
نهایی شدن چهار میلیارد دالری کنسرسیوم بانک های کشور
دالر  میلیــارد  چهــار  حــدود  کــه  کــرد  اعــام  اقتصــاد  وزیــر 
کنسرســیوم متشــکل از بانک هــای سراســر کشــور در حــال نهایــی 

شدن است که به زودی در این رابطه اطاع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی در حاشیه مراسم امضای 
تفاهم نامه ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از رفسنجان به 
مشهد در جمع خبرنگاران، با بیان این که دیدار وزیر امور خارجه با همتای 
چینی به عنوان نقطه شروع و نویدبخش است که در ماه آینده نه فقط 
در الیه کلیات بلکه در تفاهم های بلندمدت در حوزه بخشی نیز وارد 
انعقاد قراردادهایی می شویم، اظهار کرد: تا زمانی که تفاهم های بخشی 
شروع نشود، ثمرات تفاهمات ۲۵ ساله برای هیچ یک از دو طرف قطعی 
نخواهد بود؛ اراده سیاسی جدی دولت سیزدهم این است که در کنار 
آن بتوانیم با سایر شرکای راهبردی نیز وارد تعامالت بلندمدت شویم که 

ظرف دو تا سه سال آینده ثمرات آن را خواهیم دید.
وزیر اقتصاد گفت: به ثمر نشستن تفاهم ایران و چین فرآیندی 
است که در چند ماه اخیر دستگاه های مختلف درگیر آن بوده و جلسات 
متعددی در این باره در هر کدام از وزارتخانه ها در حوزه بخشی برگزار 

شده و اکنون در حال نهایی شدن است.
وزیر اقتصاد درباره پروژه ای که امروز انعقاد قرارداد آن صورت 
گرفت، اظهار کرد: در سال های اخیر برای تامین مالی پروژه های نفتی از 
محل منابع خارجی دچار مشکل و تنگنا بودیم اما اکنون نشان دادیم که 
روش تامین مالی پروژه های بزرگ و ملی از داخل کشور هم میسر و باب 

آن باز است و با سرعت بیشتری انجام می شود.
خاندوزی با تاکید بر این که خط لوله امروز یکی از پروژه هایی است 
که به جهت تامین امنیت انرژی شرق کشور بسیار حائز اهمیت است، 
ادامه داد: از برکات حاشیه آن این است که از تردد روزانه ۱۰۰۰ تانکر در 
جاده های شرقی کشور کاسته می شود. همچنین مساله انتقال فرآورده 
ضابطه مند خواهد شد و فرصت قاچاق فرآورده نیز کاهش می یابد.
وزیر  با اعالم اینکه حدود چهار میلیارد دالر کنسرسیوم متشکل از 
بانک های سراسر کشور در حال نهایی شدن است اظهار امیدواری کرد 
که با این دست تعامالت کمک کنیم تا نظام بانکی کشور در پشتیبانی از 

تولید به ویژه پروژه های بزرگ و پیشران نقش ایفا کنند.

 تشکیل کنسرسیومی از بانک ها
برای تامین مالی پتروپاالیشگاه هاست

همچنین وزیر نفت در این جلسه گفت: کنسرسیومی از بانک های 
مختلف کشور تشکیل شده تا در تامین مالی ساخت پتروپاالیشگاه ها 

مشارکت داشته باشند.
جواد اوجی در جمع خبرنگاران افزود: امروز تفاهم نامه خط لوله 
انتقال فرآورده ها از رفسنجان تا مشهد با ظرفیت روزانه بیش از ۱۵۰ 

هزار بشکه امضا شد.
وی ادامه داد: این خط لوله ۹۵۰ کیلومتری برای انتقال فراورده های 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از  رفسنجان تا مشهد ساخته می شود که 

با احداث این خط، فرآورده های نفتی سه استان را طی می کند و از نظر 
امنیت انرژی حائز اهمیت است.

وزیر نفت بیان کرد: با احداث این خط لوله، روزانه از تردد ۸۰۰ تا 
یک هزار تانکر سوخت در کشور جلوگیری خواهد شد. همه تجهیزات این 

خط لوله از داخل کشور تامین می شود. 
اوجی تاکید کرد: روز پنجشنبه گذشته )۲۳ دی ماه( کلنگ احداث 
پتروپاالیشگاه ۶۰ هزار بشکه ای میعانات گازی با همکاری بانک پاسارگاد 

در قشم به زمین زده شد. 
وزیر نفت با بیان اینکه پروژه های دیگری نیز در توسعه میدان های 
نفتی و گازی، خطوط انتقال و پتروپاالیشگاه ها تعریف شده، افزود: 
کنسرسیومی از بانک ها برای تامین مالی پتروپاالیشگاه ها شکل گرفته 
است و با پشتیبانی وزارت اقتصاد و همکاری مجموعه بانک های کشور 

بخش زیادی از منابع مالی تامین می شود.  
اوجی با تاکید بر اینکه اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها 
در مرحله کار کارشناسی قرار دارد، تصریح کرد: به محض اینکه کار 
کارشناسی به اتمام برسد، تصمیم با دولت خواهد بود که چه زمانی 

آن را اجرا کند. 

 اتفاق نظر اعضای اوپک روی قیمت
۸۰ تا ۹۰ دالری نفت

وی، قیمت مناسب نفت برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
شرایط فعلی را بین ۸۰ تا ۹۰ دالر در هر بشکه اعالم کرد و افزود: اعضای 

اوپک نیز روی همین قیمت ها اتفاق نظر دارند. 
وزیر نفت درباره دیدار هفته گذشته با هیات ترکمنی، ادامه داد: 
تفاهمنامه های خوبی با طرف ترکمنی امضا شد که شامل صدور خدمات 
فنی و مهندسی، فرآورده های نفتی و نفت ختم می شود و امیدواریم در 

آینده نزدیک اجرایی شود.
وی، مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز را یکی از 
اولویت های وزارت نفت عنوان کرد و گفت: در هفته جاری کارشناسان 
شرکت »بوتاش« ترکیه و شرکت ملی گاز ایران با یکدیگر مذاکره می کنند 

و این قرارداد تا سال ۲۰۲۶ ادامه دارد. 
اوجی در پاسخ به سئوالی در خصوص سفر آیت هللا ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری به روسیه در روزهای آینده، افزود: خبرهای 
خوبــی از ایــن ســفر خواهیم داشــت و وزارت نفت بــه عنوان رییس 

کمیسیون مشترک ایران و روسیه انتخاب شده است. 

 صرفه جویی روزانه ۱۲ میلیارد تومانی
با ساخت خط لوله »تابش« 

معاون وزیر نفت نیز در  مراسم امضای تفاهم نامه خط لوله 
رفسنجان به مشهد )موسوم به خط لوله تابش( با حضور وزیر نفت و 
وزیر اقتصاد،گفت: با احداث خط لوله تابش و با کاهش هزینه حمل و 

نقل، صرفه جویی ۱۲ میلیارد تومانی در روز محقق خواهد شد.  

جلیل ساالری افزود: همه خطوط فرآورده های نفتی به ری ختم و 
اگر در این منطقه اتفاقی بیفتد سوخت رسانی در شمال کشور با اختالل 

مواجه می شود.  
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مناطق شمالی کشور حدود ۴۵ درصد 
فراورده کشور را مصرف می کند. خط لوله ری به ساری و مشهد ۲۰ 
میلیون لیتر فراورده را منتقل می کند که ۶ میلیون لیتر آن در مسیر 

برداشت شده و بقیه به مشهد می رسد.  
ســاالری تاکیــد کــرد: با خط لولــه تابش مدیریت بحــران اتفاق 
می افتد، همچنین بحث قاچاق فراورده در این مسیر کنترل شده و این 

بحران نیز رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه مصرف فراورده های آن منطقه حدود ۱۵ میلیون 
لیتر است و یک هزار دستگاه نفتکش این میزان فراورده را جا به جا 
می کند، گفت: ۴۵۰ نفتکش نیز برای صادرات تردد می کنند که روزانه 

هفت میلیارد تومان هزینه مصرف سوخت است.  
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی افزود: 
تفاوت انتقال فراورده با خط لوله و نفتکش ۹ به یک است و سه میلیارد 
تومان اینجا صرفه جویی اتفاق می افتد. وی اضافه کرد: در مجموع و با 
کاهش هزینه ها و مسیر انتقال، روزانه ۱۲ میلیارد تومان معادل ۷۳ 

میلیون یورو در ۱۸۰ روز صرفه جویی اتفاق می افتد.   
ساالری با تاکید بر اینکه این طرح از محل بند »ق« و »ماده ۱۲« 
اجرا خواهد شد، گفت: خط لوله تابش از نظر امنیت انرژی، کنترل 
قاچاق و توسعه صادرات به همسایگان شرقی نقش آفرین خواهد بود.   
به گفته این مقام مسوول، ظرفیت این خط لوله ۲۴ میلیون لیتر در 

روز است.  
وی افزود: در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و بحث پتروپاالیشگاه ها، 
عمده تکمیل زنجیره پتروشــیمی خوراک مایع اســت و این خط لوله 
می تواند مانند خط لوله اتیلن غرب به توسعه صنایع پایین دستی در 

شرق کشور کمک کند.
با احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از رفسنجان تا مشهد 
مقدس، اهدافی چون تامین پایدار سوخت مورد نیاز شرق و شمال 
شرق کشور )استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی(، کوتاه شدن 
مسیر انتقال فرآورده، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های 
حمل، تسهیل صادرات فرآورده به کشورهای همجوار، استفاده از خط 
لوله به عنوان جایگزین حمل و نقل جاده ای و ایجاد کریدور انتقال 

شمال-شمال شرق و جنوب- شمال شرق محقق خواهد شد.  
برپایه این گزارش، ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی در این خط 
لوله ۱۵۰ هزار بشکه در روز است و مسیر احداث خط لوله از رفسنجان 
تا مشهد مقدس نیز از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان 

رضوی به طول ۹۴۸ کیلومتر عبور خواهد کرد.  
همچنین الزم به ذکر است که در این طرح، احداث ۲ تلمبه خانه 
و سه پایانه نیز تعریف شده است. گفتنی است، میزان برآورد اولیه 

سرمایه گذاری در این طرح ۳۷۲ میلیون یورو است. 

اگــر قــرار باشــد دولــت در ســال جــاری ارز ۴۲۰۰ تومانــی را 
حــذف کنــد،  طبــق قانون بودجه فقط در شــرایطی می تواند اقدام 
کنــد کــه نــرخ ارز را بــه صــورت تدریجــی تا نرخ ســامانه معامات 
الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به 

نرخ بازار نیست.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: آنچه که دولت در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی 
عمل خواهد کرد. اما واکنش های دولت در چند ماه اخیر،  حذف ارز 
۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده 
است؛ میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود 
تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به 
ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید 

آن را تعیین تکلیف کند.

این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی مشــخص شــده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به 
طوری  که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشــکی تعیین 
و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ 
ارز ترجیحی برای واردات این اقالم اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه 

معامالت الکترونیک )ای تی اس( اقدام کند.
در عین حال دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان 
برنامــه و بودجــه، وزارت اقتصــاد و وزارت صمت موظف هســتند تا 
زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می کند، سیاست گذاری و فرآیند 
تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کاالها 
و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز 

ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
براین اساس گرچه در مواضع دولت اینکه ارز ترجیحی را به 

صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده 
نمی شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از 
مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن است که در 
صورت افزایش پلکانی نرخ می تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.
در همین رابطه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اند 
در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ها طبیعی خواهد بود و 

حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می دهد.
در این شرایط با توجه به این که تا پایان ۹ ماهه امسال حدود 
۱۱.۱ میلیارد دالر کاالی اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، 
دانه های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی 
وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در 
صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دالر پیش برود، 
اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به 
نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و 

افزایش حداقل پنج برابری در هر دالر خواهد داشت.
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مهرداد حاجی زاده فاحت 
تحلیلگر مسائل اقتصادی

کــه  گفته انــد  رویتــرز  بــه  منابــع 
چیــن قــرار اســت نفــت خــام را از ذخایــر 
اســتراتژیک خود در حدود تعطیات سال 
نــو قمــری )که از اول فوریه آغاز می شــود( 
آزاد کنــد. ایــن تصمیــم بــه عنوان بخشــی 
از برنامــه هماهنــگ شــده توســط ایــاالت 
عمــده  مصرف کننــدگان  ســایر  و  متحــده 
نفت خام است و به منظور کاهش قیمت 

جهانی نفت صورت می گیرد.
این منابع که از مذاکرات بین دو مصرف کننده بزرگ 
نفت خام جهان )ایاالت متحده و چین( اطالع دارند، گفتند 
که چین در اواخر سال ۲۰۲۱ موافقت کرد تا مقدار نامشخصی 

از ذخایر نفتی را بسته به سطح قیمت آزاد کند.
یک منبع بدون اشاره به جزئیات گفت: چین موافقت 
کرده است که اگر نفت باالی ۸۵ دالر در هر بشکه باشد، مقدار 
نسبتاً بیشتری را آزاد کند و اگر نفت نزدیک به ۷۵ دالر در هر 

بشکه بماند، حجم کمتری را آزاد کند.
به گفته این منابع، انتشار ذخایر نفت خام توسط چین 
در حوالی سال نو قمری رخ خواهد داد. چین برای بزرگترین 
تعطیالت ساالنه خود از ۳۱ ژانویه تا ۶ فوریه )۱۱ تا ۱۷ بهمن( 

تعطیل خواهد بود.
اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک چین به درخواست ها 

برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداد.
آزادسازی ذخایر توافق شده توسط چین نتیجه یک سری 
گفت وگوهایی است که رویترز در ماه نوامبر )آبان( گزارش داد. 
این گفت وگوها از سوی دولت بایدن با دیگر مصرف کنندگان 
عمده نفت صورت گرفت. درست پس از آنکه عرضه محدود 
نفت قیمت های جهانی آن را به باالترین حد چند سال اخیر 

رســاند. بایدن و دســتیاران ارشد وی درباره 
امــکان انتشــار هماهنگ ذخایــر نفت خام 
بــا متحــدان نزدیک خود از جمله ژاپن، کره 
جنوبــی، هنــد و همچنیــن چیــن گفت وگــو 

کردند.
ایاالت متحده در چند هفته گذشــته 
مبادالت نفت خام و فروش از ذخایر خود را 
انجام داده است. این در حالیست که ژاپن و 
کره جنوبی نیز برنامه هایی را برای فروش نفت 

خام اعالم کرده اند.
چیــن که مدت هاســت جزئیات ذخایر دولتــی خود را 
مخفی نگه داشته است در سپتامبر )شهریور( گذشته اولین 
حراج عمومی ذخایر نفت خام خود را با حدود ۷.۴ میلیون 
بشکه برگزار کرد. این مقدار تقریباً نیمی از مصرف روزانه نفت 

در این کشور است.
در ماه نوامبر )آبان(، اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک 
گفت که در حال »کار بر روی« آزادسازی ذخایر نفت خام است. 
اما از اظهارنظر در مورد درخواست ایاالت متحده برای آزادسازی 

هماهنگ بین خریداران خودداری کرد.
قیمت نفت این هفته به دلیل اختالالت عرضه در لیبی 
و قزاقستان، کاهش ذخایر نفت خام آمریکا )کمترین میزان 
از سال ۲۰۱۸(، بهبود چشم انداز تقاضای سوخت در اروپا و 
کاهش محدودیت های ناشی از کووید-۱۹ به باالی ۸۰ دالر در 

هر بشکه بازگشت.
شاخص معامالت آتی نفت خام برنت ۸۴.۷۹ دالر در هر 
بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۸۲.۲۳ 

دالر در هر بشکه رسید.
منبع: رویترز

ازســرگیری فعالیت های اقتصادی در 
آلمــان به دلیل کمبــود مواد اولیه صنعتی 
و محدویت هــای ناشــی از کرونــا با وقفه و 

کندی مواجه بوده است. 
اقتصاد آلمان که از سال ۲۰۲۰)۱۳۹۸( 
به دلیل بحران کرونا درگیر رکود شده بود 
به تدریج فعال می شود. بر اساس اطالعات 
»دِستاتیس« اداره فدرال آمار آلمان در روز 
جمعه ۱۴ ژانویه )۲۴دی( تولید ناخالص ملی 

این کشور به عنوان اقتصاد اول منطقه یورو در سال۲۰۲۱)۱۴۰۰( 
صرفا ۲/۷ درصد رشد داشته است.  رشد اسمی در هر کشوری 
مهم است اما این میزان رشد هیچ جای خوشحالی ندارد؛ زیرا 
هنوز افزایش رقم تولید ناخالص ملی نتواسته است عقبگرد از 

رقم ۴/۶ درصد در سال ۲۰۲۰)۱۳۹۸( را جبران کند. 
سطح تولید ملی در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( در حد ۲درصد 
کمتر ازسال ۲۰۱۹)۱۳۹۷( باقی ماند.  با یک مقایسه بین المللی 
میزان مشکالت مستمر چهارمین قدرت اقتصادی جهان به 
خوبی آشکار می شود. میزان افزایش تولید ناخالص ملی آلمان 

به وضوح از شرکای اروپایی خود کمتر است. 
بــر اســاس پیش بینی های کمیســیون اروپــا  که مورد 
استناد»دِستاتیس« اداره فدرال آمار آلمان نیز هست افزایش 
تولید ناخلص ملی در سایر کشورهای اروپا به نحوی آشکار 
مشهود است: در فرانسه مثبت ۶/۵، در ایتالیا مثبت۶/۲ و در 
اسپانیا مثبت۴/۶.   به طور قطع این سه کشور بسیار بیشتر 
از آلمان تحت تأثیر بحران کرونا از سال۲۰۲۰)۱۳۹۸( شاهد 
عقبگرد رشد اقتصادی خود بودند. با این حال رشد اقتصادی 
آلمان از متوسط رشد کشورهای منطقه یورو یعنی مثبت 
۵درصد در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( به نحو چشمگیری کمتر است. 
در مقایسه با ایاالت متحده آمریکا که وضع فاجعه بارتر است. 
رشد اقتصادی آمریکا در سال۲۰۲۰)اواخر۱۳۹۸و۱۳۹۹( 
باعقبگــرد ضعیفــی به منفی ۳/۴ رســید اما با از ســرگیری 
فعالیت های اقتصادی در سال ۲۰۲۱)اواخر ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰( به 

طور فزاینده ای به رشد اقتصادی ۵/۸ درصد 
دســت یافت. علت اصلــی  این امر اختالل 
موجود در زنجیره پشتیبانی و تدارکات  آلمان 
اســت. به ویژه آنکه این کشــور بیشــتر در 
معرض تجارت خارجی قراردارد و از اینرو در 

مقابل این اختالل آسیب پذیرتر می شود. 
با وجود فهرست بلند باالی سفارشات 
این کشور به دلیل کمبود شدید مواد اولیه 
از عهده برآورده کردن تقاضاهای مشتریان بر 
نمی آید. این کمبودها بیشتر در زمینه تراشه های الکترونیکی 
و سایر ملحقات آنهاست که به نحو بی سابقه ای در آلمان 
مشهود است.  براساس محاسبات انستیتو اقتصادی »آی 
اِف اُ« شاخص کمبود در مقایسه با بحران اقصادی – مالی 
سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹)۱۳۸۶و ۱۳۸۷( که منجر با افزایش 
شدید قیمت ها شد به نحو چشمگیرتری باالتر رفته است. 
بخش صنعت که بخش کلیدی اقتصاد آلمان است قطعا 
رشدی معادل مثبت۴/۴درصد در مقایسه با سال۲۰۲۰)۱۳۹۸( 

داشته است ولی این میزان کافی نیست. 
بنابر تأکید»دِستاتیس« اداره فدرال آمار آلمان مشکالت 
حمــل و نقــل به ویژه حمل و نقــل دریایی تنگناهایی برای 
تولیدات »ساخت آلمان« به وجود آورده اند. سایر بخش های 
اقتصادی از جمله ورزش، تفریحات و سرگرمی نیز به طور 
ویژه از بحران کرونا آسیب دیدند. محدودیت های اعمال شده 
برای مقابله با کرونا در سال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( بر میزان مصرف تأثیر 

آشکاری داشتند. 
ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱  آلمــان در ســه  کشــور 
)زمســتان۱۳۹۹( تقریبــا در قرنطینــه کامل بــود. مدارس و 
آرایشگاه ها تعطیل بودند و فعالیت های تجاری و اداری نیز در 
حد بسیار محدود انجام می شد. در بهار و تابستان فعالیت ها 
از نو آغاز شد اما با  ظهور موج جدید کرونا در پائیز مجددا 

متوقف شدند.
منبع: لوموند

این مطلب براســاس ســخنرانی آقای 
بن برنانکی، محقق برجســته در مطالعات 
اقتصادی در مورد ابزارهای جدید سیاست 

پولی تنظیم شده است.
در  بهــره  نرخ هــای   ،۱۹۸۰ دهــه  از 
سراســر جهــان رو بــه کاهــش بــوده اســت 
که منعکس کننده تــورم پایین تر، نیروهای 
جمعیتی و فناوری است که پس انداز جهانی 
مطلوب را نسبت به سرمایه گذاری مطلوب و 
سایر عوامل در آن دوره فزایش داده است. 
اگرچه تورم پایین و نرخ بهره مزایای بسیاری 
دارد، امــا محیــط جدید چالش هایی را برای 
بانک هــای مرکزی ایجــاد می کند که به طور 
سنتی به کاهش نرخ های بهره کوتاه مدت 
برای تحریک اقتصادهای رو به افول متکی 
بوده اند. سطح پایین به طور کلی نرخ های 

بهره به این معنی است که در مواجهه با رکود اقتصادی یا 
تورم ناخواسته پایین، فضای موجود برای کاهش متعارف نرخ 

بسیار کمتر از گذشته است.
این محدودیت در سیاست به ویژه در طول و پس از 
بحران مالی جهانی نگران کننده شد، زیرا فدرال رزرو و سایر 
بانک های مرکزی بزرگ نرخ ها را به صفر یا نزدیک آن کاهش 
دادنــد. بانک هــای مرکــزی در شــرایطی که اقتصادشــان در 
حال سقوط آزاد بود و روش های سنتی شان فرسوده شده 

بود، به ابزارهای سیاســتی جدید و نســبتاً 
آزمایش نشده، از جمله تسهیل کمی، هدایت 

پیش رو و غیره روی آوردند. 
دهــه هشــتاد  ســالهای  همــان  طــی 
میالدی،  ابزارهای جدید سیاست پولی - نحوه 
عملکرد آنها، نقاط قوت و محدودیت آنها، و 
توانایی آنها با افزایش میزان "فضای" موثری 
که در دسترس سیاستگذاران پولی  قرارداد، 
در نهایت به این نتیجه منتج شد که ابزارهای 
سیاســت جدید مؤثر هســتند و با توجه به 
برآوردهای فعلی نرخ بهره خنثی، تســهیل 
کمی و هدایت آینده می تواند معادل حدود 
۳ درصد توان اضافی بری کاهش نرخ بهره 
را فراهم کند. در ادامه برخی از نتایج اصلی را 

خالصه می کنم.

نتایج به کارگیری 
سیاست های پولی

خرید دارایی های مالی بلندمدت توسط بانک مرکزی، که 
عموماً به عنوان تسهیل کمی یا QE شناخته می شود، ابزار 
مؤثری برای تسهیل شرایط مالی و ارائه محرک های اقتصادی 
در زمانی که نرخ های کوتاه در محدوده پایینی خود هستند، 
به اثبات رسیده است. اثربخشی QE به بکارگیری آن در طول 

ادامه در صفحه ۴دوره آشفتگی بازار بستگی ندارد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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نایب رئیس اتحادیه 
باغداران: عرضه توت فرنگی 
با نرخ ۲۰۰ هزار تومان غیر 

منطقی است
گفــت: تهــران باغــداران اتحادیــه رئیــس نایــب
عرضــههــرکیلــوتــوتفرنگیبانــرخ۲۰۰هــزارتومان
غیرمنطقــیاســتوطبــقفاکتــوررســمیحداکثــر۳۵

درصدسودبایدلحاظشود.
مجتبــی  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
شادلو گفت: اوج تولید توت فرنگی در فصل بهار است 
و در سایر فصول محصول در گلخانه به صورت مستمر 
تولید می شــود. عرضه هر کیلو توت فرنگی با نرخ ۲۰۰ 

هزار تومان غیرمنطقی است.
به گفته شــادلو، طبق فاکتور رســمی ســود مصوب 
و قانونــی خــرده فروش کــه در نظام صنفی حداکثر ۳۵ 

درصد تعیین شده باید لحاظ شود.
رئیــس اتحادیــه بارفروشــان میــدان مرکــزی گفت: 
قیمــت هــر کیلو تــوت فرنگی گلخانه بــا بهترین کیفیت 
در میــدان ۷۰ تــا ۸۰ هــزار تومــان اســت. دســتگاه های 
نظارتــی بــر عرضــه محصــول در فروشــگاه اینترنتــی و 

مغازه ها باید نظارت کنند.
رصد ها نشــان می دهد که در برخی فروشــگاه های 
اینترنتــی هــر کیلــو توت فرنگی با نــرخ ۲۰۰ هزار تومان 

و در مغازه ها ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار تومان عرضه می شود.
با توجه به پتانسیل باالی بخش کشاورزی و تنوع 
اقلیم، در هیچ یک از فصول مشــکل تولید وجود ندارد 
و تنهــا طبق اذعان مســئوالن و دســت انــدرکاران بخش 
کشاورزی، دستگاه های ذی ربط باید نظارت بیشتری بر 
بازار داشــته باشــند تا اختالف تولید از مزرعه تا ســفره 

به حداقل برسد.

آغاز جشنواره »خرید 
شفاف« از ابتدای بهمن ماه

علیرضــاشــاهمیرزایــیگفــت:دیگــرفروشــگاهی
قیمــتبیشــتررویبســتهبندیدرجنخواهــدکردوبا

تخفیفهایدروغینمحصولرانمیفروشد.
معــاون  جــوان،   باشــگاه خبرنــگاران  گــزارش  بــه 
تجــارت و خدمــات وزیر صمت گفت: پویش درج قیمت 
تولیــد کننــده دو بخــش دارد، بخــش اول درج قیمــت و 
بخــش دوم جشــنواره های فــروش کــه هــدف آن حــذف 
واســطه و شــفافیت نظام توزیع اســت. مســئولیت این 
کار با سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان 
اســت و بــا اجــرای فاز دوم، امروز تعداد کاالی مشــمول 
بــه ۲۰ عــدد رســیده اســت. آنچــه کــه ۲۲ دی آغاز شــد 
پویــش اســت، امــا در مــاه بهمــن جشــنواره های فروش 
را هــم خواهیــم داشــت تا بخشــی از ســود نظــام توزیع 

کاهش پیدا کند.
او گفــت: در جشــنواره ها ممکــن اســت کاالهایــی 
کــه درج قیمــت ندارنــد هــم عرضه شــوند. فروشــگاه ها 
می توانند از ۳۰ درصد ســود خودشــان تخفیف بدهند؛ 
اگــر تخفیــف از طــرف تولیــد کننــده هــم باشــد بایــد در 
قیمــت تولیدکننــده درج شــود پــس دیگــر فروشــگاهی 
قیمــت بیشــتر روی بســته بنــدی درج نخواهــد کــرد و با 

تخفیف های دروغین محصول را نمی فروشد.
جشــنواره خریــد شــفاف طرحــی ملــی بــرای عرضه 
اقالم اساســی اســت که از ۲۵ تا ۲۲ بهمن در سراســر 
کشــور بــا همــکاری اتــاق اصنــاف و وزارت صمــت برگزار 

خواهد شد.
اتــاق اصنــاف هم اعالم کرده بود هر گونه تخفیف 
فــروش  قیمــت  کاهــش  بــا  می بایســت   %۳ از  بیــش 
و  پذیــرد  بــر روی کاال صــورت  تولیدکننــده درج شــده 
تخفیــف بیــش از ۳ درصد خارج از قیمت درج شــده بر 
روی کاال از مصادیــق عــدم رعایــت ضوابط قیمت گذاری 
اعالمی از ســوی ســـازمان حمایت بوده و می بایســت از 

این گونه اقدامات خودداری شود.

ایجاد سامانه دریافت 
مالیات نقل و انتقال خودرو

معاونفناوریهایمالیاتیســازمانامورمالیاتی
و نقــل مالیــات دریافــت »ســامانه ایجــاد از کشــور
انتقــالخــودرو«بــهصــورتنمونــهوپایلــوتدریکــی
ازاســتانهایکشــوروسراســریشــدنآندرآینــده

نزدیکخبرداد.
بــه گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، هادی 
خانــی بــا یــاداوری راه اندازی این ســامانه افــزود: انتقال 
دهنــدگان انــواع خــودرو و موتورســیکلت می تواننــد بــا 
ورود بــه ســامانه مزبــور، قبــل از تعویــض پــالک یا ثبت 
انتقال، نســبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام 
کنند. وی خاطرنشــان کرد: ســامانه دریافت مالیات نقل 
و انتقال خودرو هم اکنون در استان سمنان به صورت 
پایلوت اجرا شده و در هفته های آتی در سراسر کشور 
بــه بهــره برداری می رســد. با ایجــاد این ســامانه، امکان 
پرداخت الکترونیکی مالیات نقل و انتقال خودرو پیش 
از مراجعه به مراکز تعویض پالک از طریق پنجره واحد 
مالیاتی به نشــانی https://my.tax.gov.ir میسر شده 

است.
معــاون فناوری هــای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشــور تصریح کــرد: ایــن اقــدام در راســتای اجــرای ماده 
)۳۰( قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شــده اســت. 

ایــن خدمــت، شــرایطی را فراهــم می کنــد تا شــهروندان 
بتواننــد پیــش از مراجعــه بــه مراکــز تعویض پــالک و به 

صورت الکترونیکی مالیات خود را پرداخت کنند.
و  خــودرو  انــواع  انتقال دهنــدگان  کــرد:  اظهــار  وی 
موتورســیکلت بــا ورود بــه ســامانه مزبــور، بایــد قبــل از 
تعویــض پــالک یا ثبت انتقال نســبت بــه پرداخت مالیات 
نقل و انتقال اقدام کنند و در صورتی که انتقال دهندگان 
از پرداخت مالیات اســتنکاف کنند، در هنگام مراجعه به 
مراکــز تعویــض پــالک و یــا دفاتــر اســناد رســمی، از ارائــه 

خدمات به آنان یا از انتقال سند جلوگیری می شود.

توزیع ۱.۶ میلیون تن روغن 
در بازار

شــرکت فــروش و توزیــع هماهنگــی مدیــرکل
بازرگانیدولتیایرانازتوزیعیکمیلیونو6۰۰هزار
تنروغنطی9ماهازسالِجاریدرکشورخبرداد.

بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران؛ حجت 
براتعلــی گفــت: روغن هــای توزیع شــده از محــل ذخایر 
اســترتژیک ایــن شــرکت و بخشــی نیــز از ســوی بخــش 
خصوصی برای تنظیم بازار این کاال از طریق شبکه های 

سراسری توزیع عرضه شده است.
از ذخایــر شــرکت  روغــن  توزیــع  میــزان  براتعلــی 
بازرگانــی دولتــی ایــران در ایــن مــدت را در حــدود ۸9۵ 

هزار تن اعالم کرد.
شــرکت  فــروش  و  توزیــع  هماهنگــی  مدیــرکل 
بازرگانی دولتی ایران تشــریح کرد: بخش خصوصی نیز 
بیش از 4۰۰ هزار تن روغن در بازار توزیع کرده است.
 وی افــزود:  بخشــی از روغــن شــده نیــز از محــل 
اســتحصال دانه هــای روغنــی وارد شــده بــه کشــور بــه 

میزان ۳۵۸ هزار تن توزیع شده است.
روغــن  توزیــع  کــرد: در مجمــوع  عنــوان  براتعلــی 
از محــل ذخایــر اســتراتژیک شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران، بخــش خصوصــی و اســتحصال روغــن دانه ها به 
بیــش از ۱.6 میلیــون تن )از آغاز ســال تــا پایان آذرماه( 
رســیده اســت و در حال حاضر میزان موجودی و ذخایر 

استراتژیک این کاال در کشور مطلوب است.

یک هفته از وعده 
مجلسی ها گذشت؛ سفر 

هوایی گران ماند
بــاآنکــهاعضــایکمیســیونعمرانمجلــسقرار
بــوددرهفتــهگذشــتهپروندهاضافهشــدنمالیاتبر
ارزشافزودهرویقیمتبلیتهواپیمارابازوبررسی
کنند،امارئیسانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرت
موضــوع ایــن میگویــد: ایــران جهانگــردی و هوایــی
مســکوتمانــدهوبــاوجــودقولــیکــهدادهشــدهبود،

هنوزپیگیرینشدهاست.
به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر ارزش افزوده از 
روز ۱۳ دی ماه روی نرخ بلیت هواپیما به اجرا گذاشــته 
شــده اســت. شــرکت های هواپیمایی خارجی این قانون 
را مغایــر بــا قوانیــن بین المللــی حمــل و نقــل و انجمــن 
بین المللــی حمــل و نقــل هوایــی )یاتــا( دانســته اند و با 
اشــاره بــه ابهامــات این قانون، اعتراض خــود را به الزام 
اجــرای آن در جلســه ای کــه اعضــای کمیســیون عمــران 
مجلــس و فراکســیون اقتصــاد ســفر و زیــارت مجلــس 
نیــز حضــور داشــتند، مطــرح کردند. مخالفــان معتقدند 
ســازوکار مشــخصی بــرای ایــن قانــون تعییــن نشــده و 
بــرای ایجــاد محافلــی خواهــد  ابهــام آن دســت مایه ای 
شــد کــه بلیت هواپیمــا را تدریجی گران تــر خواهد کرد. 
انتقال خروج ارز از کشــور و تحمیل هزینه های بیشــتر 
به خانواده ایرانی از دیگر تبعات اجرای این مصوبه بود 

که به نمایندگان مجلس یادآور شد.
کــه  جلســه  آن  در  عمــران  کمیســیون  اعضــای 
سه شــنبه ۱4 دی مــاه در محــل فدراســیون حمــل و نقل 
لجســتیک ایران برگزار شــد، وعده دادند یک هفته بعد 
جلســه ای را بــرای رفــع ابهــام و بررســی تخلفــات آن بــا 
هواپیمایــی،  ســازمان  راه،  وزارت  نماینــدگان  حضــور 
ایرالین هــا و انجمــن دفاتــر خدمــات مســافرتی برگــزار 
هیــأت  رئیــس  ـ  رفیعــی  رحمــت هللا  اینــک  امــا  کننــد، 
مدیــره انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی ایرانـ  در پاسخ به پیگیری ایسنا می گوید که 

آن جلسه برگزار نشده است.

اخبـــــــــــــــــار

بــاتوجــهبــهبرخــیابهامــاتمطــرحشــده
دربــارهکارتیارانــهنانوواکنشــیکهســازمان
برنامــهوبودجــهبــهاینموضوعداشــته،ظاهرا
قــراراســتمتقاضــیخریدنــانباهمــانکارتی
کهیارانهدریافتمیکند،پرداخترانیزانجام
دهــدامــامیــزانپرداخــتودریافــتمتفــاوت

خواهدبود.
ارز  حــذف  جریــان  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
4۲۰۰ تومانــی، دولــت اعــالم کــرده بــود کــه در 
ابتــدا بــه حذف یارانه نهاده هــا ورود می کند و در 
ادامــه گنــدم و دارو در دســتور کار اســت کــه  در 
همیــن رابطــه اعــالم  مســئوالن ســازمان برنامــه 
و بودجــه دربــاره کارت یارانــه نان، برداشــت های 
متفاوتی ایجاد کرد ولی مروری بر اظهارات قبلی 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و واکنش تازه 
ایــن ســازمان، تــا حــدودی جریــان کارت یارانــه را 

مشخص می کند.
پیش تر میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و 
بودجــه، در ایــن رابطــه اعالم کرده بــود که تمرکز 
فعلــی دولــت بر حــذف ارز 4۲۰۰ نهاده هاســت و  
در مورد دارو و نان در فاز دوم و بسته به مصوبه 

مجلس تصمیم گیری خواهد کرد.
نانوایــی  اگــر کســی در  طبــق توضیــح وی، 
خریــد نــان انجــام دهد، بــا کارت یارانــه ای که در 
اختیــار دارد، آن را حســاب می کنــد؛ به طوری که 
بــه نانــوا قیمت جدید پرداخت خواهد شــد اما از 

خریدار همان قیمت قبلی کسر می شود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه این را هم 
گفته بود که راه اندازی سامانه مربوطه بین بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررســی اســت و 

در صورت نهایی شدن اجرا خواهد شد.
تازه تریــن  در  کــه  اســت  وضعــی  در  ایــن 
واکنــش به ایــن موضوع، روابط عمومی ســازمان 
برنامــه بودجــه نیــز اعــالم کرده که نه قرار اســت 
کارت نــان صــادر شــود و نــه کوپنــی در دســتور 
کار قــرار گیــرد بلکــه اگر طــرح نهایی شــود، فقط 
مصــرف کننــده نهایــی بــا همــان کارتی کــه یارانه 

می گیرد، نان یارانه ای هم خواهد خرید.
در حــال حاضــر گنــدم، جــو، ذرت، کنجالــه 
ســویا، روغــن خــام و دانه هــای روغنی بــه همراه 
بخشــی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشــکی با 

ارز ترجیحی وارد ایران می شود.
گزارش هــای گمرک نشــان می دهد که در 9 
ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر از این اقالم 
با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شــده اســت که بیش از 
۵۷ درصــد آن بــه نهاده هــای جــو، ذرت و کنجاله 

سویا اختصاص دارد.

نمرهکیفیتنانسنتیکشور
به۸۵.۵درصدرسید

در این بین اما سرپرست مرکز پژوهش های 
غــالت شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران از مطلوب 
بــودن کیفیــت انــواع نــان ســنتی کشــور خبر داد 
و گفــت: کیفیــت انــواع نــان ســنتی در آبان مــاه 
امســال ۸۵.۵ درصــد شــد کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته 9 دهــم درصــد رشــد را 

نشان می دهد.
 براســاس آنچــه شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران گزارش کرده اســت، حیدرعلی نصر افزود: 

براســاس ایــن ارزیابــی کیفیــت نــان ســنگک در 
کشور ۸6.۷۵ درصد، کیفیت نان بربری ۸۸.۰۷، 
تافتون و لواش به ترتیب ۸۲.۱4 و ۸6.۰۵ درصد 

بوده است.
غــالت  پژوهش هــای  مرکــز  سرپرســت   
شــرکت بازرگانــی دولتی ایران، کیفیــت نان آبان  
مــاه امســال را خــوب دانســت و اظهــار کــرد: نظر 
کارشناســی کیفیــت نــان توســط ادارات غالت در 
استان ها انجام و نتایج آن برای بررسی و تدیون 

گزارش نهایی ارسال می شود.
وی بــا بیــان اینکــه در آبــان  مــاه یــک هــزارو 
46 نمونه در اســتان ها مــورد آزمایش قرار گرفته 

است،تصریح کرد: هدف از سنجش کیفیت نان 
توســط مراکــز کنتــرل کیفــی ادارات کل غــالت و 
خدمــات بازرگانــی اســتان ها پایــش کارشناســی 
کیفیت اســت که طبق آزمون از نمونه های نان و 
مطابق استاندارد شماره  دو هزارو 6۲۸  نان های 
ســنتی ویژگی هــا و روش آزمــون انتخــاب و مــورد 

سنجش قرار می گیرد.
 نصــر، ویژگی هایــی همچــون ســطح رویی و 
سطح زیرین، رنگ، قابلیت جویدن، عطر و طعم 
را از عوامل موثر بر کیفیت نان دانست و گفت: 
در تولید نان استفاده از جوش شیرین، بالنکیت 
یــا جوهــر قند وســایر مــواد خارجــی و کپک زدگی 

قابل قبول نیست.
غــالت  پژوهش هــای  مرکــز  سرپرســت   
شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران در خصوص نحوه 
درجه بندی کیفیت انواع نان سنتی کشور افزود: 
9۰ تــا ۱۰۰ خیلــی خوب، ۸۰ تا ۸9.99 خوب، 6۰ 
تا ۷9.99 متوسط و کمتر از 6۰ را نیازمند ارتقای 

کیفی است.
و  برنامــه  ســازمان  عمومــی  روابــط  رئیــس 
بودجه، شنبه  با تکذیب صدور کارت نان نوشت: 
اگر طرح حذف ارز 4۲۰۰ گندم نهایی شود، فقط 
مصــرف کننــده نهایــی بــا همــان کارتی کــه یارانه 

می گیرد، نان یارانه ای نیز خرید می کند.

افزایــشقیمتاینترنتاگرچهتاپایان
امــا ازســویمجلــسممنــوعشــده، ســال
مسووالنوزارتارتباطات،ازحاالوباتاکید
برایجادانگیزهســودآوریدرسرمایهگذاران
بــرایتوســعهوارائهکیفیتمناســب،حرف
و پیــشکشــیدند آینــده بــرایســال را آن
بــهنظــرمیرســدتعرفــهنیمبهــایترافیــک
ســایتهایداخلــی،یکــیازمدلهایجدید

برایمقرراتگذاریقیمتاینترنتباشد.
به گزارش ایسنا، این روزها شرکت های 
ارائه دهنــده اینترنــت ثابــت دچــار مشــکالت 
بــه  را  بــازار  از آن هــا  برخــی  و  مالــی شــدند 
اپراتورهــای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین 
بــودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، 
از  اســتفاده  بــه  افــراد  تمایــل  موجــب شــده 
اینترنــت موبایــل به جای اینترنت ثابت باشــد 
و درنتیجه شرکت های FCP در حال از دست 
دادن مشترکانشــان هســتند و ایــن موضــوع 
بــه گفتــه کارشناســان، نه تنهــا موجــب حذف 
تدریجــی ارتباطــات ثابت شــده بلکــه به مرور 
ایــن صنــف و ســایر خدماتــی که بــه ارتباطات 
مشــکل دچــار  را  هســتند  وابســته   ثابــت 

خواهد کرد.
و  ارتباطــات  وزیــر  زارع پــور،  عیســی 
فنــاوری اطالعــات- چندی پیش بــا بیان اینکه 
تعرفــه اینترنــت ثابــت، طبــق قانــون مجلــس 
امســال افزایشــی نخواهــد داشــت، گفت: ما 
بــرای افزایــش کیفیــت تــالش می کنیــم، کمــا 
اینکــه در دو هفتــه گذشــته وضعیــت پهنــای 
بانــد بین الملــل را ترمیــم کردیــم، امــا در ۱۰ 
در  ثابــت  اینترنــت  حــوزه  در  گذشــته  ســال 
کشــور اتفاقــی نیفتــاده اســت. رتبــه اینترنت 
ثابت ما در دنیا 9۰ از میان ۱4۲ کشور است 
و اگــر اقــدام قابل توجهی صــورت گرفته بود، 
باید در رتبه بندی های بین المللی و احســاس 
مــردم خــودش را نشــان مــی داد، در حالی که 
اکنون بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم 

نسبت به اینترنت ثابت است.

مقرراتبایدبرایتولیدکنندگان
دادههایحجیماصالحشود

عباســی  صــادق  دلیــل  همیــن  بــه 
شــاهکوه، رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیوئــی، در نشســت تخصصــی 
شــبکه  اقتصــادی  مــدل  تدویــن  و  »طراحــی 
ملــی اطالعــات« که گزارش آن بیســت و یک 
دیماه در وب ســایت ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی منتشــر شــد، اعالم کرد: 
نیم بهــا بــودن تعرفــه ترافیــک داخلــی بــرای 
تولیدکنندگانــی که محتوای کم حجمی دارند 
یــا اســتارت آپ هایی کــه در حال شــکل گیری 
هســتند، مناســب اســت؛ امــا بایــد بــا تغییــر 
روش هــا یــا اختیاری کــردن تعرفــه ترجیحی، 
داده هــای  تولیدکننــدگان  بــرای  را  مقــررات 

حجیم اصالح کنیم.
مــدل  تدویــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
فراتــر  اطالعــات  ملــی  شــبکه  اقتصــادی 
و  داخلــی  بانــد  پهنــای  تعرفــه  موضــوع  از 
از  یکــی  صرفــاً  تعرفــه  و  اســت  بین المللــی 
اجزای آن است و این موضوع را باید از سه 
منظــر اســتفاده کننده، اپراتــور و تولیدکننده 
محتــوا بررســی کــرد. بایــد مدلــی را تدویــن 
همــه  از  کــه  اســتفاده کنندگان  کــه  کنیــم 
ذی نفعان مهمتر هســتند، خدمات باکیفیت 
مناســب و قیمــت مقرون به صرفــه دریافــت 
کنند؛ شــاخص قیمت گذاری مقرون به صرفه 
ملــی  شــبکه  کالن  ســند  در  نیــز  خدمــات 
اطالعــات پیش بینــی شــده اســت. در چرخه 
ارایــه خدمات، اپراتورها باید ســرمایه گذاری 
کرده و شبکه شــان را توســعه داده و به نحو 
مناســب نگهداری کنند و تکنولوژی هایشــان 
را ارتقــاء دهنــد تا بتوانند خدمــات باکیفیت 

و پایــدار را ارایه کنند.

اپراتورهابایدانگیزهالزمبرای
سرمایهگذاریراداشتهباشند

معاون وزیر ارتباطات و فناور ی اطالعات 
تاکیــد کــرد: اپراتورهــا و ســرمایه گذاران بایــد 
داشــته  را  ســرمایه گذاری  بــرای  الزم  انگیــزه 
ســرمایه گذاری،  قــدرت  بــر  عــالوه  و  باشــند 
ســودآوری سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
چرا که در این چرخه، اگر ســرمایه گذار، سود 

کافی به دســت نیاورد، انگیزه ســرمایه گذاری 
نخواهد داشــت و در پی آن اپراتور نمی تواند 
شــبکه خــود را بــرای ارایــه کیفیــت مناســب، 
توسعه و ارتقاء دهد و در صورتی که کیفیت 
مناسب نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان 

باشد، مردم ناراضی خواهند بود.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  شــاهکوه  عباســی 
بایــد در تدویــن مــدل اقتصــادی شــبکه ملــی 
اطالعــات بــه همــه اجــزای ایــن چرخــه دقــت 
شــود، گفت: چند ســال پیــش، تعیین تعرفه 
نیم بها برای ترافیک داخلی به منظور حمایت 
از محتــوای داخلی از ســوی مرکــز ملی فضای 
مجازی ابالغ شد و کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطــات نیــز مصوبه ای را تدویــن کرد تا این 
موضوع اجرایی شود. در آغاز کار، اجرای این 
موضوع و نظارت بر تفکیک ترافیک داخلی و 
بین الملل و محاسبه هزینه آن بسیار مشکل 
بــود که با همکاری ســازمان فناوری اطالعات 

انجام شد.

تعرفهنیمبهابرایVODهاکه
مصرفترافیکباالییدارند،

مشکلایجادکرد
وی تاکیــد کرد: ایــن موضوع در واقعیت 
برای برخی از دارندگان محتوا، به ویژه کسانی 
کــه در آغــاز فعالیتشــان هســتند، انگیــزه ای 
بــرای رشــد کارشــان بــود و اثــرات مثبتــی هم 
داشــت. ولی در حال حاضر این مصوبه برای 
برخــی فعــاالن ماننــد VODهــا کــه محتــوای 
حجیــم و مصــرف ترافیک باالیی دارند، از نظر 
جذابیــت بــرای ســرمایه گذاری و تولیــد محتوا 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  رئیــس 
مدیریــت  تجربــه  دربــاره  رادیوئــی  ارتباطــات 
در  گفــت:  کشــورها  ســایر  در  موضــوع  ایــن 
ترافیــک  تعرفــه  وارد  نیــز  دیگــر  کشــورهای 
نشــده و قیمــت یکســانی بــرای همــه در نظــر 
گرفته می شــود و تولیدکننده محتوا و اپراتور 
ارایه دهنــده خدمــت در تعامــل بــا یکدیگر در 

قالب اسپانسر دیتا فعالیت می کنند.

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
مــدل  پیاده ســازی  بــر  تاکیــد  بــا  اطالعــات 
اسپانســر دیتــا در کشــور افــزود: رگوالتوری 
نبایــد وارد مســایل تعرفه گذاری شــود و این 
مــوارد بایــد به صــورت دوطرفــه بیــن اپراتــور 
محتــوا  تولیدکننــده  و  خدمــت  ارایه دهنــده 
شــکل بگیــرد و نقــش رگوالتــوری در بخــش 
حفاظــت از حقــوق مصرف کننــده، نظارت بر 

این تعامل است.

مدلجدیدقیمتاینترنت
برایسالجدید

عباســی شــاهکوه پیــش از ایــن هــم بــه 
ایســنا گفتــه بــود: تــا پایــان ســال ۱4۰۰ بــرای 
افزایــش قیمــت اینترنــت ثابــت و ســیار، منع 
اســالمی  شــورای  مجلــس  ســوی  از  قانونــی 
وجود دارد،  اما برای سال جدید، مدل جدید 
قیمتــی خواهیــم داشــت، مدلی که هــم برای 
مردم مفید باشد و هم برای اپراتورها، اکنون 
هم در حال بررسی مدل های قیمتی هستیم 
و هنــوز به نتیجــه قطعی نرســیده ایم. قیمت 
بســته های اینترنتی اپراتورها هم باید اصالح 
شــود و اپراتورهــا بایــد پیشــنهادات جدیــدی 
دهند و ما این پیشنهادات را بررسی می کنیم 
و اگر تناقضی با مقررات نداشــته باشــد، آنها 

را تایید می کنیم.
نارضایتــی  بــود:  کــرده  خاطرنشــان  وی 
اصلــی زمانــی اتفاق می افتد کــه خدمتی ارائه 
نشــود یــا با کیفیت بــد ارائه شــود. قیمت در 
کنــار کیفیــت و در دســترس بــودن، در کنــار 
هــم باید مــورد توجه قرار گیــرد. باید مطمئن 
باشــیم که همیشــه ارائه کیفیت مناســب به 
مردم امکان پذیر اســت و اگــر قیمت ها آنقدر 
پایین باشد که این امکان فراهم نشود،  مردم 
بیشــتر متضــرر می شــوند. البتــه مــا مراعــات 
می کنیــم کــه مــردم بتواننــد به ســرویس های 
پایه شــان دسترســی داشــته باشــند، امــا باید 
مدل مناســبی داشــته باشیم که هم مردم به 
ســرویس مناســب با قیمت مناســب برســند، 
هــم اپراتورهــا بتواننــد ســرمایه گذاری الزم را 

انجام دهند.

براساساعالموزارتراهوشهرسازی،
ورودنقدینگیسرگردانباماهیتسوداگری
بــهبخــشغیرمولدمســکنوکاهــشعرضه
مســکندرســالهایقبل،قیمتمســکنرا
افزایشدادکهاکنونموجبافزایشقیمت

رهنواجارهشدهاست.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، دفتر 
اقتصــاد مســکن ایــن وزارتخانــه بــه پیام هــای 
مردمی با موضوع چاره اندیشــی مســووالن در 
خصــوص افزایــش قیمت رهــن و اجاره اماکن 
اقدامــات  از  و بخشــی  داد  پاســخ  مســکونی 

انجام شده در این بخش را اعالم کرد.
مســکن،  اقتصــاد  دفتــر  اعــالم  بــر  بنــا 
بخــش مســکن در کشــور مــا متاثــر از عوامــل 
درونــی و بیرونــی قــرار دارد کــه در ســال  های 
اخیــر بــا افزایــش تحریم  هــای ظالمانــه دولت 

آمریکا، افزایش ریســک های سیستماتیک در 
بازارهــای مختلــف و افزایش نقدینگی، نقش 

عوامل بیرونی پُر رنگ  تر شده است.
ایــن موضــوع  اطالعیــه می افزایــد:  ایــن 
منجــر بــه ورود نقدینگی ســرگردان با ماهیت 
ســوداگری به بخش غیرمولد مســکن شــده و 
در نتیجــه بــا همراهــی برخــی عوامــل درونــی 
از جملــه کاهش عرضه مســکن در ســال  های 
قبــل، قیمــت مســکن در اثر افزایــش تقاضای 

سرمایه  ای، افزایش یافته است.
 با توجه به همبســتگی قیمت مســکن و 
نــرخ اجاره  بها و رهن، افزایش قیمت مســکن 
با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره 
اماکــن مســکونی شــده اســت. بــا ایــن وجود، 
وزارت راه و شهرســازی بــا توجــه بــه ابزارهای 
در اختیــار و ماموریت  هــا و وظایــف محوله، با 

وجــود محدودیت  هــای اقتصــادی و بودجــه  ای 
کشــور و افزایــش فشــارهای اقتصــادی در اثر 
شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در 
راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب-

 پذیر در ۲ سال اخیر انجام داده است.
برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی 
خــودکار  تمدیــد  شــامل   خصــوص  ایــن  در 
قراردادهــای اماکــن اســتیجاری با ســقف  های 
مشــخص از طریــق اخذ مجوزهــای مربوطه از 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا در ۲ ســال گذشته 
ودیعــه  ارزان  قیمــت  تســهیالت  پرداخــت  و 
مســکن در راســتای حمایت از مستاجرین در 

۲ سال اخیر است.
مبلــغ کل تســهیالت پرداخــت شــده در 
سال ۱4۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱4۰۰ نزدیک به 
۷۷ هــزار میلیــارد ریال و مبلغ کل تســهیالت 

پرداختــی در ۲ ســال اخیــر حــدود ۱۲۵ هــزار 
میلیارد ریال بوده است.

همچنیــن، تدویــن ســاز و کار اســتقرار 
بخــش  توســط  حرفــه  ای  اجــاره  داری  نظــام 
غیردولتی با هدف افزایش ســرمایه  گذاری در 
تولیــد و عرضــه واحدهای مســکونی اجاره ای، 
اجــرای  طریــق  از  مســکن  عرضــه  افزایــش 
برنامــه حمایتــی نهضــت ملــی مســکن و طرح 
شــروع  و  برنامه  ریــزی  مســکن،  ملــی  اقــدام 
عملیــات اجرایــی ســاخت و عرضــه ۳۰۰ هزار 
واحد مســکن اســتیجاری در مناطق شــهری و 
تســریع در تکمیــل و تحویــل پروژه  های نیمه-
 تمــام مســکن مهــر با هــدف خروج بخشــی از 
تقاضــا از بــازار اجــاره مســکن، بخــش دیگری 
از اقداماتی اســت که وزارت راه و شهرســازی 

انجام داده است.

اعالمعواملاصلیافزایشرهنواجاره

اصالحقیمتاینترنتازسالآینده

کارتنانبهکارتیارانهمتصلمیشود
روابط عمومی سازمان برنامه با تکذیب صدور کارت 

مجزا برای خرید نان اعالم کرد: مردم با همان کارتی که 
یارانه دریافت می کنند نان کوپنی می خرند



تولیــــــــــد و بازرگــــــــــــانی
 . یکشنبه 26 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4836 .  

شتاب تولید خودروی برقی 
در شرکت رنو

ترجمه: محمود نواب مطلق

نشــان لــوزی درنظر دارد تا ســال ۲۰۳۰)۱۴۰۸( در 
اروپا ۱۰۰ درصد تولیدات خودروی خود را برقی کند. 

بــه  رنــو  شــرکت 
برنامه ریــزی  اهــداف 
شــده خود برای کاهش 
ســال  تــا  دومیلیــاردی 
دســت   )۱۴۰۱(  ۲۰۲۳
یافته اســت. پنجشــنبه 
دی(   ۲۳( ۱۳ژانویــه 
لــوکا دومِئــو، مدیرعامل 
ســالن  در  رنــو  شــرکت 

بزرگ نمایش »تکنوسانتر« در »گویانکورت«) ایوالینز( 
مــکان  یــک  مــکان  ایــن  داشــت.  مطبوعاتــی  مصاحبــه 

معمولی نیست. 
بــه  آن  در  رنــو  شــرکت  مدیرعامــل  دومِئــو،  لــوکا 
تشــریح اهــداف خــود در تولیــد محصــوالت جدیــد رنــو 
پرداخــت. او قصــد دارد در تولید رنو انقالب کند و رنوی 
برقــی را که بســیار پرســودتر اســت به بــازار عرضه کند. 
زمان نیز اتفاقی انتخاب نشده بود چراکه یکسال پیش 
در چنیــن روزی او وعــده کــرده بــود ایــن انقــالب را در 

تولید رنوی برقی به اجرا درآورد. 
اگر بتوان به آمار شرکت رنو اعتماد کرد شتاب در 
تبدیل به تولید خودروی برقی درآن محقق شده است. 
لــوکا دومِئــو کــه از نیمــه ســال ۲۰۲۰)۱۳۹۸( مدیرعامل 
شــرکت رنو شــده است مدعی اســت:» ما ظرف یکسال 

کاری کردیم که قبال ظرف چهار سال انجام می شد.« 
شــرکت رنــو بــر اســاس آمــار اعالمــی همچنــان رو 
بــه پیشــرفت اســت و بــه صــورت مســتمر اهــداف بلنــد 
پروازانــه ای را بــرای خود تعریف می کنــد. از جمله تولید 
خــودروی ۱۰۰ درصــد برقــی و نــه حتــی هیبریــد تا ســال 
۲۰۳۰)۱۴۰۸(  در تمــام اروپــا. در حالیکــه قبــال خودروی 

۹۰درصد برقی تولید می کرد. 
لــوکا دومِئــو قطعــا برای تحقق این وعده شــرایطی 
را ضــروری می دانــد. بــه اعتقــاد وی همــه زیرســاخت ها 
در تمــام قــاره اروپــا بــرای تحقــق ایــن وعده بایــد فراهم 
شــود. البتــه مدیریــت ایــن شــرکت برقــی کــردن را یکی 
از اصــول مســلم انقــالب در تولیــد خــودرو می داند. این 
برقی شــدن متکــی برایجــاد یــک قطــب برقــی در شــمال 
فرانســه اســت. شــرکت رنــو همچنیــن در نظــر دارد بــه 
زودی مــگان برقــی خــود را که در شــهر»دوئِه« فرانســه 
تولیــد مــی شــود بــه بــازار عرضــه کنــد. کارخانــه رنــو در 
شــمال فرانســه ۸۰درصد خودروهای برقی را از امســال 
تولیــد می کنــد. انــواع دیگــری از نشــان های خــودرو از 
جملــه »داســیا«، »آلپیــن« و »الدا« در روســیه نیــز به 
ســمت برقــی شــدن حرکــت می کنند. بنــا به گفتــه لوکا 
دومِئو تولید»داســیای« برقی به گونه ای خواهد بود که 

قیمت آن افزایش نیابد. 
»ژیل لو بورنی« مدیر بخش مهندسی شرکت رنو 
می گویــد:» فنــاوری تولید خــودروی برقی در شــرکت ما 
همــگام بــا تولید خودروی برقی با قیمت پائین به پیش 
مــی رود.« پایــه دیگــری کــه انقــالب در تولیــد خــودروی 
برقی بر آن استوار است تضمین سودآوری این شرکت 
است. این شرکت معتقد است توانسته است به هدف 
خــود در کاهــش دومیلیــارد دالری در قیمت هــای ثابــت 

محصوالتش دست یابد. 
مــرگ خــود  همچنیــن موفــق شــده اســت نقطــه 
را )ســطح تولیــدی کــه از آن ســطح بــه بعــد شــرکت بــه 
ســود می رســد( بــه ۳۰درصــد کاهــش دهــد. همــه ایــن 
توفیقات ظرف یکســال گذشــته به دســت آمده اســت. 
روزانــه ۴۰  رنــو  ســال ۲۰۲۰)۱۳۹۸( شــرکت  اوایــل  ار 
میلیــون یــورو ضــرر می کــرد. بازگشــت او بــه موفقیــت 
مرهون فروش های پرســود آنست. سهمیه ثبت نام های 
اختصاصــی از ۴۰ درصــد بــه ۵۰ درصــد افزایش یافت و 

همین امر منجر به سودآوری بیشتری شد. 
لــوکا دومِئــو در پایــان گفــت :» در برخــی مدل هــا 

فروش ما به میزان ۲۰درصد کاهش یافته بود.«
منبع:لوموند

اخبـــــــــــــــــار

فرش ایرانی در وزارتخانه ها 
دست به دست می شود

فرش ایرانی مدتی است درگیر اخبار جدیدی شده است، 
اخبــاری مبنــی بــر انتقــال آن از وزارت صمــت بــه وزارت 
میــراث فرهنگــی و ایــن ســوال مهــم کــه آیــا بــوم خیاالت 

ایران زمین در وزارتخانه ها دست به دست می شود؟
فــرش دســتباف ایــران همــواره یکــی از مهمتریــن 
نمادهــای فرهنگــی، هنــری و ملــی ایرانیان بوده اســت، 
ایــن میــراث ارزشــمند ایرانیــان در روزگاری نــه چنــدان 
دور یکــی از مهم تریــن اقــالم و حتــی نمادهــای صادرات 
غیرنفتــی این ســرزمین به حســاب می آمــد. فرش، آینه 
زیباشناســی فرهنگــی ایرانی و بوم خیــاالت مردم ایران 
اســت که طرفداران زیادی در شــرق و غرب جهان دارد. 
گردشــگرانی کــه از اقصــی نقــاط جهــان کــه بــه ایــران 
می آینــد، می دانند فرش ایرانی ارزشــمندترین ســوغات 
ایران زمین اســت؛ اگر بتوانند حتما قطعه از این خیال 
ایرانی را چمدانشان می گذارند به کشورشان  می برند.

در حالی که آمار صادرات فرش دســتباف ایران به 
پایین تــر حــد در پنــج دهه اخیر تنزّل کــرده و موجودیّت 
فرش دســتباف مورد تهدید واقع شــده و در نتیجه نیاز 
بــه توجــه ویــژه، تســهیلگری فــوری و حمایــت گســترده 
دارد، ساختار جدید وزارت صمت بر نگرانی های فعاالن 

این عرصه افزوده است.
ســیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت این تصمیم 
را نتیجــه توافــق دو وزارت خانــه دانســت و درباره علت 
قــرار نگرفتــن مرکز ملی فرش دســتباف ایــران در چارت 
جدیــد وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، گفتــه که اخیرا 
توافقاتــی بیــن دو وزارت خانــه صمت و گردشــگری برای 
انتقال مرکز ملی فرش دســتباف ایران به وزارت صنایع 
دستی و میراث فرهنگی انجام شده است، ضمن اینکه 
پس از تشــکیل و ایجاد  وزارت صنایع دســتی و میراث 
فرهنگــی، قــرار داشــتن مرکــز ملــی فــرش دســتباف در 
وزارت صمت اجحاف به صنایع دســتی دیگر اســت و در 
ســاختار جدیــد وزارت صمت نیــز ممکن بود در حق این 

مرکز ملی فرش ایران اجحاف شود.  
هر چند هنوز مسئوالن وزارتخانه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی موضع جدی نگرفته و اظهار 
نظــر مســتقیمی در ایــن بــاره نکرده انــد امــا فعــاالن و 
کارشناســان فــرش دســتباف ایرانی بــا اظهــار نگرانی از 

این اتفاق بیانیه ای نیز منتشر کرده اند.
مجمــع  اســت؛  آمــده  بیانیــه  ایــن  از  بخشــی  در 
اتحادیه هــا و انجمن هــای حــوزه فــرش دســتباف سراســر 
کشور در خصوص انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صمت 
بــه وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
معتقد اســت، این انتقال با منافع ملی در تضاد اســت و 
صادرات و اشــتغال در این بخش را از بین می برد. فرش 
دستباف ایرانی یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی، هنری 
و ملی ایرانیان است که عالوه بر خصایص چشمگیر، غیر 
قابــل انــکار و قابــل اعتنــای فرهنگــی- هنری، حائــز وجوه 

بی بدیل اقتصادی و اجتماعی است. 
در بخش دیگر این بیانیه نیز تاکید شده که فرش 
دســتباف ایــران کــه در روزگاری نــه چنــدان دور یکــی از 
مهم تریــن اقالم و حتــی نمادهای صادرات غیرنفتی این 
ســرزمین بــوده، همچنــان و بــا وجود کاهش بی ســابقه 
میزان صادرات به دلیل وجود زنجیره اشتغال ۲ میلیون 
نفــری، از ســتون های اساســی و اســتوار جامعــه ایرانــی 
اســت کــه ســقف جوامــع روســتایی به ویــژه در مناطــق 
محــروم و در میــان اقشــار آســیب پذیر بــر آن بنــا نهاده 
شــده اســت کــه تخریــب ایــن ســتون کهــن و تاریخــی 

بی تردید فاجعه بار خواهد بود.

خبـــــــــــــــــر

در سایت روزنامه بخوانید:

نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیان 
اینکــه مشــکل ارتباطــات بانکــی یکــی از موانــع 
جــدی توســعه صــادرات غیرنفتــی ایــران اســت، 
تاکیــد کــرد کــه اگر در ســفر رئیس جمهــوری به 
روســیه دو طــرف دربــاره موضــوع نقــل و انتقال 
پــول بــه تفاهــم و توافق برســند، می تواند زمینه 
ســاز توســعه صادرات غیرنفتی ایران به روســیه 

باشد.
حســین ســالح ورزی در گفت وگو با فارس، 
در مــورد ســفر چنــد روز آینــده رئیــس جمهــوری 
کشــورمان به روســیه، گفت: سفر رئیس جمهور 
بــه روســیه در صورتــی کــه توافقــات و مذاکــرات 
خوبی با طرف روســی انجام شــود و این توافقات 
منجــر بــه فراهــم آوردن ارتباطــات تجــاری شــود، 
می توانــد فرصت هــای مناســب و بــی بدیلی برای 
صــادرات  بخــش  در  ویــژه  بــه  کشــور   اقتصــاد 
محصــوالت کشــاورزی، مــواد غذایــی و حتی مواد 

معدنی داشته باشد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در برقــراری روابــط 
اقتصــادی بــا روســیه باید به صــورت کالن و برای 
بلند مدت توجه شــود، افزود: آمار و اعداد حوزه 
براســاس  ارزی کشــور   اقتصــادی و درآمدهــای 
بودجه حاکی از آن اســت که اگر در ســال آینده 
حداکثــر ۱.۲ میلیــون بشــکه نفــت در روز صــادر 
شــود، درآمد دولت از این بخش صادراتی حدود 

۱6 میلیارد دالر است. 
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود: 
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه بخشــی از منابــع 
ارزی یعنــی حــدود ۱۰ میلیارد دالر برای واردات 
صــرف  تولیــد  نهاده هــای  و  اساســی  کاالهــای 
می شــود، دولــت از محــل فــروش نفــت عایــدی 
چندانــی نخواهــد داشــت تــا ســایر نیازهایش را 

کند.  تامین 
صــادرات  شــرایط  ایــن  بــا  کــرد:  بیــان  وی 
و  داشــت  خواهــد  بســیاری  اهمیــت  غیرنفتــی 
بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی بایــد در درجــه 

اول بــه کشــورهای پیرامونــی و بــه عبارتــی همان 
کشورهای همسایه توجه ویژه داشت. 

سالح ورزی با بیان اینکه ایران جزء معدود 
کشــورهایی در دنیاســت کــه دارای تعــداد زیادی 
همســایه است، گفت: ۱۵ کشور در اطراف ایران 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم جز همسایگان 
ما محســوب می شــوند که بین تمام این کشورها 
از نظــر بزرگــی اقتصــاد و باال بودن درآمد ســرانه 

روسیه مطرح است. 
وی افزود: بنابراین این کشور از یک جایگاه 
اســتراتژیک، ویــژه و پراهمیتــی برای مــا برخوردار 
است و اگرچه این کشور یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان نفت و گاز جهان محسوب می شود؛ اما 
به واسطه گستردگی اقتصاد و باال بودن نیازهای 
وارداتــی می توانــد یــک کشــور هــدف صادراتــی و 

استراتژیک برای ایران باشد. 
نایــب رئیــس اتاق بازرگانی ایــران بیان کرد: 
متاســفانه در ســال های گذشــته حجــم، کیفیــت 

و میــزان روابــط اقتصــادی و تجــاری مــا بــا کشــور 
روســیه تناســب چندانــی بــا روابط سیاســی ما با 
این کشور نداشته است. به عبارت دیگر با وجود 
اینکه رابطه سیاســی بســیار عمیقی بین ایران و 
روســیه برقرار اســت، امــا روابط تجاری مناســبی 
بیــن دو کشــور وجــود نداشــته و بــه عبــارت بهتر 
ایــران از ظرفیــت اســتفاده از نیازهــای  اقتصــاد 

تجاری روسیه محروم بوده است. 
و  مــراودات  مشــکل  دربــاره  ورزی  ســالح 
ارتباطــات بانکــی بــه عنــوان یکــی از موانــع جدی 
توســعه صــادرات غیرنفتــی ایــران، گفــت: اگر در 
ســفر رئیــس جمهور به روســیه، دو طــرف درباره 
موضــوع نقل و انتقال پول و روش های مبادالتی 
بیــن سیســتم های بانکــی دو کشــور  بــه تفاهــم 
توســعه  زمینــه ســاز  برســند می توانــد  توافــق  و 

صادرات غیرنفتی ایران به روسیه باشد. 
بیــان  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب 
کرد: همچنین باید در این ســفر بر ســر مســائل 

و موضوعــات تعرفــه ای و گمرکــی بیــن دو کشــور 
توافق شــود و اگر بتوانیم به یک توافق دو جانبه 
با روسیه برسیم، آن وقت تصویر واضح تری برای 

صادرکنندگان فراهم می شود. 
ســالح ورزی افــزود: اگر بتوان چشــم اندازی 
از ســطح مــراودات اقتصــادی و تجــاری بــرای دو 
کشــور داشــت آن گاه شــاید بتــوان امــکان توافق 
پولــی دو جانبــه و یــا توافــق بانکــی دو جانبه بین 

دو کشور را فراهم آورد. 
وی در رابطه با تهاتر بین دو کشور نیز بیان 
کرد:  اگر طرف روســی را به موضوع تهاتر عالقه 
مند باشــد، شــاید زمینه تهاتر کاال بین دو کشــور 

وجود داشته باشد. 
سالح ورزی بیان کرد: در هر صورت داشتن 
یــک رابطــه تجــاری عمیق، پایــدار و بلنــد مدت با 
روســیه بــرای کشــور دارای اهمیــت اســتراتژیک 
اســت و می توانــد روی روابــط منطقــه ای مــا تاثیر 

مثبتی داشته باشد.

ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
گفــت کــه طرح تشــدید مبــارزه با کاالهــای قاچاق 
در ســطح عرضه در دســتور کار قرار دارد و براین 
اســاس مبــارزه بــا عرضــه قاچــاق کاالهایــی ماننــد 
لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک آغاز شده است.
حمیدرضــا دهقانی نیــا در یک برنامه خبری 
در رابطــه بــا اجــرای طرح برخورد بــا عرضه کاالی 
قاچــاق در سراســر کشــور گفــت: در حــال حاضر 
شــاهد تشــدید طــرح برخــورد بــا عرضــه کاالهای 
قاچــاق در ســطح عرضــه هســتیم و در این ســبد 
مبــارزه بــا کاالهای قاچــاق از جمله لوازم خانگی، 

پوشاک، دخانیات، تلفن همراه قرار دارد. 
بــه اقداماتــی کــه در  بــا توجــه  افــزود:  وی 

حوزه ســامانه های مبارزه با قاچاق و ســامانه های 
شــفاف ســاز حــوزه تجارت صــورت گرفته در حال 

حاضر زیر ساخت مبارزه با قاچاق وجود دارد. 
کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  ســتاد  ســخنگوی 
و ارز اظهــار کــرد: یــک زمانــی در ســطح عرضــه 
امــکان تشــخیص کاالهــای قاچــاق از غیــر قاچاق 
وجــود نداشــت امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
ایــن  هوشــمند،  و  الکترونیکــی  زیرســاخت های 
امــکان برای گشــت ها و بازرســین وجــود دارد که 
در ســطح عرضه با اســتعالم کدها، کاالی قاچاق 

از غیرقاچاق را تشخیص دهند. 
دهقانی نیا در مورد تاثیر تکمیل سامانه ها 
در مبــارزه بــا قاچــاق و پیشــگیری از آن گفت: در 

گذشــته وقتــی گشــتی وارد محــل تجمیــع کاالها 
یــا همــان انبــار مــی شــد امــکان تشــخیص اینکه 
کاالهــای موجــود در ایــن انبــار بصورت رســمی یا 
غیر رسمی وارد کشور شده را نداشت اما اکنون 
بــا توجــه به راه اندازی ســامانه جامع انبارها، هر 
فــردی دارنده ایــن کاالها باید کاالهای موجود در 
انبــار خــود را در ســامانه ثبــت کنــد، بنابرایــن در 
صــورت سرکشــی گشــت ها از انبارهــا در صورتی 
کــه کاالهــای موجــود در انبــار در ســامانه انبارها 
ثبت شــده باشــد با اســتعالم شناســه،  مشــکلی 
وجود ندارد اما در صورت عدم ثبت آن کاالها در 
ســامانه انبارهــا، کاالهــای موجود ظن بــه قاچاق 
مــی  شــود و بایــد اقدامــات قانونــی در مــورد آنها 

انجــام شــود.  ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز بیان کرد: در گذشته زیرساخت و ابزار 
تشــخیص وجــود نداشــت اما در حــال حاضر این 
زیر ساخت و ابزار تشخیص وجود دارد و با توجه 
بــه ایــن زیرســاخت ها، مبارزه بــا کاالی قاچاق در 
تمامــی گلوگاه هــا از جملــه حمــل، عرضــه، توزیع 
و فــروش تشــدید خواهــد شــد و این تشــدید هم 

بصورت مستمر خواهد بود. 
دهقانــی نیــا افــزود: دربــاره تلفن همــراه با 
توجه به اجرایی شــدن طرح رجیســتری نیازی به 
تشــدید مبارزه با قاچاق در ســطح عرضه نیســت 
و بحــث مــا در ایــن خصــوص تشــدید و واکاوی 
داده ها در سامانه های مرتبط با رجیستری است. 

وی بیــان کــرد: در طــرح تشــدید مبــارزه بــا 
کاالهــای قاچــاق در ســطح عرضــه کاالهایــی از 
جملــه لــوازم خانگی کــه در ســال ۹۸ حدود ۲۰۰ 
درصد افزایش تولید داشته یا دخانیات که بیش 
از ۹۹ درصد آن تولید داخل می شود و کاالهایی 
مانند پوشاک که ظرفیت شغلی بسیار باالیی در 

کشور را دارد مورد توجه قرار گرفته است. 
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
بیــان کــرد: در کمتــر از ۱۰ روز گذشــته کاالهــای 
قاچــاق لــوازم خانگی در امیــن حضور تهران مورد 
ضربه شدید واقع شد و بیش از ۴ میلیارد تومان 
کاالی قاچــاق در ایــن حوزه کشــف و ضبط و برای 

آن پرونده تشکیل شد.

جزئیــات واردات و صادرات چای در 
۹ ماه ابتدایی ســال جاری اعالم شــد که 
در آن ارزش چــای وارداتــی بیــش از ۱۰ 
برابــر چــای صادراتــی و میانگیــن قیمــت 
چــای وارداتــی ۵ دالر و چــای صادراتــی ۱ 

دالر است.
به گزارش تســنیم، صادرات چای در 
۹ ماهه نخســت ۱۴۰۰ حدود ۱۹.677 تن 
با ارزشی حدود ۰۵/۲۱ میلیون دالر بوده 
که بدین ترتیب ارزش واحد یک کیلوگرم 
چــای صادراتــی بــه طــور متوســط حــدود 

۰7/۱ دالر شده است.
صادراتــی  چــای  از  اعظمــی  بخــش 
از نــوع مرغــوب نبــوده و  بخشــی از آن 
ســنواتی و بخشــی دیگــر از آن بــه دلیــل 
شــیوع کرونــا و توقــف فعالیــت گمرک در 
اواخــر ســال ۱۳۸۸ و اوایــل ســال ۱۳۹6، 
اســت؛  گذشــته  ســال های  بــه  مربــوط 
همچنیــن بنابر اســتعالمات صورت گرفته 
بخــش دیگــری نیز صــادرات مجدد اســت 
یعنــی چــای صــادر شــده ایرانی نیســت و 

فقط از مسیر ایران ترانزیت می شود.
براســاس تحلیل های صورت گرفته، 
ماهــه   ۹ صادراتــی  چــای خشــک  میــزان 
 ،۱۳۹۹ مشــابه  مــدت  بــه  نســبت   ۱۴۰۰
یــا  یافتــه  افزایــش  حــدود ۵/۱۰7 درصــد 

۰7/۲ برابر شده است.

ارزش ریالــی صــادرات ۹ ماهه ۱۴۰۰ 
حدود ۴۸۲7 میلیارد ریال )حدود 7/۴۸۲ 
یــک  ارزش  متوســط  و  تومــان(  میلیــارد 
کیلوگــرم چــای صادراتــی حــدود ۲۴۵۳۵ 

تومان بوده است.
بیشــترین میــزان فراوانــی صــادرات 
بــا ۱۲6 مرتبــه از گمــرک منطقه آزاد انزلی 
گمــرک مشــهد )۴۳  آن  از  پــس  و  بــوده 
مرتبــه( و منطقــه ویژه اقتصــادی پیام )۱۵ 

مرتبه( در رتبه های دوم و سوم هستند.
 ۹ در  کشــور   ۲7 بــه  صــادرات 
ماهــه نخســت ۱۴۰۰  بــه کشــورهایی از 
جملــه هنــد، گرجســتان، روســیه، عــراق، 
افغانســتان،  ترکمنســتان،  تاجیکســتان، 
ترکیــه،  کانــادا،  ازبکســتان،  اســترالیا، 
کنیــا،  بلژیــک،  آذربایجــان،  جمهــوری 
قزاقستان، لبنان، فنالند، قطر، سوئیس، 
آلمان، چین، امارات متحده عربی، هلند، 
اکرایــن، انگلســتان، قرقیزســتان و کویــت 

است.
بیشــترین صادرات چــای در ۹ ماهه 
بــه کشــورهای روســیه  بــه ترتیــب   ۱۴۰۰
)حــدود ۲6۹۱ تــن(، هنــد )حــدود ۲۵۰۲ 
تن : ازبکستان )۱6۵۲ تن( و عراق )۱۵۹۱ 

تن( بوده است.
چــای  صــادرات  درصــد   ۱6.6 حــدود 
 ۳۲6۹۹۸7 یعنــی  ۱۴۰۰؛  ماهــه   ۹ در 

ارزش  بــا  تــن(   ۳۲7۰ )حــدود  کیلوگــرم 
معادل ۲.۹7۹,۰۵۰ به ۳ کشــور روســیه، 
قزاقســتان و قرقیزســتان که از کشورهای 
عضو اتحادیه اوراســیا هستند و از مزایای 
تعرفــه ترجیحــی در قالــب توافقنامــه آزاد 
ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا بهــره 
مندنــد، صــورت گرفتــه که بــا ارزش واحد 
کمتر نسبت به رقیب هندی بسیار ناچیز 

است.
حــدود   ۱۴۰۰ ماهــه   ۹ واردات 
۵۱.۲۸۲ تن با ارزشی حدود ۲6۲ میلیون 
دالر بــوده کــه بدیــن ترتیــب ارزش واحــد 
یک کیلوگرم چای وارداتی به طور متوسط 

حدود ۱۱/۵ دالر شد.
بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 
میــزان چــای خشــک وارداتــی در ۹ ماهــه 
بــه ۹ ماهــه ۱۳۹6، ۲/۱۵  ۱۴۰۰ نســبت 

درصد افزایش یافته است.
ارزش ریالــی چــای وارداتــی ۹ ماهــه 
۱۴۰۰ بــا احتســاب نــرخ میانگیــن دالر بــه 
حــدود  تومــان   ۲7۰۰۰( میانگیــن  ارزش 
7۰7۵ میلیــارد تومــان و متوســط ارزش 
یــک کیلوگــرم چای وارداتی به شــرط آنکه 
باشــد(   ۲۰۲۱ تولیــد  )یعنــی  ســال  چــای 

حدود ۱۳7۹7۰ تومان بوده است.
 یکــی از عوامــل افزایش قیمت چای 
وارداتــی، کاهــش واردات چــای از مســیر 

غیــر  مســیر  از  آن  واردات  و  مســتقیم 
مســتقیم، افزایــش هزینــه حمــل و نقــل، 
افزایــش قیمت جهانی مواد غذایی اســت 
بــه  واردات  فراوانــی  میــزان  بیشــترین  و 
ترتیــب از گمــرکات منطقه ویــژه اقتصادی 
بوشــهر ۱، منطقــه ویــژه اقتصــادی شــهید 
پیــام  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  و  رجایــی 

صورت گرفته است.
واردات چــای در ۹ ماهــه اول ســال 
ســریالنکا،  هنــد،  کشــور:   ۱۰ از   ۱۴۰۰
امــارات متحده عربــی، کنیا، ترکیه، چین، 
افغانســتان،  و  عــراق  آلمــان،  ویتنــام، 
حــدود۲/۴۳ درصد از چای وارداتی )یعنی 
حــدود ۲۲۱6۹ تن به ارزش حدود ۵/۱۰۵ 
میلیون دالر( از کشــور هند: حدود ۹/۲۵ 
حــدود  )یعنــی  وارداتــی  چــای  از  درصــد 
۱۳۲7۸ تن به ارزش حدود 7/77 میلیون 
دالر( از کشــور ســریالنکا بــوده اســت و 
۹/۲۰ درصد از چای وارداتی )یعنی حدود 
۱۰7۴۱ تــن به ارزش حدود ۹/۵۴ میلیون 
دالر( از کشــور امــارات متحــده عربــی بــه 
عنوان کشــور بدون باغات چای )صادرات 
مجدد( و به عبارت دیگر حدود ۹۰ درصد 
هنــد،  کشــور   ۳ از  ترتیــب  بــه  چــای  از 
ســریالنکا و امارات متحده عربی و مابقی 
از ترکیــه، کنیــا )۱۰۰۲ تــن بــه ارزش واحد 

۸6/۳ دالر(، ویتنام و ... وارد می شود.

تامین پرتقال و نارنگی مورد 
نیاز شب عید 

مدیــرکل دفتــر امــور میوه هــای گرمســیری و نیمه 
گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی، تولیــد پرتقــال و 
نارنگــی کشــور را در ســال جــاری حــدود چهــار میلیون 
و ۲۴۰ هزارتــن پیش بینــی کــرد و گفــت کــه پرتقــال و 
ایــن  اســت و مشــکلی در  تامیــن  نارنگــی شــب عیــد 

خصوص وجود ندارد.
زهــرا  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
جلیلی مقــدم بــا بیــان اینکــه از ایــن میــزان تولیــد ســه 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار تن پرتقــال و نزدیک به ۸۴۰  هزار 
تــن نارنگــی در کشــور برآورد شــده اســت، افــزود: برای 
توزیــع میــوه شــب عیــد، اقدامــات الزم توســط معاونت 
بازرگانــی و ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران در 

دست اقدام است.
مدیــرکل دفتــر امــور میوه هــای گرمســیری و نیمــه 
گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی تصریح کــرد: از رقــم 
پرتقــال تولیــدی کشــور، حدود یک میلیــون و 7۰۰ هزار 
تن آن رقم »ناول« از باغات مازندران و نزدیک به ۵۵۰ 

هزار تن از رقم »والنسیا« است.
وی، میــزان تولیــد پرتقــال در اســتان مازنــدران در 
ســال جــاری را حــدود ۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تــن پیــش 
بینی کرد و اظهار کرد: متوســط عملکرد کشــوری باغات 

پرتقال حدود ۲۰ تن در هکتار است.
کشــت  کل  ســطح  اینکــه  بیــان  بــا  جلیلی مقــدم 
مرکبــات کشــور ۳۰۰ هــزار هکتــار اســت، گفــت: از این 
ســطح، ۱7۸ هــزار هکتار مربوط بــه باغات پرتقال و ۴۴ 

هزار هکتار مربوط به باغات نارنگی است.
وی اضافــه  کــرد: رقــم پرتقــال والنســیا اغلــب در 
اســتان های فــارس، جنــوب کرمــان و هرمــزگان تولیــد 

می شود.

۴ میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق در امین حضور کشف شد

 سالح ورزی: به کارگیری روش های جدید انتقال پول و مبادالت مالی
بین ایران و روسیه ضروری است

 واردات ۱۰ برابری چـــای
در مقابل صادرات



اقتصـــــــــادملی . یکشنبه 26 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4836 .   توســــــعهو

رئیس آژانس بین المللی 
انرژی: روسیه مقصر بحران 

گاز اروپاست
رئیسآژانسبینالمللیانرژی،روسیهرامقصر

اصلیبحرانگازدراروپادانست.
پرایــس،  اویــل  خبــری  پایــگاه  از  ایلنــا  به گــزارش 
فاتــح بیــرول روز پنجشــنبه )۲۳ دی مــاه( اعــام کرد که 
بــه نظــر می رســد صــادرات گاز طبیعــی روســیه بــه بازار 
اروپا به طور تصنعی کاهش یافته اســت و سیســتم های 
انــرژی بــا اتــکای بیــش از حد به یــک عرضه کننــده برای 
تأمین این منبع انرژی کلیدی، با خطرهای قابل توجهی 

روبه رو هستند.
بیرول در لینکداین اظهارکرد: نشــانه های بسیاری 
اروپــا وجــود  بــازار  بــه  از کاهــش عامدانــه  عرضــه گاز 
دارد کــه به نظــر می رســد به دلیل رفتار عامدانه شــرکت 
دولتی گاز روســیه باشــد، این اقدام روسیه دلیل اصلی 
باالرفتــن قیمــت گاز طبیعی و افزایش قیمت قبض برق 

خانگی در اروپاست.
وی افــزود: برخــاف دیگــر عرضه کننــدگان گاز بــه 
اروپــا از طریــق خــط لولــه - از جمله الجزایــر، آذربایجان 
و نروژ - روســیه در ســه ماه پایانی ســال ۲۰۲۱ صادرات 
خود به اروپا را در مقایســه با مدت مشــابه ســال ۲۰۲۰ 
، ۲۵ درصد و در مقایسه با سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹، 

۲۲ درصد کاهش داد.
بر اساس برآورد آژانس بین المللی انرژی، روسیه 
می تواند عرضه گاز به اروپا را حداقل یک سوم )بیش  از 
ماهانــه ۳ میلیــارد مترمکعب( افزایش دهد که در واقع 
حدود ۱۰  درصد میانگین مصرف ماهانه گاز در اتحادیه 

اروپا را تشکیل می دهد.
وی تاکیــد کــرد: شــرایط امــروز اروپــا ایــن واقعیــت 
بــرای  انــرژی  را نشــان می دهــد کــه اگــر سیســتم های 
تامیــن یــک منبــع انــرژی کلیــدی بیــش از انــدازه بــه یک 
عرضه کننــده خــاص وابســته باشــند، با خطرهــای جدی 
روبه رو می شوند. مشکل امروز گاز طبیعی است و فردا 
می تواند چیز دیگری مانند لیتیوم باشد. به همین دلیل 
است که از دولت ها می خواهم که از همین امروز برای 
مقابلــه بــا چالش های امنیت انرژی کنونی و آینده خود 

اقدام کنند.

ادامهازصفحه1

تســهیل کمــی از طریــق دو کانــال اصلــی عمــل 
دارایی هــای  خالــص  عرضــه  کاهــش  اول  می کنــد: 
کاهــش  و  قیمــت  افزایــش  باعــث  کــه  بلندمــدت، 
بــازده آن هــا می شــود. و دوم بــا نشــان دادن قصــد 
سیاست گذاران برای پایین نگه داشتن نرخ های کوتاه 
مــدت بــرای مــدت طوالنــی. هــر دو کانــال به تســهیل 

شرایط مالی در دوران پس از بحران کمک کردند.
و  ســطح  از  بــازار  انتظــارات  کــه  مطالعاتــی 
را  شــده  برنامه ریــزی  دارایی هــای  خریــد  ترکیــب 
کنتــرل می کند، نشــان می دهد کــه دوره های بعدی 
QE قدرتمنــد باقــی مانــده اســت، بــا اثراتــی کــه در 

دوره هــای آرامــش بــازار یــا بــا رشــد ترازنامــه بانــک 
مرکزی کاهش نیافته است.

دورهــای اولیــه QE، ماننــد برنامــه QE۱ فدرال 
رزرو در اوایل ســال ۲۰۰۹، هنگامی که اعام شــد، 
تأثیــرات زیــادی بــر بازار داشــت، اما اعــام دورهای 
بعــدی، ماننــد برنامــه QE۲ در نوامبر ۲۰۱۰، شــامل 
حــرکات بــازار بســیار کوچک تــری بــود. ایــن تفــاوت 
باعــث شــد برخــی حــدس بزنند کــه QE تنهــا زمانی 
مؤثــر اســت کــه در دوره هــای آشــفتگی بــازار مانند 
اوایــل ســال ۲۰۰۹ بــه کار گرفتــه شــود، امــا مفیــد 
بــودن QE بــرای سیاســت گذاری عادی را زیر ســؤال 
می بــرد. بــا ایــن حــال، همانطور که مســتند اســت، 
بــازار  فعــاالن  توســط  عمدتــا   QE بعــدی  دورهــای 
پیش بینــی می شــد. در نتیجــه، اثــرات مــورد انتظار 
برنامه هــا قبــل از اعام رســمی در قیمت هــای بازار 
گنجانــده شــده بــود. مطالعاتــی کــه انتظــارات بازار 
از ســطح و ترکیــب خریــد دارایی هــای برنامه ریــزی 
شده را کنترل می کند، نشان می دهد که دوره های 
بعــدی QE قدرتمنــد باقی مانده اســت، با اثراتی که 
در دوره هــای آرامــش بــازار یا با رشــد ترازنامه بانک 

مرکزی کاهش نیافته است.

اثرتجمعیخریدداراییهای
فدرالرزرو

تحقیقــات دیگر، بر اســاس مدل های ســاختار 
مــدت نرخ هــای بهــره، نشــان می دهــد کــه اثــرات 
نظــر  از  و  طوالنی مــدت  بــازده  بــر  دارایــی  خریــد 
اقتصــادی قابــل توجــه اســت. بــه عنوان مثــال، یک 
مطالعــه به ویــژه دقیــق نشــان داد کــه اثــر تجمعــی 
خریــد دارایی هــای فــدرال رزرو بر بازدهی ۱۰ ســاله 
خزانــه داری در زمــان پایــان خالــص خریدهــا از ۱۲۰ 
واحــد پایــه فراتر رفــت. مطالعــات برنامه های خرید 
دارایــی در بریتانیــا و منطقــه یورو اثــرات بازار مالی 
را نشــان می دهــد کــه از نظر کمی مشــابه با ایاالت 
متحده است. کانال سیگنالینگ QE نیز مهم بود، و 
همچنان قدرتمند باقی ماند - همانطور که در سال 
۲۰۱۳ شــکل منفــی نشــان داد، زمانــی که اشــاراتی 
از ســوی رئیــس فــدرال رزرو، مبنی بــر اینکه ممکن 
اســت خریــد دارایی ها کند شــود؛ شــرکت کنندگان 
بــازار را بــه انتظــار افزایــش بســیار زودتــر در بــازار 

سوق داد. 
اگرچــه در دوره  نــرخ سیاســت کوتــاه مــدت 
بافاصلــه پــس از بحــران مؤثر نبود، اما با گذشــت 
زمــان و بــا دقیق تر و تهاجمی تر شــدن، قدرتمندتر 
می توانــد  سیاســت  چارچــوب  در  تغییــرات  شــد. 

رهنمودهای رو به جلو را در آینده مؤثرتر کند.
راهنمایــی پیش رو، ارتباطات بانک مرکزی در 
مورد چشــم انــداز اقتصادی و برنامه های سیاســتی 

آن است. راهنمایی پیش رو به مردم کمک می کند 
تــا بفهمنــد سیاســت گذاران چگونه بــه تغییرات در 
چشــم انــداز اقتصــادی واکنــش نشــان مــی دهند و 
بــه سیاســت گــذاران اجــازه مــی دهــد تــا متعهد به 
سیاســت های نــرخ پاییــن تــر برای مــدت طوالنی تر 
شوند. چنین سیاست هایی با متقاعد کردن فعاالن 
بازار مبنی بر اینکه سیاســت گذاران افزایش نرخ ها 
را حتــی بــا تقویــت اقتصــاد بــه تأخیــر می اندازنــد، 
می تواند به تسهیل شرایط مالی و ارائه محرک های 

اقتصادی امروز کمک کند.
دســتورالعمل های رو بــه جلــو فــدرال رزرو در 
ســال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ماهیــت کیفــی داشــت و در 
متقاعــد کــردن شــرکت کنندگان در بازار کــه نرخ ها 
برای مدت طوالنی تری پایین می مانند، موفق نبود. 
بــا ایــن حــال، بــا شــروع ســال ۲۰۱۱، راهنمایی های 
صریح تــر که سیاســت نرخ ها را ابتــدا به تاریخ های 
خــاص و ســپس بــه رفتــار بیــکاری و تــورم مرتبــط 
می کــرد، بازارهــا را متقاعــد کــرد کــه نرخ هــا پاییــن 
می ماننــد. رهنمودهــا در ســایر بانک هــای مرکــزی 
بــزرگ نیــز صریــح تر، پیچیده تر و تهاجمی تر شــد. 
به عنوان مثال، بانک انگلستان همچنین راهنمایی 
نــرخ را بــا شــرایط اقتصــادی مرتبــط کــرد، و بانــک 
مرکــزی اروپــا از راهنمایی بــرای کمک به مردم برای 
درک روابط بین مجموعه متنوع ابزارهای سیاستی 
خود استفاده کرده است.اگر در چارچوب سیاست 
رســمی بانــک مرکزی گنجانده شــود، راهنمایی های 

آینده می تواند مؤثرتر شود.

سیاستهایآرایشی
اگر در چارچوب سیاست رسمی بانک مرکزی 
می توانــد  آینــده  راهنمایی هــای  شــود،  گنجانــده 
مؤثرتــر شــود. بــرای مثــال، ماحظات فعلــی فدرال 
رزرو از »سیاست های آرایشی«، که وعده می دهد 
دوره هایــی را کــه در آن تــورم کمتــر از هــدف اســت 
بــا دوره هــای افزایــش بیــش از حــد، جبــران کنــد، 
بــه منزلــه ارائــه دســتورالعمل هایی قبــل از مواجهه 
بعــدی بــا نرخ هــای صفــر اســت. ایــن آماده ســازی 
اولیــه، راهنمایــی را در صــورت نیــاز واضح تــر، قابل 

پیش بینی تر و معتبرتر می سازد.
برخــی از بانک هــای مرکــزی خارجــی بــزرگ از 
دیگــر ابزارهــای جدیــد سیاســت پولــی ماننــد خرید 
اوراق بهــادار خصوصــی، نــرخ بهــره منفــی، تامیــن 
مالــی برنامه هــای وام دهــی و کنتــرل منحنــی بازده 

استفاده موثری کرده اند.
و  هزینه هــا  دارای  ابزارهــا  ایــن  از  یــک  هــر 
مزایایــی هســتند امــا در برخــی شــرایط مفیــد واقــع 
 QE شده اند. فدرال رزرو از ابزارهای جدیدی به جز
و راهنمایی های پیش رو اســتفاده نکرده است، اما 
در چارچوب اختیارات قانونی خود، نباید گزینه های 
دیگــر را رد کنــد. بــرای مثال، کنتــرل منحنی بازده - 
در افقــی کوتاه تــر از آنچه که از ســوی بانک مرکزی 
ژاپــن اســتفاده می شــود، مثــاً دو ســال - می توانــد 
بــرای تقویــت راهنمایی هــای رو به جلــو فدرال رزرو 
اســتفاده شــود، همانطــور کــه اخیــراً توســط الئــل 
برینــارد، رئیــس فدرال رزرو پیشــنهاد شــده اســت. 
تأمیــن مالی برای برنامه های وام دهی ممکن اســت 
در شرایطی که محدودیت های وام دهی بانکی و در 
دســترس بــودن اعتبار مانــع انتقال سیاســت پولی 
می شــود، ارزشــمند باشــد. فــدرال رزرو همچنیــن 
بایــد حفــظ ابهــام ســازنده در مورد اســتفاده آتی از 
نرخ هــای کوتــاه مــدت منفــی را در نظــر بگیــرد، هر 

دو بــه ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت شــرایطی ایجاد 
شــود کــه در آن نرخ هــای کوتاه مــدت منفی فضای 
سیاســت گذاری مفیــدی را فراهم کنــد. و از آنجایی 
کــه رد کــردن کامل نرخ هــای کوتاه منفــی، با ایجاد 
یک کف موثر برای نرخ های بلندمدت نیز، می تواند 
توانایــی آینــده فدرال رزرو را بــرای کاهش نرخ های 

بلندمدت با QE یا ابزارهای دیگر محدود کند.
در بیشتر موارد، هزینه ها و خطرات ابزارهای 
سیاستی جدید اندک بوده است. استثنای احتمالی 
خطرات ثبات مالی است که نیاز به هوشیاری دارد.

خطراتابزارهایسیاستجدید
عــدم اطمینــان در مــورد هزینه هــا و خطــرات 
ابزارهای سیاســت جدید، سیاستگذاران را در مورد 
اســتفاده از آنهــا، حداقــل در ابتــدا، محتاط کرد. در 
بیشــتر مــوارد، این هزینه ها و ریســک ها - از جمله 
احتمال اختال در عملکرد بازار، تورم باال، دشواری 
خروج، افزایش نابرابری درآمد، و زیان ســرمایه در 
پرتفــوی بانک مرکزی - اندک بوده اســت. به عنوان 
مثــال، نگرانــی در مــورد تــورم بــاال مبتنــی بــر یــک 
پول گرایــی خــام بود، کــه به اندازه کافــی از کاهش 
ســرعت پول پایه در مواجهه با نرخ های بهره پایین 
استقبال نمی کرد. البته، تورم اخیراً خیلی کم بوده 
اســت تــا خیلــی زیــاد. ادبیــات بین المللــی در مورد 
تأثیــرات توزیعــی سیاســت پولــی نشــان می دهــد 
کــه وقتــی همــه کانال هــای تأثیرگذاری سیاســت ها 
را شــامل می شــود، تســهیل پولــی تأثیــرات توزیعی 
کوچک و احتماالً حتی مترقی دارد. ریسک از دست 
دادن ســرمایه در پرتفــوی فــدرال رزرو هرگــز زیــاد 
نبــود، اما در یک دهه گذشــته فــدرال رزرو بیش از 
8۰۰ میلیــارد دالر ســود بــه خزانــه داری واریــز کرده 

است که سه برابر نرخ قبل از بحران است.
عدم اطمینان بیشــتر در مورد ارتباط بین پول 
آســان و نرخ هــای پاییــن از یک ســو و خطرات برای 
ثبات مالی از ســوی دیگر وجود دارد. تســهیل پولی 
تــا حــدی بــا افزایــش تمایــل ســرمایه گذاران و وام 
دهندگان به ریســک کردن کار می کند. به اصطاح 

کانال ریسک پذیری.
در دوره هــای رکــود یــا اســترس مالی، تشــویق 
ریســک های  بــه  وام دهنــدگان  و  ســرمایه گذاران 
معقول، هدف مناســب سیاســت اســت. مشــکات 
زمانــی بــه وجــود می آینــد کــه بــه دلیــل رفتارهــای 
عقانــی کمتــر یــا انگیزه هــای ســازمانی مخــدوش، 
ریســک پذیری بیش از حد پیش می رود. هوشیاری 
از جملــه سیاســت های  مناســب،  و سیاســت های 

احتیاطی کان و نظارتی، ضروری است.
یک ســوال مرتبط اما همچنان مهم این اســت 
که آیا ابزارهای پولی جدید خطرات ثبات بیشتری را 
نســبت به سیاست های سنتی ایجاد می کنند یا در 
این مورد، نســبت به محیط نرخ به طور کلی پایین 
که انتظار می رود حتی زمانی که سیاست های پولی 
در وضعیــت خنثــی قــرار دارد ادامــه داشــته باشــد. 
شواهد زیادی وجود ندارد که آنها این کار را انجام 
دهنــد. بــه عنوان مثــال، QE منحنی بــازده را صاف 
می کنــد، کــه انگیــزه تغییــر بلــوغ پرخطــر را کاهش 
می دهــد. ریســک مــدت زمــان را حــذف می کنــد که 
ظرفیــت خالــص تحمل ریســک بخــش خصوصی را 
افزایــش می دهــد. و عرضــه دارایی هــای ایمن و نقد 

را افزایش می دهد.
میــزان فضــای سیاســتی کــه ابزارهــای پولــی 
جدیــد مــی تواننــد فراهم کننــد به میــزان مهمی به 

ســطح نــرخ بهــره خنثــی اســمی بســتگی دارد. اگــر 
نرخ خنثی اســمی در محدوده ۲ تا ۳ درصد باشــد، 
مطابــق بــا اکثــر تخمین ها بــرای ایاالت متحــده، در 
آن صــورت شبیه ســازی های مــدل نشــان می دهنــد 
کــه QE و هدایــت پیــش رو بــا هــم می تواننــد حدود 
۳ درصــد از فضــای سیاســت گذاری را اضافــه کننــد 
و تــا حــد زیــادی اثــرات حــد پاییــن نرخ ها بــرای این 
محــدوده از نرخ خنثی، اســتفاده از ابزارهای جدید 
سیاســتی بــه افزایش هــدف تورم به عنــوان ابزاری 

برای افزایش فضای سیاستی ارجحیت دارد.
نــرخ بهــره خنثــی نــرخ بهــره ای اســت کــه بــا 
اشــتغال کامــل و تــورم هــدف در بلندمدت ســازگار 
خنثــی،  بهــره  نــرخ  در  متوســط،  طــور  بــه  اســت. 
سیاســت پولــی نــه انبســاطی و نه انقباضی اســت. 
اکثر برآوردهای فعلی نرخ خنثی اسمی برای ایاالت 
متحــده در محــدوده ۲ تا ۳ درصد اســت. به عنوان 
 FOMC مثــال، میانگین پیش بینی شــرکت کنندگان
برای نرخ بلندمدت وجوه فدرال ۲.۵ درصد اســت. 
مدل های مبتنی بر داده های کان اقتصادی و مالی 
در حــال حاضــر تخمین هایــی از نــرخ خنثــی ایــاالت 

متحده را بین ۲.۵ و ۳.۰ ارائه می دهند.
هدف مقایسه عملکرد بلندمدت سیاست های 
پولــی جایگزیــن اســت. وقتــی نــرخ خنثــی اســمی 
پایین اســت، سیاســت های ســنتی )که بر مدیریت 
نــرخ بهــره کوتاه مــدت تکیــه می کننــد و از ابزارهــای 
جدید استفاده نمی کنند( در شبیه سازی ها ضعیف 
عمــل می کننــد، مطابــق بــا مطالعات قبلی. مشــکل 
نــرخ  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  ســنتی  سیاســت های 
کوتاه مدت به صفر می رســد، فضای کافی برای آنها 

تمام می شود.
بــا ایــن حــال، یــک هشــدار مهــم وجــود دارد: 
اگر نرخ بهره خنثی اســمی بســیار کمتر از ۲ درصد 
باشــد، ابزارهــای جدید فضای سیاســتی کافی برای 
جبــران اثــرات کــران پاییــن را اضافــه نمی کننــد. در 
آن صــورت، اقدامــات دیگــری بــرای افزایــش فضای 
تــورم،  هــدف  افزایــش  جملــه  از  سیاســت گذاری، 

ممکن است ضروری باشد.
مــورد  در  خوش بینانــه  نســبتاً  نتیجه گیــری 
ابزارهای پولی جدید به طور مهمی به این بســتگی 
دارد کــه نــرخ بهــره خنثــی در محــدوده ۲-۳ درصــد 
یــا باالتــر باشــد. در شبیه ســازی ها، زمانــی کــه نرخ 
خنثــی اســمی بســیار کمتــر از ۲ درصد اســت، همه 
استراتژی های پولی به طور قابل توجهی کمتر موثر 
می شوند. در این مورد، اگرچه   QE  و هدایت پیش 
رو هنوز فضای سیاست گذاری ارزشمندی را فراهم 
می کننــد، ابزارهــای جدیــد دیگــر نمی تواننــد اثــرات 
کــران پاییــن را به طور کامل جبــران کنند. عاوه بر 
ایــن، در آن صــورت، هــر رویکرد سیاســت پولی، با 
یــا بــدون ابزارهای جدیــد، احتماالً شــامل دوره های 
طوالنی مــدت نرخ هــای کوتاه مدت در کــران پایین و 
همچنین بازده های بلندمدت اســت که اغلب صفر 
یــا منفــی هســتند. کــه ممکن اســت خطراتــی برای 

ثبات مالی یا سایر هزینه ها ایجاد کند.
با این حال، همانطور که اشــاره شــد برآوردها 
از نرخ بهره خنثی در محدوده ۲ تا ۳ درصد است، 
کــه نشــان می دهــد کــه سیاســت امــروز بــه طــور 

مایمی سازگار است.

درسیمهمبرایهمه
بانکهایمرکزی

»نگه داشتن تورم و انتظارات تورمی نزدیک به 

هدف بسیار مهم است«. شبیه سازی ها فقط برای 
ایــاالت متحــده اعمــال می شــود و نتیجه گیری هــای 
بــه کشــورهای دیگــر  کمــی را نمی تــوان مســتقیماً 
تعمیــم داد. بــا این حال، دو نتیجه در جاهای دیگر 
صــدق می کنــد: )۱( ابزارهــای پولــی جدیــد، از جمله 
QE و راهنمــای آینــده، بایــد بــه بخش هــای دائمــی 

جعبــه ابــزار سیاســت پولــی تبدیــل شــوند. و )۲( 
سیاســت پولــی بــه طور کلــی کمتر مؤثر اســت، هر 
چــه نــرخ بهره خنثــی کمتر باشــد. در اروپــا و ژاپن، 
جایــی کــه سیاســت پولی برای دســتیابی به اهداف 
خود تحت فشــار است، بسیاری از مشکات ناشی 
از کاهــش بیــش از حــد انتظــارات تورمی اســت که 
بــه نوبه خود نرخ های بهره خنثی اســمی را کاهش 
داده و فضای موجود برای سیاست پولی را محدود 
کرده است. در این حوزه های قضایی، ممکن است 
بــرای بــاال بــردن انتظــارات تورمــی به سیاســت های 
مالی و پولی نیاز باشــد. اگر بتوان این کار را انجام 
داد، سیاســت پولی، که با ابزارهای سیاســت جدید 
تقویت می شود، باید بیشتر قدرت خود را بازیابد.

در دهه هــای پایانــی قرن بیســتم، چالش های 
و  بــاال  تــورم  پولــی  سیاســت گذاران  بــرای  اصلــی 
آلــن  و  ولکــر  پــل  بــود.  ناپایــدار  تورمــی  انتظــارات 
جنــگ  آن  در  رزرو،  فــدرال  روســای  گرینســپن، 
پیروز شــدند و تورم را به ســطوح پایین رســاندند و 
انتظــارات تورمــی را تثبیت کردند. تورم خوش خیم 
بــه نوبــه خود باعث رشــد و ثبات اقتصادی شــد، تا 
حــدی بــا دادن فضــای بیشــتری بــه سیاســتگذاران 
بــرای پاســخگویی بــه نوســانات در اشــتغال و تولید 
بــدون نگرانــی در مورد تحریک تورم بــاال. تقریباً به 

دور کامل رسیده ایم:
در دنیایــی کــه نرخ هــای خنثــی اســمی پاییــن 
ظرفیــت بانک هــای مرکــزی را برای واکنــش به رکود 
تهدید می کند، تورم پایین می تواند خطرناک باشد. 
فــدرال رزرو و ســایر بانک هــای مرکــزی، مطابــق بــا 
اهداف تورمی »متقارن« اعام شــده خود، باید در 
برابر تورمی که بسیار پایین است، به همان شدتی 
کــه در مقابل تورمی بســیار بــاال مقاومت می کنند، 
دفاع کنند. اگرچه ابزارهای پولی جدید ارزش خود 
را به اثبات رســانده اند و می توانند در آینده مؤثرتر 
شــوند، نگه داشــتن تورم و انتظارات تورمی نزدیک 
بــه هــدف بــرای حفــظ یــا افزایــش فضــای سیاســت 

موجود بسیار مهم است.
بانک مرکزی اروپا )ECB( برنامه خرید اضطراری 
را برای حمایت از اقتصاد منطقه یورو و بازارهای مالی 
ایجــاد کــرد. هــر دو برنامــه QE انــدازه ترازنامــه را 8۳ 

درصد از آغاز همه گیری افزایش داده اند.
با تورم نزدیک به هدف ۲ درصد، بانک مرکزی 
اروپــا بــه برنامــه QE خــود در دســامبر ۲۰۱8 پایــان 
دادنــد. بدتــر شــدن شــرایط اقتصادی بانــک مرکزی 
اروپــا را وادار کــرد تــا خریــد دارایــی را در نوامبــر 
۲۰۱۹ از سر بگیرد. هنگامی که COVID-۱۹ اقتصاد 
منطقــه یــورو را تحــت تاثیــر قــرار داد، بانک مرکزی 

اروپا برنامه خرید PEPP خود را راه اندازی کرد. .
سیاست های پولی غیر متعارف از جمله خرید 
دارایــی برای مدتــی به طور گســترده در اقتصادهای 
پیشــرفته به ویــژه پــس از بحران مالــی جهانی مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند. این سیاســت ها به کاهش 
اســترس و بهبــود عملکــرد بــازار کمک کرده اســت. 
امــا در محیطــی کــه نــرخ بهــره توســط کــران پاییــن 
موثــر محــدود می شــد، برنامه های خریــد دارایی در 
مقیــاس بــزرگ نیــز بــه انتقال سیاســت پولی کمک 
کــرد و محرک هــای الزم را بــرای حمایــت از بهبــود 

ســریع تر و افزایــش تــورم بــه ســمت اهــداف بانــک 
مرکزی فراهم کرد. 

بانک هــای  از  بســیاری  همه گیــری،  زمــان  از 
مرکــزی بازارهــای نوظهــور و اقتصادهــای در حــال 
همتایــان  بــه  کــه  دیده ایــم  (را   EMDE توســعه) 
خــود در اقتصــاد پیشــرفته پیوســتند تــا برنامه های 
خریــد دارایــی را همــراه بــا ســایر سیاســت های غیر 
متعــارف اجــرا کننــد. امــا از آنجایــی کــه بســیاری از 
آنهــا هنــوز فرصتــی بــرای کاهــش نــرخ بهــره دارند، 
دامنه ابزارهای سیاســتی محدودتر بوده اســت - به 
عنــوان مثــال، اتــکای کمی به نرخ هــای بهره منفی - 
و انگیــزه اســتفاده از ایــن ابزارها بیشــتر به کاهش 
اســترس های مالی مربوط می شــود. نسبت به ارائه 

محرک های کان.   
حداقــل تــا کنــون، بــه نظــر می رســد کــه ایــن 
متعــارف  غیــر  سیاســت های  در  ســرمایه گذاری ها 
 EMDE مرکــزی  بانک هــای  بوده انــد.  موفــق  کامــاً 
بیاورنــد  پاییــن  را  بازدهــی دولــت  موفــق شــده اند 
و اســترس بــازار مالــی را بــه میــزان قابــل توجهــی 
کاهــش دهنــد، در حالی که از خروج ســرمایه قابل 
توجــه و فشــارهای کاهــش ارزش اجتنــاب کردنــد، 
کــه نگرانی هایــی بــود کــه اغلــب آنها را از اســتفاده 
از این ابزارها در گذشــته بازمی داشــت. با توجه به 
ایــن تجربــه کلــی مثبــت، بــه نظــر می رســد احتماالً 
بانک های مرکزی EMDE ممکن اســت خرید دارایی 

را در دوره های آتی آشفتگی بازار در نظر بگیرند.
امــا بــا برنامه هــای خریــد دارایــی هنوز نســبتاً 
ایــن سیاســت ها  ایــن،  بــر  عــاوه  اســت.  محــدود 
همچنیــن بــا خطــرات قابل توجهــی همراه هســتند، 
کــه برخــی از آنهــا ممکن اســت در زمینــه EMDE با 
توجه به عمق بازار اغلب محدودتر و چارچوب های 
نهادی کمتر توسعه یافته شــان، برجســته شــوند. به 

طور خاص سه خطر را برجسته است:
ابتــدا، بانک هــای مرکــزی EMDE باید در مورد 
میــزان سررســید، اعتبــار و ریســک نــرخ ارز تصمیم 

بگیرند که مایلند در ترازنامه های خود بپذیرند.
دوم، آنهــا بایــد خطــرات تســلط مالــی را کــه 
ممکن اســت با خریدهای کان اوراق بهادار دولتی 
مرتبــط باشــد )بــه ویــژه اگــر در بــازار اولیــه انجــام 
شــود(، و همچنین چالش های گسترده تر حاکمیتی 
و فشــارهای سیاســی کــه ممکــن اســت در صــورت 
ظهور بانک های مرکزی ایجاد شود، در نظر بگیرند. 
از مؤسســات مالــی غیربانکی حمایــت کنید یا برای 
برنامه هــای وام دهی بــا هدف حمایت از بخش های 

خاص بودجه ایجاد کنید.
در نهایت، بسیاری از بانک های مرکزی اکنون 
بایــد چالــش خروج از ایــن برنامه ها را بــدون ایجاد 
بی ثباتــی بــازار مالــی و بــدون درگیــری با فشــارهای 
هزینه هــای  رســاندن  حداقــل  بــه  بــرای  سیاســی 
فشــارهای   - کننــد  حــل  خزانــه داری  اســتقراض 
افزایــش  فعلــی  شــرایط  در  احتمــاالً  کــه  سیاســی 
شدیدتر خواهد بود. نرخ بهره و بدهی عمومی باال. 

تسهیلکمی)QE(چگونهکارمیکند
هنگامی که یک بانک مرکزی از تســهیل کمی 
اســتفاده می کند، مقادیر زیادی دارایی مانند اوراق 
قرضه دولتی را برای کاهش هزینه های استقراض، 
افزایــش مخــارج، حمایــت از رشــد اقتصــادی و در 

نهایت افزایش تورم خریداری می کند. 
مشــکل تســهیل کمــی این اســت کــه در عمل 

کار می کند، اما در تئوری کار نمی کند.

مروریبرتاریخچهاثرگذاریابزارهایجدیدسیاستپولیدرجهان

هیئــت در مجلــس ناظــر عضــو
انتقــاد ضمــن دولتــی بنگاههــای واگــذاری
ازواگذاریهایــیکــهتنهــابــرایرددیــونو
مطالباتازیکوزارتخانهبهوزارتخانهدیگر
منتقلمیشــود،گفتکهگاهیحتیتغییر
مدیریتنیزدرواگذاریهاانجامنمیشــود

وهیچدرآمدیبرایدولتندارند.
بــه گــزارش خانه ملت، احمــد امیرآبادی 
فراهانــی بــا بیــان اینکــه فــروش دارایی هــا و 
ســهام دولتی می تواند تا حدود زیادی کسری 
بودجــه ســال آینــده را جبــران کنــد، گفــت: 
بخش عمده ای از فهرست اموال و دارایی  های 
دولت که برای واگذاری  به این هیئت ارســال 
می شــوند، بابــت رد دیون به بخش های دیگر 
اجتماعــی،  تامیــن  از جملــه ســازمان  دولــت 

شستا، ساتا و ... ارائه یا تهاتر می شوند.
هیئــت  در  مجلــس  ناظــر  عضــو  
واگــذاری فعالیت هــا و بنگاه هــای دولتــی بــه 
بخــش غیردولتــی بــا بیــان اینکــه ایــن اقــدام 
افــزود:  نمی شــود،  تلقــی  خصوصی ســازی 
فــارس،  خلیــج  هلدینــگ  پتروشــیمی ها، 
پاالیشگاه ها و ... با سهام بسیار خوب از زیر 
نظــر وزرای نفــت و اقتصــادی خــارج و بــه زیر 
نظر وزرای کار و دفاع می روند. براین اســاس 
در ایــن مــدل واگذاری ها تنهــا تغییر مدیریت 

انجام می شود.

واگذاریهاییکههیچدرآمدی
برایدولتندارند

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
تصریــح کــرد: گاهی حتی تغییــر مدیریت نیز 
در واگذاری هــا انجــام نمــی شــود بلکــه از زیر 
نظــر وزیــر اقتصــاد و دارایی به عنــوان واگذار 
کننــده بــه یکــی از هلدینگ هــای دولتی مانند 

پاالیشــگاه تهران که جزو ســهام عدالت تلقی 
می شــود، بــه زیــر نظــر وزارتخانــه اقتصــاد به 

عنوان دریافت کننده، می رود.
نماینده مردم قم در مجلس ضمن تاکید 
براینکه اینگونه واگذاری ها هیچ درآمدی برای 
دولــت ندارنــد، بیــان کرد: موضــوع بعدی این 
کــه معمــوال ســازمان ها و دســتگاه ها  اســت 
مکان هــای مرغــوب خــود را از جملــه هتل ها، 
و  نمی کننــد  واگــذار   ... و  تفریحــی  مراکــز 
اینگونــه منابــع درآمــدی قابــل توجهــی بــرای 

دولت تامین نمی شود.
امیرآبادی فراهانــی بــا بیان اینکه قوانین 
الزم بــرای انجــام خصوصی ســازی و واگــذاری 
دارایی هــا و ســهام دولتــی وجــود دارد، گفت: 
َــرک فعل مدیــران مدنظر  در ایــن میــان بایــد ت
دیــوان  بگیــرد،  قــرار  نظارتــی  دســتگاه های 
محاســبات در بررســی تفریغ بودجه ســنواتی 
بــه طــور شــفاف مشــخص  را  مــوارد  تمامــی 
می کند و دادستان دیوان باید نسبت به ترک 
فعــل مدیــران اقدامــات الزم را انجــام دهــد و 
در ادامــه قــوه قضاییه هم برخوردهای الزم را 

داشته باشد.

بیاعتمادی؛مانعورود
خریدارانواقعیبهحوزه

خصوصیسازی
عضــو  ناظــر مجلس در هیئــت واگذاری 
بخــش  بــه  دولتــی  بنگاه هــای  و  فعالیت هــا 
ایجــاد  بی اعتمــادی  خصــوص  در  غیردولتــی 
شــده در افــکار عمومــی نســبت بــه واگــذاری 
دارایی هــای دولتــی و عــدم تمایل ورود بخش 
خصوصــی بــه ایــن موضــوع اظهار کــرد: بعضا 
اقداماتــی بعــد از واگذاری هــا توســط مالــکان 

لغــو  کــه موجــب  انجــام می شــود  آن  جدیــد 
خصوصی سازی شده است.

وی ادامــه داد: مثــا برخــی واگذاری هــا 
اهلیــت نداشــته و شــخص بعــد از دریافــت 
یک شــرکت در روند خصوصی سازی، کارگران 
را بیــکار و دســتگاه ها و تجهیــزات را فروختــه 
است، بنابراین مشخص است این فرد هدف 
دیگری را در خرید آن شــرکت در ســر داشــته 
اســت. در ایــن بخــش بــه دلیــل اعتراضــات و 
مشــکات کارگــران، افــکار عمومــی علیــه این 
نیــز  قوه قضاییــه  و  خصوصی ســازی شــده اند 
واگــذاری را بــه دلیــل عــدم اهلیــت خریــدار 
لغــو و بــه دولــت بازمی گردانــد. براین اســاس 

ایــن اقدامــات موجب بی اعتمــادی در جامعه 
نسبت به خصوصی سازی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
براین اساس عدم اراده مدیران برای واگذاری 
اموال مناسب و مرغوب، عدم حضور و تمایل 
خریــداران بــه خریــد امــوال دولتــی بــه دلیــل 
بی اعتمــادی و همچنیــن واگذاری یک شــرکت 
دولتــی از زیــر نظر یک وزارتخانه به وزارتخانه 
دیگــر موجب شــده تا آن بخــش از بودجه که 
مربــوط بــه فــروش امــوال و دارایی های دولت 
اســت، محقــق نشــده و یــا بســیار کــم محقق 
شــده و باید دولت برای واگذاری واقعی تمام 

موانع را برطرف کند.

عضوناظرمجلسدرهیئتواگذاری:
خصوصیسازیهایدولت،جیببهجیبکردناست

نیکزاد: مجلس پای کار حذف 
رانت عظیم ارز ترجیحی است

نایــبرئیــسمجلــسشــورایاســامیگفــتکــه
نماینــدگانمجلــسعاقهمندوپایکارحذفارز۴۲۰۰
وبرچیــدهشــدنایــنرانــتعظیــمهســتند.خــطقرمــز

مجلسودولتنیزســفرهمردماست.
علــی نیکــزاد در گفت وگــو بــا ایرنــا درمــورد بررســی 
کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس گفت: امســال آیین 
نامه داخلی مجلس برای بررسی الیحه بودجه تغییر کرد. 
بر اساس تغییرات جدید طبق ماده ۱8۲ قانون آیین نامه 
داخلی مقرر شــد ابتدا کلیات الیحه بودجه در کمیســیون 
تلفیــق بررســی شــود و در صورت تصویــب، کلیات بودجه 
در صحن علنی مجلس بررســی شــود و در ادامه بررســی 
جزئیــات در دســتور کار کمیســیون تلفیــق قــرار گیــرد. در 

صورت عدم تصویب نیز الیحه به دولت ارجاع شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین در مجلس شــورای 
اســامی بــا تشــریح مزایــا و معایــب الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ 
گفت: مزیت بودجه این است که درامدهای الیحه بودجه 
۱۴۰۱ واقعی و قابل تحقق دیده شده است و درآمد نفتی، 
درامد حاصل از فروش اوراق و اموال محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: موافق هســتم که کشــور با درامدهای 
مالیاتی اداره شــود زیرا باید به مرور وابســتگی بودجه به 
نفــت را کاهــش دهیم، در عین حال در وصول درامدهای 
مالیاتــی بایــد دقــت شــود تــا بــه مــردم فشــار وارد نشــود، 
دولت وصول درامد مالیاتی ۵۵۶ هزار میلیاردی تومانی را 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱  پیش بینی کرده اســت. با توجه به 
وضعیــت کرونایی و اقتصاد کشــور، دولــت باید در وصول 
درامدهای مالیاتی دقت بیشــتری داشــته باشد. دولت به 
دنبال این اســت که وابســتگی بودجه به درامدهای نفتی 

را کاهش داده و کشور را از محل مالیات اداره کند.
نیکــزاد بــا بیان اینکه اداره کشــور از محــل دارایی ها 
بدین معناســت که دولت برای اداره خود اموال بفروشــد، 
گفت: نگرانی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ وضعیت صندوق ها 
بــه ویــژه صنــدوق تامین اجتماعی اســت. به نظر می رســد 
صنــدوق تامین اجتماعی برای ایفــای تعهدات خود بودجه 
و اعتبارات کافی نداشــته باشــد. عاوه بر این برای اجرای 
قانون رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان در الیحه 
بودجــه پیــش بینــی شــده اســت بایــد بــرای ســرایداران و 

دفتری های وزارت آموزش و پرورش نیز فکری کرد.
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رشد 54 درصدی منابع 
بانک قرض الحسنه مهر

منابــع بانــک قرض الحســنه مهر در ۹ماه نخســت 
ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه پایــان ســال گذشــته بیــش از 

۵۴درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر، 
با اقدامات صورت گرفته 
ســال  ۹مــاه  طــول  در 
بــر  بالــغ  جــاری، 
۲۷۹هزار میلیــارد ریال 
قرض الحســنه  منابــع 
جــذب شــده که نســبت 
 ۱۳۹۹ ســال  پایــان  بــه 
بیش از ۵۴درصد رشــد 
داشــته و اکنــون منابــع 

بانک به ۷۶۰هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانــک  یادشــده  مــدت  طــول  در  همچنیــن 
فقــره  ۸۶۵هــزار  و  میلیــون  یــک  مهــر  قرض الحســنه 
تســهیالت پرداخــت کــرده اســت. مبلــغ ایــن تســهیالت 
بــه بیــش از ۴۰۵هزار میلیــارد ریال می رســد. همچنین 
تســهیالت پرداختــی بــه محرومــان بــه ۷۰هــزار میلیــارد 
ریال رســید. بانک قرض الحسنه مهر از آغاز تفاهم نامه 
بــا نهادهــای حمایتــی مختلف تــا پایان آذر ســال جاری، 
در مجمــوع ۶۰۸هزار فقره تســهیالت بــه ارزش تقریبی 

۷۰هزار میلیارد ریال را پرداخت کرده است.
نهادهــای  بــه  پرداخت شــده  تســهیالت  مبالــغ  از 
مختلــف، ۴۵۳هــزار فقره به مددجویان کمیته امداد به 
ارزش بیــش از ۴۳هــزار میلیــارد ریــال، ۱۳۰هــزار فقــره 
بــه ارزش ۲۲هزار میلیارد ریال به معرفی شــدگان بنیاد 
برکــت، ۱۳هــزار فقــره بــه ارزش ۱۳۶۰میلیــارد ریــال به 
معرفی شــدگان بنیــاد مســکن و بیــش از ۱۲هــزار فقــره 
تســهیالت بــه ارزش ۳۰۰۰میلیــارد ریــال بــه مددجویان 

بهزیستی تخصیص یافته است.

افزایش 79 درصدی 
پرداخت تسهیالت در بانك 

صنعت و معدن
بــه گفتــه رئيــس هيــأت مديــره بانــك صنعــت و 
معــدن، ميــزان پرداخت هاي بانك صنعــت و معدن در 
۹ماهه امسال 7۹درصد رشد داشته و وصول مطالبات 

نيز در همين مدت ۵۹درصد افزايش يافته است.
بــه گــزارش روابط عمومــي بانــك صنعــت و معدن، 
اصغر پاك طينت اظهارکرد: صدور ضمانتنامه هاي ريالي 
۲۷درصــد  ميــزان  بــه 
بيشــتر از دوره ۹ماهــه 

سال گذشته است.
ايــن مديــر ارشــد بانكي 
بيان کرد: سهم بيشتري 
بــراي  پرداختي هــا  از 
تأمين سرمايه درگردش 
بــوده کــه بيانگر توجه و 
اولويت دهــی بــه تأمين 
منابــع بنگاه هــاي توليــدي براي فراهم كــردن مواد اوليه 
مورد نياز است تا هيچ واحد توليدي با كاهش ظرفيت 
و يا توقف توليد مواجه نشود؛ البته حمايت ما از ايجاد 
واحدهــاي دانش محور و صادرات گرا و تكميل واحدهاي 
نيمه تمامــي كــه پيشــرفت فيزيكــي بااليــي دارنــد، ادامه 
دارد. او تصريــح كــرد: كاهــش وصــول مطالبــات بانكي، 
کنــدی جريان نقدینگی در اقتصــاد، تخصيص نیافتن به 
موقع و بهینه منابع به شــبکه تولید، افزايش بيكاري و 
در نهایــت رکــود اقتصــادی را بــه دنبــال خواهد داشــت؛ 
اســت  موضوعــي  مطالبــات،  وصــول  مســأله  بنابرايــن 
كــه بايــد بــا جديــت بيشــتري در مــورد آن اقــدام كنيــم. 
پاك طينــت ادامــه داد: خوشــبختانه در بانــك صنعــت و 
معــدن، وصــول مطالبــات بــا توجه به اوضــاع اقتصادی، 
نوســان هاي قيمتــي و ارزي و امهــال، رشــد قابل توجهي 
داشــته و ۵۹درصد افزايش يافته اســت. او يادآور شــد: 
برخــي از مســائلی کــه باعــث بــروز معوقــات در بانک ها 
می شــود در اختيــار مديــران و كاركنــان شــبكه بانكــي 
اســت كه با برنامه ریزی و آموزش و ایجاد ســازوکارهای 
منطقــی و بهره گیــری از شــیوه های نوین اعتبارســنجی، 
مي توان اوضاع را بهتر کرد. او در پايان خاطرنشان كرد: 
تفويض اختيار به شعب و افزايش حدود اختيارات آنان 
و همچنين تعامل مناســب با مشــتريان، عوامل ديگري 
اســت كــه در كاهــش مطالبات غير جاري ايــن بانك در 

۹ماهه امسال مؤثر بوده است.

رونمایی از طرح های جدید 
کارت هدیه بانک دی

۱۱طرح جدید »کارت هدیه« بانک دی رونمایی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک دی، بــه منظــور 
بــه تقاضاهــای مشــتریان،  پاســخگویی  و  تنوع بخشــی 
کارت هــای هدیــه جدید 
در ۱۱طــرح با موضوعات 
تحویل سال نو، اعیاد و 
مذهبــی  مناســبت های 
و ملــی نظیــر روز پــدر، 
روز معلــم، روز مــادر و 
کارت کــودک بــا طرح ها 
در  متنــوع  رنگ هــای  و 
کلیــه شــعب بانــک دی 

در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
همچنیــن تعــدادی کارت هدیــه بــا موضــوع ترویج 
فرهنگ ایثار نیز در اختیار شــعب بانک دی قرار گرفته 
اســت. با ارائه این کارت ها تعداد طرح های کارت هدیه 
بانــک دی بــه ۴۹عــدد رســید که امــکان انتخاب بیشــتر 

برای مشتریان و متقاضیان را فراهم آورده است.
مشــتریان بانــک دی می تواننــد عــالوه بــر انتخــاب 
طرح مورد نظر خود این کارت ها را تا سقف ۲۰میلیون 

ریال خریداری و اهدا کنند.

دبیر کل سندیکای بیمه گران 
ایران خواستار لغو عوارض 

تحمیلی بر موسسات بیمه شد
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران طی مکاتبات و 
مذاکراتی با رئیس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خواستار حذف 
عــوارض تحمیلــی و یــا افزایش نیافتــن این عــوارض در 

بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شد.
بیمه گــران  ســندیکای  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

ســیدمحمد  ایــران، 
به تفصیــل  کریمــی، 
مشــکالت و چالش های 
در  بیمــه  مؤسســات 
عــوارض  بــا  ارتبــاط 
بــه  پرداختــی  تحمیلــی 
ســازمان ها  از  تعــدادی 
دولتــی  ارگان هــای  و 
بی رویــه  افزایــش  و 

و هرســاله ایــن عــوارض را عنــوان و بــه افزایــش تعــداد 
دستگاه های عوارض گیرنده اعتراض کردند.

کــه  نامه هایــی  در  بیمه گــران  ســندیکای  دبیــرکل 
اســالمی  شــورای  مجلــس  محتــرم  نماینــدگان  تقدیــم 
کرده اند به تفصیل و به استناد به آمار و اطالعات منابع 
رســمی از نمایندگان مردم درخواســت لغو کلیه عوارض 
تحمیلــی در صنعــت بیمــه را کرده ا نــد و بــا ایــن اقــدام 
انقالبــی و خداپســندانه امــکان ارائــه خدمــات از ســوی 

شرکت های بیمه به ملت عزیز را فراهم آورند.

پرداخت ۲۳۳۸۰ فقره تسهیالت 
در موسسه اعتباری ملل

از  حمایــت  منظــور  بــه  ملــل  اعتبــاری  موسســه 
رونــق و توســعه کســب و کارهــای مــردم ۲۳۳۸۰فقــره 

تسهیالت پرداخت کرده است.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی موسســه 
ایــن  ملــل،  اعتبــاری 
راســتای  در  موسســه 
و  مشــتری مداری 
توســعه  از  حمایــت 
اقتصــادی  فعالیت هــای 
۹ماهــه  در  مــردم 
اعطــای  بــا  ســالجاری 

تســهیالت از طریــق طرح هــای افق، یکتــا، افق اصناف و 
افــق متخصصــان به پرداخت۲۳۳۸۰فقره تســهیالت به 

مردم اقدام کرده است.

پرداخت 9۲5 میلیارد ریال 
تسهیالت بانک توسعه صادرات 

به دانش بنیان  های استان یزد
رئیــس شــعبه یــزد بانــک توســعه صــادرات گفــت 
کــه ایــن شــعبه از آغــاز ســال جــاری تاکنــون بالــغ بــر 
۹۲۵میلیارد ریال تســهیالت و تعهدات تامین مالی به 

شرکت های دانش بنیان ارائه کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه صــادرات، 

غفوری منــش  مجیــد 
اظهارکرد: کل تسهیالت 
بــه  بانــک  اعطایــی 
شرکت های دانش بنیان 
در ســال جــاری هــزار و 
۷۷۹میلیــارد ریال بوده 
که ســهم شــعبه یزد در 
ایــن مورد قابــل توجه و 

حدود ۲۸درصد است.
او رشــد ســپرده ها در این شعبه، طی هشت ماهه 
اول ســال جاری را در مقایســه با مدت مشــابه ۱۹درصد 
عنــوان کــرد و گفــت: ســال گذشــته هــزار و۸۸۱میلیــارد 
جذب ســپرده در این شــعبه انجام شــده که این رقم در 
سال جاری به دو هزار و ۲۵۶میلیارد ریال رسیده است.
غفوری منش با بیان اینکه، رشــد جذب منابع این 
امکان را فراهم می کند که تسهیالت بیشتری در اختیار 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهیم، تصریح کرد: 
شــعبه یــزد از ایــن منظــر پس از شــعبه مرکــزی در رتبه 

دوم در میان شعب بانک توسعه صادرات قرار دارد.
رئیــس شــعبه یــزد بانــک توســعه صــادرات گفــت: 
مانده تسهیالت شعبه یزد تا آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۱هزار 
و ۳۹۲میلیــارد ریــال بــوده که در مقایســه با ســال قبل 
بــا ۱۳هــزار و ۹۵۷میلیــارد ریــال، رشــدی ۵۳درصدی را 
تجربــه کرده اســت که بیانگر تزریق مســتمر تســهیالت 
از ســوی شــعبه این بانک به واحدهای تولیدی صادراتی 

استان است.
عــالوه  صــادرات  توســعه  بانــک  شــد:  یــادآور  او 
اســنادی  اعتبــار  چــون  خدماتــی  تســهیالت،  براعطــای 
داخلــی ریالــی و حواله هــای ارزی نیــز صــادر می کنــد بر 
همین اســاس نیز تا آبان ســال جاری ۹۶۳میلیارد ریال 
اعتبــار اســنادی داخلــی ریالی صادر کرده که نســبت به 
ســال گذشــته با ۳۹۸میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی 

رشدی ۱۴۱درصدی داشته است.
از  صــادره  ارزی  حواله هــای  رشــد  غفوری منــش، 
شــعبه یــزد را در هشــت ماهــه ســال جاری در مقایســه 
با سال گذشته، ۷۶درصد اعالم کرد و اظهارکرد: شعبه 
و  دالر  ۱۳میلیــون  یادشــده،  زمانــی  محــدوده  در  یــزد 

امسال ۲۴میلیون دالر حواله ارزی اعطا کرده است.
رئیــس شــعبه یزد بانک توســعه صــادرات با تاکید 
بر ارائه ســبد کامل خدمات بانک در کنار تســهیالت به 
مشتریان، اظهارکرد: این شعبه با هدف کمک به تامین 
مــواد اولیــه مــورد نیاز واحدهــای تولیــدی صادرات محور 
انــواع  ثبــت ســفارش،  بــر  عــالوه  از کشــور،  خــارج  از 
مشــاوره های تخصصــی ارزی الزم را بــه مشــتریان ارائــه 

داده است.

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
بــرای  متعــددی  جلســات  بــورس،  فنــاوری 
راه اندازی سامانه بومی معامالت در سازمان 
بــورس برگــزار شــد اما اکنــون اجرایی شــدن 
آن منوط به ابالغیه دستورالعمل بورس ها و 

سازمان بورس است.
زمــان  خصــوص  در  دهقــان  روح هللا 
راه انــدازی ســامانه بومــی معامالت بــه پایگاه 
خبــری بــازار ســرمایه )ســنا( گفــت: تقریبــا از 
ابتدای خرداد امســال کارهای زیرساختی این 
ســامانه بومی به پایان رســیده اســت و آماده 

فرآیند بهره برداری است.
ایــن  از  بهره بــرداری  اینکــه  بیــان  بــا  او 
نــوع ســامانه ها یــک بــازه زمانــی ۶ الــی ۹ ماه 
بــرای  زیرســاخت ها  افــزود: همــه  دارد،  الزم 
بهره بــرداری از ســامانه جدید معامالتی آماده 
است؛ اما منتظر ابالغ دستورالعمل بورس ها 
و ســازمان بــورس در خصــوص نحــوه بــه اجرا 

درآمدن این سامانه بومی هستیم.
مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری 
بــورس تهران تاکید کرد: باید مشــخص شــود 
ایــن ســامانه بومی قرار اســت بــرای کدام یک 

از نمادهــا و در چــه بــازاری مــورد بهره بــرداری 
قــرار گیــرد بــه طــور قطــع پــس از آنکــه تاییــد 

نهایی از ســوی ســازمان بورس و اوراق بهادار 
در ایــن رابطه صورت گیرد اقدامات الزم برای 

بهره برداری از سامانه انجام خواهد گرفت.
دهقان گفت: اکنون سازمان بورس یک 
کارگروه مخصوص در راســتای تسریع بخشــی 
در رونــد راه اندازی این ســامانه تشــکیل داده 
و تاکنــون نیز جلســات متعــددی در این حوزه 

برگزار شده است.
او در خصــوص ســامانه بومــی پــس از 
معامالت، تصریح کرد: شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی از حــدود ۱۰ ســال گذشــته باهمکاری 
تحــت  را  ســامانه ای  شــرکت خصوصــی  یــک 
عنــوان ســامانه پــس از معامــالت ارائــه داد، 
امــا به ســبب مســائل متعددی تــا کنون مورد 

استفاده قرار نگرفته است .
مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری 
ایــن  پایــان گفــت: دربــاره  تهــران در  بــورس 
بــورس  ســازمان  در  جلســاتی  نیــز  ســامانه 
تشــکیل شــد امــا باتوجــه به آنکه چند ســالی 
اســت  الزم  گذشــته،  آن  تولیــد  از  می شــود 
شــود،  بــه روز  آن  زیرســاخت های  از  برخــی 
درصورت ابالغیه ســازمان بورس در خصوص 
ایــن ســامانه نیــز اقدامات الزم انجــام خواهد 

گرفت.

ســخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس 
و  تســهیالت  شــفافیت  طــرح  پیگیــری  از 
تعهــدات کالن بانکــی در قالــب الحاقیــه بــه 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به 

قانون دائمی برای سال های آینده خبرداد.
علــی خضریــان با اعالم خبــر ثبت »طرح 
شفافیت تسهیالت و تعهدات کالن بانکی« در 
قالب الحاقیه به الیحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین 
تبدیل آن به قانون دائمی برای سال های آینده 
بــه خبرگــزاری خانه ملت گفت: طی ســال های 
اخیــر، جدی تریــن پرونده هــای فســاد مرتبط با 
نظــام بانکــی بــوده اســت کــه در این میــان نیز 
پرونــده تســهیالت کالن در رتبــه اول قرار دارد. 
و در واقــع بیشــترین حجــم مفاســد و انحــراف 
در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تســهیالت 

کالن پرداختی از سوی بانک هاست. 
ســخنگوی کمیســیون اصل نــود مجلس 
افــزود: تســهیالت کالن مجــاز بــرای بانک هــا 
معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰درصد سرمایه 
پایــه هر بانک اســت. بــه عنــوان نمونه، طبق 
کالن  تعهــدات  و  تســهیالت  دســتورالعمل 
بانکــی، اگــر یک بانــک ۲ هزار میلیــارد تومان 
ســرمایه پایه داشــته باشــد، در صورتی که به 
یک یا چند شــخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد 
تومان تســهیالت دهد، این معادل تســهیالت 
کالن در نظر گرفته می شــود و حداکثر سقف 
قانونــی پرداختــی تســهیالت کالن برای چنین 
بانکی نیز ۴۰۰ میلیارد تومان است و پرداخت 

بیش از آن تخلف محسوب می شود.
عضــو هیات رئیســه کمیســیون اصل نود 
مجلــس ادامــه داد: مجموع تســهیالت کالنی 
کــه یــک بانــک می توانــد به اشــخاص مختلف 
پرداخــت کنــد نیــز ۸برابر ســرمایه پایــه بانک 
اســت، یعنــی بانــک مــورد مثــال می توانــد در 
مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیالت کالن 

پرداخت کند.
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم در ادامــه 
نظــارت  کــه  آنجــا  از  ایــن،  وجــود  بــا  گفــت: 
هوشــمندانه ای بــر ایــن دســتورالعمل وجــود 

قانــون  اجــرای  از  مــواردی  در  و  نداشــته 
چشم پوشــی شــده اســت، و نه تنها در بعضی 
بانک هــا بــازه تســهیالت کالن به هر شــخص 
رعایــت نشــده اســت، بلکه در مجمــوع نیز از 

اجرای این قاعده سرباز زده شده است.
خضریــان افــزود: عــالوه بــر اینکــه ایــن 
رویــه، موجــب انحراف منابع بانکی به ســمت 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی وابســته بانک و 
اســتفاده از مجــوز خلــق پــول بانکــی بــه نفــع 
مفاســد  عمــده  می شــود،  خــاص  گروه هــای 
و  داده  رخ  کالن  تســهیالت  در  نیــز  بانکــی 

مشاهده شده است.
اصــل  کمیســیون  هیات رئیســه  عضــو 
نــودم قانــون اساســی درباره فســاد اقتصادی 
بانک هــای  از  یکــی  در  گرفته شــده  صــورت 
کشــور کــه در ســال های اخیــر در رســانه ها 
مطــرح و در دســتگاه قضایــی کشــور پیگیــری 
شــده اســت، گفــت: ایــن بانــک خصوصــی بــا 
ســرمایه ۴۰۰میلیــارد تومانــی، در مجمــوع از 
زمــان تاســیس حــدود ۲۰هزار میلیــارد تومان 
ایــن  از  و  اســت.  کــرده  پرداخــت  تســهیالت 
میــزان، حــدود ۱۶هــزار میلیــارد تومان، ســهم 
تســهیالت کالن پرداختــی بانــک در حدود ۵۰ 
فقــره بــود کــه تقریبــا همه مــوارد، با فســاد و 
زدوبند پرداخت شد و لذا بازپرداخت نشده و 

به معوقه تبدیل شده است. 
داد:  ادامــه  رابطــه  ایــن  در  خضریــان 
ضمن اینکه قواعد دســتورالعمل تســهیالت و 
تعهــدات کالن نیز در پرداخت این تســهیالت 
رعایــت نشــده اســت. به عنــوان نمونه، فردی 
فقــره   ۵ در   ۹۴ ســال  اســفند  در  یک شــبه، 
حــدود ۲هزار میلیارد تومان تســهیالت از این 
بانــک دریافــت کــرد و تســویه نکــرده اســت؛ 
شــخصی که اخیرا پس از ۵ ســال، به مفاسد 
وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است 
بانــک  کــه ســقف تســهیالت کالن پرداختــی 

۸۰میلیارد تومان  بود. 
خضریــان گفــت: در نمونه ای دیگر، یکی 
دیگــر از بانک هــا کــه اَبَرتخلــف نظــام بانکــی 

تاریــخ کشــور را بایــد بــه عملکــرد ســال های 
۹۴ تــا ۹۶ ایــن بانــک نســبت داد، با ســرمایه 
پایه ۲هزار میلیارد تومانی، در مجموع حدود 
۱۱۰هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت 
کــرد کــه ســهم تســهیالت کالن آن، ۵۰ فقــره 
به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان اســت. حال 
آنکــه ایــن بانــک می توانســت در مجمــوع ۱۶ 
هــزار میلیارد تومان تســهیالت کالن پرداخت 
کنــد. امــا تنهــا در یــک فقــره، معــادل ۱۷هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از این بانک دریافت 
کالن  تســهیالت  ســقف  برابــر   ۴۰ کــه  شــد 

دریافتی از سوی یک شخص حقوقی است.
او ادامــه داد: نکتــه مهم تــر اینکــه بخش 
قابل توجهی از تســهیالت مذکــور بازپرداخت 
غیــر  حوزه هــای  در  نیــز  بخشــی  و  نشــد 
اولویــت دار هزینــه و در واقــع منحــرف شــده 
اســت. بطوری کــه ۲۴ شــرکت بیــش از هــزار 
میلیارد تومان از این بانک تسهیالت دریافت 
کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این 

شرکت ها عضو هیات مدیره بوده اند.
خضریــان افزود:بــه طــور مثــال یــک نفر 
در ۲۸  بــود،  بانــک  ایــن  معــاون  کــه ســابقا 
شرکت که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت کالن از بانک مذکور دریافت کرده، 

عضو هیات مدیره بوده است.

پیشنهاد راه اندازی سامانه 
جامع تسهیالت کالن بانک ها  

در الیحه بودجه ۱۴۰۱
او درباره ریشــه فســاد اقتصــادی مذکور 
در  فســاد  و  انحــراف  مســئله  ریشــه  گفــت: 
پرداخت تسهیالت کالن را می توان در نظارت 
غیرهوشــمندانه بانک مرکزی خالصه کرد. به 
ایــن معنــا کــه اوال بانــک مرکــزی ظرفیت الزم 
بــرای نظــارت بر شــبکه بانکی را نــدارد و ثانیا 
ســازوکارهای نظارتــی بانــک مرکــزی قدیمی و 
قابــل دور زدن اســت. البتــه از آنجــا که حجم 
تخلفــات رخ داده به شــدت بــزرگ و غیر قابل 

چشم پوشی است، 
ایــن  منکــر  نمی تــوان  افــزود:  خضریــان 
موضوع شد که در بعضی موارد بانک مرکزی 
از موضوع اطالع نداشــته یا به ســرعت مطلع 
نشــده اســت. لذا ریشــه دیگر، تعارض منافع 
بانــک مرکــزی و مســئولین آن در نظــارت بــر 

شبکه بانکی است.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: بــه منظــور پیشــگیری از انحــراف و 
مفاســد در تســهیالت کالن بانکــی، پیشــنهاد 
راه انــدازی ســامانه جامع تســهیالت و تعهدات 
کالن بانک ها با امکان دسترســی عمومی را در 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ و همچنیــن پیگیری جهت 
تبدیــل آن بــه قانــون دائمــی انجــام شــد که در 
ایــن ســامانه، هــر بانــک باید بالفاصلــه پس از 
پرداخــت تســهیالت کالن، مشــخصات وام و 
وام گیرنده و وضع آن را به اطالع عموم برساند.
خضریان ادامه داد: اســتفاده از ســامانه 
ایــن امــکان را بــه وجود می آورد کــه با نظارت 
عمومــی، مســئله تعارض منافــع بانک مرکزی 
کــه در بعضــی مقاطــع باعــث پیگیری نشــدن 
حــوزه  در  اســت،  شــده  مفاســد  و  تخلفــات 
تســهیالت کالن مرتفــع شــود و امــکان تخلف 
را بــه دلیــل افزایــش احتمــال افشــا، کاهــش 
دهد. همچنین این ســامانه باعث تســریع در  
نظارت بانک مرکزی می شود و در صورت بروز 
تخلف، رسیدگی به آن را سرعت می بخشد. 
خضریــان گفت: راه اندازی این ســامانه، 
منجر به انتشــار اطالعات شرکت ها می شود، 
اینکــه دریافــت تســهیالت  بــه  بــا توجــه  امــا 
معــادل خلــق پــول اســت و خلق پــول نیز یک 
حــق عمومــی اســت، از آنجا که نظــارت بانک 
اثربخشــی  زمینــه  ایــن  در  تاکنــون  مرکــزی 
نداشــته و منجر به هزینه برای عموم جامعه 
شــده اســت و با توجه به اینکه اکنون سامانه 
ســمات بــا ویژگی هــای مشــابه فعــال اســت، 
امــا الزم اســت بخــش تســهیالت کالن آن در 
قالــب یــک ســامانه برخــط بــه عمــوم گــزارش 

داده شود.

بازار ســهام این روزها با مشــکل کمبود 
نقدینگی مواجه است و این مساله با خروج 

پول از بورس هر روز تشدید می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، بورس در 
حالــی هفتــه چهارم دی را با کاهش شــاخص 
آغــار کــرده اســت که بســیاری از کارشناســان 
بــه ارزندگــی و کف قیمت بودن قیمت ســهام 

تاکید دارند.
معتقدنــد  ســرمایه  بــازار  کارشناســان 
معاملــه  گــران بــورس هنــوز در موقعیت صبر 
و انتظــار هســتند. بســیاری منتظرنــد نتیجــه 
مذاکــرات برجامــی مشــخص شــود. برخی نیز 
در انتظــار تصویــب بودجــه و روشــن شــدن 
مواردی هستند که بر بورس تأثیرگذار است. 
مالیــات صنایــع بورســی، مالیــات ســپرده های 
انــرژی  مصــوب  قیمــت  و  حقوقی  هــا  بانکــی 
صنایــع بورســی از جملــه مــواردی اســت کــه 
بــرای ســهامداران و معامله  گــران بــازار ســهام 

مهم است.

فروشندگان در حال فروش 
سهام خود برای خروج از بورس
شــاخص های عملکــردی بــازار ســهام در 
فــروش  ســمت  می دهــد،  نشــان  شــنبه  روز 

همچنــان با توان باالیی در حال نقش آفرینی 
در بورس اســت و خریداران به دلیل تردیدی 
کــه نســبت بــه دورنمــای بــازار دارنــد، حضــور 
فعالــی ندارنــد. خروج پول حقیقی هــا از بازار 
سهام با پایین بودن ارزش معامالت خُرد نیز 

نشانگر و تاییدکننده همین موضوع است.
 ۴۲۰۰ ارز  حــذف  از  حاکــی  شــنیده ها 
بــا  اســت.   ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  در  تومانــی 
اصــالح ایــن سیاســت کــه بــه عنــوان یکــی از 
کشــور  ارزی  سیاســت های  ناکارآمدتریــن 
معرفــی شــده اســت، می تــوان امیــدوار بود تا 
بــازار ســهام و ســهم های دارویــی و غذایــی بــا 

رشد مواجه شوند.
از  اخبــار مثبــت  انتشــار  از دیگــر ســو، 
مذاکــرات ویــن نیز می تواند خبر خوب دیگری 
باشــد تا بازار ســرمایه را با رشــد مواجه کند. 
اما هیچ یک از این اخبار اقتصادی و سیاسی 
هنوز نتوانســته است فروشــندگان در بورس 
را متقاعد کند تا از فروش ســهام ارزنده خود 

دست بکشند.
البتــه بایــد به فروشــندگان نیــز حق داد 
جلوگیــری  بیشــتر  زیــان  از  می خواهنــد  کــه 
کننــد. رفتــار بورس بازان ناشــی از تردید آنان 
بــه دورنمــای بــازار ســهام و معامــالت بــورس 

و فرابــورس اســت. همین مســئله باعث شــد 
عرضــه کننــدگان وضع بهتری در بازار داشــته 
باشــند. معامــالت روز شــنبه نیــز نشــان داد 
فروشــندگان در حال فروش ســهام خود برای 

خروج از بازار هستند.

 افت شاخص های بورس
ادامه دارد

شاخص کل بورس در روز شنبه با افت 
۰.۹ درصدی به رقم یک میلیون و ۳۲۲ هزار 
و۶۳۴ واحــد رســید. در معامالت  روزگذشــته 
شــاخص کل بــا افــت ۱۱ هــزار و ۶۳۰ واحــدی 

روبه رو شد تا هفته را قرمزپوش آغاز کند.
شــاخص کل هــم وزن نیــز در معامــالت 
امــروز بــازار ســهام بــا افــت ۳ هــزار و ۵۷۳ 
واحــد   ۱۹۴ و  هــزار   ۳۵۰ عــدد  بــه  واحــدی 
رســیده است. این در حالی است که بازدهی 
معامــالت  در  بــورس  هــم وزن  کل  شــاخص 
امروز منفی ۱.۰۲درصد بوده است. همچنین 
شــاخص کل فرابــورس ۱۱۲واحــد پایین آمد و 

در سطح ۱۷هزار و ۹۸۷ واحد قرار گرفت.
رشد خروج پول از بازار سرمایه

بازار ســرمایه این روزها در حالی شــاهد 

خــروج پــول اســت کــه بزرگترین مشــکل این 
بــازار اکنــون کمبــود نقدینگــی و نبــود پول در 
بــورس اســت.  طــی معامــالت روز شــنبه نیــز 
۳ هــزار ۶۵۷ میلیــارد ریــال از بــازار ســرمایه 
خــارج شــده اســت که نســبت به میــزان پول 
خارج شــده در روز چهارشــنبه هفتــه گذشــته 

رشد ۲۶۶درصدی را ثبت کرد.
کاهش ارزش معامالت خرد و 

افزایش ارزش کل معامالت
کل  ارزش  شــنبه  روز  معامــالت  در 
معامــالت بــه عدد ۵هــزار و ۴۲۷واحد رســید 
که نسبت به روز چهارشنبه رشد ۳۳درصدی 

داشته است.
در  نیــز  خــرد  معامــالت  کل  ارزش 
معامــالت اولیــن روز کاری هفتــه بــا کاهــش 
۱۳درصــدی روبــه رو شــد و بــه عــدد ۲هــزار و 

۱۴۵میلیارد تومان رسید.
در پایان معامالت شنبه ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز چهارشــنبه 
۸۰درصــد افزایش یافــت و ۱۶۴میلیارد تومان 
شــد. ارزش صف هــای خریــد نیــز نســبت بــه 
پایــان روز کاری گذشــته ۴۷درصد افت کرد و 

در رقم ۳۲ میلیارد تومان ایستاد.

چرا سهامداران حقیقی  اصرار به ترک بورس دارند؟

»انحراف در تسهیالت کالن از نظارت غیرهوشمندانه بانک 
مرکزی است«

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با نظارت عمومی مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع 
سبب »پیگیری نشدن« تخلفات و مفاسد می شود در حوزه تسهیالت کالن »مرتفع« می  شود

راه اندازی سامانه بومی معامالت در انتظار 
ابالغیه سازمان بورس

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 26 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4836 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان انتشار نوبت اول : 1400/10/22 نوبت دوم : 1400/10/26

شناسه :  1257473 ت دوم(فراخوان ارزیابی کیفی
) نوب

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت 
شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار 
و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید 
جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از 
دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه 
و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور 

در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری 
تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان 
حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط 
الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(

 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت 
شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان 
ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه 
تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه 
مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، 
نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام 
نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد 

مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت 
در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت 
سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش 

نفت آبادان تسلیم نمایند.
- اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پاالیشگاه- امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان 

تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53264476

ف
شماره مناقصه در ردي

دستگاه مناقصه گزار
 شماره مناقصه

موضوعدر سامانه ستاد
محل 
مبلغ برآورد پايه مدتاجرا

به ريال
 مبلغ تضمین شركت

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه در مناقصه به ريال

2000092179000402مناقصه عمومی 100/77
SP2,SP3. تعمیرات اساسی مخازن شماره

 ROP واحد SP4,SP5,SP12.SP13
بهمراه خطوط لوله مربوطه

000ر000ر626817ر649ر339ر25016 روزآبادان

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

مناقصه عمومی 2
2000092179000420یک مرحله ای 00/81

اجرای عملیات تعمیرات ساختمان 
کارکنان و ساخت سایبان فلزی انبار پروژه 

شماره یک )1(
6 ماه و آبادان

000ر000ر340523ر165ر459ر710 روز

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

2000092179000421مناقصه عمومی 300/82
ارائه خدمات راهبری سیستم مکانیزه سلف 
سرویس و کنترل و صدور فیش غذا در کلیه 

رستوران های شرکت پاالیش نفت آبادان
دو سال آبادان

000ر000ر236ر5951ر271ر719ر24شمسی

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

2000092179000423مناقصه عمومی 400/76

اجرای عملیات زنگ زدایی و 
رنگ آمیزی مخازن ذخیره آب 

)601A,601B,603A,603B,604A,604B(
مجتمع آب مدار بسته

000ر000ر136ر5001ر666ر705ر24022 روزآبادان

الف- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 
1400/10/25 لغایت 1400/11/5

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: 
مورخ  1400/11/20

استارتاپ مستقر در کارخانه نوآوری آزادی موفق 
به ساخت محصوالت آکوستیک نمدی شد.

مدیرعامل شرکت »نوآوران نمد تا ابد«، مستقر در 
کارخانه نوآوری آزادی می گوید با توجه به افزایش میزان 
اســترس و کاهش تمرکز افراد در محیط به دلیل وجود 
آلودگی های صوتی، محصوالت آکوستیک نمدی را برای 
کاهش آلودگی صوتی و ارتقا آرامش و سالمت ذهن و 

روان افراد در محل کار تولید کردیم.
بــه گــزارش روابط عمومــی پــارک فنــاوری پردیس، 
شرکت »نوآوران نمد تا ابد« که در کارخانه نوآوری آزادی 
مسقر است، موفق به تولید محصوالتی شده است که در 
اکوستیک محیط مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت 
کــه در کارگاه نــوآوری هفــت و هشــت کارخانــه نوآوری 
آزادی مستقر است، توانسته با حمایت های پارک فناوری 
 پردیس به تجاری ســازی محصوالتش دســت پیدا کند.

آریــن ابوالحســنی، مدیرعامــل ایــن شــرکت گفــت: در 
سال های گذشته با رشد استارتاپ ها و شرکت های دانش 
بنیان، بحث فضاهای کار اشتراکی یا کو ورکینگ ها بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. در مجموعه کارخانه نوآوری 
آزادی هــم، وجــود چنیــن فضاهایــی الزم بــود. بنابرایــن 
پروژه فضاهای کار اشتراکی بیشتر و بهتر مورد تحقیق 
و پژوهش قرار گرفت و تصمیم بر این شد، در این زمینه 
موضوع آلودگی صوتی و تاثیرات مهمی که در کارکرد افراد 
 به ویژه به خاطر استرس می گذارد، مورد توجه ما قرار گیرد.

ابوالحســنی افــزود: مــا بــه صــورت ریشــه ای در موضوع 
آکوســتیک و مــوادی کــه روی جــذب صوت تاثیــر دارند، 
تحقیــق کردیــم و بــه دنبــال متریالــی بودیــم کــه هم در 
زمینه آکوســتیک تاثیرگذار باشــد و هم از زیبایی بصری 
برخوردار باشد، که با متریال نمد صنعتی آشنا شدیم. 
نمــد صنعتــی متریالــی بــود کــه در صنعت عایق ســازی 
بــه ویــژه در عایــق موتــور خودرو اســتفاده می شــد و ما 
 سعی کردیم نگاه ویژه تری نسبت به آن داشته باشیم.

او ادامه داد: با بررسی ها، تحقیقات و طراحی های انجام 
شده ما از این متریال در بازسازی کارخانه نوآوری آزادی 
و به ویژه در فضای کار اشتراکی زاویه که در این کارخانه 
قرار داشــت، اســتفاده کردیم. پوشش جداره ها و برخی 
از کارهای طراحی در این فضای کار اشتراکی با استفاده 
از ایــن نمــد صنعتــی انجــام شــد، که نقش چشــمگیری 
 در کاهــش آلودگــی صوتــی در ایــن فضــا ایجــاد کــرد.

ابوالحســنی افــزود: بعد از پــروژه موفقی که در کارخانه 
نوآوری آزادی داشتیم و با توجه به بازخوردهای مثبتی که 

از اطرافیان و افراد حاضر در مجموعه به ما رسید، ترغیب 
شــدیم که این شــرکت را به عنوان یک گروه مستقل از 
گــروه بزرگتــری کــه در بازســازی کارخانــه نــوآوری آزادی 
نقش داشــت تشــکیل بدهیم، تا به صورت تخصصی تر 
در موضوع آکوستیک و استفاده از متریال جاذبه صوت 
کار کنیم.او گفت: طراحی، ساخت، تولید و نصب کلیه 
پروژه هــا و محصــوالت بــا متریال جــاذب صوت از جمله 
نمد صنعتی، باهدف ارائه راهکارهای آکوستیکی در کلیه 
بخش های معماری و صنعت ساختمان با تاکید بر علم 
"روانشناسی محیط" و ارتقا سالمت ذهن و روان انسان ها 
است. همچنین استفاده از هرگونه مواد بازیافتی دیگر 
جهت تولید محصوالت جدید و نوآورانه در راستای حفظ 
طبیعــت و کمــک بــه محیط زیســت از مهمترین اهداف 
ماست.او افزود: باید توجه داشت متریال نمد صنعتی که 
ما استفاده می کنیم، کامالً تولید داخل ایران است و در 
ساخت آن حدود ۱۳ درصد از الیاف بازیافتی مانند درب 
پالســتیکی انواع پت ها اســتفاده می شــود، که به نوعی 
در راستای کمک به محیط زیست می باشد.ابوالحسنی 
گفت: با توجه به این که تولید این متریال به طور کامل در 
داخل کشور انجام می شود، نیاز ما را به واردات محصول 
مشــابه برطــرف می کند.مدیریــت فضــای کاری در کنــار 
بهره مندی از محیطی آرام ابوالحسنی گفت: یکی دیگر 
از فعالیت هایی که گروه ما انجام می دهد طراحی و تولید 
محصوالت مختلف آکوستیکی است. این محصوالت در 
دو صورت محصوالت بزرگ مقیاس و محصوالت کوچک 
مقیاس ارائه می شوند. هدف نهایی ما کاهش آلودگی 
صوتی و ارتقاء کیفیت فضایی است که منجر به بهبود 
 کیفیــت ســالمت روانــی و کاهــش اســترس مــی شــود.

او با اشــاره به محصوالت بزرگ مقیاس شــرکت افزود: 
این محصوالت بیشــتر در فضاهای کار اداری اســتفاده 
می شود. ما در هر پروژه با توجه به نیاز و درخواست های 
کارفرمایان، این محصوالت را تولید می کنیم.ابوالحسنی 
گفــت: پارتیشــن های آکوســتیک کــه بــه صــورت ریلــی 
می توانــد روی ســقف نصب شــوند یا به صــورت چرخی 
روی زمین جابجا شود، یکی از محصوالت بزرگ مقیاس 
ماست. این محصول در هر دو صورت، قابلیت تقسیم 
کــردن فضاهــای بزرگ را دارد و به دلیل همین خاصیت 
قابلیت جابجایی، به افراد آزادی عمل بیشتری را می دهد 
تا بتوانند ســاختار مختلفی از فضای کاری خود داشــته 
باشــند و در هــر زمانــی که بخواهنــد می توانند چیدمان 

فضایی خود را تغییر دهند.

او ادامه داد: الیتینگ های خطی و دایره ای نمدی، 
کــه آکوســتیک هســتند و لوورهای ســقفی کــه قابلیت 
ترکیب با الیتینگ را دارند، از محصوالت کوچک مقیاسی 
هســتند کــه بــه صــورت ویــژه و شــاخص روی آنهــا کار 
می کنیم.ابوالحسنی افزود: همچنین با توجه به پاندمی 
کرونا، این نیازسنجی نیز برای ما مطرح شد که افراد در 
فضاهای کار اشتراکی به نوعی باید ایمن باشند. بنابراین 
بحث جداساز های کوچک رومیزی آکوستیک نیز مطرح 
و در نهایت به تولید محصول دیوایدر آکوســتیک منجر 
شــد.او گفــت: یکــی از محصــوالت ویــژه ای کــه مــا تولید 
کردیم لوورهای سقفی آکوستیک است که از شاخه های 
یو شکل نمدی تشکیل شده و قابلیت اتصال به سقف 
را دارد. این لوورهای سقفی اکوستیکی، عالوه بر جذب 
صدا، از لحاظ بصری هم به کیفیت فضا کمک می کند و 
در کنار افزایش کیفیت بصری، قابلیت تلفیق با نورهای 
خطی را هم دارد.ابوالحسنی ادامه داد: این محصول در 
وهله اول به دلیل کاهش آلودگی صوتی و زیباتر کردن 
نورپردازی می تواند مورد توجه قرار گیرد، در مرحله بعد 
مــا بــه دنبــال هوشمندســازی این محصول هســتیم به 
طوری که رنگ، دمای نور و شدت نور نیز قابلیت تنظیم 
داشته باشد.حضور در پروژه های ملی و بین المللی او 
گفت: با اتکا به تولید داخلی و توان مهندسین و طراحان 
شــرکت توانســتیم در پــروژه هــای فضــای کار اشــتراکی 
آی تینــک، دفاتــر اداری کارگاه نــوآوری هفت و هشــت، 
فضــای کار اشــتراکی ســاختمان کافه بــازار، اســتودیوی 
تهیه فیلم شــرکت دیجی کاال، فضای کار اشتراکی گروه 
ایده پــردازان، خانه مطالعه خیابان فرشــته، پروژه اداری 
شرکت رکسان دارا )گروه سن ایچ(، فضای کار اشتراکی 
مرکز نوآوری ایران در نایروبی، کنیا، شــوروم فنوس در 
شهر گنت بلژیک، دفتر مرکزی شرکت تکسرام و شوروم 
 مشــترک نمــد و تکســرام ارائــه خدمــت داشــته باشــیم.

مدیرعامل شــرکت »نوآوران نمد تا ابد« گفت: با توجه 
بــه اینکــه مــا در فضــای کارخانــه نــوآوری آزادی و ســوله 
هفت و هشــت مســتقر بودیم، برای عضویــت در پارک 
فناوری پردیس هم اقدام کردیم.ابوالحسنی ادامه داد: 
یکــی از مزیت هــای بزرگــی که بــودن در مجموعــه پارک 
برای ما داشت این بود که طی کردن پروسه ثبت اداری 
و دریافت کدهای مالیاتی با ســرعت خوبی پیش رفت. 
کمک هــای پــارک فنــاوری پردیــس پروســه ثبت شــرکت 
 و انــواع بوروکراســی هــای اداری را بــرای مــا راحــت تــر 

کرد.

به میزبانی حسین سلیمی مجری طرح خط انتقال 
،  مدیرعامــل شــرکت مهندســی  گاز ششــم سراســری 
و توســعه گاز ایــران و هیئــت همــراه  هفتــه گذشــته از 
پروژه خط لوله 30 اینچ »بندرعباس-الفت گورزین« و  
انشعاب  16 اینچ  شهرک  صنعتی خلیج فارس  بازدید 

میدانی بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مهندسی توسعه 
گاز ایران ، احسان سید آبادی، مسئول این پروژه در جریان 
این بازدید ضمن ارایه توضیح گفت: انشعاب ۱6 اینچ، به 
 طول ۱۳ کیلومتر از خط لوله هفتم سراســری منشــعب 

می شود و برای گازرسانی به شهرک صنعتی خلیج فارس، 
دیگر صنایع و همچنین پاســخگویی به توســعه های آتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مسئول پروژه درباره خط لوله ۳0 اینچ »بندرعباس-
الفت-گورزین« نیز توضیح داد: این خط لوله 58 کیلومتری 
 از بندرعبــاس آغــاز شــده و به ســمت گورزیــن ادامه پیدا 

می کند؛ گورزین یکی از روستاهای جزیره قشم است  و ما 
برای رسیدن به این منطقه باید از خلیج فارس به صورت 

H.D.D عبور کنیم. 

 عبور از آب های خروشان خلیج فارس و گازرسانی

 به قشم
سید آبادی در تشریح اهمیت عبور بخشی از خط 
لولــه ۳0 اینــچ »بندرعباس-الفت-گورزیــن« از آب هــای 
خروشــان خلیج فارس گفت: برای اولین بار در دنیا یک 
خط لوله انتقال گاز ۳0 اینچی در گســتره ای به طول ۳ 

کیلومتر از زیر آب می گذرد که دستیابی به این موفقیت، 
یک رکورد منحصر به فرد را در گنجینه افتخارات صنعت 

گاز کشور به ثبت می رساند.
وی ادامــه داد: بهــره گیــری از تکنولــوژی پیشــرفته 
H.D.D در این ســطح، تاکنون در کشــورهای معدودی در 

دنیا تجربه شده است که اکنون شرکت مهندسی و توسعه 
 گاز ایــران  بــا تکیــه بر توان شــرکت هــای توانمند داخلی 

در صدد است این پروژه را عملیاتی کرده و نام ایران را وارد 
باشگاه کشورهای صاحب این فناوری مدرن کند. 

ســیدآبادی افــزود: اکنــون تجهیــز کارگاه و خریــد 
تجهیزات الزم برای انجام این عملیات بزرگ انجام شده 
و در یک یا دو ماه آینده، دستگاه های H.D.D در منطقه 

مستقر خواهند شد.
مسئول پروژه ادامه داد: با گازرسانی به جزیره قشم، 
شــهرک صنعتی، نیروگاه قشــم و کارخانه های موجود و 
همچنین صنایع آتی از نعمت گاز برخوردار می شــوند و 
امکان توسعه بیشتر در این جزیره زیبا فراهم می شود.

تبلور شعار گاز، محور توسعه
و  »بندرعباس-الفت-گورزیــن«  پــروژه  انجــام  وی 
انشعاب ۱6 اینچ شهرک صنعتی خلیج فارس  را از مصادیق 
تبلور شعار »گاز، محور توسعه« خواند و افزود: با تغذیه 
پایدار شــهرک صنعتی خلیج فارس  و واحدهای صنعتی 
جزیره قشم، اشتغال زایی خوبی برای ساکنان شریف این 
نواحی ایجاد می شود و رسالت دولت و شرکت ملی گاز 
ایران در کاهش محرومیت زدایی و امیدبخشی به مناطق 

مختلف کشور محقق می گردد.
از  »بندرعباس-الفت-گورزیــن«  پــروژه  مســئول 
پیشــرفت 40 درصــدی ایــن پــروژه مهم خبــر داد و گفت: 
این پروژه شامل سه ایستگاه شیر بین راهی، یک النچر 
و ریســیور ۳0 اینــچ، یــک النچــر و ریســیور ۱6 اینچ و یک 
ایستگاه PCS است که از این نظر نیز رکورد دار استفاده از 

تعداد بسیاری ایستگاه در یک پروژه است.
 حل و فصل چالش تحصیل اراضی با بهره مندی 

از رویکرد تعاملی 
وی در تشریح چالش های پروژه به دشواری حل و 
فصل بحث تحصیل اراضی پرداخت و گفت: رایزنی های 
متعدد با نیروی هوایی ارتش و همچنین سازمان بنادر و 
دریا نوردی در تهران و هرمزگان و استفاده از منطق قوی 
و بیــان مســتدل در جلســات مشــترک، ســبب شــد اخــذ 
مجوزهای مربوطه بدون تحمیل هزینه باال و پیاده سازی 

واریانت انجام شود. 
عبور از رودخانه خروشان کشار

سید آبادی در تشریح موانع طبیعی این پروژه گفت: 
در این پروژه، عالوه بر عبور از خطوط لوله گاز، آب، نفت 
و فیبر نوری با رودخانه خروشان کشار نیز تقاطع داشتیم 
که دو بار با انجام عملیات ccw  از آن عبور کردیم. گذر از 
این رودخانه که عرض 250 متری دارد، بسیار دشوار بود 
و به دلیل نزدیکی به دریا، مرتبا آب خلیج فارس به این 
رودخانه ســرازیر می شــد و باالبودن سطح آب، عملیات 

اجرایی را سخت می کرد.

بهـره بـرداری از محصـوالت جـدیـد کـارخـانـه 
نــوآوری آزادی

اجرای طوالنی ترین  H.D.D خاورمیانه با تالش 
متخصصان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مدیرعامل فوالد ســنگان، ســرمایه گذاری فوالد 
مبارکــه در منطقــه ســنگان بــا تاســیس شــرکت فوالد 
ســنگان، را گام مهمی در توســعه پایدار، اشــتغالزایی 
و ارتقــای کیفــی ســطح زندگی شــهروندان این منطقه 

دانست.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، علی امرایی 
به مناسبت 2۳ دی، سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، 
اظهــار کــرد: امــروزه فــوالد صنعتــی حیاتــی در اقتصــاد 
جهــان بــه شــمار مــی رود. از صنایــع بزرگ هــوا و فضا، 
هواپیما سازی، خودرو، نظامی گرفته تا صنایع کوچک تر 
همــه بــه فوالد و ســایر محصوالت وابســته فــوالدی به 
عنــوان پایــه اصلی نیازمند هســتند بنابراین نقش این 
صنعت به عنوان مادر و پایه دیگر صنایع اهمیت تولید 

آن را می رســاند.وی افــزود: ایــران یکی از ده قدرت برتر 
تولید فوالد جهان و شرکت بزرگ فوالد مبارکه بزرگترین 
فوالدســاز خاورمیانــه اســت کــه اهمیــت بــی بدیلی در 
رشد و ارتقای صنعتی و اقتصاد کشور دارد. آنچه فوالد 
مبارکه را به عنوان یک قطب صنعتی ممتاز در کشــور 
معرفی می کند. عالوه بر نیروی انسانی توانمند و نظام 
ســازمانی قوی و منســجم، فوالد مبارکه زنجیره کاملی 
از تولید با شعار »از سنگ تا رنگ« دارد. فوالد سنگان 
شــرکتی مهــم و تأثیرگــذار در تأمین مواد اولیه شــرکت 
فــوالد مبارکــه به حســاب می آید و از این منظر رشــد و 
ارتقــای تــوان تولیــد این شــرکت، عامل اصلــی افزایش 
تولیــد در فوالد مبارکه اســت.مدیرعامل فوالد ســنگان 
اظهار کرد: فوالد سنگان در ابتدای زنجیره تولید فوالد 

بزرگترین فوالدساز خاورمیانه قرار دارد و هرگونه ارتقای 
کیفی و کمی محصوالت این شــرکت تأثیر مســتقیمی 
بــر تولید و ســوددهی فــوالد مبارکــه و بازارهای رقابتی 
فوالد دارد. از طرفی دیگر فوالد مبارکه به عنوان شرکت 
مادر، همواره در یک رابطه تولید و بازتولید، بهره وری، 
تولید، بهبود فرآیندها، ارتقای مکانیزم های صنعتی با 
زیر مجموعه های خود قرار دارد بنابراین سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در منطقه سنگان با تاسیس شرکت فوالد 
سنگان، گام مهمی در توسعه پایدار، اشتغالزایی و ارتقای 
کیفی سطح زندگی شهروندان این منطقه داشته است.
امرائی افزود: امروزه فوالد مبارکه حامی و فوالد سنگان 
بــه عنــوان نماینده این شــرکت، بزرگتریــن و مهمترین 

شرکت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی هستند. 

 مدیرعامل فوالد سنگان به مناسبت ۲3 دی ماه تصریح کرد: تاثیر 

فوالد مبارکه در توسعه پایدار شرق کشور با نقش آفرینی فوالد سنگان
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 140060301078001449 مـورخ 1400/9/15 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران تصرفـات مالکانـه 
پـور آذر فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه  بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین 
1367 صـادره از اهـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه 
پـاک 3903  از  از قطعـه 9 تفکیکـی  مسـاحت 83/97 مترمربـع در قسـمتی 
فرعـی از 2 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 535 فرعـی از 2 اصلـی واقـع 
در بخـش 12 تهـران خریـداری از مالکیـن رسـمی آقایـان حسـین ایـزد و بهـروز 
صمیمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع 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 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

م الف 14800 / شناسه آگهی 1250161
جمشید مهرآسا – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابـر رای شـماره 140060301078000745 مـورخ 1400/7/18 هیـات موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران تصرفـات مالکانـه 
بامعارض متقاضی آقای آیت اله باقری فرزند علی بختیار بشـماره شناسـنامه 
19 صـادره از مایـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه 
مسـاحت 60/98 مترمربـع در قسـمتی از قطعـه 9 از پـاک 3903 فرعـی از 2 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 535 فرعـی از 2 اصلـی واقـع در بخش 12 
تهـران خریـداری از مالکیـن رسـمی آقایـان حسـین ایـزد و بهـروز صمیمـی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع 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 مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/26

م الف 14801 / شناسه آگهی 1250165
جمشید مهرآسا – رئیس ثبت اسناد و امالک

ثبـت و امضـا ذیـل  بـه شناسـه ملـی 14010688760  ثبـت 41829  بـه شـماره  آبیـن مهـر درتاریـخ 1400/10/22  تـراش  بـا مسـئولیت محـدود پیشـران  تاسـیس شـرکت 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی-سـاخت و تولید انواع قطعـات و قالب های صنعتی، طراحی-
سـاخت و تولیـد انـواع قطعـات فلـزی )بجـز فلـزات گرانبهـا( و غیرفلـزی، تراشـکاری و فـرزکاری انـواع قطعـات فلـزی )بجـز فلـزات گرانبهـا( و غیرفلـزی، ارائـه کلیـه خدمـات 
در زمینـه طراحـی و نصـب انـواع سـازه هـای فلـزی، ارائـه خدمـات طراحـی و سـاخت و تولیـد انـواع قطعـات الکترومکانیـک، طراحی-سـاخت و تولیـد انـواع الکتروموتورهـا، 
سـامانه هـای متحـرک و دوار، طراحی-سـاخت و تولیـد انـواع سـکوهای الکترومکانیـک و الکترونیکـی هوشـمند، طراحی-سـاخت و تولیـد انـواع سـازه هـای خودرویی-ماشـین 
آالت خطوط تولید و تجیهزات مربوطه،تامین انواع قطعات و ماشـین آالت، شـرکت در مزایده ها و مناقصات خصوصی و دولتی، شـرکت در نمایشـگاه ها، همایش ها، 
سـمینارهای داخلـی و خارجـی، اخـذ وام و تسـهیات از بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی درصـورت لـزوم پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان البرز ، شهرسـتان کرج ، بخش مرکزی ، شـهر کرج، محله گلسـتان یک ، خیابان چناران ، بن بسـت 
هفتـم شـرقی ، پـاک 0 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 3185955716 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 5,000,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر 
یک از شـرکا خانم مهرنوش صفری به شـماره ملی 0063148471 دارنده 2500000000 ریال سـهم الشـرکه آقای سـید جعفر پاداش حیقی به شـماره ملی 0067191797 
دارنـده 2500000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره خانـم مهرنـوش صفـری بـه شـماره ملـی 0063148471 بـه سـمت عضو اصلی هیئت مدیره بـه مدت نامحدود 
و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سـید جعفر پاداش حیقی به شـماره ملی 0067191797 به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت عضو 
اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی و 
همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء جنـاب آقـای سـید جعفـر پـاداش حیقـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامل : طبق اساسـنامه 

روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )1260612(

آگهـی تغییـرات شـرکت سـرمایه گـذاری توسـعه کار آفرینـی ژیـوار سـهامی خـاص بـه 
شـماره ثبت 541136 و شناسـه ملی 14008327760 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع 
عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/09/01 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : 
خانـم سـمیه قدمـی بـه شـماره ملـی 5829660784 بـه سـمت بـازرس اصلـی و آقـای 
علـی پیگمـی بـه شـماره ملـی 2249709491 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـرای 
یکسـال مالی انتخاب شـدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سـال به قرار ذیل 
تعیین گردیدند: آقای محمد محسـنی اژیه بشـماره ملی 0490322735 به سـمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا چاپاری به کدملی 0061414018 به 
سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره آقـای شـاهرخ غفـوری بـه کدملـی 0058207805 
بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور شـرکت از قبیل 
چک سفته بروات قراردادها عقود اسامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت 
مدیره یا با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی 

و اداری بـا امضـا مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت . 
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1260527(

سـهامی  شـرکت  پـاک  انـرژی  صنعـت  نـوآوران  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
بـه   10320832864 ملـی  شناسـه  و   431923 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/03/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : ترازنامه و حسـاب سـود و زیان سـال مالی99 

بـه تصویـب رسـید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1260523(

 آگهی رأی هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابـر آراء صـادره هیـأت تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان سـنندج 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات اماک 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد. در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق 

مقـررات صـادر خواهـد شـد صـدور سـند مالکیـت مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت.
1-ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بنـام آقـای حسـین صیـد محمـدی فرزند عزیز شـماره 
شناسنامه 283صادره از سنندج کدملی 3731227037به نسبت37/6874361593شعیر 
مشـاع و آقای محمدنادر طاهرنژادیان فرزند حاجی شـماره شناسـنامه 2617صادره سـنندج 
مـرادی  افشـین  آقـای  و  مشـاع  نسبت28/6986721144شـعیر  کدملی3730433768بـه 
فرزنـد عبـدهللا شـماره شناسـنامه271 صـادره دیوانـدره کدملـی3859631705 بـه نسـبت 
29/6138917263شـعیر مشـاع و تحـت پاک1954فرعـی از 3 اصلـی بخـش 11 کاتـرزان به 

مسـاحت 14685متـر مربـع بـه آدر س سـنندج روسـتای سـراب قامیـش
2-ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام آقـای محمدعلـی مـرادی فرزنـد فـرج هللا بـه 
از3  شـماره شناسـنامه2 صـادره سـنندج کدملـی 3732699765تحـت پاک1953فرعـی 
اصلی بخش 11کاترزان به مسـاحت 78949مترمربع خریداری از نسـخ محمدرحیم فرجی 

بـه آدرس سـنندج روسـتای سـراب قامیـش
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/26 تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/11 م/الف2320

رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد

مفقودی
تیـپ  نیسـان  سیسـتم  وانـت  سـواری  سـبز  بـرگ  و  سـندکمپانی 
انتظامـی  بشـماره   1384 مـدل  روغنـی  آبـی  رنـگ  بـه   2400 
شاسـی  بشـماره   284737 موتـور  شـماره  بـه  91-771هــ83 
علـی   حسـین  فرزنـد  حسـنخانی  محمدفتوحـی  بنـام   D79829
بشـماره ملـی 1466786019  مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط 
مـی باشـد.                                                          اردبیـل

 نیاز 5 هزار میلیارد ریالی روستاهای قزوین
برای ایمن سازی 

مدیر کل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان قزویــن اعــام کــرد کــه ۱۸۴ روســتای 
این اســتان نیازمند ایمن ســازی است و برای 
ایــن منظــور بــه 5 هزار میلیــارد ریــال اعتبار 

نیاز است.
بــا  دیــروز در گفت وگــو  اصغــر گونجــی 
ایرنــا تصریــح کــرد: از ایــن تعداد، ۷۷ روســتا 
در شهرســتان قزوین، ۹ روستا در آبیک، یک 
روستا در البرز، ۱۸ روستا در آوج، ۶۶ روستا 
در بویین زهرا و ۱۳ روســتا نیز در شهرســتان 

تاکستان قرار دارند.
به گفته این مسئول، از بین روستاهای 
یاد شــده، ۴۵ روستای در اولویت ایمن سازی 
قــرار دارنــد کــه ۹ روســتا جــزو مناطــق رانــش 
بــوده و اکنــون نیــز بــا خطــر رانــش زمیــن در 

محدوده جغرافیایی خود قرار دارند
او بــا بیــان اینکــه در حــوزه ایمن ســازی، 
طــی ســال هــای گذشــته ۶ روســتای اســتان 
قزویــن بــا ۳۲ میلیــارد ریــال اعتبــار از ســوی 
این نهاد ایمن ســازی شــده اســت، تاکید کرد: 
طــی ایــن مــدت و از محــل اعتبــارات اســتانی 
در کمیتــه برنامه ریــزی اعتبــارات شهرســتان 
و مدیریــت بحــران تامیــن اعتبــار الزم صورت 

نگرفته است.
مدیر کل بنیاد مســکن انقاب اســامی 

اســتان قزوین اضافه کرد: اعتبارات یاد شــده 
برای ایمن ســازی ۶ روســتای یاد شده با توجه 
به تعداد روستاهای مورد نیاز برای انجام این 
کار، بــا توجــه بــه حجــم عملیــات ایمن ســازی 
نیز به هیچ عنوان پاســخگوی نیازهای استان 

نیست.
گونجــی افزود: این نهاد برای پیشــگیری 
و مقابلــه بــا ســوانح طبیعــی و همچنیــن هــر 
نوع تهدید غیرطبیعی در ۲ دهه گذشته و به 
صورت جدی اقدام به بهسازی و مقاوم سازی 
منــازل روســتایی اســتان کرده اســت تا جایی 
که امروز از ۹۴ هزار واحد مســکن روســتایی 
موجــود، ۵۴ درصــد آن هــا یعنــی ۵۳ هــزار و 
برابــر  در  و  شــده  مقاوم ســازی  واحــد   ۵۰۰
حــوادث طبیعــی از مقاومــت الزم برخــوردار 

است.
او بــا بیــان اینکــه براســاس برنامه ریــزی 
انجام شــده به  منظور بهسازی و مقاوم سازی 
واحدهای روســتایی اســتان تا ۱۰ ســال آینده 
حتــی یک واحد مســکونی روســتایی فرســوده 
نباید داشته باشیم، گفت: با توجه به سهمیه 
ســاالنه برای مقاوم ســازی منازل روستایی که 
چهار هزار واحد اســت، تا ســال ۱۴۱۰ مشــکل 
مرتفــع  اســتان  روســتاهای  در  مقاوم ســازی 

خواهد شد.

شهردار اصفهان: تردد در شهر بدون 
آبگرفتگی در جریان است

شهردار اصفهان اعام کرد که براساس 
آخریــن گزارش هــا هیچگونــه آبگرفتگــی کــه 
مانع تردد در ســطح شهر باشد، وجود ندارد 
و مشــکاتی که در برخــی بارندگی های قبلی 
وجــود داشــت، بــا شناســایی نقاط حســاس، 
رفع شده است و اکنون شاهد شهری زیبا و 

بدون مانع در رفت و آمد هستیم.
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
شــهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط 
زنــده رادیویــی بــا برنامه »ســام اصفهان« با 
توجه به بارش باران و شور و نشاط جاری در 
شــهر اظهــار کرد: امیــدوارم بارش بــاران مبدا 
برکت برای شهر و زاینده رود اصفهان باشد.

او ادامــه داد: براســاس تجــارب قبلــی، 
نیروهــای خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
از شــب گذشــته، در آماده بــاش کامل بودند 
بــاران آغــاز  بــارش  و از نیمه هــای شــب کــه 
شــد، اکیپ هــای مختلفــی از جملــه پاکبانــان 
زحمت کش شهر، در مناطق مختلف مشغول 

کار بودند.
رفــع  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
بــر  گفــت:  در شــهر  هــای جزئــی  آبگرفتگــی 
اســاس آخریــن گزارشــی کــه بــه مــن رســیده 
است، آبگرفتگی که مانع تردد در سطح شهر 
باشــد، وجــود نــدارد؛ همچنین مشــکاتی که 

در برخــی بارندگی هــای قبلــی وجــود داشــت، 
با شناســایی نقاط حســاس، رفع شــده اســت 
و اکنــون شــاهد شــهری زیبا و بــدون مانع در 

رفت و آمد هستیم.
قاسم زاده بیان کرد: از همه همشهریان 
درخواســت می کنم، اگر در نقطه ای از شــهر 
بــا آبگرفتگــی در معابــر اصلــی و فرعی مواجه 
شــدند، ســریعا از طریق ســامانه تلفنی ۱۳۷ 
شــهرداری را در جریــان بگذارند تا اکیپ های 

رفع آبگرفتگی در محل حاضر شوند.
در  مــا  رویکردهــای  کــرد:  تصریــح  او 
مدیریت جدید شهری، محله محوری است و 
این روزها تیم های مدیریتی شهرداری، شبها 
در محــات با شــهروندان جلســات هم فکری 
و برنامــه ریــزی برگزار می کنند که حاصل آن، 

ارتقای کیفی محات شهر است.
شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در 
از  تعــدادی   ،۱۴۰۱ بودجــه  در  راســتا  همیــن 
محــات کــه ســاکنان آنها شــرایط دشــوارتری 
مشــکات  ســایر  و  معابــر  وضعیــت  نظــر  از 
شــهری دارند، در اولویت کاری شهرداری قرار 
می گیرنــد امــا بــا این وجــود، اگر مــردم نکاتی 
را در خصــوص محــات مــد نظــر دارنــد، ایــن 
موارد را از طریق سامانه های شهرداری با ما 

درمیان بگذارند.

اجرای 3 پروژه برق رسانی 6300 میلیون ریالی 
در شهرستان بروجن 
مدیــر امــور بــرق شهرســتان بروجــن از 
اجــرای 3 پــروژه برق رســانی بــا صــرف 6300 
میلیون ریال اعتبار در ســطح این شهرستان 

خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 
حســین ریاحــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت: 
تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار 
آبــاد،  ســاکی  کتــک،  کنــرک،  روســتاهای  در 
احمــد آبــاد، گلوگــرد، احــداث ۱۹۰۰ متر کابل 
و  خودنگهــدار در حــوزه شــبکه های ســرقتی 
احــداث شــبکه هــای برق رســانی جدیــد برای 
متقاضیــان شــهری و روســتایی ازجملــه ایــن 

پروژه هاست.
او کاهــش خاموشــی ها، تلفــات انــرژی، 

رفع افت ولتاژ احتمالی، بهبود مبلمان شهری 
و.. را از مزایای اجرای این پروژه ها برشمرد.

اصــاح  ۲۵۰ متــر جمپــر برق رســانی،  
نصــب ۵۰ عــدد کاور کــراس آرم، تعویــض  
۱۰۰ عــدد مقــره  و ۲۵۰ عــدد کلمپ دو پیچه 
و نصب ۴ دســتگاه جداســاز به وســیله گروه 

 ۲۰۰ ارزش  بــه  گــرم  خــط 
بــا  اعتبــار   ریــال  میلیــون 
هدف کاهش خاموشــی ها 
و رفــع افت ولتــاژ احتمالی 
شــبکه از دیگــر پروژه هــای 
برق رســانی این شهرســتان 
ماه هــای  طــی  کــه  اســت 
بهره بــرداری  بــه  گذشــته 

رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

طــرح  ایــن  دربــاره  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
اشــتغال زایی توضیح داد که کارگاه چرم دوزی ویژه 
ناشــنوایان بــه همت یکی از کارآفرینان شهرســتان 
یاســوج و بــا ســرمایه گذاری و مشــارکت اقتصــادی 

بنیاد برکت به بهره برداری رسیده است.
کل  حجــم  داد:  ادامــه  ترکمانــه  محمــد 
ســرمایه گذاری برای راه انــدازی این کارگاه چرم دوزی 
۳ میلیــارد ریــال اســت و ۱۵ معلــول ناشــنوا در ایــن 

واحد تولیدی مشغول به کار شده اند. 
او یــادآور شــد: آغــاز بــه فعالیــت ایــن کارگاه 
و  مســتقیم  اشــتغال آفرینی  باعــث  چــرم دوزی 

غیرمستقیم برای ۴۵ نفر شده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت خاطرنشــان کــرد: این 
کارگاه چــرم دوزی محصوالتی از جمله کیف، کفش، 
جاکارتی و ســایر منســوجات چرمی را تولید و روانه 

بازار می کند.
و  برکــت  بنیــاد  تاکیــد  کــرد:  ترکمانــه تصریــح 
کارآفرین که یکی از بانوان یاسوجی است، استفاده 
از افــراد معلــول بــه عنوان نیــروی کار در این کارگاه 

تولید چرم بوده است.
او در تشــریح عملکــرد بنیــاد برکــت در حــوزه 
مشــاغل خــرد و خانگــی در کهگیلویــه و بویراحمــد 

گفت: تا به امروز ۴ هزار و ۹۴۸ طرح اشــتغال زایی 
 ۹ محــروم  و  روســتایی  مناطــق  در  اجتماع محــور 
شهرســتان اســتان بــه بهره برداری رســیده که باعث 

ایجاد اشــتغال برای ۱۲ هزار نفر به شــکل مســتقیم 
و غیرمستقیم شده است. 

کل  حجــم  افــزود:  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 

سرمایه گذاری برای راه اندازی طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محــور در کهگیلویــه و بویراحمــد بالــغ بــر ۴ 

هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال است.
ترکمانــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بنیــاد برکــت برای 
ســال آینــده نیــز ایجاد ۱۰۰ هــزار طرح اشــتغال زایی 
را در برنامه هــای خــود دارد کــه فرصت  کســب و کار 
بــرای ۳۰۰ هــزار نفــر را فراهــم خواهــد کــرد، اظهــار 
کــرد: تاکنــون بیــش از ۱۷۱ هــزار طــرح اشــتغال زایی 
اجتماع محور با ظرفیت اشــتغال ۵۱۳ هزار نفر و با 
حجــم کل ســرمایه گذاری بالــغ بر ۱۷۰ هــزار میلیارد 
ریــال را در مناطــق محــروم و کم برخــوردار کشــور به 

بهره برداری رسیده است.
او دربــاره فعالیت هــای ایــن بنیــاد در اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز بیــان کرد: ۹ هــزار و ۷۱۱ 
طــرح در حوزه هــای توانمندســازی اقتصــادی، امــور 
زیربنایی، فرهنگی، سامت و سایر خدمات با حجم 
سرمایه گذاری ۶ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال در مناطق 
محــروم و روســتایی اســتان بــه بهره بــرداری رســیده 
یــا در دســت اجــرا اســت. گفتنــی اســت، مدیرعامل 
بنیــاد برکــت در جریــان ســفر به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد از دو کارگاه صنایع تبدیلی میوه خشک و 

تولید کتاب پارچه ای نیز بازدید به  عمل آورد.

معــاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی سیســتان  و بلوچســتان معتقد است که 
خرمــای سیســتان و بلوچســتان ظرفیتــی مناســب 

برای ارزآوری و اشتغال است.
امــان هللا طوقــی در گفت وگــو بــا ایســنا افــزود: 
و  آب  وضــع  بــودن  دارا  بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  
هوایــی تقریبــا اســتوایی، گــرم و مرطــوب، خاســتگاه 
تولید متنوع ترین میوه های گرمسیری در کشور است 
و حتــی در تولیــد برخــی میوه هــا در ایــران بی رقیــب 

محسوب می شود که مهم ترین آنها خرماست.
ایــن محصــول مهم تریــن و  بــا بیــان اینکــه  او 
باالتریــن رقــم تولیــدات کشــاورزی اســتان را دارد، 
گفــت: فــروش و عرضه این محصول به اندازه تولید 
آن اهمیــت دارد، در غیــر این صــورت فعالیت هــای 

کشاورزان منطقه بی نتیجه خواهد ماند.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد 
کشــاورزی سیســتان  و بلوچســتان بیان کرد: اکنون 
ســرمایه گذاری های خوبــی بــرای ایجاد ســردخانه ها، 
صنایع تبدیلی و بسته بندی در استان درحال انجام 
اســت و گام هــای خوبــی نیــز درایــن رابطه برداشــته 

شده است.
طوقــی ادامــه داد: هنــوز فضــا بــرای ایجــاد این 
دســت زیرســاخت ها در اســتان وجــود دارد و هــر 
ســرمایه گذاری از هر نقطه از کشــور بخواهد در این 
حوزه هــا ســرمایه گذاری و فعالیــت کنــد، حتمــا مورد 
حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان قرار می گیرد 
و از همه خدمات، ازجمله کسب مجوز و تسهیات، 

بهره خواهد برد.

بلوچســتان  و  سیســتان  خرمــای  گفــت:  او 
مهمتریــن محصــول باغــی ایــن اســتان پهناور اســت 
که در کشور هم حرف های زیادی برای گفتن دارد.

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد 
کــرد:  اظهــار  بلوچســتان  و  سیســتان   کشــاورزی 
سیســتان و بلوچســتان رتبــه اول کشــور را از نظــر 
سطح زیرکشت خرما با ۵۷هزار هکتار نخیات دارد 
و با تولید سالیانه ۲۳۰هزار تن، دومین تولیدکننده 

خرما در کشور است.
بــه گفتــه طوقی، این اســتان از نظر ســطح زیر 
کشت بارور و تولید در کشور رتبه سوم را داراست 
و خرمــای ایــن اســتان بــه نقــاط مختلــف کشــور و 
و  فارس،اروپــا  خلیــج  حــوزه  کشــورهای  همچنیــن 

روسیه صادر می شود.

او تصریح کرد: ارقام مصنوعی از خرما با درجه 
مرغوبیت های متفاوت در اســتان تولید می شــود که 

مهم ترین آنها مضافتی و ربی است.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان ادامه داد: خرمای این استان و به 
خصوص شهرســتان ســراوان از  تنوع بســیار زیادی 
برخــوردار اســت بــه صورتی که در ســراوان  ۷۰ نوع 
خرما تولید می شود و به گفته مدیر جهاد کشاورزی 
سراوان بیشترین سطح زیر کشت مربوط به خرمای 
مضافتی در این شهرستان است. طوقی خاطرنشان 
کرد: هم اکنون ۲۲واحد بسته بندی خرما با ظرفیت 
خرمــا  نگهــداری  ســردخانه  ۴۹واحــد  تــن،  ۴۰هــزار 
بــا ظرفیــت ۶۳هــزار تــن و ۲واحــد فــرآوری خرمــا بــا 

ظرفیت ۱۲هزار تن در استان وجود دارد.

کل  اداره  سرپرســت  رحیمی_قــم_  ســمیع اله 
مدیریت توســعه منابع، پشــتیبانی و رفاه ســازمان 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای اعام کرد که بهبود 
وضــع اســتخدامی، تامیــن نیروی کارشــناس و فنی 
مــورد نیاز، مطالبات معیشــتی_ رفاهی کارکنان، از 

اولویت های ساختاری است .
محمدرضــا نجارپــور درســفر به قم اظهــار کرد: 
روند تغییر وضع استخدامی کارکنان ایثارگر، مطابق 

دستورالعمل های اباغی، در حال اجراست.
او در نشست با مدیر و معاونان این اداره کل 
عنوان کرد: با جدیت پیگیر تامین نیروی کارشــناس 
و فنی  مورد نیاز، در تمام سطوح سازمانی هستیم.
سرپرســت اداره کل مدیریــت توســعه منابــع، 
پشــتیبانی و رفــاه ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای در ادامه این سفر با شرکت در جلسه نظام 

انتقــادات و پیشــنهادات ایــن اداره کل، برضــرورت 
 کارآمــد نمــودن ایــن کار گــروه تاکیــد و تصریح کرد: 
نظام پیشنهادات و انتقادات، جهت کارآمدی هرچه 
مطلوبتر، نیازمند تعمیم و ارج نهادن به اندیشــه ها 

و ارائه راهکارهای نوین و عملی است .
نجارپــور، باحضــور در محــل خدمــت همــکاران 

اســتان قم، ضمن گفتگو با آنان، خاطر نشــان کرد: 
باتوجــه بــه دســتورالعمل های باالدســتی وهمچنین 
عنایــت رئیــس محتــرم ســازمان متبــوع، در تاشــیم 
تا  نسبت به بهبود وضعیت استخدامی و همچنین 
تامین امور رفاهی کارکنان، اقدامات مناسبی انجام 
دهیم. او عاوه بر بازدید از مهمانســراهای اداره کل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بود که طی 
آن بــر ضــرورت نگهــداری و تجهیــز ایــن اماکن تاکید 
کرد و یادآور شــد: اماکن و ابنیه ســازمانی، در زمره 
سرمایه های ملی هستند که صیانت و تجهیز آن ها، 
موجــب افزایــش بهــره وری در راســتای ارائه خدمات 

می شود.

بهبود وضع کارکنان راهداری قم در اولویت ساختاری

 خرمای سیستان و بلوچستان ظرفیتی مناسب

برای ارزآوری و اشتغال

بهره برداری از طرح اشتغال زایی بنیاد برکت ویژه 
ناشنوایان در یاسوج 
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مشاغل خانگی   وقتی شیخ بهایی هم
کم می آورد

افزایش حقوق، ترکیبی از عدد ثابت و 
درصد

راضیه حسینی

حاجــی دلیگانــی، عضــو هیئــت رئیســه مجلــس: 
»دولــت قصــد دارد یک عدد ثابتــی به حقوق همه افراد 
اضافــه کنــد و یــک درصــدی نیــز نســبت به حقــوق همه 
افــراد افزایــش صورت بگیــرد که حدود ۱۰ درصد در نظر 
گرفته شده است. البته 
این افزایش درصدی به 
اســت  پلکانــی  صــورت 
حقــوق  کــه  کســانی  و 
پایین تــری دارنــد درصد 
دریافــت  بیشــتری 

می کنند.«
راســتا  همیــن  در 
دولت گفت: »ما ســعی 
می کنیــم در مرحلــه بعــد، بــه ترکیبــی از عــدد مخلــوط 
و کســربزرگ تر از واحــد برســیم. اگــر بــاز هــم بــه جواب 
نرســیدیم ســعی می کنیــم بــا ترکیــب زیگمــا، انتگــرال و 
لگاریتم، حتماً عدد موردنظر را به دست بیاوریم. البته 
درســت اســت که حل این مسائل برای ما بسیار سخت 
اســت امــا بــرای رفــاه حــال کارمندهــا حتماً تمــام تالش 

خودمان را می کنیم.«
 مــا اصالً راضی به این همه زحمت نیســتیم. وقتی 
قــرار اســت ســرآخر بــاز هشــت مان گــرو نه باشــد دیگر 
چــرا این قــدر خودتــان را اذیــت می کنیــد؟ در هر صورت 
حقوق، مثل گورخری خســته و از حال افتاده اســت که 
هنوز به پنجم ماه نرســیده، توســط پلنگ گرســنه تورم، 
شــکار می شــود و خــالص. دیگــر این همه صغــری کبری 

چیدن ندارد.
شــما مبلــغ حقــوق و تــورم را دســت شــیخ بهایــی 
خدابیامرز هم بدهید و بگویید یک جوری ترکیبی مسأله 
را حــل کــن، تمام عصب هــای مغزش اتصالــی می کند و 
ســرآخر مــی رود در ورودی مســجد جامــع عباســی گل 

کوچک بازی می کند.
البتــه در ایــن کــه شــما داریــد همــه تالش تــان را 
می کنیــد تــا حقــوق کارمندهــا کمــی دیرتــر تمــام شــود 
شــکی نیســت، ولی کاش این ترکیب ها را با تورم انجام 
می دادید، تا گرانی ها دست از سرملت بردارند و ما هم 

یک روز، ارزان شدن اجناس را ببینیم.
یــک روز ایــن گورخر خســته باالخــره بتواند مرغ و 
گوشــتی کــه مدت ها پی اش بــود را بخرد. آن وقت پلنگ 
بدبخــت بفهمــد تا حاال اشــتباه فکر می کــرده که حیوان 
دارد از دســت او فرار می کند و در اصل می خواســت به 
گوشــت و مرغ ارزان شــده برســد. بعد با خودش بگوید 
چه کاری اســت، حاال که همه چیز ارزان شــده من هم 
توی صف بمانم، چندکیلو گوشــت بخرم و الکی خون و 

خون ریزی راه نیندازم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

تدویــن  از  کار  وزارت  اشــتغال  معــاون 
بســته های توسعه بازار مشــاغل خانگی مختص 
هر اســتان خبر داده و گفته اســت که با تزریق 
منابــع و تســهیالت مالــی مشــاغل خانگــی جــان 

دوباره می گیرند.
بــه گــزارش ایســنا، امــروزه اشــتغال خانگــی 
یکی از شیوه های موثر اشتغال زایی در بسیاری از 
کشــورها بــه شــمار مــی رود و به منبع مهمــی برای 
درآمد افراد و خانوارها تبدیل شــده اســت؛ افراد با 
کار در خانــه در کنــار دیگر اعضا عــالوه بر افزایش 
سطح درآمد و توسعه کسب و کار خود به افزایش 

رفاه و اقتصاد خانواده نیز کمک می کنند.
بهــره وری  و  پاییــن  هزینــه  ســرمایه گذاری، 
بــاال، از مزیت هــای مهــم مشــاغل خانگی اســت؛ 
این نوع کسب و کارها، در گرایش و تنوع بسیار 
قابلیــت انجــام دارنــد و حتــی می توانند ســریع تر 
بــه ســودآوری برســند. محمــود کریمــی بیرانوند، 
وزارت  اشــتغال  و  کارآفرینــی  توســعه  معــاون 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از تدوین بســته های 
توســعه بازار مشــاغل خانگی مختص هر اســتان 
خبر داده و می گوید: این بســته ها با نظر فعاالن 

کسب و کار هر استان به اجرا در خواهد آمد.
وی همچنیــن می افزایــد: حمایت هــای مالــی 
بــرای بازســازی مشــاغل خانگــی در حــال تدویــن 
و آمــاده ابــالغ به سراســر کشــور اســت و با تزریق 
تســهیالت مالی، این کســب و کارها جانــی دوباره 
می گیرند. کریمی بیرانوند، هزینه پایین، بهره وری 
بــاال و حداکثــر اســتفاده از زمــان را از مهمتریــن 
مزایــای مشــاغل خانگــی عنوان کــرده و می گوید: 
تولیــد کننــدگان محصــوالت خانگــی همزمــان در 
خانــه و بیــرون در حــال فعالیــت هســتند و ایــن 
امــر خــود  باعــث تمایز این کســب و کار از ســایر 

شغل ها شده است.
برگــزاری  کار،  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
محصــوالت  عرضــه  بــا  خانگــی  نمایشــگاه های 
پیشــرفت  بهتریــن مســیرهای  از  یکــی  نوآورانــه 
و افزایــش فرصت هــای شــغلی بــه شــمار می رود 
کــه در ارتقــای ســطح مهــارت و انگیــزه و پایداری 

اشتغال خانوارها موثر است.
در حــال حاضــر بازاریابــی و شناســایی بازار 
فــروش از عمده تریــن مشــکالت فعــاالن صنــف 
مشــاغل خانگــی بــه شــمار می رود که الزم اســت 

حمایت های گسترده ای در این زمینه از شاغالن 
و فعاالن این حوزه برای ورود با بازار صورت گیرد 

و آموزش های مورد نیاز داده شود.
همچنیــن در صورت ثبات قیمت ها و تامین 
مــواد اولیــه ارزان و مناســب می تــوان عــالوه بــر 

مانــدگاری مشــاغل خانگــی در بازارهــای داخلی، 
بــا احیــای بازارهای هدف خارجــی زمینه صادرات 
محصــوالت خانگــی ایرانی به کشــورهای همجوار 
را فراهــم کــرد و از این طریق ضمن ارزآوری برای 

کشور، شاغالن این حوزه را چند برابر کرد.

و  کســب  معتقدنــد  کار  بــازار  کارشناســان 
کارهای کوچک شاید برای پیشرفت نیاز به زمان 
و پشــتکار داشــته باشــند ولی بعد از رســیدن به 
موفقیــت می توانند بســیار قوی تــر از رقبای بزرگ 

خود ظاهر شوند.

پزشــکی  تعرفه هــای  افزایــش  مبحــث 
متناســب با قیمت تمام شــده خدمات، اختالفی 
قدیمــی میــان ســازمان صنفی پزشــکان و دولت 
اســت کــه هــر ســال در موعــد تنظیــم بودجــه و 
تعییــن تعرفه هــای ســال آتــی، تکــرار می شــود. 
اخیرا نیز ســازمان نظام پزشکی بهای تمام شده 
خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی را احصا 
بــه دســتگاه های ذیربــط ارجــاع داده اســت.  و 
البتــه شــورای عالــی بیمــه چندی پیش پیشــنهاد 
خــود بــرای رشــد تعرفه ها در ســال آتــی را اعالم 
کرده و حال باید منتظر ماند تا ببینیم دولت چه 

تصمیمی در این زمینه می گیرد.
تعرفه هــای پزشــکی؛ کالف ســردرگم اقتصــاد 
ســالمت کشــور طی دهه های اخیر است؛ به طوری 
که برخی معتقدند از آنجایی که دولت ها خودشان 
بایــد بخــش عمــده ای از تعرفه خدمات بهداشــت و 
قبــال  انقباضــی در  بپردازنــد، سیاســت  را  درمــان 
افزایــش تعرفه هــای پزشــکی دارند و بــه این ترتیب 
اســت کــه همیشــه تعرفــه را غیرمنطقــی تصویــب 
می کننــد؛ بــه طــوری کــه تعییــن تعرفــه بــر اســاس 
قیمت تمام شده خدمات نبوده و غیر واقعی است 
و بــر همیــن اســاس هــم معتقدنــد کــه تعرفه هــای 
غیرواقعــی بــه کاهــش کیفیــت خدمــت یــا احتمال 
افزایش تخلفات تعرفه ای می انجامد. از سوی دیگر 
امــا، برخــی افزایــش تعرفه هــای پزشــکی را خطــری 
بــرای بــاال رفتــن هزینه ها و پرداخــت از جیب مردم 
در حــوزه ســالمت می داننــد کــه در شــرایط فعلــی 
اقتصــاد کشــور می توانــد منجــر به کاهــش مراجعه 
مــردم برای دریافت خدمات درمانی مورد نیازشــان 
و آســیب بــه آنهــا شــود و در نتیجــه بــا افزایــش 

افسارگسیخته تعرفه ها، مخالف هستند.

به اذعان کارشناسان حوزه اقتصاد سالمت، 
بحــث تعرفه هــای پزشــکی درد مزمــن سیســتم 
اقتصاد سالمت کشور محسوب می شود. علتش 
هــم این اســت که تعییــن تعرفــه در جایی انجام 
می شــود کــه عمده افــرادی کــه تصمیم گیرنده آن 
هســتند، خریــداران خدمتنــد، نــه ارائه کننــدگان 
خدمــت. در نتیجه آنچه به عنوان تعرفه خدمات 
پزشــکی در شــورای عالی بیمــه مشــخص و بــرای 
تصویــب بــه هیــات وزیــران ارســال می شــود،  بــا 
قیمت واقعی خدمات فاصله بسیار زیادی دارد.

پیشنهاد نظام پزشکی برای 
افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های 

پزشکی در سال آتی
بــر همیــن اســاس هــم دکتــر رییــس زاده- 
رییس کل ســازمان نظام پزشــکی کشــور پیش از 
ایــن در یک نشســت خبری که در محل ســازمان 
نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه 
گلوبال ۶۰ درصدی را برای تعرفه های پزشــکی را 
مطرح کرد  و گفت: بر اساس کار کارشناسی که 
انجــام دادیم، عدد ۶۰ درصــدی افزایش تعرفه ها 

به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.
وی تاکید کرد که در برخی حوزه های پزشکی 
۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه هایی 
مانند تجهیزات و تکنولوژی های پزشــکی، بالغ بر 
۲۰۰ درصــد افزایــش هزینه داشــتیم که تناســبی 
بــا تــورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی نــدارد. در بحث لوازم 
مصرفــی تــا ۱۳۰ درصــد رشــد داشــتیم، در بحــث 
نیــروی انســانی و حقــوق و دســتمزدها در برخــی 
بعــد هــم  تــا ۵۷ درصــد رشــد داشــتیم،  مراکــز 

از افزایــش ۱۰ تــا ۲۰ درصــدی تعرفه هــا صحبــت 
می کنیم. این قابل قبول نیســت. باید توجه کرد 
که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرکار 
بمانــد، آن هــم بــدون ســود،   ویزیــت باید عددی 
بالــغ بــر حداقــل ۱۲۰ هزار تومان شــود و کمتر از 

این اصال ارائه خدمات قابل انجام نمی شود.
رییــس زاده در ادامــه اظهــارات خــود اعــالم 
کــرد کــه »اگــر ایــن عــدد از حــدی پایین تــر آیــد، 
 ســازمان نظام پزشــکی مخالف اســت. اگر میزان 
افزایــش تعرفه هــا بــا ایــن میــزان محقــق نشــود، 
ســازمان نظام پزشکی مخالفت کرده و مصوبه را 
امضا نمی کند.«؛ موضوعی که البته واکنش ها و 
انتقــادات گســترده ای را برانگیخت؛ به طوری که 
برخــی افزایــش تعرفه های پزشــکی در ســال های 
اخیــر را بــه قــدری دانســتند کــه نــه مــردم تــوان 

پرداخت آن را دارند و نه سازمان های بیمه گر.
در مجمــوع در جلســه شــورای عالــی بیمــه 
کــه چنــدی پیش بــرای تعیین تعرفه هــای ۱۴۰۱ و 
پیشــنهاد آن به دولت، برگزار شد، سازمان نظام 
پزشــکی با شــورای عالــی بیمه به توافق نرســیده 
و گفتــه شــد کــه نماینده ایــن ســازمان از امضای 
صورتجلســه نیــز خــودداری کــرده اســت. بــه این 
ترتیــب بــرای تعییــن تکلیــف تعرفه هــای پزشــکی 
ببینیــم دولــت چــه  تــا  مانــد  بایــد منتظــر   ۱۴۰۱

تصمیمی می گیرد.
البتــه اخیرا مدیرکل روابط عمومی ســازمان 
نظــام پزشــکی، جدولــی را بــا عنوان »بهــای تمام 
ســال  در  درمانــی  و  تشــخیصی  خدمــات  شــده 
۱۴۰۱« در صفحه اینســتاگرامش منتشــر و اعالم 
کــرده کــه  طــی بررســی هایی، قیمــت تمام شــده 
خدمات از ســوی ســازمان نظام پزشکی احصاء و 

بــرای معــاون ریاســت جمهوری و رییس ســازمان 
برنامه و بودجه ارسال شده است.

پزشــک  ویزیــت  تعرفــه  جــدول  ایــن  طبــق 
عمومــی در ســال ۱۴۰۰، ۵۲۷ هــزار ریــال بــوده 
اســت. ایــن درحالی اســت کــه قیمت تمام شــده 
ایــن خدمــت در ســال ۱۴۰۰ بالــغ بــر ۱.۳۱۸.۸۱۹ 
ریــال بــوده و در نتیجــه اختــالف تعرفــه فعلــی با 
بهــای تمــام شــده ایــن خدمــت، ۱۵۰ درصــد بوده 
نظــام  ســازمان  هــم  اســاس  همیــن  بــر  اســت. 
پزشکی بهای تمام شده  ویزیت پزشک عمومی را 
در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۸۴۶.۳۴۷ ریال محاسبه 
و اعــالم کــرده اســت که اختالف بهای تمام شــده 
۱۴۰۱ نســبت بــه ســال ۱۴۰۰، ۴۰ درصــد بــرآورد 

شده است.
همچنیــن تعرفــه ویزیــت پزشــک متخصص 
در ســال ۱۴۰۰، ۸۰۰ هــزار ریــال بوده اســت. این 
درحالی است که بهای تمام شده این خدمت در 
ســال ۱۴۰۰ بالــغ بــر ۱.۷۵۳.۵۲۶ ریال بوده و در 
نتیجــه اختــالف تعرفــه فعلــی با بهای تمام شــده 
ایــن خدمــت، ۱۱۹ درصــد بــوده اســت. بــر همین 
اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده 
ویزیت پزشک متخصص را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۲.۴۵۴.۹۳۷ ریال محاســبه و اعالم کرده اســت 
که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به سال 
۱۴۰۰ در این خدمت، ۴۰ درصد برآورد می شود.

تعرفــه ویزیــت پزشــک فوق تخصصــص نیز 
در ســال ۱۴۰۰، ۹۴۰ هزار ریال بوده اســت. این 
درحالــی اســت کــه قیمت تمام شــده این خدمت 
در ســال ۱۴۰۰ بالــغ بــر ۲.۱۰۴.۲۳۲  ریال بوده و 
در نتیجه اختالف تعرفه فعلی با بهای تمام شده 
ایــن خدمــت، ۱۲۴ درصــد بوده اســت. بــر همین 

اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده  
ویزیــت پزشــک فــوق تخصــص را در ســال ۱۴۰۱ 
بالغ بر ۲.۹۴۵.۹۲۵ ریال محاسبه و اعالم کرده 
است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به 

سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد برآورد می شود.
همچنیــن بــر اســاس جدولــی کــه از ســوی 
مدیــرکل روابــط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی 
خدمــات  شــده  تمــام  بهــای  زمینــه  در  کشــور 
تشــخیصی درمانــی در ســال ۱۴۰۱ منتشــر شــده، 
تعرفه خدمت »فنی اتاق عمل K« در سال ۱۴۰۰، 
۱.۰۳۰.۰۰۰ ریــال بــوده اســت. این درحالی اســت 
کــه قیمــت تمام شــده ایــن خدمت در ســال ۱۴۰۰ 
بالــغ بــر ۲.۰۰۶.۹۰۰ ریــال بوده اســت.  در نتیجه 
اختــالف تعرفــه فعلــی بــا بهــای تمــام شــده ایــن 
خدمــت، ۹۵ درصد بوده اســت. بر همین اســاس 
هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده  تعرفه 
خدمــت »فنــی اتاق عمل K«را در ســال ۱۴۰۱ بالغ 
بر ۲.۹۱۰.۰۰۵  ریال محاســبه و اعالم کرده اســت 
که اختالف بهای تمام شــده ۱۴۰۱ نســبت به سال 

۱۴۰۰، ۴۵ درصد برآورد می شود.
در عین حال تعرفه هتلینگ بخش های ویژه 
نیز در سال ۱۴۰۰، ۴۳.۴۶۹.۰۰۰ ریال بوده است. 
این درحالی است که قیمت تمام شده این خدمت 
در ســال ۱۴۰۰ بالــغ بــر ۶۳.۸۷۵.۲۶۹  ریال بوده 
و در نتیجــه اختــالف تعرفــه فعلــی بــا بهــای تمــام 
شده این خدمت، ۴۷ درصد بوده است. بر همین 
اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده 
تعرفه هتلینگ بخش های ویژه در سال ۱۴۰۱ بالغ 
بر ۹۲.۶۱۹.۱۴۰ ریال محاسبه و اعالم کرده است 
که اختالف بهای تمام شــده ۱۴۰۱ نســبت به سال 

۱۴۰۰، ۴۵ درصد برآورد می شود.

آغاز پیش ثبت نام مدارس 
غیردولتی برای سال ۱۴۰۱

مدیــرکل مــدارس و مراکــز غیردولتی وزارت 
انجــام  امــکان  بــه  اشــاره  بــا  آموزش وپــرورش 
ســال  بــرای  غیردولتــی  مــدارس  پیش ثبت نــام 
تحصیلی آتی گفت که دریافت وجه بیش از نرخ 
مصــوب تخلــف و همچنین کارت بــه کارت کردن 

شهریه در مدارس و مراکز ممنوع است.
از  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  صالــح  ســعید 
غیردولتــی  مــدارس  پیش ثبت نــام  انجــام  امــکان 
بــرای ســال تحصیلــی آتــی خبــر داد و اظهــار کــرد: 
توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه تا زمــان ابالغ 
شــهریه جدیــد، مــالک دریافــت شــهریه ســال آتی 
جــاری  ســال  شــهریه  علی الحســاب،  صــورت  بــه 
اســت. وی افــزود: هرســاله نــرخ شــهریه مــدارس 
غیردولتی در ســامانه مشــارکت ها درج می شــود و 
اولیــاء می تواننــد از آن مطلــع شــوند، ضمــن آنکــه 
شــهریه در زمان ثبت نام ها در تابلویی نصب و در 
معــرض دید عموم قرار می گیــرد. مدیرکل مدارس 
و مراکــز غیردولتــی وزارت آموزش وپرورش با بیان 
اینکه شــهریه مصوب آموزشــگاه های علمی آزاد و 
زبان نیز در پوستری در آموزشگاه نصب می شود، 
گفــت: دریافــت وجه بیــش از نرخ مصــوب تخلف 
در  شــهریه  کــردن  کارت  بــه  کارت  همچنیــن  و 
مــدارس و مراکــز ممنــوع اســت. صالــح تاکیــد کرد 
که خانواده ها در صورت مشاهده تخلف، شکایت 
تــا  کننــد  ثبــت  مشــارکت ها  ســامانه  در  را  خــود 
بررســی شــود. وی همچنین درباره روند نظارت ها 
بــر عملکــرد مدارس در حین ثبــت نام ها و برخورد 
بــا تخلفــات شــهریه ای و ســایر تخلفــات گفــت: ۱۱ 
مدرسه غیردولتی و هفت آموزشگاه کنکور و زبان 
خارجــی مرتکــب تخلــف شــده بودنــد کــه تعطیــل 
شــدند. همچنین ۲۲ مدرســه و مرکز از یک تا ســه 
ســال تعطیل شــدند. شــش مدیر مدرسه متخلف 

عزل و ۴۱ مدیر نیز توبیخ کتبی گرفتند.

تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
گفــت کــه ایــن دانشــگاه ماهــی ۳۰۰ میلیــارد 

تومان بابت کرونا خسارت می بیند.
حســین قناعتــی، رییــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی، درمانی تهران در 
یک نشست خبری که به صورت مجازی برگزار 
شــد، گفت: برنامه چهار ماهه اول دانشــگاه در 
زمینــه واکســن بــود. دانشــکده تهــران رتبه اول 
را در بیــن دانشــگاه های کشــور داشــته اســت. 
زمانــی که مدیریــت را تحویل گرفتیم ۲۰ درصد 
دز اول و پنــج درصــد دز دوم را تزریــق کــرده 
بودنــد و اکنــون می توان گفت به ۱۰۰ تزریق دز 

اول و باالی ۸۰ درصد دوز دوم رسیدیم.
افــزود: در زمینــه بین المللــی کارهــای  او 
هشــت  تــا  هفــت  شــد.حدود  انجــام  مهمــی 
قــرارداد منعقــد شــد. دانشــگاه »ســبطین« در 
تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عــراق شــعبه 
برای پنجاه ســال شــد که از افتخارات ماســت. 
دو دســتگاه ربــات جــراح نیز از ســوی دانشــگاه 
تهــران بــه اندونزی به قیمت یــک و نیم میلیون 
دالر فروختــه شــد. دســتگاه گاما کمــرا در ایران 
تولید می شود و دستگاه جراحی مغز به وسیله 
سیســتم های پیشــرفته در ایــران تولیــد شــده و 

درچند مورد صادر شده است. 
اســتارتاپ  شــرکت های  گفــت:  قناعتــی 
پیشــرفته  داروهــای  از  بســیاری  ســاخت  بــه 
اقــدام کــرده و درصورتــی کــه این داروهــا تولید 
نمی شــد، ۵۰۰ میلیــون دالر خروج ارز داشــتیم 
و داروهای باکیفیتی از جمله در حوزه ســرطان 
تولیــد کرده انــد.  او افزود: یکی از موفقیت های 
جمهوری اسالمی راه اندازی نظام شبکه، نظام 

ارجــاع و بهداشــتی بــود که مورد تشــویق جهان 
نیــز قــرار گرفت، این رونــد در ادامه دچار باال و 
پایین هایی شد، یکی از دالیل آن تضاد منافع و 
روندهای فشــار بعد از جنگ بود که البته برای 
مقابلــه بــا آن هــا در ایــن زمینــه اقداماتی انجام 

شده است. 
درمانــی  فضاهــای  زمینــه  در  افــزود:  او 
بیمارســتان شــریعتی بــا هــزار تخــت راه خواهد 
افتــاد. مرکــز علــوم اعصاب نیــز راه خواهد افتاد 
کــه می توانــد موجــب جــذب توریســم ســالمت 
شــود. خیری ۸۰۰ میلیارد تومان برای راه اندازی 
مرکز سرطان بیمارستان امام خمینی که یکی از 
بزرگترین مراکز درمان سرطان جهان است کمک 
کــرد و زمینــی دو هــزار متــری هــم اهــدا کردند. 
خیــری نیــز با ۳۰۰ میلیــارد تومان بــه راه اندازی 
مرکــز طبــی کــودکان در یافــت آبــاد کمــک کرده 
اســت. متاســفانه اکثــر بیمارســتان های تهــران 
بــاالی خــط خیابان انقالب اســت که باید به این 
بی عدالتــی توجــه شــود. مناطــق جنوبــی تهــران 
ماننــد اسالمشــهر وضع بهداشــتی بــدی دارند و 
شــاید جزو فقیرترین مناطق بهداشــتی هســتند 
و ان شاهللا بتوانیم این معضل را برطرف کنیم. 
مــا از هنرمندان و ســلبریتی ها دعــوت کردیم تا 

خیرین بهداشت هم راه اندازی شود. 
فرســودگی  وضــع  بــا  ارتبــاط  در  او 
بیمارســتان ها گفت: متاســفانه بیمارستان های 
ما از جمله بیمارستان امام خمینی و بیمارستان 
ســینا اکثرا قدیمی هســتند. در حال بازســازی و 
نوســازی آن هــا هســتیم. »مهــدی کلینیــک« در 
بیمارستان امام خمینی در حال راه اندازی است 
کــه در حــدود ۱۰۰۰ تخــت دارد و از مدرن تریــن 

بیمارستان های تهران خواهد شد. 
او درارتبــاط بــا مســاله ایمنی واکســن های 
نتیجــه  بــه  بــرای  واکســن  هــر  گفــت:  موجــود 
بــه  مــا  دارد،  نیــاز  زمــان  ســال  چنــد  رســیدن 
دلیــل اضطــرار کرونــا و تاثیــر واکسیناســیون، 
وضعیتمــان فــرق دارد. درحــال حاضر براســاس 
اضطــراری  مجــوز  گرفته انــد  تصمیــم  اضطــرار 
بدهنــد، زیــرا واکســن ها تاثیــر قابــل توجهی در 
کاهش میزان تلفات کرونا داشــته اند. درمورد 
واکسیناســیون کــودکان هنــوز قطعیــت کافــی 
وجــود ندارد امــا کمیته علمی تصمیــم بر انجام 
آن دارد. مــن خــودم فکــر می کنــم واکســن در 

کودکان باید تزریق شود. 
قناعتــی درارتبــاط بــا تخلفــات در مراکــز و 
اماکــن زیرمجموعــه دانشــگاه تهــران افــزود: در 
زمینه بازرسی دانشگاه ما جدی است و درمورد 
کادر درمــان بازرســی می کنیــم. در ایــن زمینــه 
بــه ســختگیری هســتم و کوتاهــی را  معــروف 
نخواهیــم پذیرفــت. اگر مردم گزارشــی دارند با 
معاونت بهداشــتی درمیان بگذارند و در اســرع 

وقت به آن ها رسیدگی خواهد شد. 
او درارتباط با خســارت های ناشی از کرونا 
گفــت: ماهــی ۳۰۰ میلیــارد تومــان بابــت کرونا 
درآمدهــای  ایــن مســاله  و  خســارت می بینیــم 
دیگــر را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 
دانشگاه ها وابسته به درآمد خودشان هستند. 
برخی پرستاران و کادر درمان متاهل به دستور 
همسرشــان کار را تــرک کرده انــد و بــا کمبــود 
پرســتار مواجه هســتیم. پزشکان نیز به دالیلی 
ماننــد نظــام پرداخــت پلکانــی و مالیــات و غیره 

مهاجرت کرده اند. 

دانشــگاه های  گفــت:  ادامــه  در  قناعتــی 
علوم پزشکی علی رغم نداشتن زیرساخت های 
گرفتــه  صــورت  دســتور های  براســاس  الزم 
کردنــد.  شــروع  را  الکترونیــک  نسخه نویســی 
باالی ۷۰ هزار نسخه الکترونیک تاکنون نوشته 
شــده و هنوز به ســقف مطلوب نرسیده است. 
گاهــی برخــی طرح هــا بــه اجبــار راه می افتــد و 
خســارتهایی ماننــد افزایــش پرداخــت از جیــب 
مــردم دارد. انشــالله تــا یکســال آینــده بــه حــد 

مطلوب نسخه نویسی الکترونیک برسیم. 
او افزود: مهاجرت کادر درمان ما را نگران 
کرده اســت. خوشــبختانه آقای رئیس جمهوری 
بــر اصــالح نظــام پرداخــت را  دســتوری مبنــی 
مدنظــر قــرار داده انــد. میزان مقایســه پرداخت 
پزشــک دولتــی و خصوصــی غیرقابــل مقایســه 
اســت. و انگیــزه فــرد را از بیــن می بــرد. نظــام 
مدیریــت کالن کشــور بایــد کاری کنــد کــه افراد 
اگــر  ببیننــد.  را داخــل دانشــکده  منافــع خــود 
مســئوالن ایــن مســاله را حــل کننــد بــا پدیــده 

مهاجرت پزشکان مواجه نخواهیم شد. 
ذخایــر  لحــاظ  از  گفــت:  انتهــا  در  او 
مطلــوب   چنــدان  وضعیــت  دارو  اســتراتژیک 
نیســت. بــه لحــاظ ســاختاری بیمارســتان ها در 
دوران کرونــا ضربــه ســنگینی خورده انــد و بایــد 
بازسازی شوند. برخی دستگاه ها فرسوده شده 
و باید بازسازی شود. نیاز به نیروی انسانی نیز 
داریم. میزان بودجه ما نسبت به هزینه های ما 
و تغییرات دالر برروی کارکرد بیمارســتان ها اثر 
گذاشته و تغییر قیمت دالر بر میزان بدهکاری 
دانشــگاه ها تاثیــر می گــذارد و موجــب کاهــش 

کارایی آن ها می شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خبرداد: خسارت ماهیانه

۳۰۰ میلیارد تومان بابت کرونا

قیمت های سازمان نظام پزشکی برای ویزیت پزشکان در سال آینده

رنگ نارنجی و قرمز از نقشه 
کرونایی ایران پاک شد

بنابر اعالم اپلیکیشن ماسک، هیچ نقطه نارنجی 
و قرمز کرونایی در کشور وجود ندارد.

بنابر اعالم اپلیکیشن ماسک، در حال حاضر هیچ 
نقطــه نارنجــی و قرمــز کرونایــی در کشــور وجــود نــدارد 
اما بررســی های آماری نشــان می دهد روند رو به رشــد 
ویــروس اومیکــرون در کشــور همچنــان ادامــه دارد، بــه 
صورتــی کــه رشــد نزدیــک بــه ۲۰۰۰ درصــدی از هفتــه 
اول دی ۱۴۰۰ تــا روزجمعــه یکــی از اصلی تریــن نگرانــی 
کارشناسان بهداشت و درمان است. رنگ آبی همچنان 

رنگ بیشتر شهرستان های کشور است.

ورود دو محموله واکسن 
 آسترازنکا؛ اهدایی ژاپن

به ایران
سفارت ژاپن در تهران اعالم کرد که طی روزهای 
پنجشــنبه و جمعــه ۷۰۰ هــزار دوز واکســن آســترازنکا 
اهدایــی ژاپــن در قالــب دو محمولــه بــه فــرودگاه امام 

خمینی )ره( رسید. 

بــه گــزارش ایســنا، ایــن دو محمولــه ، بــه دنبــال 
واکسن های اهدا شده قبلی در ماه ژوئیه،  در پاسخ به 
شیوع اخیر سویه جدید ویروس در سراسر جهان ارسال 
می شود.  به این ترتیب تعداد کل واکسن های اهدایی 
ژاپــن بــه حــدود ۳.۶ میلیــون دوز می رســد.  امیدواریــم 
ایــن واکســن های بــه همــراه حمایــت اضطــراری ژاپن از 
ایران به مبلغ بیش از ۴۰ میلیون دالر از جمله تصمیم 
بــه اهــدای  ۶ دســتگاه ام آر آی بــه اســتان هایی نظیــر 
خوزســتان و خراســان جنوبــی در مــاه اکتبــر و همچنین 
۱۴ دســتگاه ســی تی اســکن و ســایر تجهیزات پیشرفته 
پزشکی نقش مهمی در مبارزه با ویروس کرونا از طریق 

همکاری ژاپن و ایران داشته باشند.

جـان تازه می گیرند


