرزنـد قـادر 
بشـماره شناسـنامه 3844 صـادره از هشـترود در ششـدانگ یـک قطعـه 
در قسـمتی  مترمربـع   66/01 بـه مسـاحت  آن  در  احداثـی  بنـای  بـا  زمیـن 
از پـالک 11961 فرعـی از 2 اصلـی واقـع در بخـش 12 تهـران خریـداری از 
مالـک رسـمی آقایـان حسـن حاجـی پـور و شـرکاء محـرز گردیـده اسـت. لـذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19

م الف 14628 / شناسه آگهی 1245871
جمشید مهرآسا – رئیس ثبت اسناد و امالک 

مفقودی
موتـور   شـماره  بـه   206 پـژو  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ 
پـاک  شـماره  و   81620017 شاسـی   وشـماره   3249846
962د29 ایـران 96 بـه نـام مرتضـی جورابـی مفقود گردیده از 

اسـت. سـاقط  اعتبـار  درجـه 

عرضه و تقاضای نامتعادل 
ماهی در خراسان رضوی

بــا بیــان اینکــه در مــاه  یــک تولیدکننــده ماهــی 
گذشــته ماهــی قــزل آال در مشــهد تــا کیلویــی ۸۰ هزار 
تومــان در فروشــگاه ها به دســت مصرف کننده رســید، 
ولــی اکنــون ماهی قزل آال ارزان شــده اســت، گفت که 
عرضه ماهی آمور دریای جنوب در بازار به نام قزل آال 
و خاموشــی چــاه موتورهــا موجــب شــده تــا بــار بــدون 
تقاضــا وارد بــازار شــده و تعــادل میــان عرضــه و تقاضا 

از بین برود.
در  ایســنا  بــا   گفت وگــو  در  نخعــی راد  علیرضــا  
خصوص دالیل کاهش  قیمت ماهی قزل آال اظهار کرد: 
اکنــون هــر کیلو ماهی قزل آال در مزرعه ۶۵ هزار تومان 
به فروش رسیده و در واحدهای صنفی و خرده فروشی 
هرکیلو ماهی ۷0 هزار تومان اســت. این فاصله قیمتی 
بارگیری،کارشناســی  حمل ونقــل،   هزینــه  بــه  مربــوط 
و... اســت. قیمــت نهایــی قــزل آال در بــازار کیلویــی۷۲ 

هزارتومان به باالست.
او دربــاره دالیــل کاهــش قیمــت ماهــی در بــازار 
گفــت: ماهــی از جنــوب بــه نــام ماهــی آمــور در بــازار 
عرضه می شود که به نام ماهی قزل آال خوانده می شود 
و متاســفانه تبلیغــات زیــادی در ایــن  خصــوص انجــام 
شــده اســت درصورتــی کــه  قــزل آال ماهــی ســرد آبــی 
اســت. همچنین ســازمان آب اعالم کرده است که  چاه 
موتورها در ســه ماه آخر ســال خاموش شــود؛ بنابراین 
تولیدکننــدگان تنهــا 9 مــاه امکان تولید دارنــد؛ بنابراین 
تولیدکننــده مجبــور اســت، ماهــی قزل آالیــی کــه  هنوز 
بــه وزن فــروش نرســیده را از مزرعه خــارج و به فروش 
برســاند. بنابرایــن بــار بــدون تقاضــا وارد بــازار شــده و 

عرضه و تقاضا تعادلش از بین می رود.
ایــن تولیدکننــده ماهــی بیــان کــرد: در ایــن فصــل 
از ســال معمــوال ایــن مســاله رخ می دهد ولــی در بهمن 
قیمت هــا ثبــات پیــدا کــرده و موضــوع  خاموشــی چــاه 

موتورها رفع می شود.
نخعی راد با توجه به حذف ارز 4۲00 تومانی  و تاثیر 
آن بــر قیمــت نهــاده گفــت: به نظر مــن ارز 4۲00 تومانی 
آفت تولید برای تولید کنندگان بوده است و برداشتن این 
ارز اگرچه موجب افزایش قیمت  نهاده برای تولیدکننده 
در ابتــدا می شــود، امــا موجــب کاهــش مشــکالت نیــز 
می  شــود. در مقایســه با سال گذشته هزینه های تولید از 
جمله هزینه کارگری ، دارو، ویتامین ها ، حمل ونقل و ....
چندیــن برابر شــده اســت تنهــا خوراک ماهی بوده اســت 
که قیمت آن دو برابر شــده اســت بنابراین قیمت فروش 
۶۵ هزارتومانی برای تولیدکننده توجیهی ندارد. در  سال 
جــاری  در ۲0 تــا ۲۵ درصــد از مــزارع در خراســان رضــوی 

ماهی ریزی صورت نگرفته است.
او تصریح کرد: اکنون سرانه جهانی مصرف ماهی 
۲4  کیلوگرم  بوده که این ســرانه در کشــور ما  معادل 
ماهــی  مصــرف  ســرانه  متاســفانه  اســت  کیلوگــرم   13
در خراســان رضــوی ۶.۵ کیلــو گــرم بــوده و  ایــن ســرانه 
رشدی نداشته است. باید با فرهنگ سازی  مصرف این 
پروتئین در کشور افزایش پیدا کند و سرانه مصرف ان 
ایده آل شود. در گذشته ایران اولین تولیدکننده ماهی 

قزل آال در جهان بوده است.

خبـــــــــــــــــر

۷۶ میلیارد ریال برای 
بهسازی جاده های ثالث 

باباجانی هزینه شد
ثــاث  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  مدیــر 
باباجانی بیان کرد که برای اجرای ســه پروژه بهســازی 
جاده هــای ایــن شهرســتان بیــش از ۷۶ میلیــارد ریــال 
اعتبار از ابتدای سال جاری تاکنون هزینه شده است.

حســن ســهرابی دیــروز در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
در سال جاری هشت کیلومتر از محور تازه آباد به شیخ 
صلــه بــا هزینه ای بیــش از ۶0 میلیارد روکش آســفالت 
اورامانــات  بــا پیگیــری نماینــده  اعتبــار  ایــن  کــه  شــده 
در مجلــس شــورای اســالمی و فرمانــدار شهرســتان و 

مساعدت مدیر کل راهداری استان جذب شده است.
او بــا بیــان اینکه ۲ میلیارد و ٨۶0 میلیون ریال در 
ســال جاری برای بهســازی بخشــی از این محور ارتباطی 
تصویــب شــده اســت، ادامــه داد: در ســال گذشــته یک 
میلیــارد و ۵00 میلیــون ریــال برای لکه گیــری این محور 

هزینه شده است.
محور تازه آباد به شیخ صله از محورهای ترانزیتی 
اســتان کرمانشــاه اســت و روزانــه شــاهد تــردد بیش از 
۲00 کامیــون و تریلــر در ایــن محــور بــه ســمت بازارچه 

مرزی شیخ صله هستیم.
بازارچه مرزی شــیخ صله در ســال 13۷۵ فعالیت 
خود را آغاز کرد و از بازارچه های رسمی کشور است که 
در فاصله 4۵ کیلومتری شــهر تازه آباد مرکز شهرســتان 
ثــالث باباجانــی و در جــوار روســتایی به همیــن نام قرار 

دارد.
مدیــر راهــداری و حمل ونقــل جــادهای شهرســتان 
و  تامیــن  بــرای  امســال  کــرد:  اضافــه  باباجانــی  ثــالث 
آسفالت لکهگیری شیخ صله به قالیچه 9 میلیارد ریال 
و برای اصالح و تغییر مسیر پیچ حادثه خیز دره شهدا، 

۷ میلیارد ریال هزینه شده است.
ســهرابی اظهــار کــرد: از عمــر آســفالت و روکــش 
راه هــای شهرســتان ثــالث باباجانــی بیــش از ۲0 ســال 
می گــذرد و بــرای بهســازی ایــن مســیرها  بــه اعتبــارات 

بسیار کالنی نیاز داریم.
ثــالث باباجانی ۶34 کیلومتــر راه ارتباطی و حدود 
3۶ هــزار نفــر جمعیت دارد و دارای ســه بخش مرکزی، 
ازگله و زمکان با ۲09 روســتا اســت که 1۶۷روســتای آن 

دارای سکنه است.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی: 
مخابرات فراتر از وظایف 

محوله در توسعه ارتباطات 
روستایی اقدام کرده است

مدیــر مخابــرات منطقه مرکزی با توجه به وظایف 
مخابــرات در بعــد خصوصی ســازی تاکید کــرد: برخاف 
ثابت ماندن تعرفه های مخابراتی در 12 ســال اخیر که 
موجب افزایش و رشــد هزینه ها در مقایســه با درآمد 
شده است و مخابرات به شرکتی کاما زیان ده تبدیل 
شده است ولی با این حال در بخش توسعه ارتباطات 

روستایی فراتر از وظایف محوله اقدام شده است.
علیرضا لطفی افزود: مطالبه گری از مخابرات باید 
در حــوزه ارائــه خدمــات زیــر ســاختی باشــد و بســیاری 
از مشــکالت مربوطــه در بخــش ارتباطــات روســتایی در 
محــدوده شــرح وظایــف دولــت اســت که می بایســت از 
محــل طــرح خدمات اجبــاری روســتایی وزارت ارتباطات 

اقدام شود.
در ایــن دیــدار کــه با حضــور مدیرمخابــرات منطقه 
مرکزی و سرپرست جدید فرمانداری شهرستان خنداب 
برگزارشــد، بخشــدار مرکــزی و اعضای شــورای اســالمی 
شــهرخنداب گزارشــی از مســائل و مشــکالت ارتباطــی 
ایــن شهرســتان را مطــرح کردنــد در پایــان ایــن دیــدار 
سرپرســت جدید فرمانداری شهرستان خنداب با تشکر 
و قدردانی از اقدامات به عمل آمده تاکید کرد با تعامل 
و برگــزاری نشســت های آتــی بــا اداره کل ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات اســتان مشــکالت مربوطــه پیگیــری و 

مرتفع شود.

واگذاری ۸۸ هکتار زمین در 
شهرک صنعتی خرمدشت 

به سرمایه گذاران 
سرپرســت شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
قزویــن اعــام کرد کــه طی ســال جاری ۸۸ هکتار زمین 
بــه ســرمایه گذاران برای ســاخت واحدهــای تولیدی در 
شهرک صنعتی خرمدشت تاکستان واگذار شده است.
رضــا صفاری دیروز در حاشــیه بازدیــد از طرح های 
تولیدی در دســت ساخت در شهرک صنعتی خرمدشت 
در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: ایــن میــزان زمیــن بــرای 
ســاخت واحدهــای تولیــدی در قالــب قرارداد با شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان قزوین به 3۵ ســرمایه گذار 
واگذار شــده اســت. او اظهار کرد: با ســاخت واحدهای 
تولیــدی در ایــن اراضــی بــرای بیش از ســه هــزار نفر به 

طور مستقیم اشتغال زایی می شود.
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  سرپرســت 
بــاالی  اشــتیاق  بــا  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  قزویــن 
ســرمایه گذاران برای حضور و ســرمایه گذاری در شــهرک 
صنعتــی خرمدشــت، ایــن شــهرک صنعتــی در آینــده نه 
چنــدان دور بــه یکی از شــهرکهای صنعتــی بزرگ غرب 
یــادآور شــد:  تبدیــل شــود. صفــاری همچنیــن  کشــور 
تاکنــون بیــش از ۲00 ســرمایه گذار در شــهرک صنعتــی 
خرمدشــت جــذب شــده و حدود ۷0 تولیــدی نیز در این 

شهرک دارای پروانه بهره برداری هستند.
خرمدشت با بیش از ۲ هزار و ۲00 هکتار وسعت 
از حیث مســاحت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی 
ایران به شمار می رود. استان قزوین عالوه بر یک شهر 

صنعتی، دارای 13 شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.

اخبـــــــــــــــــار

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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بــه همــت بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام بــه 11۰ روســتای محروم کشــور 

برق رسانی شده است.
زیربنایــی  و طرح هــای  عمرانــی  معــاون 
بنیــاد برکــت اعــالم کــرد که تــا به امــروز و در 
روســتای   110 برق رســانی،  پــروژه   11 قالــب 

محروم در اســتان های خوزســتان، چهارمحال 
و بختیــاری، هرمــزگان، کرمان و یزد از نعمت 

برق برخوردار شده اند.
محمــد مهجوری اعتبار صرف شــده برای 
برق رســانی به این 110 روســتا را 48۷ میلیارد 
ریــال اعالم کرد و اظهــار کرد: این پروژه ها به 

همــت بنیــاد برکــت و بــا مشــارکت گروه هــای 
جهادی و شــرکت های بــرق منطقه ای و توزیع 

برق اجرایی شده است.
طرح هــای  ایــن  داشــت:  اظهــار  او 
برق رســانی شــامل احداث شــبکه توزیع برق، 
خورشــیدی،  نیروگاه هــای  تکمیــل  و  تهیــه 

و  کیلوولــت   13۲ کلیدخانــه  و  خــط  احــداث 
راه اندازی ایستگاه 13۲ کیلوولت است.

بنیــاد برکــت مهجــوری  معــاون عمرانــی 
خاطرنشــان کرد: طرح هــای عمرانی و زیربنایی 
برکــت شــامل مدرســه، بیمارســتان، کتابخانه، 
دارالقرآن، آزمایشگاه، مسجد، پایگاه اورژانس، 
مصلــی، خانــه بهداشــت، حــوزه علمیــه، خانــه 
عالم، مرکز تجهیزات پزشــکی، پایگاه سالمت، 
مرکــز بهداشــت، مرکــز جامع ســالمت، احداث 

پل، راه سازی، آب رسانی و برق رسانی است.
فعالیت هــای  تشــریح  در  مهجــوری 
عمرانــی و زیربنایــی ایــن بنیــاد گفــت: بنیــاد 
برکت ساخت و تکمیل ۵۷ هزار طرح عمرانی 
و زیربنایــی را در دســتور کار دارد کــه از ایــن 
تعداد تاکنون بیش از 4۲ هزار طرح تکمیل و 

به بهره برداری رسیده است.
او تاکیــد کرد: بنیاد برکت عالوهبر ایجاد 
نهضت اشتغال زایی با هدف محرومیت زدایی، 
توســعه و توانمندســازی اقتصادی و اجتماعی 
در مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار کشــور 
بــه عنــوان رســالت و ماموریــت اصلــی خــود، 
فعالیت هــای گســترده ای را نیــز در حوزه هــای 

عمرانی و زیربنایی در این مناطق دارد.
معــاون عمرانی بنیاد برکــت تصریح کرد: 
بنیاد برکت همچنین تا پایان سال جاری فرآیند 
بهره بــرداری از 1۷ هــزار و 43۲ پــروژه عمرانــی 
و زیربنایــی شــامل مدرســه، مســجد و مرکــز 
فرهنگی و مذهبی، بیمارستان، پایگاه سالمت، 
خانــه و مرکــز بهداشــت، مســکن محرومیــن و 

آب رسانی روستایی را به پایان میرساند.
مهجــوری در پایــان تاکیــد کــرد: بیــش از 
4 هــزار و ۵00 روســتا در سراســر کشــور زیــر 
پوشش فعالیت های عمرانی و زیربنایی بنیاد 

برکت قرار دارند.

میراث فرهنگــی،  وزارت  گردشــگری  معــاون 
کــه  کــرد  اعــام  گردشــگری و صنایع دســتی 
ایــن ســازمان در تــاش اســت کــه  از ایــن 
پــس گردشــگران و اتبــاع خارجــی کــه وارد 
استان کرمان می شوند بتوانند در فرودگاه 
شــهر  رفســنجانی  آیــت هللا  بین المللــی 
کرمــان روادید اخذ کننــد و این امر در بلند 
 مــدت موجــب افزایــش حضــور گردشــگران

خواهد شد.
عمومــی  روابــط  کل  اداره  به گــزارش 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  اطالع رســانی  و 
علی اصغــر  دســتی،  صنایــع  و  گردشــگری 
ســرمایه گذاران  بــا  نشســت  در  شــالبافیان 
بخــش خصوصــی صنعــت گردشــگری اســتان 

در هتل پارس کرمان اظهار کرد: خوشبختانه 
امــکان دریافت ویــزای ایران برای گردشــگران 
خارجــی در برخــی از فرودگاه هــای بین المللی 
کشــور در حــال فراهــم شــدن اســت کــه نــام 
فــرودگاه بین المللــی کرمان نیــز در بین آن ها 

وجود دارد. 
او افزود: این قبیل اقدامات در راســتای 
جــذب  امــکان  و  خدمات رســانی  در  تســهیل 

بیشتر گردشگران خارجی است. 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
اینکــه  بیــان  بــا  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
از  بهره منــدی  دلیــل  بــه  کرمــان  اســتان 
جاذبه های متنوع و متعدد تاریخی و طبیعی، 
یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور است، 

بیان کرد: خوشــبختانه در این خطه آثار ثبت 
جهانــی زیــادی وجــود دارد و اخیرا گردشــگری 
مقاومــت نیز به این جذابیت ها افزوده شــده 

است. 
شــالبافیان بــا اشــاره بــه خیــل عظیــم 
حــاج  ســپهبد  شــهید  ســردار  مــزار  زائــران 
وزارتخانــه  کــرد:  عنــوان  ســلیمانی  قاســم 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
و  مشــتاقان  ورود  تســهیل  صــدد  در 
عالقه منــدان از داخــل و خــارج از کشــور بــه 
استان کرمان است و تدوین و اجرای طرحی 
آثــار  هــدف شناســاندن  بــا  و  بــا محوریــت 
مرتبط با شــهید ســلیمانی در راستای ترویج 

گردشگری مقاومت در دستور کار دارد. 

او ادامه داد: معرفی بیشتر جاذبه های 
و  گردشــگران  ورود  تســهیل  گردشــگری، 
تکمیــل زیرســاخت های از برنامه هــای اصلی 

این وزارتخانه در استان کرمان است. 
وزارت  گردشــگری  معــاون 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
افــزود: کمــک بــه تکمیــل پروژه هــای صنعت 
وزارت  مهــم  اقدامــات  از  یکــی  گردشــگری 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
طی ماه های اخیر بوده و از محل تبصره 18 
منابعی برای فعال ســازی، تکمیل و بازسازی 
پروژه های این صنعت اختصاص داده شــده 
اســت کــه اســتان کرمــان در ایــن زمینــه بــه 

شکل ویژه دیده شده است.

معاون گردشگری کشور: امکان صدور ویزای فرودگاهی 
در کرمان فراهم می شود

 برق رسانی بنیاد برکت
 به 11۰ روستای 
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یا شانس و یا اقبال
راضیه حسینی

رئیس مدیریت بحران کشور: »سیل ما را غافلگیر 
نکرد، جان باخته ها بی احتیاطی کردند. اسماعیل نجار، 
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور در مورد ســیل 
اخیر گفت : به هیچ عنوان غافلگیر نشــدیم، غافلگیری 
یعنــی مــا از چیــزی خبر 
نداشــتیم و ناگهــان رخ 
داد و معمــوال در مــورد 
مــی رود،  کار  بــه  زلزلــه 
چــرا کــه زلزلــه همچنان 
قابل پیش بینی نیســت 
امــا در مورد ســیل اخیر 
نمی توان گفت غافلگیر 
شــدیم، چــرا کــه از چند 
روز قبل طبق پیش بینی و هشــدار هواشناســی احتمال 

جاری شدن سیل مطرح شده بود.«
شــاید الزم باشــد فرهنگســتان ادب، لغتــی ابــداع 
کنــد کــه معنــی اش بشــود: وقتــی از چیزی خبــر داری و 
ناگهــان رخ نمی دهــد، ولــی کاری هم برای پیشــگیری از 

اتفاق انجام نمی دهی.
خیلــی از اتفاق هــا در کشــورمان قابــل پیش بینــی 
اســت. مثــل آتش ســوزی جنگل هــا که همیشــه خدا در 
هنگام باد گرم اعالم می شود و تقریباً بدون استثنا هم 
بعــد از آن، خبــر آتش گرفتــن یک جنگل می رســد. البته 
این هم باز تقصیر مردم اســت و اگر کســی پیدا نشــد، 
می توان تقصیر را گردن درخت ها و حیوانات جنگل هم 

انداخت. 
در مســأله برف وســیل هم دقیقاً مشــکل از مردم 
اســت. اگر ســد و راه بند و پل درســت و حســابی وجود 
نــدارد، مــردم بایــد همــت کنند درســت کنند، یــا این که 
بخــاری  کنــار  بنشــینند  نیاینــد.  بیــرون  خانــه  از  اصــالً 
گــرم، زیــر لحــاف چهل تکــه و تلویزیــون ببیننــد. حقــوق 
و مزایا ی شــان هــم ســر وقــت در یک پاکت بــا احترامات 

فائقه، می رسد دم در خانه. 
این که طبیعت گاهی وحشی می شود، به مسئول 
غافلگیرنشــده همیشــه بیدار چه ربطی دارد؟ نمی تواند 
برود با ســیل مذاکره کند تا آرام تر بیاید و کمتر خرابی 

به  بار بیاورد. 
لطفــاً از ایــن بــه بعد بیشــتر احتیاط کنیــد. از کنار 
برویــد، مراقب حوادث طبیعی مثل ســیل، برف، ریزش 
و...  آتش ســوزی  صاعقــه،  زمیــن،  فرونشســت  کــوه، 

باشید. 
اگــر از ایــن مراحــل بــه ســالمتی عبــور کردیــد وارد 
مرحلــه جدیــد بــازی خواهیــد شــد. در این قســمت باید 
بــا حوادثــی روبــرو شــوید کــه جــدی جــدی مســئوالن را 
کاری  دست شــان  از  اصــالً  دیگــر  و  می کنــد  غافلگیــر 
برنمی آیــد. خیلــی نگــران نباشــید، ایــن مرحلــه بــا قبلی 
زیاد متفاوت نیست و فقط باید شانس بیاورید تا جان 

سالم به در ببرید.
مطمئــن باشــید دعــای خیــر مســئوالن، همیشــه 

بدرقه راه ما مردم خواهد بود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

امــاک  مشــاوران  خدمــات  نــرخ  درحالــی 
طرفیــن  از  درصــد  نیــم  بــه   ۹۹ ســال  شــهریور 
معامله کاهش یافت که برخی بنگاه های اماک 
از طرفین معامله یک درصد حق الزحمه دریافت 

می کنند.
بــه گــزارش تســنیم، اواخــر شــهریور ســال 
بــا  تجــارت  و  معــدن  گذشــته ســازمان صنعــت، 
اســتناد بــه مقــررات مــاده 51 قانــون نظام صنفی 
طــی نامــه ای از کاهــش حق کمیســیون مشــاوران 
امــالک خبــر داد. بــر ایــن اســاس حــق کمیســیون 
مبایعه نامــه معادل 25 صدم درصد ارز معامالتی 
ملــک از هــر دو طرف و مجموعا نیم درصد تعیین 
شــد. همچنین حق کمیســیون رهن/ودیعه اجاره 
از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون 
اجــاره یــک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، 
حق کمیسیون بابت تمدید اجاره نامه از هر طرف 
یک دهم حق کمیسیون و حق الزحمه مشارکت از 
هــر طــرف دو دهــم درصد ارزش قــرارداد مجموعا 
چهــار دهــم درصد تعیین شــد. ضمــن این که حق 
خدمــات متمــم قــرارداد و مبایعه نامه نیــز رایگان 
اعالم شــد. حــدود 10 روز بعد از ایــن نامه نگاری، 
مصطفی قلــی خســروی رئیس اتحادیه مشــاوران 
امــالک واکنــش نســبتا تنــدی از خــود نشــان داد 
و گفــت: »دولــت بــرای کاهــش قیمت مســکن از 

کیسه ما خرج کرد.«
انقــالب  پیــروزی  از  قبــل  کــرد:   بیــان  وی 
اســالمی حق الزحمه مشــاوران امــالک یک درصد 
بود که ســال 70 اعالم شــد برای معامالت تا 20 
میلیــون تومــان نیــم درصــد، 20 تــا 100 میلیــون 
تومــان نیــز یک چهــارم درصد کمیســیون دریافت 

شــود. بــرای معامــالت بــاالی 100 میلیــون تومــان 
نیــز کمیســیون دریافــت نشــود تا قیمت مســکن 

افزایش نیابد.
تعیین نرخ ثابت حق الزحمه 

مشاوران اماک
در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس نیز 
با بیان »حق الزحمه مشاوران امالک سوداگری را 
تقویــت می کنــد«، گفــت: اگر دولــت تعرفه ثابت 
کمیســیون را تعیین نکند،  مجلس به این مساله 

ورود پیدا می کند.
کمــال علیپور خنکــداری با تاکید بر ضرورت 
نظــارت و ســاماندهی حــوزه مشــاوران امــالک در 
کشــور، اظهار کــرد: امالکی ها یکــی از مولفه های 
تأثیرگذار در بازار مســکن محســوب می شوند، از 
این رو عملکرد این بخش در ثبات یا بروز تالطم 

در بازار موثر است.
وی افــزود: وضــع کنونــی مشــاوران امــالک 
تنها به ســوداگری در بازار مســکن دامن می زند، 
بــر اســاس قانــون، امالکی ها مبلغــی را به عنوان 
واســط معاملــه بــه صــورت درصــدی از قیمت کل 
مســکن از خریدار و فروشــنده دریافت می کنند، 
اما مشکل اینجاست که برخی از مشاوران امالک 
برای افزایش ســود و حق کمیســیون خود، قیمت 
مسکن را باال می برند. علیپور خنکداری گفت: در 
شــرایط فعلی یک کارشــناس رســمی دادگســتری 
باالتریــن مبلغــی کــه بــرای بررســی و کارشناســی 
دریافــت  تومانــی  میلیــارد   500 ســاختمان  یــک 
می کنــد، حــدود 30 میلیــون تومــان اســت، امــا 
امالکی هــا بــرای انعقاد قرارداد چنین ســاختمانی 

بسیار بیشتر دریافت می کنند.
خنکــداری بیــان کرد:  هیات دولت می تواند 
بــه موضــوع کاهــش حــق کمیســیون مشــاوران 
امــالک یــا تعییــن تعرفــه ثابــت بــرای امالکی هــا 
ورود کــرده و آیین نامــه آن را اصــالح کنــد، البتــه 
اگــر دولــت اقدامــی در ایــن عرصــه انجــام ندهد، 
مجلس شــورای اســالمی با تدوین طرحی نســبت 

به ساماندهی این بخش اقدام خواهد کرد.
حــدود 16 مــاه از مصوبه دولت برای کاهش 
حق الزحمه مشــاوران امالک می گذرد، اما نه تنها 
ایــن اتفــاق نیفتــاده کــه برخــی بنگاه هــای امالک 
بــا اســتفاده از ناآگاهــی مــردم اقدام بــه دریافت 

حق الزحمه یک درصدی برای معامالت می کنند.
نــرخ  امــالک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
مشــاوران امالک دربــاره تخلــف بنگاه های امالک 
می گوید: در معامالت خرید و فروش حق الزحمه 
مشــاوران امــالک 25 صــدم درصــد ارزش معامله 

است یعنی هر دو طرف نیم درصد.
بــرای  داد:  ادامــه  خســروی  مصطفی قلــی 
قراردادهــای رهــن کامــل نیــم درصــد و اجاره بهــا 
یــک چهــارم نرخ اجــاره ماهانه از هر دو طرف، در 
قراردادهــای رهــن و ودیعــه نیم درصد و در متمم 

قرارداد هیچ حق الزحمه نباید دریافت شود.
وی با بیان این که برای تمدید قرارداد اجاره 
نیز یک هشــتم حق کمیســیون -بر اســاس قانون 
این رقم یک دهم است- از دو طرف باید دریافت 
شــود در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا برخــی 
مشــاوران امــالک در معامــالت خریــد و فروش از 
قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت 

می کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند.

مدیــرکل دفتــر بازرســی، ارزیابــی عملکــرد و 
پاســخگویی بــه شــکایات وزارت بهداشــت دربــاره 
کارت  فــروش  بــر  مبنــی  شــده  مطــرح  مباحــث 
بهداشــت  وزارت  بررســی های  و  کرونــا  واکســن 
در ایــن زمینــه، گفــت کــه در یــک مــورد ۲۳ نفــر 
دارای کارت واکســن جعلــی شناســایی کردیــم که 
در مقابــل واکسیناســیون ۱۲۰ میلیــون دز بســیار 

ناچیز است.
دکتــر علیرضــا رحیم نیــا در نشســت خبــری 
آنالیــن،   گفــت: مهمتریــن قســمت وظیفــه بنــده 
بحث ارزیابی عملکرد است. اداره ما وظیفه اش به 
این صورت اســت که شــکایات به ما واصل می شد 
و به آنها رسیدگی می شد و خب عمال جایگاه دفتر 
بیشــتر رسیدگی به شــکایات شده بود. آقای دکتر 
عین اللهی بیشــتر تاکیدشــان این بود که همکاری 
مــا بــا دانشــگاه ها بــه نحــوی پیــش بــرود کــه عمال 
زمینه برای سوءاســتفاده و شــکایات بعدی از بین 
بــرود که الزمــه آن انجام ارزیابی عملکرد دقیق در 
دانشــگاه های علوم پزشــکی بــود. از طرفی باتاکید 
وزیــر بهداشــت بدنــه وزارت بهداشــت نباید از این 
ارزیابی عملکرد اســتثنا شود و همزمان با بازرسی 
و ارزیابــی عملکرد دانشــگاه ها، خــود معاونت های 
مختلــف وزارت بهداشــت هم باید بررســی شــود و 
حتی جناب وزیر تاکید کردند کار بازرســی از دفتر 

وزارتی آغاز شود.
وی افــزود: در ایــن راســتا از کالن مناطــق از 
افــراد صاحب نظــر در بدنه دولــت و خارج از دولت 
اســتفاده کردیــم تــا آیین نامه هــا را بــه روزرســانی 
کنیــم و اگــر بتــوان در قالــب نرم افــزاری کــه قابــل 
اســتفاده باشــد. اول آیین نامه به دانشگاه ارسال 
می شــود کــه خــود ارزیابــی انجــام می شــود و بعــد 
تیــم ارزیابــی ما مــی رود و احتمــال دارد در اجالس 
روســای دانشــگاه ها آیین نامه را معرفی کنیم. کار 
بعدی که کردیم، آیین نامه بازرسی است که مدون 

شده است تا به صورت شکل یافته انجام شود.
او ادامــه داد: کار بعــدی مــا کمیتــه ســالمت 
اداری و صیانــت از حقــوق شــهروندی بــود که قبال 
تشــکیل شــده بــود. بــا تغییــر دولــت احــکام جدید 
زده شــد و مــا بــه دنبــال این هســتیم که جلســات 
مرتــب تشــکیل شــود. کار اصلــی کمیته شناســایی 
گلوگاه های فســاد و برخورد با آنها اســت که زمینه 
فســاد بررسی شــود و یکی از اقدامات بزرگ است 

و مــا می خواهیــم بتوانیم مشــکالت کالن سیســتم 
را رفع کنیم.

مدیــرکل دفتــر بازرســی، ارزیابــی عملکــرد و 
پاســخگویی بــه شــکایات وزارت بهداشــت، تاکیــد 
مثــال  دارنــد  همــکاری  مــا  بــا  ســازمان هایی  کــرد: 
ســازمان بازرســی کل کشــور ارتبــاط تنگاتنگــی بــا 
مــا دارنــد و از دانشــگاه ها هم خواســتیم که  حتما 
ایــن ارتبــاط را برقرار کنند و در کنار آن با بازرســی 
ریاست جمهوری نیز رابطه جدی داریم برای اینکه 

از حقوق مردم به درستی صیانت کنیم.
او با اشاره به آموزش نیروهایی که در حوزه 
بازرســی فعــال هســتند، تاکیــد کــرد: متناســب بــا 

نیازمان کارهای آموزشی را انجام می دهیم.
وی بــا اشــاره بــه بازرســی هایی کــه در زمینــه 
واکسیناســیون صــورت می گیــرد، تصریــح کــرد: ما 
نظــارت کامــل و جامــع در زمینــه واکسیناســیون 
فرودگاه هــا  در  بازرســی  از  دوســتانی  و  داریــم 
هســتند و هــر واکســنی کــه می خواهــد وارد شــود 
بررســی می شــود و تا تحویل به دانشــگاه ها ما در 
جریــان هســتیم. مدیــرکل دفتــر بازرســی، ارزیابی 
عملکرد و پاســخگویی به شــکایات وزارت بهداشت 
دربــاره مباحث مطرح شــده مبنــی بر فروش کارت 
واکســن، گفت: بحث فروش کارت واکســن بدون 
تزریــق واکســن را هــم بررســی کردیم و مــوردی  با 
کمــک یکــی از خبرگزاری هــا  شناســایی کردیــم کــه 
مبلغــی می گرفتنــد و کارت صــادر می کردنــد ولــی 
تعداد این کارتهای صادر شــده خیلی کم اســت که 
هیــچ تاثیــری در اعتمــاد عمومــی به کارت واکســن 
ایجــاد نمی کنــد. در یــک مورد 23 نفــر دارای کارت 
واکســن جعلــی شناســایی کردیــم کــه در مقابــل 
واکسیناسیون 120 میلیون دز بسیار ناچیز است.
رحیم نیا بیان کرد: سامانه 1۹0 وزارت بهداشت 
برای اعالم شکایات مردم بود که 6 خط داشت زیرا 
در این سامانه 1۹0 جایی برای پزشکان دیده نشده 
بود و فقط مردم می توانستند از همکاران ما شکایت 
کنند و ما این خط را ایجاد کردیم که اگر کادر درمان 
جایی مشکل داشتند بتوانند با الین هفتم خط 1۹0 

موضوع را درمیان بگذارند.
راکــدی  پرونده هــای  بخشــی  در  افــزود:  وی 
داشــتیم کــه ارزش  مالــی باالیــی داشــتند کــه بــه 
لطــف خداونــد پیگیــری کردیــم کــه حقوق مــردم و 
بیت المــال پایمــال نشــود و مقام عالــی وزارت قویا 

از ما در این زمینه حمایت می کنند تا پرونده ها به 
سرانجام برسد.

او ادامــه: بحــث پرداخت هایــی داشــتیم کــه 
گاهــا بــه برخــی افــراد انجام می شــد و بــا همکاری 
چنــد معاونــت ایــن گلــوگاه شناســایی شــد و هیچ 
کس خارج از حقوق و اضافه کاری مصوب مبلغی 
دریافت نمی کند و اگر موردی باشد تخلف است و 

سیستم های نظارتی ورود می کنند.
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره رســیدگی به 
تخلفات شکل گرفته در حوزه طب سنتی در اوایل 
شــیوع کرونــا در کشــور،   گفــت: طــب ســنتی در 
اصــل دو نوع اســت؛  اول طب ســنتی بــر معیارهای 
از آن حمایــت  علمــی کــه وزارت بهداشــت کامــال 
می کنــد و اگر می خواهنــد دارویی را توصیه کنند از 
شاخص های علمی استفاده می کنند و کارآزمایی ها 
را طــی می کنــد و به عنوان دارو اســتفاده می شــود. 
متاســفانه عــده ای در فضــای مجــازی هســتند کــه 
مشکل ما با اینها است که می خواهند هرچیزی در 
فضای مجازی معرفی میکنند را به راحتی مجوزدار 
کننــد کــه طــب ســنتی علمــی مــا هــم بــا ایــن افراد 
مشکل دارد. در خارج از دانشگاه ها میتوانیم افراد 
غیرعلمــی را بــه محاکــم معرفــی کنیــم و در جریــان 
هستید که با سرشاخه این افراد هم برخورد شد و 
مطبشان بسته شد، اما مردم باید اطالعات خود را 
افزایش دهند، اینکه هرکسی بیاید ادعایی کند به 
معنای تایید فرد از طریق مراجع ذی صالح نیســت. 
برخــورد بــا اینهــا بایــد بــه نحــوی باشــد کــه زمینــه 

سوءاستفاده برچیده شود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره 
بهداشــت می رســد،  وزارت  بــه  کــه  شــکایت هایی 
افــزود: شــکایت هایی کــه از دانشــگاه ها به دســت 
ما می رســد بیشتر در رابطه با بحث استخدام های 
امتحانــی بــود کــه ســال 13۹۹ انجــام شــد و گویــا 
برخــی حقــوق در آن درنظــر گرفتــه شــده بــود کــه 
برخی در محاســبه امتیــازات به آن اعتراض دارند. 
بحث هــای تخلــف مالــی را خودمــان بــه دنبالــش 
هســتیم مثــال در یک مورد شناســایی شــده اســت 
کــه در یکــی از دانشــگاه ها یــک زمین بزرگی ســند 
زمیــن بــه نــام کــس دیگری خــورده اســت که خب 
خوشــبختانه دوســتان بــه موقــع متوجــه شــدند و 
کار اداری را انجــام دادنــد. یــا یــک پرونــده دیگــری 
بــود کــه یــک زمین 21 هــزار متری در یکــی از نقاط 

بســیار خــوب تهــران هســت که وابســته بــه دولت 
است که عمال با سوءاستفاده می خواستند به نام 
افراد حقیقی ســند بزنند که وزارت بهداشــت وارد 
کار شــدند و بــا حمایــت مقام عالــی وزارت تاحدود 
زیادی جلوی آن را گرفتیم. پرونده های مهم که به 

نتیجه برسد به اطالع مردم خواهیم رساند.
او دربــاره عمــده فعالیــت ســامانه 1۹0، بیــان 
کرد: ما در بحث دارو که مردم هم تماس زیادی با 
ما دارند، مشــکالتی داریم. اطالعات دارویی به روز 
نیســت. مثــال مــردم تمــاس می گیرنــد می خواهنــد 
ببینند دارو در کدام داروخانه وجود دارد که ما در 
لحظــه نمی توانیم ایــن اطالعات را به مردم بدهیم 
کــه ایــن هم بــه دلیــل نقــص در ارتباط ســامانه ها 
اســت کــه بــه دنبــال رفــع ایــن مشــکل هســتیم. 
مباحــث عمومــی مثــل رعایــت نکــردن پروتکل ها و 
گزارشــات مردمــی بــه مــا و اضافــه دریافتــی برخی 

مطب ها جزو شکایات شایع است.
شــود  انجــام  کــه  تخلفــی  هــر  افــزود:  وی 
مــورد  در  حساســیت  می رویــم.  دنبالــش  بــه 
بیمارســتان های خصوصی بیشــتر اســت اما ارتباط 
کاری بیمارســتان های دولتــی بــا وزارت بهداشــت 
دلیل بر این نمی شود که اگر تخلفی صورت گرفت 
رســیدگی نکنیــم و برخورد با بیمارســتان ها به یک 

شکل انجام می شود.
او بیــان کــرد: در کرونا برخی بیمارســتان های 
خصوصــی پــای کار آمدنــد و خدمت کردنــد اما این 
دیــد نادرســت وجــود دارد کــه فکــر می کننــد چــون 
بیمارســتان خصوصــی هســتند پــس می توانند هر 
کاری کــه می خواهنــد انجام دهند. اگــر کاری برای 
مریــض الزم نباشــد انجــام شــود هزینــه بــه بیمــار 
تحمیــل می کنــد کــه از نظــر مــا به هیچ وجــه مورد 
تاییــد نیســت و برخــورد می کنیم. در مــورد یکی از 
بیمارســتان ها گــزارش دادنــد کــه مجبــور می کننــد 
حتمــا بیمــار همــراه داشــته باشــد و همــراه را از 
بیمارســتان بگیرنــد کــه همــان روز بــا بیمارســتان 
نمی توانــد  بیمــار  کرونــا  بخــش  در  شــد.  برخــورد 
همراه داشته باشد و اگر خدمتی باید دریافت کند 

وظیفه بیمارســتان است که تامین کند.
از  یکــی  عین اللهــی  دکتــر  گفــت:  رحیم نیــا 
جهادی ترین وزرای فساد ستیز دولت آقای رئیسی 
هستند و شبانه روز برای سالمت مردم درخدمت 
ســفرهای  در  دادنــد  دســتور  ایشــان  هســتند. 

اســتانی هیچ هدیه ای از دانشــگاه به ایشان و تیم 
همراهشان داده نشود و مواظب سالمت سیستم 
هســتند. ایشــان تنهــا وزیــری هســتند کــه گفتنــد 

بازرسی از دفتر وزارت آغاز شود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره 
کیفیــت داروهــای تولیــد داخل گفت: شــرکت های 
دارویــی کــه مــواد دارویی تولید می  کننــد در هند و 
چیــن هســتند و خیلــی از کشــورها، مــواد اولیــه را 
از آنهــا دریافــت می کننــد و مــا تاجایی کــه بتوانیم 
از بهتریــن شــرکتها مــواد را تهیــه می کنیــم. ایــن 
مواد در کشــور به شــکل دارو تهیه می شــوند، باید 
ذهنیــت را عوض کنیم از قدیم یاد گرفتیم بگوییم 
هرچه در  خارج تهیه می شــود کیفیت خوبی دارد 
و هرچــه داخــل تولید می شــود کیفیــت پایین دارد 
و باید این دیدگاه عوض شود. ما خودمان هم که 

بیمار می شویم از همین دارو استفاده می کنیم.
او در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی 
بــه تخلفــات و چالش هــای امنیتی نســخه نویســی 
الکترونیک برای پزشکان و بیماران، بیان کرد: یک 
بحث این بود که اینها باید حتما مجوز افتا )نوعی 
مجوز برای آغاز به کار نســخه نویســی الکترونیک( 
را داشته باشند و بر اساس پرس و جوی ما اجازه 
دادنــد کار آغــاز شــود و درجریــان کار مشــکالت 
امنیتــی حتمــا بعــدا رفــع شــود. روزهــای گذشــته 
دیدیــم کــه اطالعــات افــراد در فضای مجــازی قابل 
انتشار است که هم با بیمه سالمت تماس گرفته 
شد که سریعا جلوی این اتفاق گرفته شود، اینکه 
بــا یــک کد ملی بتوان به تمام اطالعات فرد دســت 

یافت یک باگ بود که باید برطرف شود.
او در پاســخ به ســوالی دربــاره تخلفات ارزی 
دارو و شرکت های تجهیزات پزشکی نیز بیان کرد: 
عددی برای ارزش ارزی تخلفات ندارم ، تا تخلفات 
قطعــی نشــود قابلیت اعالم نــدارد و این پرونده ها 
بررســی  حــال  در  کشــور  کل  بازرســی  طریــق  از 
اســت و یکــی از دغدغه هــا ایــن اســت کــه پرونــده 
ســریعا به نتیجه برســد که به مردم اطالع بدهیم، 
پرونــده وجــود دارد و بــه موقــع معرفــی می شــوند. 
یک مشــکل در تجهیزات پزشــکی و دارو این بحث 
افزایــش قیمــت شــرکت های واردکننــده اســت کــه 
واقعیت این است که اینها تقریبا به میزان زیادی 
توســط دکتــر دارایــی )رئیــس ســازمان غــذا و دارو( 
وارد  تجهیــزات  و  دارو  اگــر  کــه  بررســی می شــود 

می شود با قیمت واقعی باشد.
وی دربــاره ورود مواد غذایی برگشــت خورده 
صادراتــی بــه ســفره مــردم نیــز اظهــار کــرد: خیلــی 
وقت هــا برگشــت خــوردن مــواد غذایــی بــه دلیــل 
ســموم بیــش از حــد نیســت،  مثــال یــک آلودگــی 
خاصی بوده اســت که از نظر ما مشــکلی نداشــته 
اما در کشور خاص مجاز شناخته نشده به همین 
دلیــل ایــن یــک ناهماهنگــی بیــن وزارتخانه هایــی 
کــه ایــن کار را انجــام می دهنــد با وزارت بهداشــت 
اســت؛ چــون تولیدات کشــاورزی  داخلــی باید زیر 
نظــر وزارت بهداشــت باشــند و اگر مجــوز صادرات 
داشــت می تواننــد کار را انجــام دهنــد و انشــاءلله 
بــا هماهنگــی بیشــتر بــا وزارت صمت این مشــکل 
حــل شــود. اینکــه القــا شــده کــه ایــن محصــوالت 
ســموم بیش از حد داشــتند درست نیست و فقط 
یک ســری آلودگی  هایی داشــته اســت که مثال در 
یــک مــورد قــارچ خاصی داشــته که مشــکلی ایجاد 
نمیکــرده امــا چون در پروتکل های آن کشــور قابل 

قبول نبوده محصوالت عودت داده شده است.
رحیــم نیــا تصریــح کــرد: مــا بــه هیــچ عنــوان 
ســالمت مــردم را بــا هیچ چیزی معاملــه نمی کنیم 
توزیــع  اجــازه  باشــد  داشــته  مشــکل  چیــزی  اگــر 
آن داده نمی شــود. اگــر محصولــی شــرایط عرضــه 

نداشته باشد امحا می شود.

تخلــف بانک ها در اخذ ضامن برای وام ازدواج
در شــرایطی کــه بانــک مرکــزی بــر اعطــای 
وام ازدواج در چارچــوب اخــذ وثایــق وفق قانون 
تاکید کرده است اما برخی از بانک ها دو ضامن 
رســمی و چــک یا ســفته ۱۵۰ میلیونــی از زوج ها 
درخواســت می کننــد که برخــاف بندهای قانون 

است.
به گزارش ایســنا، ســخت گیری های بانک ها 
در پرداخــت وام ازدواج بــه خصــوص در زمینــه 
معرفی ضامن موضوعی است که اغلب زوج های 
ایرانی با آن درگیر شده اند و با تعدد سنگ اندازی 
بانک هــا در ایــن زمینــه، بانــک مرکــزی در ابتدای 
مــاه گذشــته در نامــه ای بــه بانک هــا نســبت بــه 
بررســی و اعطــای وام ازدواج در چارچــوب اخــذ 
وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و خواســتار 

تسریع در این امر شد. 
امــا گزارش هــای میدانی و اعــالم متقاضیان 
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  ایســنا  بــه  ازدواج  وام 
بانک هــا بــرای پرداخــت ایــن وام ضمانــت را طبق 
قانــون درخواســت نمی کننــد و در اکثــر مــوارد از 
زوج ها دو ضامن رســمی به همراه چک یا ســفته 

150 میلیونی می خواهند. 
شرایط عجیب و غریب بانک ها 

برای ضمانت
یکــی از متقاضیــان وام ازدواج می گویــد کــه 
یــک بانــک بــرای وام ازدواج 100 میلیونــی دو راه 
پیــش روی او قــرار داده اســت؛ اینکــه یک ضامن 
رســمی با حقوق 10 میلیون تومان که تا 10 ســال 
دیگــر بازنشســته شــود، معرفــی کنــد. همچنین، 
یک جواز کســب و ســفته 100 میلیونی با امضای 

صاحب جواز نیز تحویل دهد.
پیشــنهاد دوم بانــک بــرای ضمانــت وام این 
اســت کــه متقاضی یــک ضامن بازنشســته دارای 
دو خانــه ســند دار با حقــوق 10 میلیون تومان به 

همــراه گواهــی کســر از حقوق معرفــی کند و این 
فــرد یکــی از خانه هــای متعلــق بــه خــود را اجــاره 

داده و کد رهگیری داشته باشد. 
عــالوه بــر ایــن، یک جــوان ایرانــی روند اخذ 
از  یکــی  در  ازدواج  وام  پرداخــت  بــرای  ضامــن 
بانک ها اینگونه شرح می دهد که بانک از وی دو 
ضامــن کارمنــد به همــراه دو چک 150 میلیونی و 

سفته درخواست کرده است
همچنیــن، شــخص دیگــری از اینکــه بانــک 
بــرای وام 1۴0 میلیونــی ازدواج از او و همســرش 
200 میلیــون ســفته و 150 میلیــون تومــان چــک 

خواسته گله دارد. 
طبــق ایــن گزارش، اخذ دو ضامن رســمی یا 
کارمنــد و چــک یــا ســفته 150 میلیــون تومانی از 

گله های پرتکرار متقاضیان وام ازدواج است. 

چقدر وام ازدواج پرداخت شد
این اظهارات متقاضیان وام ازدواج در حالی 
اســت که طبق قانون، در ســال جاری تســهیالت 
از زوج هــا  یــک  بــرای هــر  ازدواج  قرض الحســنه 
معــادل 70 میلیــون تومــان و بــا دوره بازپرداخت 
10 ســاله اســت و بــه منظــور کاهش ســن ازدواج 
جوانــان، بانــک مرکزی مکلف شــد که تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 25 سال 
واجــد شــرایط را تــا ســقف 100 میلیــون تومــان 
افزایــش دهــد و بانک هــا بایــد بــرای ضمانت این 
وام صرفــا یکــی از ســه مورد اعتبارســنجی، یعنی 
یک ضامن و ســفته یا ســهم فرد از حساب یارانه 

هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
البتــه، طبــق آخریــن آمــار بانــک مرکــزی، از 
ابتدای ســالجاری تاکنون 76۹ هزار و ۸3۹ فقره 
تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج بــه مبلغ بیش 
از 66 هــزار میلیــارد تومان به متقاضیان پرداخت 

شده است.

تعاونی ها، آنالین رصد 
می شوند

چهارمیــن دیدارهــای مردمــی معــاون امــور تعاون 
بــا مدیــران و کارشناســان امور تعــاون اداره کل تعاون 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران بــا هــدف پیگیــری 

مصوبات نشست های گذشته برگزار شد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، مهدی مســکنی در 
چهارمیــن دیــدار بــا مدیــران و کارشناســان امــور تعــاون 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران 
بیان کرد: تا کنون حدود 30 تعاونی مشکل دار بررسی 

شده اند. 
معاون امور تعاون با اشــاره به اقدامات جدید این 
معاونت برای تســریع فرآیندهــا، هم افزایی، هماهنگی 
میــان بخشــی و جلوگیــری از هــدر رفت وقت سیســتم، 
گفــت: اتــاق وضعیــت )EOC( در معاونــت تعــاون بــرای 

رصد لحظه ای و آنالین تعاونی ها تشکیل می شود. 
وی تصریــح کــرد: عملکــرد تعاونی هــا و ادارات کل 
استانی پایش و نظارت می شوند و در صورت ترک فعل 
از سوی هر طرف، اقدام فوری و جدی انجام می گیرد. 

بــا برگــزاری نشســت ها در  مســکنی تاکیــد کــرد: 
از  بــا مــردم،  مســجد و گفتگــوی بی واســطه و رودررو 
نزدیــک بــا دغدغه هــا و مشــکالت مــردم روبــرو شــده و 
با بررســی مســائل مطرح شــده در نشســت ها، نســبت 
بــه سیاســت گذاری و تنظیــم دســتورالعمل ها بــا دقــت 

بیشتری اقدام می شود. 
معــاون امــور تعــاون خاطرنشــان کــرد: بــا هــدف 
ســرفصل های  تعاونگــران،  آموزشــی  ســطح  افزایــش 
آموزشی الزم برای تعاونگران تهیه و در استان تهران به 

صورت پایلوت اجرا می شود. 
وی بــا اشــاره بــه کمبــود ســاختاری بخــش دولتــی 
تعاون خبر داد: در خواســت اضافه شــدن دفتر مسکن، 
حقوقی و حسابرسی به ساختار معاونت امور تعاون به 

سازمان امور استخدامی کشور، ارسال می شود. 
سرپرست تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران 
نیز در این نشست بیان کرد: آقای مسکنی، جهادی وار 
پیگیــری  و  رصــد  را  دار  مشــکل  تعاونی هــای  مســائل 

می کنند. 
وی افــزود: تعاونگــران عزیــز در ایــن مــدت کوتــاه، 

تغییرات محسوس را لمس کرده اند. 
تهمینــه دانیالــی بــا بیــان اینکــه در این نشســت، 
تمامــی مصوبــات بــه تفکیــک تعاونــی، تاریــخ اجــرا و 
میــزان پیشــرفت بررســی شــد، تصریــح کــرد: مدارک و 
مســتندات اجــرای مصوبــات، در اختیــار معاونــت امور 

تعاون قرار گرفت.

 واکنش رئیس اتحادیه اماک به تخلف دریافت حق الزحمه
۱ درصدی: غیرقانونی است، مردم پرداخت نکنند

 ماجرای فروش
کارت واکسیناسیون کرونا


