
»رمز ریال« در راه بازار جهانی رمز ارزها
رئیــس کل بانــک مرکــزی از راه انــدازی رمزپــول 
ملــی بــا نــام »رمزریــال« و موافقــت شــورای پــول و 

اعتبار با استفاده از آن خبر داد.
علی صالح آبادی که روز گذشته در مراسم هفتمین 
همایش مالی اسالمی حضور داشت درباره رمز ارز ملی 
گفــت: مقــررات رمز ریال ملی در شــورای پول و اعتبار 
تصویب شده و در آینده عملیاتی می شود و درخصوص 
دیگر رمز دارایی ها در دولت و کمیسیون های مربوطه در 

حال بررسی است. 
او در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به 
سمت بانکداری اسالمی اظهار کرد: سه سال است که 
شــورای فقهی بانک مرکزی راه اندازی شــده و اقدامات 
خوبی در این زمینه انجام شده است، اما این مقدمه  

است و باید کارهای زیادی انجام شود.  
صالح آبادی افزود: اخیراً نیز دستورالعمل شورای 
فقهــی بانــک مرکزی اصالح شــد و در کنــار آن کارگروه 
تخصصی شورای فقهی در قم راه اندازی شد تا موضوعات 
با دقت بسیاری بررسی شود. بحث مهم دیگر این است 
که در نظام بانکداری آیا بانک ما اسالمی کار می کند یا نه 
و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست 

شود و بانک مرکزی بر آن نظارت کند. 
به گفته او آموزش بانکداری اسالمی نیز اهمیت 
دارد؛ زیرا ترویج بانکداری اسالمی به آموزش باز می گردد.

 لیست بدهکاران عمده بانک ها
در سامانه کدال منتشر می شود

صالح آبادی همچنین در پاسخ به اختالف قیمت 
ارز سامانه نیما و آزاد و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: 
معامالت در سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا است 
و بانک مرکزی دخالتی در این امر ندارد اما اختالف جزئی 
بین  سامانه نیما و بازار متشکل  طبیعی است زیرا در 
سامانه نیما حوالجات معامله می شود و معامالت عمده 

است و در بازار متشکل معامالت خرد است. 
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: سه درصد از 
منابع سپرده بانک ها باید به خرید اوراق مالی اسالمی که 
از نقدشوندگی باالیی برخوردار است اختصاص یابد و این 
به دلیل مدیریت نقدینگی است تا چنانچه بانک ها ناترازی 
نقدینگی داشته باشند این اوراق را در بازار بفروشند و برای 

مدیریت نقدینگی است. 
او در پاســخ بــه ایرنــا در خصــوص تاکیــد رئیــس 

جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی نیز گفت: لیست 
بدهکاران عمده بانک ها در صورت های مالی بانک ها در 

سامانه کدال منتشر می شود.
رئیــس کل بانــک مرکزی گفت: الــزام بانک ها به 
رعایت شرایط را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیالت خرد را 
پرداخت کنند و در آینده ای نزدیک مجموعه ای از شرایط 
را به شبکه بانکی ابالغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد 

نظر فعالیت کنند. 

سیاستگذاری برای فعالیت در بازار 
استخراج رمزارزها ضروری است

عالوه بر رئیس کل بانک مرکزی رئیس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز روز گذشته در مراسم هفتمین 
همایش مالی اسالمی حضور داشت و  گفت: اکنون در 
خصوص استخراج رمز ارزها قوانین مشخصی بر عهده 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای صــدور مجوز و 
راه اندازی مراکز استخراج قرار دارد، اما برای باقی موارد 
موضع مشخصی از سوی قانونگذار و سیاست گذار ارائه 

داده نشده است.
براساس آنچه ایرنا گزارش کرده است، مجید عشقی 
با بیان اینکه رمز ارزها را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی 
قرار داد و از آن به عنوان یک ارز یا دارایی نام برد افزود: اگر 
رمز ارز را به عنوان یک ارز در نظر بگیریم سیاست گذاری 
و نحوه استفاده و توسعه آن با بانک مرکزی و سازمان 

بورس است، اما طبق قانونی ورودی به آن نداریم.
عشقی بیان  کرد: تحوالت بازار رمز ارزها سرعت 
باالیــی دارد، در اتحادیــه اروپــا و ســایر مراجعــی که در 
خصوص ابزارها اظهار نظر می کنند، بحث دارایی بودن 
رمز ارزها مطرح است و از نظر اینکه این پدیده به عنوان 
دارایی تلقی شود، در حوزه ناظر بازار سرمایه قرار می گیرد.
افــزود:  بهــادار  اوراق  و  بــورس  رئیــس ســازمان 
بحث های جدی و جمع بندی نشده ای وجود دارد، باید 
شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس در این زمینه 
بحث کنند تا بتوان با توجه به تحوالت این حوزه متناسب 
با دستورالعمل ها و ابزارهایی که می توان بر روی این 

پدیده اظهار نظر کرد تصمیم گیری کنیم.
او گفت: اکنون حوزه رمز ارز باید در چند بعد مانند 
استخراج، معامالت، پلت فرم ها، انتشار رمز ارز در بازار 
داخلی توسط یک نهاد رسمی مورد بررسی قرار گیرد و 

تکلیف خود را مشخص کنیم.

گفــت:  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
در خصــوص باقــی مــوارد پیشــنهادهایی بایــد ارائــه و 

تصمیم گیری شود.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون کل جمعیت کشــور به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه حضور 
دارند، گفت: استفاده از برخی الگوریتم های اجماع مانند 
الگوریتــم بالکچین یا ســایر الگوریتم هایی که در حال 
توسعه هستند، در فرآیندهای بازار سرمایه باید مورد نظر 

قرار گیرد.
عشقی با تاکید بر اینکه فرصت های خوبی را در این 
زمینه می توان دنبال کرد و آنها را مورد استفاده قرار داد، 
افزود: در آینده نه چندان دور یعنی ۲ سال آینده مجبور 

هستیم از این فناوری ها استفاده کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه اکنون با معضــالت جدی برای 
برگزاری مجامع شرکت ها روبه رو هستیم، گفت: شرکتی 
که دارای پنج میلیون سهامدار مستقیم است، هیچگاه 
نمی توان اقدام به برگزاری مجمع با اکثریت آرا کرد، به 
همین دلیل مجبور هستیم تا با تعدادی اندک سهامدار 

اقدام به برگزاری مجمع کنیم.
این مسئول با تاکید بر اینکه در این زمینه تجربه 
تشکیل مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت را داشــته ایم، اظهار کرد: اواخر ســال گذشته و 
ابتدای سال جاری این مجامع با حضور کمتر از یک دهم 

درصد سهامدار برگزار شد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی 
از راه حل های جدی استفاده از فناوری هایی است که 
می توان از طریق آنها احراز هویت ها را انجام داد و امکان 
مشارکت گسترده طیف وسیعی از مردم را در یک رویداد 

فراهم کنیم.
وی بحــث دیگــر را مربوط به کاربرد الگوریتم های 
اجماع و بالک چین در ثبت معامالت دانست و افزود: یکی 
از رویه هایی که بازارهای مالی در حال پیش روی به سمت 

آن است، ساده سازی معامالت است.
عشقی خاطرنشان کرد: هر چند نهادهای مختلفی 
بــرای انجــام زنجیــره معامــالت مانند تســویه و پایاپای 
معامالت درگیر هستند اما اکنون به این سمت رفته ایم تا 
معامالت و تسویه را به نحوی ساده سازی کنیم که دیگر 
سرمایه گذار وجود این نهادها را احساس نکند و به راحتی 
معامالت را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انجام 

دهد.

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گفــت: به 
احتمال زیاد در چند سال آینده مجبور خواهیم بود که 
دارایی های فیزیکی و اوراق بهادر را به صورتی درآوریم که 
نقل و انتقال آن راحت تر صورت گیرد و بتوان آن را در 
بستری که دارای بازیگران متعدد است، انجام دهیم.

وی با مرور اینکه ابزارهای بازار سرمایه باید براساس 
جمعیــت حاضــر در ایــن بــازار رونق پیدا کنــد و در غیر 
اینصورت با مشکلی مانند سال گذشته مواجه خواهیم 
شــد، گفت: ســال گذشــته برای احراز هویت با بحران 
اجتماعی مواجه شــدیم، ارائه خدمات به این تعداد از 
سهامداران در بستر فیزیکی و با ابزارهای قبلی امکان پذیر 

نیست و سهامداران را دچار چالش خواهد کرد.

عنوان »مال« برای رمزارزها منوط 
به قانون گذاری در این حوزه است

عالوه بر این، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و 
اوراق بهادار در این همایش رمز ارزها را پدیده ای نوظهور 
در کشور دانست و گفت: اگر قانون پشت رمز ارزها آمد و 
مجلس آن را تصویب کرد، در این صورت پشتوانه قانونی 
پیدا می کند و می توان از آن را به عنوان مال یاد کرد.

غالمرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اکنون که 
صالح آبادی، سکانداری بانک مرکزی را به عهده گرفته 
اســت بــه محــض ورود نخســتین شــورای فقهــی بانک 
مرکزی را تشکیل داد افزود: او ایده هایی را مطرح کرد 
که نشان دهنده نگاه جدی وی به آینده و تحول جدی در 

زمینه به کارگیری مسائل اسالمی و بانکی است.
او گفــت: دولــت بارهــا از ابزارهــای مختلف مالی 
بهره مند شده است، اکنون توسعه اندیشه و تفکر برنامه 
بانکداری اسالمی را در شورای فقهی بانک مرکزی شاهد 

هستیم.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: ارتقای جایگاه دبیرخانه شــورای فقهی و فراهم 
کردن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورا در 
بدنه بانک ها از جمله مسایلی است که صالح آبادی آنها 
را مطرح و بستر الزم را برای پیاده کردن آن فراهم کرده 

است.
وی در ادامه با تاکید بر رمز ارزها اظهار کرد: رمز 
ارزها پدیده ای نوظهور هستند که برخی آن را ارز مجازی و 

دیجیتالی نام گذاری می کنند.
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بــر  ســخت گیری  مــورد  در  جمهــوری  رئیــس 
بدحســاب های حرفــه ای تــا ســهل گیری بــر مــردم به 

بانک ها تذکر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت هللا سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در نشستی 
با مدیران عامل بانک ها با بیان اینکه دولت سیزدهم 
اصلی ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه های 
مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به 
سطح مطلوب می داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر 
و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در 

نظام بانکی است.
رئیس جمهوری افزود: نظام بانکی با دو دسته 
مشکالت درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه 
نظام بانکی نتواند این مشکالت را مرتفع کرده و عملکرد 
صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را نیز نقض کرده 

است.
رئیسی ادامه داد: خود بانک ها با همکاری بانک 
مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی 
و رفع مشــکالت درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا 
بــا بازنگری مقــررات بانکی به رفــع تعارض ها، ایجاد 
شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت های بانکی در زمینه 
ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بزرگترین سرمایه بانک ها، آبرو 
و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این 

ســرمایه با امانتداری صحیح بانک ها از پول 
مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این 

اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا نظام 
بانکی با »خودمراقبتی« پیش و بیش از هر کس مانع 

از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
رئیس جمهور بازنگری در عملکردها را در کنار 
بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: 
هــدف تحــول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل 

مراودات بانکی در کشور با احکام اسالمی است.
آیت هللا رئیســی گفت: تجربه و دانش مدیران 
بانکی ســرمایه ای ارزشــمند است که به ایجاد تحول 
واقعــی در نظــام بانکــی کمک می کنــد. در عین حال 
مدیــران بانک هــا بدانند که شــرط موفقیت در ایجاد 
تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان 
نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشند. 
رئیــس جمهوری افزود: مدیران بانکی همچنین باید 
ریســک پذیر و مســئولیت پذیر باشــند و مدیــری کــه 
شجاعت نداشته باشد، نمی تواند مجری خوبی برای 

سیاست های تحولی باشد.
رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت 
و دقت و در عین حال شجاعت در چارچوب مقررات 
الزام آور، برای ایجاد تحول در نظام بانکی تالش کنند.
او همچنیــن توســعه زیرســاخت ها و خدمــات 
الکترونیــک در بانک هــا را باعــث ارتقــای شــفافیت و 

عملکــرد  بــر  نظــارت  تســهیل 
بانک ها دانست.

رئیسی بر ضرورت توسعه جریان 
قرض الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانک ها 
تالش کنند کارمزد و سود تسهیالت اعطایی را تا حد 
ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیالت 
خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ 

بانک ها به مردم تسهیالت بدهند نه تضییقات.
وی اظهار کرد: مقررات بانک ها در اعطای تسهیالت 
به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیالت به 
افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب 
بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع 
و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب ها با 
بانک های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی 
بین بانک ها وجود داشــته باشــد که از ارتباط چنین 
افرادی با بانک های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت 
از تسهیالت بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و 
ابالغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه 
وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیالت گیرنده مجاز 
نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به 
نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از 
نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ 

را به آنها بازگرداند.

رئیــس جمهــوری در 
بخش دیگری از سخنانش، 
خاطــر نشــان کــرد: بانک هــا تــا آنجا که 
ممکــن اســت از تملیک واحدهــای تولیدی خودداری 
کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه ترین 
زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه اندازی و یا 
واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار 

نشوند.
رئیس جمهــوری، بــر ضرورت هدایــت نقدینگی 
به سوی نظام تولید تاکید و اظهار کرد: اگر نقدینگی 
به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل 
در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به 
بار می آورد. رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های 
اقتصادی از سوی بانک ها را امری مفید، اما بنگاهداری 
را مضــر عنــوان کــرد و گفــت: ایجــاد بنــگاه آری امــا 
بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک ها باشد.
در ایــن جلســه کــه بیــش از ۲ ســاعت به طول 
انجامیــد، عــالوه بــر مدیران عامل بانک های کشــور، 
معاون اول رئیس جمهوری،  رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس کل 
بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت 

برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

تالش ترکیه برای دالرزدایی سریع
ترجمه: سلیم حیدری

آرام شدن وضع کرونا تا چند ماه آینده
ترجمه: محمود نواب مطلق

»ما هرگز برای استفاده از نفت به خط 
پایان نخواهیم رسید«

به اعتقاد میشل، استاد دانشگاه »لورِن« اگر زمانی فرا رسد که از 
نفت برای تولید انرژی دیگر استفاده نشود قطعا از معادن آن در 

صنعت شیمی استفاده خواهد شد

وزیــر دارایی کشــور ترکیه 
در  کــه  اســت  شــده  متعهــد 
آینــده کاهــش ارزش  روزهــای 

دالر را تسریع کند.
بــه گفتــه نورالدیــن نباتی، 
وزیــر خزانه داری و دارایی ترکیه، 
رونــد دالرزدایی از اقتصاد ترکیه 
در هفته های آینده تسریع خواهد 

شد.
وی گفت که دولت تبدیل ذخایر ارزی کشور 
بــه لیــر ترکیه را افزایش خواهــد داد و افزود که 
مطابق این برنامه بیش از 131 میلیارد لیر )9.69 

میلیارد دالر( به حساب ها واریز شده است.
برنامه دولت که ماه گذشته رونمایی شد، با 
هدف محافظت از سپرده های لیر در برابر کاهش 
بیشتر ارزششان و همچنین ایجاد احساس امنیت 
بیشتر شهروندان در هنگام نگهداری پس انداز خود 

در بانک، در نظر گرفته شده است.
کاهش در حساب های سپرده فارکس آغاز 
شده است. نباتی روز شنبه در صحبت با روسای 
سازمان های غیردولتی )NGO( در استانبول گفت: 
ما شاهد ادامه روند کاهشی در حساب های سپرده 

ارزی خواهیم بود.

حــال  در  ترکیــه  اقتصــاد 
حاضــر در بحــران اســت و تــورم 
بــاال همچنــان در حــال افزایــش 
است. این در حالیست که رشد 
اقتصادی متوقف شــده و ذخایر 
ارزی این کشور به شدت کاهش 
یافته است. در ماه دسامبر )آذر(، 
پول ملی در برابر دالر آمریکا به 
پایین ترین سطح خود یعنی 18.4 
سقوط کرد. لیر در سال ۲0۲1، 44 درصد تضعیف 
شد، اگرچه ماه گذشته پس از رونمایی دولت از 

طرح جدید این نوسانات کاهش یافت.
نباتی، همچنین ابراز امیدواری کرد که تورم 
در ترکیه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود، 
تک رقمی شود. در ماه دسامبر )آذر(، نرخ تورم به 
باالترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته 

رسیده است و این نرخ به 36 درصد رسید.
وی گفت: »با سیاست های مالی و گام هایی 
که برمی داریم وارد انتخابات می شویم... سال آینده 
همه ما تورم تک رقمی را تجربه خواهیم کرد و بعد 
از سه ماهه اول ]۲0۲۲[ شاهد تغییر خواهیم بود.«
منبع: راشاتودی

فیشــیر«  پروفســور»آلَن 
مــاه  تــا  می کنــد  پیش بینــی 
مارس)اســفند( وضــع کرونــا بــه 
مــرد  کــه  او  می رســد.  آرامــش 
واکســن دولت لقب گرفته است 
بــا  طوالنــی  مصاحبــه  یــک  در 
مجله اکسپرس به تشریح وضع 
کرونــا و موقعیــت امــور مربــوط 
بــه ســامت در کشور)فرانســه( 

ظــرف چنــد مــاه آینــده پرداخت و نســبت به آن 
ابراز خوش بینی کرد. 

وی اعالم کرد :» ما در ماه مارس )اســفند( 
خواهیــم توانســت موج فعلی کوویــد را به خوبی  
کنترل کنیم. از این رو رسیدن به یک دوره آرامش در 
انتظار ماست. قطعا سویه های جدید در راهند اما 

امید ما آنست که آنها بسیار کم خطرتر از سویه های 
فعلی خواهند بود.« دلیل او میزان باالی ســطح 
ایمنی مردم است که تا آن زمان به حد باالیی خواهد 
رسید. »آلن فیشیر« معتقد است در پایان این موج 
تا شش هفته آینده میزان قدرت دفاعی مردم در 

برابر این بیماری به سطح باالیی 
رسیده است.

حدود 30 میلیون فرانسوی 
کامــل  طــور  بــه  حاضــر  درحــال 
واکسن های خود را زده اند. این رقم 
تا آن زمان احتماال به 4۵میلیون 
بــدون  رقــم  ایــن  می رســد.  نفــر 
احتســاب افرادیســت کــه در اثــر 
عفونت ایمن شده اند.این امر به 
کنترل سیر بیماری کمک شایانی می کند. در مورد 
احتمال ظهور ســویه های جدید او معتقد اســت: 
»ظهور سویه های جدید محتمل است اما خطر آنها 
در مقایسه با سویه های فعلی بسیار کمتر است. 
برای آنکه سویه ای به عنوان سویه جدید شناخته 
شود باید ویژگی های بسیار متفاوتی با سویه های 

معمول داشــته باشــد. در نتیجه باید جهش های 
فراوانی در آن رخ دهد و این امر محتاج زمان است. 
در نتیجه قدرت کشندگی آن در بیمار بسیار کمتر 
می شود و از میزان خطر آن تا حد زیادی کاسته 

منبع: فیگاروخواهد شد.«

میشــل«  »ریمونــد 
در  متخصــص  پژوهشــگر 
و  هیدروکربورهــا  ژئوشــیمی 
استاد دانشــگاه »لورِن«معتقد 
اســت: »ما هرگز برای استفاده 
از نفــت به خط پایــان نخواهیم 
رســید. اگــر زمانــی فرا رســد که 
از نفــت برای تولیــد انرژی دیگر 
اســتفاده نشــود قطعا از معادن 

آن در صنعت شیمی استفاده خواهد شد.«
اما چرا صنعت شیمی به نفت محتاج است؟ 
زیرا نفت تنها ماده موجود در کره خاکیست که 
هم پرانرژیست، هم پر مولکول است و هم تنوع 
فراوان دارد. چون نفت از موجودات زنده ای به نام 
فیتوپالکنتون ها به وجود می آید؛ ده ها هزار مولکول 
کربن و هیدروژن طی فرآیندهای آلی در آن گرد هم 
آمده اند. از اینرو به انحا مختلف می شود از آنها 
بهره برداری کرد. به همین دلیل به عقیده » ریموند 
میشل« استفاده صرف از این ماده خام برای تولید 
انرژی به نوعی قدرناشناسی از نعمتهای خداوند 

محسوب می شود. 
سوال دیگری که مطرح است آنست که آیا در 
صنعت شیمی می توان از نفت صرف نظر کرد؟ بله، 
اما مقادیر بسیار زیادی انرژی برای به وجود آوردن 
ترکیباتی آلی بر پایه مولکول های فراوان کربن و 

هیــدروژن مورد نیاز اســت و این 
یعنی گاز کربنیک و آب. 

به عبارت دیگر اگر نیازمند 
تولید ماده آلی باشیم باید حتما یا 
ازموجود زنده بهره مند شویم و یا از 
نفت خام که درحقیقت مشتق از 

موجود زنده است.
ســوال دیگــری کــه مطــرح 
اســت آنســت که آیا بــرای تولید 
انرژی از سایر مواد شیمیایی جایگزین نفت خام  
می توان در انتظار استفاده های متنوع و مختلف 
بود؟ در فرانسه چوب به عنوان بخش عمده ای از 

انرژی های تجدیدپذیر تلقی می شود.
اما برای جایگزینی نفت خام  در حوزه تولید 
انرژی به وسیله چوب نیازمند استفاده از مقادیر 
فراوان چوب خواهیم بود. با این شیوه در زمان 
بسیار کوتاهی دیگر از جنگلها اثری باقی نخواهد 
ماند. در صنعت شیمی می توان بر پایه موجود زنده 
تمامی پیش سازهای شیمیایی مورد نیاز را تولید 
کرد اما طی روندی از تغییر و تحوالت  فراوان میسر 
است. تولید پیش سازهای شیمیایی بر پایه موجود 
زنده می تواند با تولیدات کشاورزی نیز رقابت کند. 
در این حالت می توان مزارع دریایی با مقادیر بسیار 
زیاد جلبک های دریایی را تصور کرد که به همین 

منبع: لوموندمنظور به وجود آمده اند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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محدوده قیمت موبایل 
چقدر است

رئیسکمیسیونتنظیمبازارانجمنواردکنندگان
موبایــل،تبلــتولــوازمجانبــیضمنارائــهتوضیحاتی
تلفــنهمــراه ریالــی و قیمــتدالری تفــاوت دربــاره
درکشــور،محــدودهقیمــتموبایــلرایــکمیلیــونو

۸۰۰هزارتا۵۵میلیونتومانعنوانکرد.
حبیــب هللا اســدی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهارکرد: 
بــه طور کلی هزینه هــای قانونــی واردات، مالیات، هزینه 
خدمات و ســود واردکننده و توزیع کننده به قیمت دالری 

کاال اضافه می شود و به دست مصرف کننده می رسد.
به گفته او این هزینه ها شــامل پنج درصد حقوق 
و عــوارض گمرکــی و ســود بازرگانــی، ۹درصــد مالیــات 
بــر ارزش افــزوده اســت کــه در زمــان واردات دریافــت 
۱۵درصــد،  واردکننــده  قانونــی  ســود  ســقف  می شــود. 
عمده فروشی ۳درصد و خرده فروشی نیز ۷درصد است، 
امــا بــه دلیــل رقابت بــاال و نیاز بــه گردش بــازار، عموما 
واردکننــده و خرده فــروش بیــش از یک تا ۲درصد ســود 
دریافت نمی کنند. اسدی در ادامه درباره وضع بازار در 
پــی نوســانات اخیــر بــازار ارز، گفت: کاهــش و افزایش 
قیمــت ارز در بــازار آزاد مرجــع واردات قانونــی نیســت. 
در واقــع ارز مــورد نیــاز واردات کاالهــا از ســامانه نیمــا 
تخصیــص داده می شــود و قیمــت موبایل نیز متناســب 
بــا نــرخ همیــن ارز تغییــر می کنــد. نکتــه مهمی کــه باید 
به آن توجه داشــت این اســت که با وجود کاهش نرخ 
ارز در بــازار آزاد طــی روزهای اخیر، اما همچنان شــاهد 
روند افزایشی نرخ ارز در سامانه نیما هستیم. در واقع 
این اتفاق به خودی خود باید نرخ تمام شده موبایل در 
کشــور را افزایــش مــی داد، اما رقابت در بین شــرکت ها 

باعث ثبات قیمت در بازار شده است.

صدور آنی بلیت در داخل 
قطار عملیاتی شد

شــرکتحمــلونقــلریلــیرجــاازفراهــمشــدن
زیرســاختهایصــدورآنــیبلیــتدرداخــلقطــاربــا

بهرهگیریازیکسامانهجدیدخبرداد.
رجبــی،  محمــد  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل شــرکت رجــا بــا ابــراز خشــنودی از تهیــه و 
رؤســای  ویــژه  اندرویــدی  پایانــه  ۲00دســتگاه  طراحــی 
قطــار اظهارکــرد:  هــدف ما این اســت که همواره شــاهد 
اســتفاده بیشــتر از سیستم هوشمند و ارتقای ابزارهای 

کنترلی الکترونیکی در شرکت رجا باشیم.
او بــا بیــان اینکه در آینده نیز پروژه های جدیدتری 
بــرای ارتقــای خدمــات بــه مســافران اجــرا خواهــد شــد، 
بــودن  بــه روز  و  شــفافیت  دقــت،  ســرعت،  افــزود: 
اطالعــات مســافری و گــردش جریان نقــدی در قطارها، 

دستاوردهای ارزنده  سامانه جدید شرکت رجاست.
رجبی با بیان به اینکه شیوع بیماری کرونا موجب 
گســترش بســترهای الکترونیکی در کشــور شــد، گفت: 
در شــرکت رجــا نیــز اســترداد آنالین بلیت قطــار یکی از 
نمونه هــای موفــق در این حوزه بود که ســهولت در ارائه 

خدمات به هم وطنان را در برداشت.

مرغ قطعه بندی به نرخ 
مصوب رسید

براســاساعالمرئیسســازمانجهادکشــاورزی
مــرغ تهــران،وزارتجهــادکشــاورزیقیمــت اســتان

قطعهبندیرابهنرخمصوبرساندهاست.
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، حــدود ۱۷روز 
پیش بازرس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان تهران در 
بازدیــد از مرکــز عرضــه مــرغ اظهــار کــرد کــه قیمــت ران 
مــرغ بــدون پوســت نبایــد از ۳۹هزار تومان بــه ازای هر 
کیلوگــرم عبــور کنــد. امــا این نــرخ و قیمت هــای مصوب 
یــک از  دیگــر در خصــوص مــرغ قطعه بنــدی در هیــچ 
فروشــگاه های زنجیــره ای یافــت نشــد و به عنــوان مثال 
ران مرغ با تفاوت هشــت هزار تومانی از آنچه پیش تر 
عنــوان شــده بود حدود ۴۷هــزار تومان به ازای هر کیلو 
بــه فــروش می رســید. رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان تهــران هــم اعــالم کرد کــه این نرخ هــا مربوط به 
گذشــته اســت و بــا توجه به کاهش قیمــت مرغ کامل، 

نرخ مرغ قطعه بندی شده نیز کاهش می یابد.
ایــوب فصاحــت بــرای تحقــق ایــن وعــده نیــز یــک 
بــازه زمانــی ۱۵روزه را وعــده داد. پــس از ســپری شــدن 
وعــده ۱۵روزه، پیگیــر قیمت های جدید مرغ قطعه بندی 
شــدیم که رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان تهران 
گفــت بــا بررســی های صورت گرفتــه، قیمت هــای بــازار و 
فروشــگاه های زنجیره ای درســت اســت و به این ترتیب 
نــه تنهــا نــرخ مصــوب مــرغ قطعه بنــدی شــده کاهــش 

نیافت که با افزایش مواجه شد و به نرخ بازار رسید.
ایــن در حالــی اســت کــه مرغ قطعه بندی شــده در 
میادیــن میــوه و تره بار با قیمــت ارزان تر در حال عرضه 
اســت بــه طــوری کــه مثــالً ران مــرغ در ایــن میادیــن بــا 

قیمت حدود ۴۱هزار و ۵00تومان عرضه می شود.
بــا  می تــوان  کــه  می دهــد  نشــان  موضــوع  ایــن 
بازنگری مناســب، نرخ مرغ قطعه بندی شــده را به نفع 

مصرف کنندگان تغییر داد.
بــا توجــه بــه وعــده جهــاد کشــاورزی مبنی بــر رفع 
ممنوعیت قطعه بندی مرغ در فروشگاه ها، کارشناسان 
معتقدنــد کــه ایــن موضــوع می توانــد به کاهــش قیمت 
مرغ قطعه بندی با توجه به رقابت ایجادشده بیانجامد.
مشــاهدات میدانــی حاکــی از دو نرخــی بودن مرغ 

گرم کامل در بازار است.
بــه گــزارش ایســنا، براســاس مشــاهدات میدانــی 
شــهر  ســطح  خرده فروشــی های  در  گــرم  مــرغ  قیمــت 
تهــران کیلویــی ۳۲تــا ۳۵هــزار تومــان اســت. همچنین 
در میدان هــای میــوه  و تــره بــار نیــز مــرغ گــرم بــا نــرخ 
تنظیــم بــازاری ۲۷هزار و۷۷0تومان بــه مصرف کنندگان 
عرضــه می شــود. قیمــت مــرغ منجمــد تنظیم بــازاری در 
میدان هــای میــوه  و تــره بــار نیــز کیلویی ۲0هــزار تومان 
اســت. نــرخ مصوب هــر کیلو مرغ گرم بر اســاس اعالم 
ســتاد تنظیــم بــازار ۳۱هــزار تومــان و مــرغ منجمــد نیــز 

۲0هزارتومان است.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت 
سیب زمینی در بازار داخلی

عضوهیاتمدیرهانجمنملیسیبزمینیاظهار
کــردکــهبارندگیهــایاخیــربرداشــتســیبزمینیرا
کاهــشوقیمــتآنراحــدود۱۰درصــدافزایــشداده

است.
محمدرحیــم نیــازی در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا بیــان 
افزایــش قیمت ســیب زمینی در هفته هــای اخیر، گفت: 
مرجوع شدن سیب زمینی تاثیری در خرید این محصول 
در بازار داخلی نگذاشــته و میزان خرید این محصول را 
در بازار داخلی کاهش نداده است و حتی در هفته های 
اخیــر شــاهد افزایش ۱0درصــدی قیمت این محصول در 

بازارهای داخلی هستیم.
بــه گفتــه ایــن فعال اقتصــادی، بارندگی هــای اخیر 
در مناطق جنوبی کشور در برداشت این محصول تاثیر 
منفــی گذاشــته اســت. ســیب زمینی طــرح اســتمرار در 
مناطق جنوبی جیرفت، منوجان و جنوب کرمان کشــت 
شــد که ســیل های اخیر به این مزارع آســیب وارد کرده 
اســت. وقتی محصول کشــاورزی در یک منطقه آســیب 
ببینــد از لحــاظ روانی در بازار تاثیر می گذارد و قیمت ها 

باالتر می روند.
او بــا بیــان اینکه رونــد صادرات ســیب زمینی روان 
نیست، افزود: اکنون صادرات سیب زمینی به ازبکستان 
متوقف شــده اســت و این محصول به کشــورهای عراق 
و آذربایجان صادر می شود. در مجموع هدف و اولویت 
تامین نیاز بازار داخلی است و اگر مازادی وجود داشته 

باشد آن را صادر می کنیم.
نیــازی ســالمت ســیب زمینی داخلــی را تایید کرد و 
خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی ما ضعیف است و 
زمانی که روند صادرات برای محصوالت ما دچار چالش 
نمی تواننــد  اقتصــادی  و  بازرگانــی  رایزن هــای  می شــود 
آنگونــه کــه بایــد ورود کنند و مســائل پیش آمده را حل 
و فصــل کننــد. امــا الزم اســت کــه معــاون دیپلماســی 
بازارهــای  حفــظ  بــرای  خارجــه  امــور  وزیــر  اقتصــادی 

کشورهای همسایه باید بیشتر از پیش فعال باشد.
او بــا بیــان اینکــه صــادرات ســیب زمینی به صــورت 
فلــه ای نیســت، گفت: ســیب زمینی مرغــوب بعد از جدا 
کــردن خــاک در غالب گونی های توری و شیشــه ای ۲0تا 
۳0کیلویی بسته بندی و به کشور عراق صادر می شوند.
دارایی نــژاد،  مصطفــی  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
رئیــس اتحادیــه بارفروشــان بــا تاکیــد خبــر گران شــدن 
نرخ ســیب زمینی در میدان میوه و تره بار تهران، گفت: 
ســیب زمینی در اســتان های همدان، زنجان، کرمانشاه، 
اردبیــل کشــت و کار می شــود. اکنــون ســیب زمینی نــو 
جیرفــت کــه به تازگی برداشــت شــده ۱0درصــد افزایش 

قیمت را تجربه کرده است.
او قیمــت ســیب زمینی در میــدان را کیلویی ۷هزار 
رونــد  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  ۵00تومــان  و  ۹هــزار  تــا 
توزیــع ســیب زمینی در بــازار کنــد شــده اســت و همیــن 
مســئله باعث افزایش قیمت این محصول شــده اســت 
برنامه هــای بــرای افزایش توزیع در دســتور کار داده ایم 
امــا از آنجایی کــه بارندگی ها تا در هفته آینده نیز ادامه 
دارد پیش بینی می کنیم که قیمت سیب زمینی همچنان 

باال بماند و کاهش نیابد.
رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان افت 60درصدی 
صــادرات ســیب زمینی، افــزود: ســالمت ســیب زمینی از 
ســوی ســازمان های ذی صالح تایید شــده اســت. اکنون 
بایــد بــه فکــر تامیــن نیاز بازار داخلی باشــیم ســپس به 

صادرات بیاندیشیم.

مواد خوراکی در صدر 
فهرست کاالهای قاچاق

مدیــرکلبازرســیوامــورقاچاقســازمانحمایت
گفتکهبیشترینکاالیقاچاقکشفشدهدر۹ماهه
لــوازمیدکــی مــوادخوراکــی،غــالت، امســالشــامل

خودرو،دخانیاتورایانهبودهاست.
بــه گــزارش ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، علیرضــا رســتمی اظهــار کــرد: از ابتــدای 
ســال جاری تا پایــان آذر، ۳۸۷هزار و ۴۱۴مورد بازرســی 
نماینــدگان  حضــور  بــا  مشــترک  گشــت های  قالــب  در 
دســتگاه های نظارتــی برای مقابله بــا عرضه، نگهداری و 
فروش کاالی قاچاق در سطح کشور انجام شده است.
بــه گفتــه او، در نتیجــه ایــن بازرســی ها طــی مدت 
یادشده، 6هزار و ۵۴۱پرونده قاچاق به ارزش ۲0هزار و 

۵۷۹میلیارد ریال تشکیل شده است.
مدیــرکل بازرســی و امــور قاچــاق ســازمان حمایــت 
از  پــس  متخلفــان  پرونده هــای  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا 
اختیــار  در  تکلیــف  تعییــن  بــرای  تکمیلــی،  تحقیقــات 
تعزیــرات حکومتی اســتان ها قرار گرفته اســت، تصریح 
کــرد: بیشــترین کاالی قاچــاق کشــف شــده در ۹ماهــه 
امسال شامل مواد خوراکی، غالت، لوازم یدکی خودرو، 

دخانیات و رایانه بوده است.
رســتمی ضمــن تأکیــد بــر لــزوم افزایــش همــکاری 
موجــود  وضــع  بــه  توجــه  بــا  نظارتــی  دســتگاه های  بــا 
اقتصــادی، افــزود: بایــد گشــت های مشــترک بــا هــدف 
برخــورد بــا تخلفات حــوزه احتکار افزایش یابــد و تمرکز 
ایــن گشــت ها نیــز بــر موضوع احتــکار و اختفــا به قصد 

گرانفروشی باشد.
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت در 
ادامــه بــا بیــان اینکه تالش جــدی صورت می گیــرد تا به 
شــکایات ثبت شــده در زمان قانونی آن رســیدگی شود، 
اعالم کرد: در ۹ماهه اول امسال ۱۵۳هزار و ۲۵۸فقره 
گــزارش و شــکایت مردمــی اعم از حقیقی یــا حقوقی از 
تخلفــات واحدهــای صنفــی و غیرصنفــی براســاس نــوع 
تمــاس به صــورت حضوری، تلفنــی، کتبی و به خصوص 
پورتــال بــه ســامانه ۱۲۴ ســتادهای خبــری ســازمان های 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها دریافــت و بررســی 

شده است.
در  مســتقر  بازرســان  شــد:  یــادآور  رســتمی 
ســازمان های صمــت اســتان ها بــرای کنتــرل و نظــارت 
بــر کاال و خدمــات، آمادگــی الزم در زمینــه پاســخگویی 
مردمــی  گزارش هــای  بــه  ویــژه  رســیدگی  و  ســریع تر 
دریافتــی از طریــق ســامانه های الکترونیکــی را دارنــد و 
شــهروندان قــادر خواهنــد بود با دریافت کــد پیگیری از 

نتیجه شکایت خود در حداقل زمان مطلع شوند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

اعضــایســازماننصــرتهــرانبــابیــان
تاکیــد کشــور اینترنــت کنونــی مشــکالت
کردندکهتعرفههایفعلیجوابگویتوســعه
اینترنــتثابــتیاســیارنیســتودولتباید
مبتنــیبــرواقعیتتصمیمبگیــردوتعرفهها
درایــنحــوزهرابــراســاسمنطــقاقتصادی

موجودتعیینکند.
به گزارش ایسنا، نشست خبری دی ماه 
ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای اســتان تهران 
برگــزار شــد. حســین اســالمی، رئیــس هیــات 
مدیــره ایــن ســازمان با بیان وضع نابه ســامان 
داد:  توضیــح  کشــور،  در  اینترنــت  ســرعت 
مجموعــه نظام صنفی انتقال دهنده نگاه های 
اعضــای صنــف اســت و ســاماندهی اینترنــت 
بیشــتر در حــوزه اختیــارات نهادهای مســئول 
کشــوری اســت. البتــه بــدون شــک اتفاقاتــی 
دربــاره اینترنت ســیار و حــوزه ارتباطات ثابت 
افتاده جای انتقاد دارد. سرمایه گذاری نکردن 
مجموعه هایی که در این زمینه فعالیت دارند 
و تعییــن تعرفــه بــه شــیوه دســتوری، مســیر 
کنونی را با موانع مختلفی مواجه کرده است.
اســالمی خاطرنشــان کــرد: دولــت بایــد 
کــه  ایــن موضــوع را داشــته باشــد  شــهامت 
مبتنــی بــر واقعیــت تصمیم بگیــرد و تعرفه ها 
را در ایــن حــوزه بــر اســاس منطــق اقتصــادی 
موجود -چه راجع به اینترنت سیار و چه راجع 
بــه اینترنــت ثابت- تعییــن کنــد. تعرفه گذاری 
باید به بخش خصوصی و صنف واگذار شــود 
یا حداقل آهســته آهســته در این مســیر قرار 

بگیرد.
را  ای نمــاد  اگــر  اینکــه  بــه  پاســخ  در  او 
تضمین فعالیت کسب وکارهای آنالین ندانیم 
چــه تضمینــی بــرای خریــد اینترنتــی کاربــران 
ای نمــاد هیــچ تضمینــی  گفــت:  دارد،  وجــود 
از  احــراز هویــت می کنــد.  و صرفــا  نمی کنــد 
برخــی کســب وکارهایی که ای  نماد داشــته اند 
هم کاله برداری کردند و همچنان پرونده آنها 
باز اســت، در حالی که بر اســاس سوابق یک 
فــرد و زمــان حضــور در بازار همیشــه می توان 
نصــر  در  مــا  داد.  ارائــه  را  تضمیــن  بهتریــن 
تهــران، دغدغه نهادهــای نظارتی را می فهمیم 
و مخالــف هرگونــه بی قانونــی هســتیم با این 
مفهــوم همراهیــم امــا ایــن نحــوه اجــرا ممکن 
اســت بــه برخی از کســب وکارهای خــرد، نوپا 
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  و  برســاند  آســیب 

رویکرد فعلی را سازنده نمی دانیم.

زمانبرگزاریالکامپتغییر
نمیکند

نظــام  ســازمان  مدیــره  هیــات  رئیــس 
صنفــی رایانــه ای اســتان تهران گفــت: یکی از 
موضوعاتــی که در ماه گذشــته در نصر تهران 
و ســابقه  حــل مشــکل ســقف  دنبــال شــد، 
واردات دو مجموعــه، اپراتورهــا و بانک هــای 
خصوصــی با همــکاری وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت بــود. ایــن شــاهد مثالــی اســت کــه 
ســازمان نصــر تهــران تــالش می کنــد فــارغ از 
همــواره  ارتباطــات  وزارت  بــا  کــه  ارتباطاتــی 
داشــته بــا ســایر دســتگاه ها هــم وارد تعامــل 

شده و پیگیر منافع اعضای صنف باشد.
اســالمی با بیان تشــکیل کمیسیون های 
تخصصی، توضیح داد: همانطور که می دانید 
در این دوره، هرم مدیریتی به شکلی خواهد 
بــود کــه کارگروه ها و کمیســیون ها بیشــترین 
نقــش را در اداره کــردن امــور و تحقق اهداف 
صنــف داشــته باشــند. همچنیــن دســتور یــا 
مصوبــه کمیتــه ملــی کرونــا تنها چیزی اســت 
که می تواند روند برگزاری نمایشــگاه را تغییر 

دهــد نــه هیچ  دســتور، توصیه یا ابــالغ دیگر. 
تنها موردی که به نظر ما نیاز به اصالح دارد، 
ساعت آغاز برگزاری نمایشگاه است و تالش  
می کنیــم ســاعت شــروع رویــداد را از ۸ بــه 
۱0صبــح یا دیرتــر تغییر دهیــم. البته برگزاری 
تاییــد  مــورد  تابســتان  فصــل  در  نمایشــگاه 
ماســت و احتمــاال ســال آینــده ایــن رویداد به 
ســیاق سابق در میانه تابستان برگزار خواهد 

شد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای اولیــن بــار در 
۱6ســال اخیــر، برگزارکننده و صاحــب قرارداد 
نمایشــگاه الکامــپ، نصر تهران اســت، اظهار 
امیدواری کرد که امسال این نمایشگاه نقطه 
عطفــی بــرای حــوزه فــاوا باشــد. بــه خصــوص 
کــه در وضــع فعلی اقتصاد کشــور نصر تهران 
وظیفــه خــود می دانــد مهم ترین رویــداد حوزه 
فــاوا را طــوری برگــزار کند که عایــدات مادی و 
معنــوی آن برای اعضا محفوظ بماند. الکامپ 
دیگر آن الکامپ سابق نیست و حوزه اقتصاد 
قــرار  کــه هــدف  اســت  دیجیتــال چندســالی 
گرفتــه، ســعی می کنیــم اولین صنفی باشــیم 
ایــن رویــداد از ابزارهــای  بــرای برگــزاری  کــه 

صنفی فناورانه استفاده می کنیم.

اجباریکردناینماد
کسبوکارهایخردرافلج

میکند
همچنین رضا قربانی، عضو هیات مدیره 
اظهــار  ای نمــاد،  دربــاره مســاله  تهــران  نصــر 
کــرد: اخــذ ای نماد بــرای همه کســب وکارهای 
آنالین اجباری شــده اســت. جهت اســتحضار 
اینکــه هیــچ کدام از پرداخت یارهــا از مقررات 
کمیســیون  در  مــا  امــا  نکرده انــد،  اســتنکاف 
مقــررات  ایــن  بــر  زیــادی  نقدهــای  فین تــک 
داریم. بر همین اســاس هیات مقررات زدایی 
و اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
را همــراه خودمــان کرده ایم و در حال پیگیری 
جدی این مســاله برای جلوگیری از آســیب به 

کسب وکارها هستیم.
او در ادامــه گفــت: یــک میلیــون درگاه 
پرداخت در کشور داریم که از این تعداد کمتر 
از ۷0هزار درگاه یا کمتر »ای نماد« گرفته اند. 
کســب وکارهای  ۵درصــد  تنهــا  واقــع  در 
اینترنتی، اکنون ای نماد دارند. بعد از اجباری 
شدن ای نماد، بر اساس آمارهای منتشرشده 
از شاپرک، ۸0درصد در سمت درگاه ها ریزش 
داشــته ایم. ایــن قانــون محیــط کســب وکار در 
ایــران را برای کســب وکارها نامســاعدتر کرده 
اســت. بر اســاس آمارهای منتشرشــده ایران 
در حــوزه کســب وکار در جایــگاه ۱۳0قرار دارد 

که این جایگاه اصال قابل دفاع نیست.
رئیس کمیســیون فین تــک افزود: اکنون 
هیــچ  درگاهــی بــدون داشــتن ای نمــاد شــکل 
نمی گیــرد. ایــن رویکــرد منجــر به شــکل گیری 
امضای طالیی خواهد شــد و ما بر این باوریم 
که امضاهای طالیی زمینه ســاز فســاد و رانت 
خواهــد شــد. اگر قرار اســت هــر کالهبرداری 
بتوانــد ای نمــاد بگیــرد صرفــا کار را برای آن ها 
کــه می خواهند فعالیت قانونی کنند، ســخت 
کرده ایــم. شــیوه درســت ایــن اســت کــه هــر 
تشــخیص  می خواهد-بــه  کــه  کســب وکاری 
خــودش- ای نمــاد بگیــرد. در گذشــته دیدیــم 
کــه ســکه ثامــن، آی ماینــر درگاه هایــی بودنــد 
پرونــده  امــا  بودنــد  ای نمــاد  بــه  مجهــز  کــه 

کالهبرداری آن ها همچنان باز است.

فعالیتبرایماینرهایقانونی
سختشدهاست

رمزارزهــا  دربــاره  همچنیــن  قربانــی، 
بــا محوریــت کمیســیون فین تــک در  گفــت: 
تالشــیم نهادهــای تنظیم گــر را در ایــن حــوزه 
فعال کنیم. چرا که متاســفانه اکنون، شرایط 
بــرای ماینرهــای قانونــی بســیار ســخت شــده 
اســت. همچنین صرافی های رمزارز در کشور 

کماکان متحمل فشارهای زیادی می شوند.
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
وضــع  بــه  کمــک  بــرای  فین تــک  کمیســیون 
ماینرهــا چــه برنامه هایی داشــته، گفت: نامه 
توقــف کار ماینرهــا بــرای تابســتان و البتــه تــا 
پایــان شــهریور بــوده اســت. توانیــر همچنــان 
بــه ماینرهای قانونــی اعالم کرده امکان ادامه 
فعالیــت ندارنــد و نامــه ای بــرای فعالیــت آنها 
ارائه نشــده، گویا توقف عملکرد تا ۱۵ اسفند 
تمدید شده و ماینرهای قانونی خاموش است 
و ایــن صنعــت به ســمت جریــان غیرقانونی و 
رشــوه حرکت کرده اســت. کمیسیون فین تک 
نصــر تهــران با همراهــی کمیســیون بالکچین 
نصرکشــور ایــن رونــد را پیگیــری می کنــد، اما 

همچنان نتیجه ای حاصل نشده است.
عضــو هیات مدیــره نصر اســتان تهران با 
بیــان پیشــنهاد نصــر بــرای اســتفاده ماینرهــا 
از گاز بــه جــای بــرق گفــت: بــا توجــه بــه ایــن 
موضوع، ماینرها می توانند با این روش از گاز 
بــرق تولیــد کنند و مــازاد آن را هم به صنعت 

برق کشور تزریق کنند.

رمزارزملی،راهبهجایی
نخواهدبرد

قربانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا رمــزارز ملــی می توانــد منجــر بــه توســعه 
فرهنگ حداقلی در حوزه رمزارز شود یا خیر، 
گفــت: صراحتــا نــه. رمــزارز ملی هیــچ تاثیری 
در توســعه فرهنــگ نخواهــد داشــت. ریــال 
دیجیتال با هر اسمی چه تفاوتی با ریال های 
کیــف پولمــان دارد؟ در دنیــا پشــت ارزهــای 
دیجیتال طال، فلزات گرانبها، دالر و ... است.
او ادامه داد: ریالی که ساالنه ۲۵درصد 
چــه  آن  دیجیتال کــردن  دارد،  افــت  ارزش 
ســال  پنــج  کــه  نــرود  یادمــان  دارد؟  ســودی 
اســت که فعاالن بخش خصوصی درخواست 
داده انــد در ایــن حــوزه مقررات گذاری شــود و 
هنــوز این حــوزه بالتکلیف مانده اســت. ایده 
رمــزارز ملــی ایــده عجیــب غریبــی در ایــران 
اســت؛ چرا که دیجیتال کردن ریال، با ارزش 

و پشتوانه فعلی، بی معنی است.
رئیــس کمیســیون فین تک یکــی دیگر از 
موضوعات مورد پیگیری در این کمیسیون را، 
لندتک ها عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد 
بانک مرکــزی در حــال ایجاد انحصار اســت. با 
هرگونــه انحصــاری در نهایــت مقابلــه خواهد 
کارهــا  و  کســب  متوجــه  تهدیدهایــی  شــد، 
شــده که اگر احســاس کنیم انحصــاری ایجاد 
می کننــد ممکــن اســت بــا صراحــت بیشــتری 

وارد شویم و جریان انحصار را اعالم کنیم.
قربانــی تاکیــد کــرد که در رابطــه با طرح 
صیانت باید از توان بخش خصوصی استفاده 
شــود و در جلســاتی که دوستان جلو می برند 
بدانند اگر قرار اســت بخش خصوصی را دور 

بزنند، هرگز به نتیجه نخواهند رسید.

دولتبایدازدخالتمستقیم
درسرمایهگذاریبپرهیزد

آیدیــن عدالــت، عضــو هیــات مدیــره و 
رئیــس رســته ســخت افزار و ارتباطــات نیــز بــا 
بیان مدل اقتصادی و بومی سازی شبکه ملی 
اطالعــات از ســوی بخــش خصوصی گفت: در 

ماه گذشــته تعامل موثری با وزارت ارتباطات 
بــر کســب ســهم  ارتباطــات،  داشــتیم. وزیــر 
۱0درصدی آی سی تی از تولید ناخالص داخلی 
کل کشــور تاکیــد دارد. او همچنیــن به فراهم 
کــردن دسترســی بــه اینترنــت بــرای مصــارف 
خانگــی با ســرعت ۲0مگابیــت و فراهم کردن 
دسترســی بــا ســرعت بیــن ۵0تــا ۱00مگابیت 
برای مصارف تجاری تمایل دارد که کلیات این 
برنامه هــا در معاونت های مربوطه تاییدشــده 

و در مرحله تدوین جزئیات قرار داریم.
ســازمان  معاونــت  ســه  بــا  افــزود:  او 
فنــاوری اطالعــات، معاونــت ســازمان تنظیــم 
مقــررات رادیویــی و معاونــت برنامه ریــزی و 
نظــارت راهبردی جلســاتی برگــزار کردیم. یک 
موضــوع اصلــی مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و 
آن ایــن بــود که تکمیل شــبکه ملــی اطالعات 
تجهیــزات،  زیرســاخت ها،  داخلی ســازی  و 
خدمات پشتیبانی حتما با استفاده از ظرفیت 

بخش خصوصی رقم بخورد.
رســته  رئیــس  و  مدیــره  هیــات  عضــو 
ســخت افزار و ارتباطــات تاکید کــرد: فراموش 
نکنیــم کــه دولــت بــه شــکل مســتقیم هرگــز 
نبایــد به ســرمایه گذاری و جزئیــات پروژه های 
آی سی تی ورود کند. تالش نصر تهران بر این 
اســت کــه در ایــن پــروژه ســه تــا چهار ســاله، 
از ورود مســتقیم دولــت جلوگیــری کنــد و در 
ایــن راســتا افراد متعــددی از بخش خصوصی 
و بدنــه دولت در جلســات گرد هم می آیند تا 
بــه یک ســازوکار اســتاندارد و مــدل اقتصادی 

پایدار برسیم.
کمیتــه  پیگیــری  بیــان  بــا  عدالــت 
بومی سازی شبکه ملی اطالعات، توضیح داد: 
نماینــدگان مختلفــی از وزارت صمــت، بانــک 
مرکــزی و بخش های مختلف وزارت ارتباطات 
در ایــن کمیتــه حضــور دارنــد. تمرکــز بــر ایــن 
است که چه چیزی را بومی کنیم و چه چیزی 
را نــه و هزینــه و فایده هــا در این راســتا مورد 
بررســی قرار می گیرد. حمایت های دولت باید 
از بخش هایــی صــورت بگیــرد کــه هــم توجیه 
اقتصادی برای بخش خصوصی داشــته و هم 

قابل تحقق باشند.

درمسیرتوسعهصادرات
بهسوریهقرارگرفتیم

همچنین علیرضا کشــاورز جمشــیدیان، 
دبیــر ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان 
تهــران بــا بیــان برگــزاری جلســه بــا ســازمان 
فنــاوری اطالعــات، اظهارکرد: موضوع جلســه 
صــادرات بــه کشــور ســوریه بــود کــه از ســوی 
رسته سخت افزار پیگیری می شود. در این باره 
راهکارهــای  و  شــد  برگــزار  خوبــی  نشســت 
افزایــش تجــارت و صادرات به کشــور ســوریه 
بررســی شــد و نتایج خوبی برای شــرکت های 
فعال در حوزه صادرات برای صنف رقم خورد.
الحســینی،عضو  شــریفی  محمدعلــی 
اینترنــت  کمیســیون  دبیــر  و  مدیــره  هیــأت 
نیــز دربــاره مشــکالت کنونــی اینترنت کشــور 
بــه   ۱۳۹۴ ســال  از  تعرفه هــا  داد:  توضیــح 
صــورت دســتوری تعییــن شــد و ایــن مصوبــه 
امــکان توســعه خدمــات را از بخش خصوصی 
گرفته اســت. کمیســیون اینترنت بر این باور 
است که دولت و سازمان تنظیم مقررات باید 
در تســریع و تســهیل ارتباطات بین شرکت ها 
و نهادهــای حاکمیتــی از جمله شــهرداری ها و 
توانیر نقش خود را بازی می کرد، نه اینکه به 
شــکل دســتوری بــرای خدمات، تعرفــه تعیین 
کنــد. بایــد بپذیریم که این تعرفه ها جوابگوی 

توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست.

فروشــندگان صنــف اتحادیــه رئیــس
کــه گفــت پنچرگیــران و روغــن الســتیک،
عمدهفــروشوخردهفــروشفیلتــرروغــنو
انواعروغنموتورهرکدامیکسودحاصلهای
رادارنــدبنابرایــندرجقیمــتکارخانهبرروی

کاالبهنفعمصرفکنندگاناست.
بــا  گفت وگــو  در  ســعادتی نژاد  داوود 
میــزان، در خصــوص درج قیمــت تولیدکننــده 
بــر روی فیلتــر روغــن و روغن موتــور، گفــت: 
اکنــون بــا درج قیمــت کارخانــه بــر روی فیلتر 
روغــن و روغن موتــور باعــث شــده اســت کــه 

عمده فروش هــا  و  ۳درصــد  خرده فروش هــا 
۱۲درصد به قیمت کارخانه اضافه کنند و بعد 

کاال را بفروشند.
فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
الستیک، روغن و پنچرگیران بیان کرد: اکنون 
انــواع روغن موتــور و الســتیک را وارد ســامانه 
جامــع تجارت کرده اند که کار هوشــمندانه ای 
و  تقلبــی  محصــوالت  ورود  از  زیــرا  بــوده، 

روغن های متفرقه جلوگیری می کند.
کــه  مشــکلی  اظهارکــرد:  ســعادتی نژاد 
اکنــون وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا افزایش 

قیمت ۴0درصدی کارخانه ها متأسفانه توزیع 
روغن موتــور کاهــش پیداکــرده و تعــادل بازار 

برهم خورده است.
اکثــر  کــرد:  خاطرنشــان   ادامــه  در  او 
تنهــا  نــه  کــه  گله مندنــد  تعویض روغنی هــا 
بلکــه  پیداکــرده  توزیــع روغن موتــور کاهــش 
را  نمی کنیــم  درخواســت   کــه  روغن موتــوری 
می کننــد  عرضــه  مــا  بــه  تحمیلــی  به صــورت 
بــرای  را  مشــکل  ایــن  کارخانه هــا  بنابرایــن 
واحد هــای خدماتی ایجــاد کرده اند که باید در 

این خصوص تجدیدنظر کنند.

فروشــندگان  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
الســتیک، روغــن و پنچرگیــران در خصــوص 
وضع بازار الستیک خودرو عنوان کرد: اکنون 
در بــازار الســتیک مشــکلی وجــود نــدارد و از 
نظــر الســتیک ســواری، الســتیک ســنگین و 
الستیک ۳۱۵که برای اتوبوس و کامیون بوده 

بازار اشباع و راکد است.
قیمــت مصــوب  بــا  افــزود: الســتیک  او 
وجــود  بــازار  در  داللــی  و  می شــود  عرضــه 
نــدارد ایــن در حالــی بوده که آرامــش در بازار 

الستیک بیشتر از بازار روغن موتور است.

رئیساتحادیهصنففروشندگانالستیکوروغن:درجقیمت
کارخانهبهنفعمصرفکنندگاناست

سازماننظامصنفی
رایانهایاستانتهران:

تعرفههایفعلی
اینترنتجوابگوی

توسعهنیست
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قیمت جوجه ترمز برید
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران بــا بیان 
اینکــه قیمــت جوجه یکــروزه به ۱۰ هزار تومان رســیده 
اســت، گفــت کــه اراده الزم بــرای برخورد بــا واحدهای 
مــرغ مادر متخلــف و دالل بازی موجود در بازار جوجه 

وجود ندارد.
حبیــب اســدهللا نــژاد در گفت وگــو بــا مهر بــا بیان 
اینکــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه نهاده هــای دامی 
همچنان ادامه دارد و مشــخص نیســت که اصالح نظام 
یارانــه ای چــه زمانــی قــرار اســت اجرایی شــود، گفت: از 
شــنبه هفتــه جــاری بارگــذاری نهــاده ذرت در ســامانه 
بــازارگاه آغــاز شــده و طبــق اعــالم مســئوالن بارگــذاری 
کنجالــه ســویا نیــز تــا اواخــر هفته جــاری انجــام خواهد 
شــد. وی اضافــه کــرد: بــر اســاس آنچــه که به مــا اعالم 
شــده طراحــی کارت اعتبــاری بــرای خریــد محصــوالت 
پروتئینــی از جملــه مــرغ، تخــم مــرغ، گوشــت و لبنیات 
در دســتور کار دولت قرار دارد و ســه ماه بعد از اصالح 
نظــام یارانــه ای این طرح اجرا می شــود و بر این اســاس 
کارت مذکور به میزان مشخصی شارژ می شود تا مردم 
بتوانند محصوالت پروتئینی و لبنی مورد نیازشــان را با 

این کارت تهیه کنند.
اســدهللا نــژاد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا بیــان اینکــه قیمت هر کیلوگرم مــرغ زنده هم اکنون 
بیــن ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومــان تــا ۱۹ هــزار و ۷۰۰ تومــان 
اســت، گفــت: قیمــت مرغ گــرم نیز بین ۲۷ تــا ۳۱ هزار 
تومــان اســت. وی بــا بیان اینکه قیمت مــرغ به زیر نرخ 
مصــوب رســیده اســت، از نابســامانی ها در بــازار جوجه 
یــک روزه انتقــاد کــرد و بــا بیــان اینکه قیمــت این نهاده 
بــه ۱۰ هــزار تومــان در هــر قطعه رســیده اســت، افزود: 
متأســفانه قیمــت جوجــه همچنــان بــرای رأس حــدود 
۴هزارتومان باالتر از نرخ مصوب هم به فروش می رسد 
و پیگیری هــای مــا بــرای حل این چالش هنــوز به نتیجه 

نرسیده است.
اسدهللا نژاد گفت: متأسفانه اراده الزم بر برخورد 
بــا واحدهــای مرغ مادر متخلــف و دالل بازی موجود در 

بازار جوجه وجود ندارد.
بــا  زمینــه  ایــن  در  متأســفانه  کــرد:  تصریــح  وی 
یــک دو قطبــی مواجــه هســتیم و همــان قــدر کــه روی 
جوجــه  بــازار  دارد،  وجــود  فشــار  مــرغ  تولیدکننــدگان 
کامالً رها شــده و دســتگاه های نظارتی از جمله سازمان 
حمایت هیچ نظارتی بر بازار این نهاده ندارند و اراده ای 
بــرای کنتــرل قیمــت جوجــه کــه نقــش مهمی بــر قیمت 
تمام شده مرغ دارد، وجود ندارد و مرغداران ما در حال 
زیان هســتند چرا که قیمت تمام شــده تولید برای آنها 
افزایــش پیــدا کــرده امــا قیمت فروش به علــت افزایش 
عرضه و تولید مازاد به شــدت کاهش یافته و در برخی 
از اســتان ها تــا ۴٠٠٠ تومــان هــم زیر قیمت تمام شــده 

نیز رسیده است.

رئیس سازمان توسعه 
 تجارت: صادرات سمند

به روسیه متوقف شد
بــه گفتــه معــاون وزیر صمــت، ایــران در صادرات 
به روسیه سوابق خوبی حتی در حوزه خودرو داشت، 
ســمند که در داخل کشــور انتقاداتی به آن وارد اســت 

سابقه خوبی در صادرات داشت ولی متوقف شد.
بــه گزارش ایلنا، علیرضــا پیمان پاک در مورد وضع 
صادرات به روسیه اظهار کرد: ما در صادرات به روسیه 
ســوابق خوبــی حتــی در حــوزه خــودرو داشــتیم، ســمند 
که در داخل کشــور انتقاداتی به آن وارد اســت ســابقه 

خوبی در صادرات داشت ولی متوقف شد.
توســعه  ســازمان  رئیــس  و  صمــت  وزیــر  معــاون 
تجارت در ادامه بیان کرد: ما در هر حوزه ای در روسیه 
ورود کردیــم، پذیــرش از ســمت طــرف روســی بــود. در 
حوزه های صنعت، محصوالت کشــاورزی، صنایع غذایی 

و پتروشیمی جایگاه خوبی داریم.

 معاون وزیر صمت:
۲۰۹ مشکل واحدهای 

صنعتی احصا شد
معــاون وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه ۲۰۹ مشــکل 
واحدهــای صنعتــی احصا شــد، گفت کــه تاکنون بیش 
از ۱۶۸۹ واحد بازفعال و به چرخه تولید بازگشته اند. 

بــه گــزارش مهر، علی رســولیان اظهار کــرد: برنامه 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران 
در  راکــد  تولیــدی  واحــد   ۱۶۰۰ احیــا  جــاری،  ســال  در 
شهرک های صنعتی و ۴۰۰ واحد در خارج از آن هاست، 
کــه تاکنــون بیــش از ۱۶۸۹ واحــد بازفعــال و بــه چرخــه 

تولید بازگشته اند.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران افــزود: عمــده واحدهــای تولیــدی راکــد 
مربوط به سنوات گذشته است که ۱۷ هزار واحد عنوان 
شــده بــود، امــا پس از پایش هــای دقیق صــورت گرفته، 
۱۲ هــزار و ۶۷ مــورد به عنوان واحدهای راکد شناســایی 
شــده اســت. وی اضافــه کــرد: در ایــن پایــش کــه در ۶۰ 
حــوزه تخصصــی، دالیل تعطیلی ها را مورد بررســی قرار 
داده، مشــخص شــده اســت کــه تمامی ایــن واحدها به 
دلیل نوع تولیدشــان قابلیت احیا را ندارند و طبق نظر 
کارشناســان کلینیک هــای کســب و کار، تنهــا ۶۲ درصد 

این واحدها قابل احیا هستند.
معــاون وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه این کــه تمامــی 
مشــخصات این ۱۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی راکد مانند 
رشــته فعالیت، نشــانی و مشــکالت عنوان شــده توسط 
صنعتگران به صورت گزارش مستند و قابل ارائه موجود 
است، ادامه داد: در ابتدا ۴۴ درصد بنگاه ها، مشکالت 
خــود را تأمیــن مالــی عنوان می کردند، اما مشــاوران ما، 
مشــکالت مدیریتی یا کمبود ماشــین آالت و تجهیزات و 

… را عامل اصلی رکود واحد تشخیص دادند.
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مصوبه اصالحی مربوط به 
فهرست گروه یک کاالهای 

وارداتی با نرخ ارز رسمی 
ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهوری، فهرســت اصالح شده 
گــروه یــک کاالهــای وارداتــی بــا نــرخ ارز رســمی را بــه 

دستگاه های ذیربط ارائه کرد.
بــه گــزارش ایرنا، هیأت وزیران در جلســه مورخ ۸ 
دی ۱۴۰۰، بــا هــدف کمــک بــه واحدهای تولیدی کشــور 
و جلوگیــری از طــرح دعــوی و صــدور حکــم در محاکــم 
قضایــی دربــاره اخــذ مابه التفــاوت نــرخ ارز از ارزهــای 
تأمینی برای کاالهایی که گروه کاالیی آنها از یک  به دو 
تغییر می یابد، با اصالح مصوبه مربوط به فهرست گروه 

یک کاالهای وارداتی با نرخ ارز رسمی موافقت کرد.
بــر این اســاس، مصوبــه اصالحیه مذکــور از تاریخ 
۱۳۹۸/۱/۱ به جــز در مــواردی کــه تــا تاریــخ ۱۳۹۸/۷/۵ 
بــدون بــار مالــی بــرای آنهــا ارز تأمین شــده اســت، الزم 

االجراست.
محمــد مخبــر معــاون اول رئیــس جمهــوری، ایــن 
دســتگاه های  بــه  اجــرا  بــرای  دوشــنبه  روز  را  مصوبــه 

مربوطه ابالغ کرد.

دبیر ستاد نانو مطرح کرد: 
دالیل محقق نشدن پیش بینی 
صادرات یک میلیاردی تا ۱۴۰۴

بــا بیــان ایــن  دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
کــه پیــش بینــی مــی کردیــم در ســال ۱۴۰۴ صــادرات 
محصــوالت نانــو بــه یــک میلیــارد دالر برســد، گفت که 
امــا موانعــی همچون تحریم هــا، نقل و انتقاالت پول و 
کرونا برسر راه تکنولوژی به وجود آمد که شاید چنین 

هدفی محقق نشود.
افتتاحیــه  در  ســرکار  ســعید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نمایشــگاه دســتاوردهای حــوزه نانــو کــه در محــل خانــه 
نــوآوری و فنــاوری ایران )نمایشــگاه بیــن المللی( برگزار 
شــد، ایــن نمایشــگاه را متعلــق بــه معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهوری دانســت و افــزود: محصــوالت 
مســقیم  حمایــت  بــا  نمایشــگاه  ایــن  در  شــده  عرضــه 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه مرحله 

تولید رسیده اند.
وی بــا اشــاره بــه حضــور مســؤوالن صنعــت نفــت 
در ایــن نمایشــگاه، اظهــار کــرد: اعتقــاد داریــم صنعــت 
نفــت پیشــران حوزه هــای اقتصــادی و فنــاوری اســت و 
خوشــحالیم که فعالیت های نانو فناوری ســمت و سوی 
صنعتی به ویژه در حوزه های نفت، انرژی و پتروشــیمی 
یافتــه اســت و امیدواریــم منجر به ارزان ســازی و رقابت 

پذیری و افزایش ارزش افزوده شود.
سرکار با تاکید بر اینکه آنچه که ما را رنج می دهد 
مهاجــرت مغزهــا اســت، ادامــه داد: این در حالی اســت 
که با ســرمایه گذاری در حوزه های دانشــی شــاهد چنین 

اتفاقاتی نخواهیم بود.
وی با اشاره به ارائه بیش از ۵۰ محصول جدید در 
نمایشگاه امروز، خاطر نشان کرد: تولید این محصوالت 
جدای از بودجه ستاد نانو بوده است و تولید محصوالت 
جدیــد فناورانــه می توانــد بــه ایجــاد اشــتغال تخصصــی 

منجر شود.
وی بــا اشــاره بــه توانمندی هــای جوانــان کشــور، 
گفــت: جوانان این مملکت توانســته اند ظرفیت فناوری 
در این حوزه را به ظهور و بروز برسانند و آنچه در حوزه 
دانش بنیانی اتفاق افتاده، تنها ۱۵ درصد پتانســیل های 

کشور است.
ســرکار، ســرمایه گذاری بیشــتر بــر روی مغزهــا را 
موجب شــکوفایی اقتصاد دانســت و ادامه داد:  در این 
سرمایه گذاری اقتصاد مبتنی بر نفت خام و گاز نیست.
وی با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره 
اقتصاد مقاومتی، گفت: ایشان هربار که بحث اقتصاد 
مقاومتــی را مطــرح می کننــد، خیمــه اقتصــاد مقاومتــی 

عمود بر اقتصاد دانش بنیان است.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو گفــت: امــا جای 
تأســف دارد کــه سیاســتگذاران دولــت به این پتانســیل 

بی نظیر کشور یعنی همان جوانان بی توجه هستند.
سرکار افزود: نیروهای انسانی متفکر سرمایه های 
مانــدگار کشــور نخواهنــد بــود و الزم اســت کــه بــه این 
موضوع توجه کنیم؛ چراکه این ثروت را ۲۰ تا ۳۰ سال 
دیگــر  نخواهیــم داشــت و بزرگتریــن کفــران نعمــت در 

کشور در این زمینه رخ می دهد.
بــه  اشــاره  بــا  نانــو  فنــاوری  توســعه  ســتاد  دبیــر 
دستاوردهای نمایشگاه نانو، اظهار کرد: این محصوالت 
حاصل حدود ۲۰ سال تالش مملکت در حوزه نانو بوده 
اســت؛ در ابتــدای کار نانــو شــاید تنهــا ۱۰ اســتاد بــا نانو 
تکنولــوژی آشــنایی داشــتند، اما به مرور پژوهشــگاه ها 
و مراکــز نــوآوری فعــال شــده اند و ایــن در توســعه علــم 

کشور تأثیرگذار بود.
ســرکار بــا بیــان اینکه همیــن توســعه علمی باعث 
شد در بحث نانو درجا نزنیم و علم را به فناوری تبدیل 
کنیــم، گفــت: در حــال حاضــر ۸۵۰ قلم محصــول تأیید 
شــده در ســتاد نانــو در بــازار توزیــع شــده اســت و ایــن 
نشان می دهد نانو تکنولوژی به خوبی به صنایع رسوخ 
پیــدا کــرده اســت. وی عنــوان کــرد: خوشــبختانه اکنون 
در شــرایطی هســتیم که صنایع باور کردند نانو موجب 
ارتقاء محصوالتشــان می شــود و همین باعث شــده که 

صنعت یاور این فناوری باشد.
دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو گفــت: در ســال 
گذشــته طی مراســمی مشــابه در ســازمان  پژوهش های 
فــروش  کــه  کردیــم  اعــالم  ایــران  صنعتــی  و  علمــی 
 ۲۰۰ و  هــزار   ۴ حــدود  ســال ۹۸  در  نانــو  محصــوالت 
میلیارد تومان بوده اســت و پیش بینی کردیم طی ســال 

۹۹ به ۸ هزار میلیارد تومان برسد.
ســرکار ادامــه داد: اکنــون خوشــحالم کــه فراتــر از 
آنچــه پیــش بینــی کردیــم، در فــروش محصــوالت نانــو 
اتفــاق افتــاده و ۱۱ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان حاصــل 

فروش دستاوردهای نانویی بوده است.
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شــرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان 
متولــی تامین کاالهای اساســی گندم، برنج، 
روغــن و شــکر، ســالیانه اقــدام بــه واردات 
میلیون هــا تــن کاالهــای اساســی می کنــد که 
بدیهی است یکی از مهمترین مالحظات این 
شرکت در واردات یاد شده، برخورداری آنها 
از شــاخص های ســالمت اعالم شده از سوی 

دستگاه های نظارتی است.
بــه گــزارش ایرنا، چنــدی پیش در فضای 
مجــازی و برخــی رســانه ها اخبــاری مبنــی بــر 
ورود گندم آلوده به سرب از روسیه به ایران 
منتشــر شــد. در پی ایجاد شــبهاتی در فضای 
مجازی، شــرکت بازرگانی دولتی ایران فرآیند 
بررســی سالمت کاالهای اساســی وارداتی به 
کشــور را تشریح و برای تنویر افکار عمومی و 

اطمینان بخشــی بــه مردم از وجود ســالمت و 
کیفیت کاالهای وارداتی در قالب گزارشی آن 

را منتشر کرد.
گندم هــای  مبــدا   گــزارش،  ایــن  برپایــه 
خریــداری شــده توســط ایــن شــرکت همــواره 
کشــورهای عمده تولیدکننده گندم بوده  است 
تاییــد دســتگاه های  مــورد  آنهــا  تولیــدات  کــه 
نظارت بر ســالمت کشــور قرار گرفته است. در 
ضمــن همه گندم هــای وارداتی شــرکت قبل از 
بارگیــری در کشــور مبــدا  و حمــل به کشــور  از 
ســوی بازرســی بین المللی مورد تایید ســازمان 
اســتاندارد ملــی ایران و بانــک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران نمونه گیری و مورد آزمایش قرار 
می گیرد و با تایید بازرســان بین المللی حمل و 
ثمــن معاملــه پرداخت می  شــود. بنابراین همه 

کاالهــا و محموله هــای وارداتــی مطابق شــرایط 
قــراردادی و اســتانداردهای بین المللــی توســط 
ایــن بازرســان مــورد آزمایــش و ارزیابــی قــرار 
گرفته و هیچ گونه مغایرتی تاکنون از سوی این 

بازرسان گزارش نشده است.
به دلیل خشکسالی در سال زراعی گذشته 
و کاهش تولید گندم داخلی، این شــرکت اقدام 
به تأمین گندم از مبادی مورد تأیید خارجی کرده 
و در ایــن راســتا از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
قریب به ۵.۵ میلیون تن گندم در بنادر شمالی و 

جنوبی ایران تخلیه شده است.
کشــور  نیــاز  مــورد  گنــدم  بــاالی  حجــم 
بــوده اســت کــه در برخــی ماه هــا  به گونــه ای 
بیــش از یــک میلیــون تــن گندم به کشــور وارد 
شــده و بدیهــی اســت که با توجه بــه نیاز مبرم 

اســتان های کشــور بــه گنــدم و محدودیت های 
جــاری در بنــادر کشــور، امــکان نگهــداری ایــن 
کاالها در بندر میســر نبوده اســت و به همین 
خاطــر پــس از انجــام نمونه بــرداری از کاالهــای 
وارداتی توســط دســتگاه های نظارتی )ســازمان 
حفظ نباتات، سازمان ملی استاندارد و سازمان 
غــذا و دارو( و صــدور مجــوز موقــت ترخیــص، 
محموله ها به ســیلوها و انبارهای این شــرکت 

در استان های مقصد حمل می شود.
الزم به ذکر اســت مجوز موقت ترخیص 
فقــط در ازای تعهــد این شــرکت به عدم ورود 
کاال به چرخه مصرف صادر می شود و تا زمان 
صــدور نتیجــه نهایــی آزمون هــای ســالمت از 
ســوی دســتگاه های نظارتی، هیــچ محموله ای 

در دسترس مصرف کننده قرار نمی گیرد.

ســتاد  جلســه  در  صمــت  وزارت 
هماهنگــی اقتصــادی دولت گزارشــی شــامل 
پیشــنهادهایی بــرای رفــع موانــع تولیــد ارائه 

کرد.
ســتاد  در جلســه  تســنیم،  گــزارش  بــه 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت گزارشــی شامل پیشنهادهای 
مــدون ۲۸ ماده ای برای رفع موانع تولید ارائه 
کــرد. محورهــای اصلــی ایــن پیشــنهاد ها کــه 
حاصــل هم اندیشــی و تعامــل بــا ذی نفعــان و 
دســت اندرکاران بخــش تولیــد اســت در پنــج 
حــوزه تامین مالی، مالیــات، تامین اجتماعی، 
زیرســاخت های تولیــد و کســب و کار تدویــن 
شــده که در جلســه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی، یکشنبه 
شــب در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
دولــت بــر اهمیــت رصــد مســتمر تمــام ابعــاد 
اقتصــاد کالن همــراه بــا تحلیــل وضــع موجود 
تاکید و خواستار اتخاذ سیاست های متناسب 
همــراه بــا برنامه ریــزی و اجــرای هماهنــگ و 

سریع در بخش های مختلف شد.
بــر اهتمــام  بــا تاکیــد  رئیــس جمهــوری 

جــدی دولت بــرای تحقق عملی دیــدگاه رهبر 
معظــم انقــالب اســالمی در زمینــه مانع زدایی 
از تولید و پشــتیبانی ها، اظهار داشــت: بسته 

پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ایــن زمینــه باید به ســرعت تصویــب و اجرایی 

شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند 
افزایــش فــروش و صــادرات نفــت در دولــت 

سیزدهم ارائه شد.

بیشــترین  در طــول ۲۰ ســال گذشــته 
میزان سرمایه گذاری خارجی ایران در فاصله 
سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱با حدود ۴.۴ میلیارد 

دالر در هر سال اتفاق افتاده است.
جریــان  بررســی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
آمــار  در  ایــران  خارجــی  ســرمایه گذاری 
حکایــت  ایــن  از  ایــران  آمــار  مرکــز  رســمی 
دارد کــه مجمــوع ســرمایه گذاری خارجــی کــه 
و  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  شــامل 
ســرمایه گذاری در اوراق بهادار اســت، از ۸۰۵ 
میلیون دالر در سال ۱۳۸۰ به ۱.۳۸۸ میلیارد 
دالر در ســال ۱۳۹۹ رسیده اما در این فاصله 

با صعود و سقوط هایی مواجه بوده است.

 ۴ سال هیچ سرمایه گذاری
در اوراق نشد

خارجــی  ســرمایه گذاری  جزئیــات  بررســی 
ایــران نشــان می دهــد کــه در ســال ۱۳۸۰ تمــام 
رقــم ۸۰۵ میلیــون دالر از طریــق ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی بــوده و عمــال تــا ســال ۱۳۸۴ 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام نشده است.

سرمایه گذاری یکباره چند 
برابر شد

چهــار  حــدود  رشــد  بــا   ۱۳۸۱ ســال  در 
بــه  خارجــی  ســرمایه گذاری  میــزان  برابــری، 
بــه  بعــد  ســال  در  و  دالر  میلیــارد   ۳.۷۴۴
۳.۷۵۱ میلیارد دالر می رسد و در سال ۱۳۸۳ 
بــا ادامــه رونــد افزایشــی به ۴.۲ میلیــارد دالر 

ثبت شده بود.

روند کاهشی شروع شد
در  کاهــش   ۱۳۸۴ ســال  از  ادامــه  در 
ســرمایه گذاری خارجی ایــران اتفاق می افتد و 
تا سال ۱۳۸۸ به ترتیب ارقام ۳.۴۱۲ میلیارد 
میلیــارد   ۱.۷۰۹ دالر،  میلیــارد   ۱.۹۱۴ دالر، 
دالر، ۱.۷۹۱ میلیارد دالر میزان سرمایه گذاری 
خارجــی ایــران بوده اســت که بعد از این افت 

دوباره روند رو به رشد می شود.

رکورد سرمایه گذاری خارجی 
در ۲۰ سال قبل ثبت شد

در ســال ۱۳۹۰ با روند رو به رشــدی که 
در ســرمایه گذاری خارجــی طی شــده بود رقم 
۴.۳۲۲ میلیارد دالر ثبت می شــود که ۴.۳۱۴ 
میلیارد دالر آن سهم سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و ۸.۱ میلیون دالر برای سرمایه گذاری 

در اوراق بهادار بوده است.
میــزان  باالتریــن   ۱۳۹۱ ســال  در  امــا 
ســرمایه گذاری خارجــی ایــران طــی ۲۰ ســال 
گذشــته بــه ثبــت رســید کــه ۴.۱۵۲ میلیــون 
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  در  دالر 
بهــادار  اوراق  در  آن  دالر  میلیــون   ۳۳۶ و 

گزارش شده است.

فراز و فرود سرمایه گذاری 
خارجی در جریان برجام و 

تحریم
همچنیــن از ســال ۱۳۹۲ بــه بعــد عمــال 
افــت ســرمایه گذاری خارجــی برای ایــران ثبت 
شــده یعنــی ســال هایی کــه هم توافــق برجام 
انجــام شــد و هــم در ادامــه شــدت تحریم هــا 

بیشتر بوده است.
ســال  ایــن  در  گــزارش  ایــن  براســاس 
۳.۳۲۸ میلیــارد دالر مجمــوع ســرمایه گذاری 
خارجــی ایران بوده که ۳.۲۶۱ میلیارد دالر در 
ســرمایه گذاری مســتقیم و ۶۶.۸ میلیون دالر 
در اوراق بهادار است. اما در سال ۱۳۹۴ افت 
قابــل توجهی در ســرمایه گذاری خارجی ایران 
ثبت می شود و به ۹۴۵ میلیون دالر می رسد.
بــار دیگــر در ســال ۱۳۹۵ یعنــی بعــد از 
توافق برجام، ســرمایه گذاری خارجی ایران به 
۳.۲۲۳ میلیــارد دالر رســیده ولــی مجــدد در 
ســال ۱۳۹۶ بــا ریــزش  مواجــه می شــود؛ بــه 
طوری که در این سال سرمایه گذاری خارجی 
ایران ۲.۴۳۰ میلیارد دالر و در سال ۱۳۹۷ به 

۲.۷۰۹ میلیارد دالر رسیده بود.
ســال ۱۳۹۸ نیــز مجموع ســرمایه گذاری 
خارجــی کشــور یــک میلیــارد دالر بــوده و در 
رســیده  دالر  میلیــارد   ۱.۳۸۸ گذشــته  ســال 
ســرمایه گذاری  آن  دالر  میلیــارد   ۱.۲۲۴ کــه 
مستقیم خارجی و ۱۶۴ میلیون دالر در اوراق 

بهادار است.

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایران و 
عراق اظهار کرد که خوشــبختانه ظرف ۹ ماه 
گذشته، روابط اقتصادی ما با عراق حدود ۱7 
درصد رشــد داشــته اســت و امیدوار هستیم 

که تا پایان سال سرعت بیشتری بگیرد.
یحیــی آل اســحاق در گفت وگو بــا ایلنا 
در مــورد ســفر هیئت تجاری بــه عراق اظهار 
کــرد: بــرای یــک ســفر ســه روزه عــازم عــراق 
هســتیم کــه ریاســت آن بــا آقــای شــافعی، 
رئیــس اتــاق بازرگانی ایران بوده و جمعی از 
فعالیــن اقتصــادی در حوزه عــراق نیز حضور 
مســئوالن  و  وزرا  بــا  مالقات هایــی  دارنــد. 
عراقــی خواهیــم داشــت و ســه جلســه کاری 
فعــاالن  بــا  نجــف  و  بغــداد  کربــال،  در  هــم 
می شــود.  برگــزار  کشــور  ایــن  اقتصــادی 
امیــدوار هســتیم که بــا مقدماتی کــه فراهم 
شــده، این ســفر به رشــد روابط اقتصادی ما 

بــا عراق کمک کند.
کشــور  دو  تجــاری  وضــع  مــورد  در  وی 

گذشــته،  مــاه   ۹ ظــرف  خوشــبختانه  گفــت:  
روابــط اقتصــادی ما بــا عراق حــدود ۱۷ درصد 
رشــد داشــته اســت و امیــدوار هســتیم کــه تا 

پایان سال سرعت بیشتری بگیرد.
آل اســحاق در مــورد موضوعــات مــورد 
بحــث بیــان کــرد: موضوعــات بحث گســترش 
روابط و حل مشکالت موجود است که عمده 
آن مربــوط بــه حمل و نقل بــوده که مقدمات 
حمــل و نقــل ریلــی هم در حال فراهم شــدن 
اســت و راه آهــن شــلمچه- بصره هم ســرعت 
و  کامیون هــا  آمــد  و  رفــت  گرفــت.  خواهــد 
محموله هــا هــم بــا مشــکالتی مواجــه بــود که 
ایــن موضــوع هــم در حــال حل شــدن اســت. 
مســاله بعــدی نقــل و انتقــال وجوه اســت که 
بخش خصوصی مشکل چندانی ندارد اما اگر 
بتوانیــم روابط بانکی را ایجــاد کنیم هزینه ها 

کمتر می شود.
وی افزود: موضوع دیگری که مورد بحث 
قرار خواهد گرفت ســرمایه گذاری های طرفین 

و احتمــاال ســرمایه گذاری در عــراق یا در نقاط 
مرزی و همچنین شرکت در مناقصه ها است. 
برخی از پیمانکاران ما نیز برای پروژه هایی که 
پیش بردند مشکالتی در مورد تسویه حساب 
بــا برخــی از واحدها که عمدتا دولتی هســتند 
را دارند که این مورد هم مطرح خواهد شــد. 
در مجمــوع یــک ســفر تجــاری عــادی اســت و 

امیدواریم به توسعه روابط منجر شود.
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و 
عــراق تصریــح کــرد:  مشــکل پول هــای بلوکــه 
ایــن  البتــه  اســت.  شــده  حــل  تقریبــا  شــده 
موضــوع مربــوط بــه وزارت نیــرو و صــادرات 
انــرژی اســت و بخــش خصوصــی مشــکلی در 
مورد دریافت پول ندارد، البته کمی هزینه ها 
بــرای بخش خصوصی زیاد می شــود اما طلب 
زیادی ندارد. پول های مذکور مربوط به بخش 
دولتــی اســت کــه وزیــر مربوطه نیــز گفته که 
پول هــا را بــه حســاب ایــران در عــراق واریــز 
می کننــد، در مــورد نحــوه اســتفاده ایــران از 

ایــن پول هــم مذاکراتــی درحال انجام اســت. 
مقدمات کار فراهم شــده و سرعت کار مالک 
و  شــده  حــل  قضیــه  اصــل  واقــع  در  اســت. 

مشکل الینحلی نیست.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد مذاکره 
بــا عــراق بــرای بــاز کــردن مســیر زمینــی ایران 
به ســوریه و ایجاد یک کریدور در این مســیر 
از  کاال  ترانزیــت  مســئله  کــرد:  خاطرنشــان 
ایــران بــه عــراق و از عــراق بــه ایــران یکــی از 
مســائلی اســت که در آتیه همکاری دو کشور 
نقش دارد. مســئله ترانزیت کاال یک مشــکل 
حقوقی در عراق دارد که باید در مجلس این 
کشــور تصویب و مقدمات آن فراهم شــود تا 
اجــازه قانونــی دهند هزینه هــای مضاعفی به 
ترانزیــت کاال تحمیــل نشــود. ترانزیــت کاال از 
ایران به کشورهای همسایه عراق و بالعکس 
فرصــت بســیار باالیــی را فراهــم می کنــد کــه 
هــم  پیگیــری  و  شــده  فراهــم  کار  مقدمــات 

خواهیم کرد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران: تضمین سالمت، اولویت تامین 
کاالهای اساسی وارداتی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق: مشکل پول های بلوکه شده 
تقریبا حل شده است

جزئیات ۲۰ سال سرمایه گذاری خارجی

بسته پیشنهادی وزارت صمت در زمینه رفع 
موانع تولید ارائه شد
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وزیر نفت: هیچ کدام از 
استان های کشور قطعی گاز 

ندارند
وزیــرنفــتبــادعــوتمــردمبــهمصــرفبهینــه
گازاعــامکــرد:بــاتــاشهمــکاراندرهیچکــداماز
اســتانهایکشــوربــاقطعــیگازیــامشــکلدرتأمیــن

سوختصنایعروبهرونیستیم.
به گزارش وزارت نفت، جواد اوجی پس از  بازدید 
از مدیریــت دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار 
کــرد: امــروز در بازدیــدی ســرزده از این مرکــز در جریان 

روند تولید گاز در کشور قرار گرفتیم.
وی مقدار تزریق گاز شــیرین به خطوط سراســری 
کشــور را روزانــه ۸۴۰ تــا ۸۵۰ میلیــون مترمکعب اعالم 
کــرد و گفــت: بــر اســاس گزارشــی کــه امــروز ارائــه شــد 
روزانــه بیــش از ۵۸۰ میلیــون مترمکعــب گاز در بخــش 
خانگــی، صنایــع غیرعمــده و حمل ونقــل مصرف شــده و 
بیش از ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز در اختیار نیروگاه ها 

قرار گرفته است.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد: حجــم گاز تحویلــی بــه 
نیروگاه ها امســال نســبت به پارسال روزانه ۲۰ میلیون 
مترمکعــب افزایــش یافتــه که افزون بــر کاهش مصرف 

سوخت مایع به محیط زیست هم کمک کرده است.
اوجی با بیان اینکه با تالش همکاران در هیچ کدام 
از اســتان های کشــور با قطعی گاز یا مشــکل در تأمین 
ســوخت صنایــع روبــه رو نبودیــم، تصریح کــرد: از مردم 
تقاضــا داریــم همان گونــه کــه تاکنــون کمــک کردنــد در 
ادامه مســیر هم خادمان خود در شــرکت ملی گاز ایران 
را یــاری کننــد. وی بــه کاهــش شــدید دمای هــوا در  ۲۱ 
اســتان اشــاره و با تأکید بر اینکه شــبکه گاز کشــور هم 
اکنــون پایــدار اســت، یــادآوری کــرد: پارســال در دی مــاه 
نیروگاه هــا به دلیــل تأمین نشــدن ســوخت با خاموشــی 
روبه رو شدند، اما امسال چنین اتفاقی رخ نداده است.
اوجی با بیان اینکه مردم نقش اساسی در مصرف 
بهینــه گاز دارنــد و هــر چقــدر کمتــر مصــرف کننــد، گاز 
بیشــتری در اختیــار صنایــع و پتروشــیمی ها برای تبدیل 
به ارزش افزوده قرار می گیرد و به رشد اقتصادی کمک 
می کند، تصریح کرد: البته مردم تاکنون نهایت همکاری 

را داشتند، اما جا دارد بیشتر همکاری کنند.
بخش هــای  در  گاز  مصــرف  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خانگی، نیروگاهی و صنایع ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد داشته 
و متأســفانه به دلیل سرمایه گذاری نکردن، مقدار تولید 
گاز همانند پارســال است، گفت: بر اساس برنامه ریزی 
شــرکت ملی نفت ایران توســعه میدان پارس شــمالی، 
تکمیــل میــدان پــارس جنوبــی از جملــه فــاز ۱۱ و میــدان 
گازی کیش در برنامه است و ان شاء هللا ظرف دو سال 

آینده مقدار تولید گاز افزایش می یابد.

مدیرعامل راه آهن وعده داد: 
کمبود لکوموتیو شبکه ریلی 

جبران می شود
مدیرعامــلراهآهــنجمهــوریاســامیایــرانبــا
یــاداوریموضــوعجبــرانکمبــودلکوموتیــودرشــبکه
ریلی،گفتکهبرایبهبودفعالیتبخشخصوصیدر

حوزهریلی،بایدفرآیندهااصاحشود.
به گزارش تســنیم، ســیدمیعاد صالحی با یادآوری 
این که طی دهه های گذشته به صنعت حمل ونقل ریلی 
کم توجهی شــده و عقب ماندگی تاریخی در این زمینه 
وجــود دارد، اظهــار کــرد:  بایــد بــه بهبــود ارکان مختلــف 
راه آهن و انجام اصالحات اساســی و بنیادین و جبران 
کمبــود لکوموتیــو  بپردازیم.  وی بــا بیان این که با حفظ 
کامــل مزیــت و برنــد راه آهــن یعنــی حمــل و نقــل ایمن 
و بــا قابلیــت اطمینــان بــاال، ســرعت بازرگانــی افزایــش 
می یابد، افزود: برای بهبود فعالیت بخش خصوصی در 
حوزه ریلی، باید فرآیندها، اصالح، بروزرسانی و شفاف 
شود تا برای بخش خصوصی، شرایط رقابتی و جذابیت 

سرمایه گذاری ایجاد شود.
صالحی یادآور شــد: برای رفع مســائل و مشــکالت 
بخــش خصوصــی، در دو مــاه اخیر جلســات متعددی با 
مدیران ارشد دولتی و صاحبان بار از جمله شرکت ملی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتی، ایــدرو، ایمیدرو و 
... برگزار شــده اســت. در سفر اخیر به هرمزگان، مقرر 
شــد با توجه به انتقال حدود نیمی از بار کشــور از بندر 
شــهید رجایــی، حضــور و نقــش حمــل و نقــل ریلــی بــه 
ویــژه در حــوزه جابجایــی کاالهای اساســی در این بندر، 

افزایش قابل توجهی بیابد.

اخبـــــــــــــــــار

۱۴۰۱ بودجــه تلفیــق کمیســیون ســخنگوی
مصوبــه اســاس بــر کــه شــد یــاداور مجلــس
کمیســیونبــهدولــتاجــازهدادهشــدبــارعایــت
برنامــهششــمتوســعهتاســقف۳۰میلیــاردیورو
ازتســهیاتتأمیــنمالــیخارجیبــرایطرحهای

عمرانیاستفادهکند.
تشــریح  بــا  زارع  رحیــم  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نشســت روز دوشــنبه )۲۷ دی مــاه( کمیســیون 
اســالمی  شــورای  مجلــس   ۱۴۰۱ بودجــه  تلفیــق 
بــه خبرنــگاران گفــت: طبــق مصوبات روزگذشــته 
کمیسیون تلفیق، به بانک های دولتی اجازه داده 
شد که کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات 
نفــت خــام، میعانــات گازی، خالــص صــادرات و 

فرآورده های نفتی دولت شود.
بــر  افــزود:  بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
اساس مصوبه روزگذشته  به دولت اجازه داده شد 
۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شــرکت های 
دولتــی، بانک هــا و موسســات انتفاعی وابســته به 

دولت را در بودجه عمومی استفاده کند.
اضافــه  مجلــس  در  آبــاده  مــردم  نماینــده 
کــرد: همچنین در نشســت روزگذشــته بــه منظور 
پشــتیبانی و تــدارک مناســب کاالهــای اساســی به 
۳ شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران، پشــتیبانی امور 
دام و خدمــات حمایتــی کشــاورزی اجازه داده شــد 
از تسهیالت نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و 

بودجه استفاده کنند.
زارع بــا پرداختــن بــه دیگر مصوبات نشســت 
دیــروز کمیســیون تلفیــق الیحه بودجــه ادامه داد: 
بر اســاس این مصوبه به دولت اجازه داده شــد با 
رعایــت برنامــه ششــم توســعه از تســهیالت تأمین 
مالــی خارجــی برای طرح های عمرانی تا ســقف ۳۰ 

میلیارد یورو استفاده کند.
بــه گفتــه وی ، همچنیــن دولــت می توانــد تــا 
از  بالعــوض  کمک هــای  یــورو  میلیــارد  دو  ســقف 
ســوی موسســات و ســازمان های بین المللــی بــرای 
جلوگیــری از حوادثــی مانند زلزله و ســیل و اجرای 
طرح هــای توســعه ای و زیربنایــی دریافــت و صــرف 

هزینه های مرتبط کند.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس تاکیــد کــرد: 
فــرع  و  اصــل  کمیســیون،  مصوبــه  اســاس  بــر 
ســرمایه گذاری مشــارکت بخــش غیردولتــی بــرای 

از  معــاف  عمرانــی  تمــام  نیمــه  پروژه هــای  اتمــام 
مالیات شدند.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلــس تصریــح کــرد: بــر اســاس یکــی دیگــر از 
مصوبــات کمیســیون تلفیق به شــرکت های دولتی 
اجــازه داده شــد تــا ســقف ۸ هــزار میلیــارد تومــان 
اوراق مالــی اســالمی ریالــی با تضمیــن بازپرداخت 
اصل و سود منتشر کند. همچنین به دولت اجازه 
داده شد برای تأمین مالی مصارف بودجه تا سقف 
۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اســالمی ریالی 

ارزی از جمله اسناد خزانه اسالمی منتشر کند.
مصوبــات  از  دیگــر  یکــی  تشــریح  در  وی 
کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه توضیــح داد: بــر 
اســاس ایــن مصوبــه بــه شــهرداری های کشــور و 
سازمان های وابسته به منظور توسعه حمل و نقل 
عمومــی و زیرســاخت های شــهری اجــازه داده شــد 
بــا تأییــد وزارت کشــور ۸هزار میلیــارد تومان اوراق 

مالــی اســالمی ریالــی بــا تضمیــن بازپرداخت اصل 
و سود آن توسط همان شهرداری را منتشر کند.

ســخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی ادامــه داد: همچنیــن دولــت در الیحــه 
بودجــه حکمی مبنی بر واگذاری ســهام دولت به 
شرکت های دولتی آورده بود که به دلیل مسائل 
کارشناســی و مغایرت با سیاســت های کلی اصل 
۴۴ مقــرر شــد کمیتــه تخصصــی ایــن موضــوع را 
بررسی کند تا پس از اصالح در صحن کمیسیون 

مطرح شود.
زارع تصریــح کــرد: به منظــور پرداخت بدهی 
دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پیشــنهاداتی 
مطــرح شــد، بــه طــور مثــال تــا ســقف ۱۲۰ هــزار 
میلیــارد تومــان از محــل واگــذاری ســهام و مــوارد 
موجــود در قانــون برنامــه ششــم توســعه و قانــون 
رفــع موانــع تولیــد بدهــی دولت به ســازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شــود که مقرر شــد این موضوع 

نیــز در کمیتــه تخصصــی مربوطــه در کمیســیون 
بررســی شود و ســپس در صحن کمیسیون تلفیق 

الیحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
نماینــده مــردم آباده در مجلس با بیان اینکه 
دولــت برنامــه خود درباره حــذف ارز ترجیحی را به 
مجلــس تقدیــم کرده اســت، خاطرنشــان کرد: این 
موضــوع هنــوز در کمیتــه تخصصــی و کمیســیون 
مورد بررسی قرار نگرفته اما برنامه دولت پرداخت 
یارانــه و یارانه معیشــتی در صــورت تصویب نهایی 

حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.
وی درباره حذف ارز ترجیحی از الیحه بودجه 
۱۴۰۱ گفــت: هفتــه گذشــته کمیســیون تلفیــق از 
دولــت درخواســت کــرد کــه اگــر دولت بنــای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را دارد، برنامــه مکتــوب آن را به 
مجلــس ارائه کنــد تا نماینــدگان بتوانند درباره آن 

تصمیم بگیرند.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق مجلس شــورای 

اســالمی افــزود: بــر همیــن اســاس دولــت برنامــه 
اجرایی حذف ارز ترجیحی و شــیوه جبران تاثیرات 
تلفیــق  کمیســیون  بــه  را  مــردم  معیشــت  در  آن 

بودجه مجلس تقدیم کرد.
وی ادامه داد: این برنامه در کمیسیون تلفیق 
و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد 
و ایــن کمیســیون نظــر نهایی خود را دربــاره اجرای 
آن در راســتای تقویــت معیشــت مــردم در صــورت 

حذف این ارز اعالم خواهد کرد.
زارع با تاکید بر لزوم حفظ آرامش معیشتی 
اولویــت اصلــی مجلــس  کــرد:  مــردم خاطرنشــان 
کمک به دولت برای تقویت معیشــت مردم اســت 
و چنانچــه در بررســی برنامه مکتوب دولت به این 
جمــع بندی برســیم که دولت قــدرت همزمان برای 
حــذف ارز ترجیحــی و حمایــت دقیــق و اطمینــان 
بخــش از معیشــت مــردم را دارد، بــه قــوه مجریــه 

برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.

همــه تــاش بــر قضــا دســتگاه رئیــس
امنیــت تحکیــم بــرای ذیربــط دســتگاههای
شــهروندانتاکیــدکــردوگفــتکهوقــوعبرخی
ناهنجاریهایاجتماعــیدرجامعهنگرانکننده
اســتکــهدراینزمینهبایداقــدامعاجلانجام

شود.
قضائیــه،  قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
غالمحســین  والمســلمین  االســالم  حجــت 
محســنی اژه ای روز دوشــنبه در شــورای عالــی 
مســئوالن قضائــی بــر تــالش همه دســتگاه های 
ذیربــط بــرای تحکیــم امنیــت شــهروندان تاکیــد 
کــرد و اظهار کرد: وقوع برخی از ناهنجاری های 
اجتماعــی در جامعــه نگــران کننده اســت که در 
ایــن زمینــه بایــد اقــدام عاجلی صــورت گیرد، از 
جملــه آنهــا موضــوع کیــف قاپــی و موبایــل قاپی 
اســت کــه بــه نوعــی امنیت مــردم را بــا مخاطره 
مواجه کرده اســت و مردم بدین واســطه اظهار 

می کنند. نگرانی 
حــس  نبایــد  کــرد:  اظهــار  اژه ای  محســنی 
ایــن  در  مــا  و  بگیــرد  شــکل  جامــع  در  ناامنــی 
زمینــه قطعــا مســئولیم. در ایــن زمینــه جلســاتی 
را بــا نیــروی انتظامــی خواهیم داشــت؛ همچنین 
دادســتان های مناطق مختلف کشــور نیز نســبت 
امنیــت  مخدوش کننــده  کــه  مــوارد  اینگونــه  بــه 
اغمــاض بــدون  اســت  شــهروندان  آرامــش   و 

برخورد کنند.
ناهنجاری هــای  برخــی  مقولــه  بــه  وی 

افــزود:  و  کــرد  اشــاره  جامعــه  در  فرهنگــی 
درایــن زمینــه ابتدا بایــد دســتگاه های فرهنگی 
مســئول وارد شــوند و بــه وظایــف قانونی خود 

عمــل کنند.
کــرد: بعضــی   قــوه قضائیــه اضافــه  رئیــس 
شــواهد و قرائــن حکایــت از آن دارد کــه برخی از 
ناهنجاری ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست 
بلکه بعضا اموری ســازمان یافته اســت و به نظر 
می رســد دشمنان و شیطان صفتان تالش دارند 
از ایــن طریــق اغراض شــیطانی خود را در جامعه 
مــا پیــاده کننــد؛ در ایــن مــوارد هم بایــد اقدامات 
شایسته ای انجام شود و دستگاههای مسئول به 
ایــن موضــوع ورود جــدی کنند و چنانچــه جریان 
ســازمان یافتــه ای را کشــف کردنــد قاطعانه با آن 

برخورد کنند.
رئیــس عدلیــه بــر همین اســاس تاکید کرد: 
در قوانین ما  برای جرایم سازمان یافته و ترویج 
منکــر بصــورت ســازمان یافتــه مجــازات ســنگینی 
پیش بینی شــده و بســیاری از این جرائم در زمره 
جرائــم مشــهود اســت و دادســتان های مــا بایــد 

قاطعانه و مجدانه ورود کنند.
دســتگاه های  همچنیــن  کــرد:  اظهــار  وی 
فرهنگــی نیــز بایــد بــرای مرتفــع کردن بخشــی از 
این ناهنجاری ها که ناشــی از ولنگاری های فردی 
اســت اقدامــات مقتضــی را انجام دهند و به طور 
کلی ضروری است که یک بسته ای از اقدامات در 

این زمینه تدوین شود.

رئیــس قــوه قضائیه بــا قدردانــی از کارکنان 
دســتگاه قضائــی کــه بــه اســتمرار خدمت رســانی 
خــود بــه مردم بــه نحــوه مطلوب تر از قبــل ادامه 
می دهنــد، گفــت: برخــی افــراد معــدود بــه لحاظ 
مشــکالتی کــه داشــتند یــک اقــدام غیرمنتظره ای 
بروز دادند اما توجیه شــدند و به حرف دلسوزان 
روز  چنــد  در  و  دادنــد  فــرا  گــوش  مســئوالن  و 
گذشــته معــاون اول قــوه قضائیــه همــراه معاون 
مالــی و پشــتیبانی و وزیر دادگســتری تالش های 
فوق العــاده ای را از مجــاری منطقی و قانونی برای 
کارکنان دستگاه قضائی انجام دادند و توفیقاتی 
در ایــن زمینــه بــه دســت آوردنــد؛ امیدواریــم در 
نتیجــه ایــن اقدامات، برخی از مشــکالت کارکنان 
شــوراهای های حــل اختــالف و کارکنــان دســتگاه 

قضائی رفع شود.
بــه  اشــاره  بــا  دیگــر  بــار  ای  اژه  محســنی 
مســئله مهــم مطرح شــده در بازدیــد میدانی اش 
از دادســرای کارکنــان دولــت و دســتورات صــادره 
پــس از آن بــر ضــرورت تســریع در ســاماندهی 
موضــوع آمارهــای قضائــی تاکید کــرد و بر همین 
اســاس بــه معــاون اول  قوه قضائیــه تکلیف کرد 
تا با اســتمرار جلســات با معاونان »راهبردی« و 
»منابــع انســانی« دســتگاه قضــا و »رئیس مرکز 
آمار و فناوری اطالعات« قوه قضائیه، نسبت به 
تســریع در بازنگــری مقوله آمارگیــری فرآیندها و 
پرونده های قضائی و رفع نواقص این مقوله مهم 

اهتمام داشته باشند.

دستوراترئیسدستگاهقضا
درموردتصرفاتغیرمجازو

تغییرکاربریاراضی
رئیــس عدلیــه در همین راســتا بــه یک رویه 
نادرســت، غیرمنطقــی و هزینــه زا  اشــاره کــرد و 
گفت: اینکه با صرف هزینه های بسیار و مصالح 
ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر 
کاربــری آنهــا یــا در حاشــیه و بســتر رودخانه هــا، 
یــک بنــای مجلــل یا مــکان تفریحی نظیــر هتل و 
رســتوران مقابــل چشــمان دســتگاههای مســئول 
و ناظراحداث شــود و ســپس دستگاه های ذیربط 
مبــادرت بــه قلــع و قمــع و تخریــب آن بنــا کنند، 
رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر 

این رویه تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ شود.
محســنی اژه ای بــر همیــن اســاس به تجربه 
و ابتکار نســبتا موفق دادگســتری استان البرز در 
تشــکیل »قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله 
افــزود:  و  پرداخــت  اراضــی«  کاربــری  تغییــر  بــا 
مدتــی اســت در اســتان البرز در نتیجــه همکاری 
و  دادگســتری  میــان  شــده  ایجــاد  هماهنگــی  و 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا اســتفاده از 
ســامانه تخصصی اطالعــات جفرافیایی، تخلفات 
و تغییــرات حوزه کشــاورزی و منابــع آب بصورت 
لحظــه ای رصــد می شــود و از همان ابتــدای امر از 
وقــوع تخلــف در ایــن حــوزه جلوگیــری بــه عمــل 
می آیــد و در ایــن زمینــه هم دســتاوردهای خوبی 

حاصل شده است.
رئیــس دســتگاه قضــا بــه »دادســتانی کل 
کشــور« و »معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم« 
قــوه قضائیــه ماموریــت داد تا نســبت بــه تکمیل 
تدویــن  یــا   البــرز  اســتان  در  شــده  اجــرا  طــرح 
طــرح جامع تــری در راســتای پیشــگیری از وقــوع 
و  غیرمجــاز  تصرفــات  و  اراضــی  حــوزه  در  جــرم 

تغییرکاربری ها اقدام کنند.
دستوررئیسقوهقضائیهبرایرفع

مشکلافرادفاقدشناسنامه
فاقــد  افــراد  موضــوع  بــه  اژه ای  محســنی 
شناســنامه و مــدارک هویتــی کــه بــه نوبــه خــود 
مقولــه ای آســیب زا و مولــد جــرم و تخلــف اســت 
اشــاره کــرد و گفــت: امــروز تعــداد محــدودی از 
افــراد جامعــه، بدون شناســنامه و مدارک هویتی 
هســتند و بدیــن واســطه مشــکالتی در زندگــی 
اجتماعی آنها ایجاد می شود و به عنوان شهروند 

از حقوق اولیه خود محروم می شوند.
ایــن واســطه  بــه  وی ادامــه داد: چــه بســا 
بــرای پیشــبرد زندگــی اجتماعــی خــود ناچــار بــه 
امــور خــالف قانون و جرم خیز متوســل می شــوند 
بنابراین در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه 
قضائیه ورود کرده و با بخش های مختلف دولت 
از جملــه وزارت کشــور و ســازمان ثبــت احــوال و 
ســایر دستگاه های ذیربط جلســاتی را برگزار کند 

تا بخشی از مشکالت در این زمینه رفع شود.

خطیــبزاده ســعید تســنیم، گــزارش بــه
ســخنگویوزارتامــورخارجــهجمهــوریاســامی
ایراندرنشســتخبریهفتگیبااصحابرســانه
درخصــوصرونــدمذاکــراتویــن،گفــت:آخریــن
کــه دارد قــرار اینجــا در گفتوگوهــا وضعیــت
بســیاریازجــداولآمــادهشــدهوســتونهایاین
جــداولنیــزآمــادههســتند،بخشــیازپرانتزهــا
تــا ایدههــا توافقــاتدربــاره پاکســازیشــدندو
حــدودزیــادیانجــامشــدهودرحالتبدیلشــدن

بهکلماتوجماتهستند.
البتــه آنچــه باقــی مانــده موضوعــات کلیــدی 
اســت کــه به طــور ویژه تصمیمات خاص سیاســی را 
می طلبد و واشــنگتن بایــد تصمیمات خود را درباره 

مسائل باقیمانده و رفع تحریم ها اعالم کند.
اگــر ایــن اتفاقــات در بازگشــت از پایتخت هــا 
بیفتنــد، می تــوان گفــت بــا ســرعت خوبــی در حــال 

حرکت به یک توافق قابل اتکا و پایدار هستیم.
قانونگــذار   ۱۱۰ درخواســت  درخصــوص  وی 
آمریکایــی بــرای تــرک مذاکــرات ویــن هــم گفــت: 
خودشــان  بــه  مربــوط  آمریــکا  داخلــی  سیاســت 

اســت و در ایــن بــاره اظهارنظــر نمی کنیــم. مــا یک 
حاکمیــت بیشــتر در ایــاالت متحــده نمی شناســیم 
و آن هــم مســئولیت قطعــی آمریــکا در عمــل بــه 
شــورای   ۲۲۳۱ قطعنامــه  و   ۲۰۱۵ در  تعهداتــش 
امنیــت ســازمان ملل متحد اســت. ایــاالت متحده 
تــا بــه امــروز گردنکشــانه از تعهداتــش ذیــل ایــن 

قطعنامه ســر باز زده است.
خطیــب زاده در خصــوص اظهــارات چنــد روز 
قبــل وزیر خارجــه آمریکا؛ گفت: در خصوص برخی 
رئیــس  کنــم؛  عــرض  ســاختگی  ضرب االجل هــای 
جمهور فعلی ایاالت متحده و تیم سیاست خارجی 
و مذاکره کنندگانــش در ویــن می دانند که اگر امروز 
برجــام زنده اســت به خاطر جمهوری اســالمی ایران 
اســت نــه آمریــکا کــه از برجــام خــارج شــد و تمــام 
تالشــش را کــرد کــه برجــام را همــان موقــع از بیــن 
ببــرد، لــذا اگــر آنهــا دچار فراموشــی هســتند، نظام 
بین الملــل دچــار فراموشــی نیســت و بهتر اســت از 

مسیری که رفتند برگردند.
ما امروز همچنان شاهد پیگیری همان مسیر 
اشــتباه هســتیم، مادامــی کــه در رفتــار آنهــا تغییــر 

نبینیــم نمی توانیــم بگوییم به نقطه ای رســیدیم که 
توافق پایدار و قابل اتکا در دسترس ماست.

ایرانآمادگیگشایشسفارت
خوددرعربستانرادارد

و  ایــران  روابــط  خصــوص  در  خطیــب زاده 
آغــاز  بــر  تمرکــز  گفــت:  خبرنــگاران  بــه  عربســتان 
ســازمان همــکاری  نــزد  ایــران  نمایندگــی  فعالیــت 
اســالمی در جــده اســت و دیپلمات هــای مــا ویــزا 
و  شــود  انجــام  امکان ســنجی  ایــن  کــه  گرفتنــد 
همان طــور کــه جنــاب آقــای رئیســی در مصاحبــه 
مطبوعاتی اوایل انتخابشان اشاره کردند، جمهوری 
اســالمی ایران آمادگی گشــایش ســفارت خود را در 
عربســتان دارد و بســتگی به طرف سعودی دارد که 
چه اقدامات عملی را انجام دهد. تمام تمهیدات را 
خواهیــم اندیشــید کــه این مســیر به ســمت اجرایی 

شدن برود.

ترتیباتمنطقهایایران
خطیــب زاده در خصــوص ترتیبــات منطقــه ای 

حســن  و  همســایه گرایی  موضــوع  گفــت:  ایــران 
دولــت  قطعــی  سیاســت  به عنــوان  همســایگی 
در  گذشــته  مــاه  چنــد  طــی  کــه  اســت  موضوعــی 
فرمول هــای مختلــف پیگیــری شــده و گفت وگوهــا 
انجام شــده اســت. در حوزه خلیج فارس ســفرهای 
وزیــر محتــرم، گفت وگوهــای تلفنــی و رایزنی هــای 
انجام شــده مختلــف، ســفر برخــی مقامــات خلیــج 
فارس و کشــورهای منطقه را داشــته ایم و همه این 
اقدامــات در راســتای ایجــاد ترتیبات فراگیــر در این 

منطقه به صورت چندجانبه است.
ایــن ترتیبــات فراگیــر در حــوزه خلیــج  البتــه 
فــارس به عنــوان قــدم اول و هدف گــذاری هشــت 
کشــور حوزه خلیج فارس اســت و برادران در برخی 
ترتیبــات  ایــن  کــه  داشــتند  پیشــنهاداتی  کشــورها 
بتواند به مناطق پیرامونی و شــامات گســترش یابد 
و ما از هر گونه ترتیبات درون زا و توسط کشورهای 

منطقه حمایت کردیم.
اصــول چنیــن ترتیبــات فراگیــر و منطقــه ای در 
ایــن مالقات ها بحث شــده اســت، از جملــه احترام 
بــه حاکمیــت کشــورها، جلوگیــری از فرایندهایــی 

کــه بــه دخالت ها بینجامد، عدم تجاوز، به رســمیت 
شــناختن خطــوط قرمــز و همچنین درخواســت های 

ملی.

دیداراحمدمسعودباسرپرست
وزارتخارجهافغانستاندرتهران

ســخنگو در خصــوص دیــدار احمــد مســعود با 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان در تهران گفت: 
در ادامــه ابتکار تهران گفت وگوهای بین االفغانی را 
همــواره میزبانــی کردیــم و در این ســفر تالش شــد 
صــورت  افغانــی  گروه هــای  بیــن  گفت وگوهــا  ایــن 
بگیــرد. ما فقــط تســهیل کننده گفت وگوها بودیم و 
هســتیم و آنچــه بــه مــا گزارش شــده اســت این که 
گفت وگوهــا جــدی بوده اســت و همه بایــد حمایت 
کنیم این گفت وگوها بین برادران ما در افغانستان 
شکل و نضج بگیرد و به نتایجی که خود گروه ها و 

مردم افغانستان می خواهند برسد.

گروگانگیریآمریکادرتضاد
بامذاکراتویناست

امــور  وزارت  اقدامــات  خصــوص  در  وی 
شــهروند  کاشــانی  کــردن  آزاد  بــرای  خارجــه 
این کــه  گفــت:  آمریــکا  در  بازداشت شــده  ایرانــی 
بــه  اقــدام  ویــن  گفت وگوهــای  میــان  آمریــکا 
اســت  چیــزی  آن  مخالــف  می کنــد،  گروگانگیــری 
کــه )در ویــن( اتفــاق می افتــد. مــا نســبت بــه ایــن 
گونــه گروگان گیری هــا بــا اتهامــات واهــی و دالیل 
سیاســی همــواره اعتــراض کردیــم. از تمامی توان 
خودمان در حوزه سیاســی و دیپلماتیک اســتفاده 
و  حفاظــت  را  خــود  اتبــاع  اینکــه  بــرای  می کنیــم 
آمریــکا  در  کــه  آن هایــی  نه تنهــا  کنیــم  حمایــت 
کــه  آن هایــی  بلکــه همــه  گــروگان گرفتــه شــدند 
به دالیــل واهــی در اقصی نقاط عالم در بازداشــت 
هســتند. از همان لحظه ای که مطلع شدیم چنین 
اتفاقــی افتــاده اســت، مالقــات با خانواده ایشــان 
انجــام شــده اســت و تمامــی تــالش را می کنیم که 
مســاعدت های کنســولی الزم انجام شــود. با دفتر 
حفاظــت منافــع در واشــنگتن در تمــاس هســتیم 
و حتمــاً از طریــق دفتــر حفاظــت منافــع آمریکا در 

تهــران نــکات خود را اعالم خواهیم کرد.

خطیبزاده:ایرانآمادهگشایشسفارتخوددرعربستاناست

ابرازنگرانیرئیسدستگاهقضادربارهوقوعناهنجاریهایاجتماعیدرجامعه

اجازهاستفادهازتسهیاتخارجیتا۳۰میلیاردیورو
دربودجه۱۴۰۱بهدولتدادهشد

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی تقدیم مجلس شده است
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت حدود 120 هزار فقره 
وام ازدواج در بانک ملت

شــعب بانــک ملــت در سراســر کشــور در 9مــاه 
تســهیالت  فقــره  120هــزار  حــدود  امســال  ابتــدای 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و همسویی 
دولــت  برنامه هــای  بــا 
مبنی بر تســهیل ازدواج 
آذر  پایــان  تــا  جوانــان، 
ســال جاری، با پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه 
و  119هــزار  ازدواج، 
خانــه  بــه  را  468نفــر 

بخت فرستاد.
اســاس  بــر 
بــر  بالــغ  ارزشــی  بــه  تســهیالت  ایــن  گــزارش،  ایــن 
103456میلیارد ریال پرداخت شده و با احتساب تعداد 
119هــزار و 468فقره تســهیالت اعطایــی، بانک ملت به 
طــور متوســط بیــش از 432فقــره وام ازدواج در هر روز 

پرداخت کرده است.

بیش از ١٨٣ هزار نفر 
از بانک ملی وام ازدواج 

دريافت كردند
بانــک ملــی در نه ماهه امســال بیــش از 160هزار 
و 169میلیــارد ریال وام قرض الحســنه ازدواج پرداخت 

کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ملــی، از ابتداي امســال 
تــا پايــان آذر، بالــغ بــر 
فقــره   107 و  183هــزار 
قرض الحســنه  وام 
زوج هــای  بــه  ازدواج 
شــده  پرداخــت  جــوان 
کــه ارزش ریالــی ایــن وام هــا، 160هــزار و 169میلیــارد و 

682میلیون ریال بوده است.
هــدف  بــا  ازدواج  قرض الحســنه  وام  پرداخــت 
ترویــج ایــن ســنت حســنه و کمــک بــه جوانــان، یکــی از 
سیاســت های مهــم بانــک ملی اســت و آمارهای 5ســال 
گذشــته نیــز نشــان از رونــد صعودی تخصیــص این وام 

در بانک دارد.
با توجه به اینکه دو ماه تا پایان ســال باقی اســت 
و این آمار تا پایان آذر اعالم شــده بانک ملی توانســته 
اســت بیــش از 100درصــد از تکالیــف و وظایــف محولــه 
انجــام  بــه  ازدواج  وام  پرداخــت  خصــوص  در  را  خــود 

برساند.

باالترین نرخ سود سپرده های 
بانک مسکن 1۸ درصد است

بانــک  اداره کل روابط عمومــی  بــه گفتــه رئیــس 
مســکن، باالتریــن نــرخ ســود پرداختــی بــه ســپرده ها 
طبــق  بانــک  ایــن  در 
از  اعالم شــده  ضابطــه 
مرکــزی  بانــک  ســوی 
معــادل 1۸درصــد بــرای 
بلندمــدت  ســپرده های 
و  اســت  2ســاله 
نیــز  ســپرده ها  ســایر 
کمتــری  نرخ هــای  از 

برخوردار هستند.
جمــع  در  احمــدی،  مهــدی  هیبنــا،  گــزارش  بــه 
ســود  نــرخ  دربــاره  ســئوالی  بــه  پاســخ  در  خبرنــگاران 
ســپرده های ایــن بانــک اعــالم کرد: نــرخ ســود پرداختی 
به ســپرده های مدت دار در بانک مســکن برابر مصوبات 
شــورای پــول و اعتبــار بــوده و ایــن بانــک به عنــوان یک 
بانک دولتی – تخصصی همواره خود را مقید به رعایت 
ضوابــط و مقــررات ابالغــی از ســوی نهــاد ناظــر بــر بازار 
پــول می دانــد. او بــا بیــان اینکــه این مســئله در طراحی 
محصــوالت بانــک نیز رعایت شــده، گفت: باالترین نرخ 
ســود پرداختــی به ســپرده ها در این بانــک طبق ضابطه 
اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی معــادل 18درصد برای 
سپرده های بلندمدت 2ساله است و سایر سپرده ها نیز 

از نرخ های کمتری برخوردار هستند.
احمــدی، همچنیــن تصریح کــرد: بنابراین باالترین 
نرخ سود سپرده در بانک مسکن 18درصد و پایین ترین 

نرخ نیز 10درصد است.

جشنواره تخفیفات بیمه ای 
ایران ادامه دارد

شــرکت ســهامی بیمه ایــران با توجه به اســتقبال 
بــه عمــل آمده از جشــنواره تخفیفات و تســهیالت این 
شــرکت اعــالم کــرد کــه 
نزدیکــی  بــه  توجــه  بــا 
سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی و ایام ا... دهه 
مبــارک فجر، جشــنواره 
پایــان  تــا  تخفیفــات 
ادامــه   1400 اســفند 

دارد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی بیمــه ایــران، ایــن تخفیفات شــامل طیف 
آتش ســوزی  بیمه نامــه  از  بیمه نامه هــا،  از  گســترده ای 
مســئولیت  بیمه  نامه هــای  و  خودروهــا  انــواع  بدنــه  و 
 کارفرمایــان و تولیدکننــدگان و مهندســان و پزشــکان تــا 

بیمه نامه های حوادث انفرادی را شامل می شود.

رئیس پژوهشکده بیمه 
عنوان کرد: هوشمندسازی، 
اكسیر رفع محدودیت ها و 

مشكالت صنعت بیمه
بــه گفتــه رئیــس پژوهشــکده بیمــه، هوشمندســازی 
رویکــردی اســت کــه صنعــت بیمــه بــه کمــک آن، می توانــد 

به خوبی از مشکالت و محدودیت های موجود عبور کند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
کردبچــه،  حمیــد  کوثــر، 
همایــش  هشــتمین  در 
و  ریســک  مدیریــت 
بیمــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
در  جهــان  صنایــع  همــه 
ســمت  بــه  حرکــت  حــال 
تحــول  و  هوشمندســازی 

دیجیتال هستند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در چند سال 
اخیــر حرکــت صنعــت بیمه کشــور نیز در این زمینه مناســب 
بوده و برگزاری دو همایش بیمه و توسعه در سه سال اخیر 
بــا محوریــت تحــول دیجیتال و هوشمندســازی نشــان از این 

حرکت و نگاه و درک دوراندیشانه صنعت دارد.
تحــول  تجربــی  محصــول  را  هوشمندســازی  کردبچــه 
دیجیتال دانست و گفت: تحقق آن در سه سطح محصوالت 
هوشــمند، فرایندهای هوشــمند کســب و کار یا هوش تجاری 
و در نهایــت شــکل گیری شــرکت هوشــمند کــه متمرکــز بــر 
فناوری هــای نویــن در همــه ابعاد نیروی انســانی، فرایندی و 

مدیریتی و محصوالت هوشــمند است، انجام می شود.
او با بیان اینکه اگرچه اهداف برنامه ششــم در بخش 
بیمــه حاصــل نشــده، امــا ایــن بیشــتر ناشــی از هدف گذاری 
بلندپروازانــه و غیــر واقع گرایانــه و همچنیــن اوضــاع اقتصاد 
کشــور بوده اســت، افزود: بر اســاس این، با توجه به درآمد 
ســرانه کشــور کــه در وضــع خوبــی قرار نــدارد و رابطــه ای که 
ضریــب نفــوذ بیمــه با درآمد ســرانه و قدرت خریــد جامعه و 
طبقــه متوســط دارد در مجمــوع در مقایســه بــا وضع کشــور 
و همچنیــن ضریــب نفــوذ کشــورهای مشــابه، می توان گفت 
عملکــرد صنعــت بیمــه قابــل قبول بوده که متوســط ســاالنه 
رشــد هفت درصدی ضریب نفوذ در طول یک دهه گذشــته 
دلیــل دیگری بر این نکته اســت. اما ایــن عملکرد، به معنای 

نبود مشکالت و محدودیت ها در صنعت بیمه نیست.
ضریــب  کــرد:  تصریــح  بیمــه  پژوهشــکده  رئیــس 
خســارت بــاال، رضایــت پایین مشــتریان، عملکــرد ضعیف در 
بیمــه زندگــی، بهــره وری و کارایــی اقتصــادی پاییــن، تقلــب و 
گســتردگی آن، ضعف در اســتفاده از داده ها و گزارش گیری 
و ضعــف در مدیریــت شــبکه فــروش بخشــی از مشــکالتی 
هســتند کــه صنعــت بیمــه بــا آن مواجــه اســت. در برخــورد 
بــا ایــن مســایل توجــه بــه رویکــرد هوشمند ســازی بــه جــای 
رویکردهــای متعــارف، می تواند مســیری مناســب بــرای عبور 

سریع تر و موفق تر از این مشکالت و محدودیت ها باشد.
کردبچــه، گفــت: ضریــب خســارت بــاالی 80درصــد در 
صنعت بیمه در ســال 1399 که در رشــته مهم شخص ثالت 
حــدود 110درصــد بــوده اســت و پیش بینــی می شــود همیــن 
وضع در رشــته درمان تکمیلی به  زودی اتفاق افتد، از جمله 
مهم ترین مشکالت صنعت بیمه است که عموما یا به سبب 
کژگزینــی، بــه عبارتی نبود ارزیابی دقیق ریســک و ارائه نرخ 
نامناســب، یا به دلیل کژمنشــی، به بیانی رفتار مخاطره آمیز 

بیمه گزاران به سبب برخورداری از بیمه است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاد از رویکــرد بــرازش یــا 
از همــه  بــر اســتفاده  کــه مبتنــی   )predictive( پیش بینــی 
اطالعات در برازش ریســک اســت، به جای رویکرد اکچوئری 
تاریخــی  و  جمعیتــی  داده هــای  بــر  مبتنــی  فقــط  کــه  پایــه 
اســت، امــکان کاهــش مشــکل کژمنشــی را فراهــم می کنــد، 
افــزود: ایــن رویکــرد مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و مدل های 
آن اســت کــه بــدون آن هــا چنیــن امکانــی فراهــم نمی شــود. 
همچنیــن اســتفاده از فناوری هــای نویــن ماننــد فناوری هــای 
ضبــط و رصــد مخاطــرات در رفتــار بیمه گــزاران کــه نظارت بر 
رفتــار آن هــا را ارتقــا می دهــد و همچنیــن می توانــد آن هــا را 
از مخاطــرات مطلــع کنــد، ماننــد هوشمند ســازی بیمه هــای 
خــودرو یــا فناوری هــای پوشــیدنی در درمان یا اینترنت اشــیا 
بــرای بیمه هــای آتش ســوزی، می توانند در کاهش خســارات 

موثر باشند.

پرداخت ۳0 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از سوی 

بانک کشاورزی خوزستان
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت 
۳0هزار میلیارد ریال تســهیالت از ســوی شــعب بانک 

در استان در سال جاری خبر داد.
جهانپور معماریان در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: 

شــعب بانک کشــاورزی 
خوزســتان  اســتان  در 
ســال  ابتــدای  از 
مبلــغ  تاکنــون  جــاری 
ریــال  میلیــارد  30هــزار 
تسهیالت به متقاضیان 
صنعــت  کشــاورزی، 
پرداخــت  خدمــات  و 

کرده اند.
او با بیان اینکه این میزان تسهیالت به 23هزار و 
776نفر متقاضی پرداخت شده است، افزود: تسهیالت 
در ســرفصل های بخــش کشــاورزی، بخــش صنعــت و 
 بخش خدمات پرداخت شــده اســت کــه  عمده  پرداخت 

تسهیالت به بخش کشاورزی استان تعلق دارد.
معماریــان تصریــح کرد: بانک کشــاورزی به عنوان 
بانک عامل بخش کشاورزی وظیفه ذاتی خود را حمایت 
همه جانبــه از ایــن بخــش می دانــد و مــا بــا تمــام توان و 
بــا دارا بــودن نیروی کارشناســی متخصــص در بانک در 

راستای حمایت از بخش کشاورزی گام برداشته ایم.
مدیــر شــعب بانــک کشــاورزی خوزســتان گفــت: 
پرداخت تســهیالت به بخش کشــاورزی اســتان موجب 
رونق تولید و ایجاد اشــتغال پایدار در این بخش شــده 

است.

ادامه از صفحه 1

انجــام  اینکــه  بیــان  بــا  مصباحی مقــدم 
چنین نامگذاری جای تامل دارد و رمزارزها از 
نظر ماهیت به عنوان یکی از فناوری های نوپا 
تلقی می شود، گفت: بنیان گذار آن مشخص 
نیست و هیچ گونه پشتوانه قانونی و حقوقی 
نــدارد، همچنیــن دولت هــا آن را بــه رســمیت 

نشناخته اند.
بــورس  ســازمان  فقهــی  کمیتــه  رئیــس 
و اوراق بهــادار بــا بیــان اینکــه نوســان شــدید 
قیمتــی از جمله مســائلی اســت کــه رمزارزها 
بــا آن روبــه رو هســتند، ادامــه داد: 180 بانــک 
مرکــزی در جهــان داریــم؛ این در حالی اســت 
کــه بیــش از 500 هــزار رمــزارز در دنیــا وجود 
دارد، ایــن رمزارزهــا بــا ترکیبــی از شــفافیت 
در کمیــت و تعــداد ذی نفعان روبه رو هســتند 
امــا از نظــر مالیت با برخــی از ابهامات همراه 

است که باید برطرف شود.
او بــا تاکیــد بر اینکــه رمزارزها هیچگونه 
منفعــت مصرفــی ندارند، گفت:  اگر رمزارزها 
بتواننــد تبدیــل بــه پــول رایــج شــوند، آن پول 
دارای منفعــت خواهــد شــد و امــکان واســطه 
بــرای مبــادالت فراهــم می شــود؛ در غیــر ایــن 
صــورت نمی تــوان اعالم کرد کــه رمزارزها مال 

هستند.
مصباحی مقدم افزود: در صورتی که یک 
بانــک مرکــزی در جهــان از جمله بانک مرکزی 
ایران اقدام به انتشــار رمزارز کند یا براســاس 
یکدیکــر  بــا  کشــور  چنــد  منطقــه ای،  توافــق 
پشــتوانه یــک رمزارز شــوند و قانونی تصویب 
شــود کــه بــه رمــزارز اعتبــار دهنــد، آن رمزارز 

دارای ارزش و مال می شود.

صعود و نزول شدید رمزارز 
جای ابهام دارد

رئیــس کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار بــا بیان اینکه تا زمانی که قانون 
ملــی و قاعــده بین المللــی پشــتوانه رمزارزهــا 
نباشــد، مالیــت آن جــای تامــل دارد، گفــت: 
پیــدا  اقبــال  آن  بــه  مــردم  از  بخشــی  اینکــه 
کردنــد و اقــدام بــه تولیــد یــا خریــد و فــروش 
آن می کننــد از کفایــت الزم بــرای رســیدن بــه 

مالیت برخوردار نیست.
او ادامــه داد: آینــده رمزارزهــا مشــخص 
نیســت، نوســان ایــن رمزارزهــا از نظــر ارزش 
یکــی از مســائل مهــم اســت و صعــود و نزول 

شدید آن جای ابهام دارد.

مصباحی مقــدم بــا بیــان اینکــه پــول آن 
چیــزی اســت کــه مقیــاس ســنجش ارزش و 
دارای مالیت باشــد، گفت: رمزارزها به شــدت 
دلیــل  همیــن  بــه  هســتند،  نوســان  دارای 
جایگاهــی را بــه عنــوان مقیــاس نمی تواننــد 

احراز کنند.
بــورس  ســازمان  فقهــی  کمیتــه  رئیــس 
و اوراق بهــادار اظهــار کــرد: اگــر قانون پشــت 
رمزارزهــا آمــد و مجلــس آن را تصویــب کــرد، 
در این صورت پشــتوانه قانونی پیدا می کند و 

می توان آن را به عنوان مال شناخت.
او خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسالمی 
قانــون گذاشــت که مثال از ایــن رمزارزها برای 
واردات اســتفاده شــود که ظاهرا تصویب هم 
شــده اســت مانعی نــدارد، چرا کــه اختصاص 
بــه تولیدکننــده دارد و جــای دیگری آن را مال 

می دانند و در ازای آن ارز می دهند.
بنابرایــن  کــرد:  اضافــه  مصباحی مقــدم 
هرچنــد رمزارزهــا مــال نیســت امــا موضــوع 
خاطــر  همیــن  بــه  و  اســت  اختصــاص  حــق 
می تــوان ایــن حــق را بــا چیــزی مبادله کرد و 

بهره گرفت.
کاال  واردات  بنابرایــن  تصریح کــرد:  او 
کــه  رمزارزهایــی  از  اســتفاده  بــا  خدامــات  و 
ایرانی هــا تولیــد کــرده یــا در بازارهــای جهانی 
خریــداری می کننــد، می توانــد منشــأ واردات 

باشد و منع شرعی ندارد.

پیش بینی تغییر ارکان بازار 
سرمایه با ورود فناوری 

بالک چین
هامونــی، مدیرعامل بازار متشــکل ارزی 
به بررســی تحوالت بازار سرمایه پس از ورود 

فناوری بالک چین پرداخت.
بــه گــزارش ایبنــا، امیر هامونــی نیــز در 
هفتمیــن همایــش مالی اســالمی بــه موضوع 
بــازار  حــوزه  در  بالک چیــن  فنــاوری  نقــش 

سرمایه پرداخت.
او بــا مروز پیش بینی هایــی که در زمینه 
تاثیر فناوری بالک چین بر بازار سرمایه مطرح 
شــده اســت، اظهار کرد: ممکن اســت با ورود 
فناوری بالک چین ماهیت بازار ســرمایه دچار 

تغییر شود.
مدیرعامــل بــازار متشــکل ارزی بــا بیــان 
اینکه ممکن است برخی از ارکان بازار سرمایه 
و شــرکت ســپرده گذاری  بورس هــا  از جملــه 
دچار تحول شوند، ادامه داد: در حوزه نظارت 
در ســازمان بورس هم ممکن است رویکردها 

حــوزه  در  می شــود  پیش بینــی  کنــد.  تغییــر 
بورس هــا بیشــتر بــه ســمت هســته معامالت 

غیر متمرکز حرکت شود.
او عنــوان کــرد: مچینــگ ســفارش ها بــه 
صــورت غیــر متمرکــز و مبتنــی بــر دفاتــر کل 
بــه  بازارگردانــی  و  بــود  خواهــد  توزیع شــده 
صورت هوشمند و خودکار رواج پیدا می کند.
ارزی گفــت:  بــازار متشــکل  مدیرعامــل 
مالــی  تامیــن  همچنیــن پیش بینــی می شــود 
بــه  و  دیجیتــال  دارایی هــای  از  اســتفاده  بــا 
شــیوه های نو صورت گیرد و انتشــار صکوک و 
ســایر ابزارهــای بدهی به صــورت فعلی وجود 

نداشته باشد.
تحول بازار دارایی ها

هامونــی گفــت: تحول بــزرگ دیگر به از 
بیــن رفتــن تمایــز و مــرز میــان بازارهــا )ملک، 
خــودرو، ســهام و غیــره( بــا غیرفیزیکی شــدن 
دارایی هــا مربــوط می شــود. ایــن بازارها دیگر 
بــه صــورت فیزیکــی معاملــه نمی شــود بلکــه 
ایــن دارایی هــا معاملــه خواهــد شــد.  توکــن 
)توکــن نماینــده یک داراییِ تاییدشــده اســت. 
هر توکن دارایی می تواند بیانگر میزان ارزش 
یک دارایی فیزیکی باشــد( این موضوع باعث 
یکدیگــر  بــه  بازارهــا  قوانیــن  شــدن  نزدیــک 
می شــود و ممکــن اســت بــه بازتوزیــع بهتــر 

ثروت منجر شود.
او در ادامــه به بررســی روندهای داخلی 
و بین المللــی در حــوزه تنظیم گــری پرداخــت 
و گفــت: در حــوزه رمزارزهــا می تــوان چهــار 
مــدل تنظیم گــری تعریــف کــرد؛ الگــوی اول، 
بــه  بــاال  از  تنظیم گــری حاکمیتــی اســت کــه 
پاییــن اســت. بــه ایــن صــورت کــه قوانیــن و 
مقــررات را مشــخص کــرد و جامعــه را بــا آن 
تنظیــم کنیــم که هــم اکنــون در جامعه وجود 
دارد. رویکرد دوم، تنظیم گری تعاملی اســت. 
در ایــن مــدل در یک ســطح کلی یک ســری از 
سیاســت گذاری ها کالن انجــام می شــود امــا 
در حــوزه عملیــات اجــازه می دهیــم تا بــازار با 
ریزســاختارهای خــود معامــالت را رقــم بزنــد. 
رویکــرد ســوم، خودتنظیم گــری اســت. یعنــی 
دارایی هــای  بازارهــای  در  دخالــت  از  دولــت 
دیجیتــال خــارج شــود و تنظیم تبــادالت را به 
بازار بسپارد. الگوی چهارم نیز نداشتن قانون 
و قاعــده اســت یعنــی قانــون و قاعــده خاصی 

وجود نداشته باشد.
مدیرعامــل بــازار متشــکل ارزی در پایان 
تصریــح کــرد: بــه نظــر مــا الگــوی همکارانه یا 
تعاملــی اســت کــه مناســب ترین گزینــه برای 

تحریم هــای  وقتــی  اســت.  کشــور  اقتصــاد 
بین المللــی بــه اشــکال مختلــف بــه اقتصــاد 
تعاملــی  تنظیم گــری  مــی آورد،  کشــور فشــار 
می توانــد رویکــرد درســتی بــرای تنظیــم ورود 

بالک چین به حوزه بازار سرمایه باشد.

اجرای آزمایشی رمزپول بانک 
مرکزی با نام »رمزریال«؛ 

به زودی
نویــن  فناوری هــای  معــاون  گفتــه  بــه 
بانــک مرکــزی، به  زودی شــاهد اجرایی شــدن 
فــاز آزمایشــی رمزپول بانک مرکــزی جمهوری 

اسالمی به عنوان رمزریال خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، مهران محرمیان، 
در  مرکــزی  بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون 
حاشــیه هفتمیــن همایــش مالــی اســالمی در 
پاســخ به ســوال خبرنگار ایبِنا درباره اســتفاده 
از رمزارزها در واردات کشور گفت: استفاده از 
رمــزارز تجارت و به خصوص در واردات مصوبه 
کــه  اســت  هیات وزیــران  گذشــته  ســال  مهــر 
آیین نامه های اجرایی آن در حال تدوین اســت 

که به زودی اجرایی خواهد شد.
او افــزود: خوشــبختانه با همکاری خوب 
بانــک مرکــزی و وزارت صمــت جزئیــات ایــن 
موضوع در حال شــکل گیری است. هدف این 
است که فعاالن تجاری کشور که می خواهند 
بــرای واردات از رمزارزهــای استخراج شــده در 
داخل کشــور اســتفاده کنند، با کمترین مانع 
مواجــه باشــد. ایــن موضــوع در کارگروه ها در 
حــال بررســی اســت و بنابرایــن هنــوز زمــان 

اجرای آن مشخص نیست.
محرمیــان تصریــح کــرد: رمــزارز پدیــده ای 
اســت که مرزشــناس نیســت اما فرض بر این 
است که کسی که در خارج از کشور می خواهد 
برای واردات از رمزارزهای استخراج شده داخل 
کشــور اســتفاده کنــد، منعــی نــدارد و مصوبــه 

هیات وزیران را هم دارد.
معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
ادامه داد: بانک های مرکزی برای حل تناقض 
بیــن تمرکززدایــی که در ذات رمزارزهاســت و 
از طــرف دیگر بحث حاکمیت پولی کشــورها، 
راهــکار رمزپــول ملــی کشــورهای مختلــف را 
مطرح کردند که بیشتر بانک های مرکزی دنیا 

در حال بررسی این موضوع هستند.
محرمیــان ادامــه داد: اســتفاده رمزریال 
بــرای عمــوم مــردم خواهــد بــود و کارکــرد آن 
مانند اســکناس است؛ اما در فضای دیجیتال 

منتشر خواهد شد.

»رمز ریال« در راه بازار جهانی رمز ارزها

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه رئیــس هیات عامــل صنــدوق 
توسعه ملی، بانک ها دو برابر آورده صندوق 
را تســهیالت می دهند و با این کار، پرداخت 
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی، ســه برابر 

می شود.
بــه گزارش بازار، مهدی غضنفری رئیس 
هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: منابع 
ریالی صندوق در نزد بانک ها سپرده گذاری و 

به صورت ترجیحی، وام داده می شود.
روز  مصوبــه  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  او 
یکشــنبه، بانک هــا دو برابــر آورده صنــدوق را 
تســهیالت می دهند، اما نرخ سود یا کارمزدی 
کــه بانک هــا دریافــت می کننــد کاهــش پیــدا 
نمی کنــد و الزم نیســت حتمــاً وام هــای خــود 
را بــا نــرخ ترجیحــی بدهنــد بلکــه منابــع خود 
را بــا منابــع صندوق توســعه ملی که ترجیحی 
اســت، تلفیــق و نــرخ کارمــزد معــادل را پیــدا 

می کنند.
غضنفــری افــزود: نــرخ ســود تســهیالت 
صندوق، 12 تا 14 درصد و نرخ ســود بانک ها 
ممکن اســت حدود 20 درصد باشــد؛ بنابراین 
بــا توجــه بــه اینکه آن هــا مجبور نیســتند نرخ 
موجــب  پــس  دهنــد  کاهــش  را  خــود  ســود 
موجــب  بلکــه  نمی شــود  آن هــا  بی رغبتــی 
می شــود ســه برابــر آنچــه تاکنــون تســهیالت 

می دادیم، ســرمایه ثابت و سرمایه در گردش 
بخش هــای  و  تولیدکننــدگان  اختیــار  در  را 

مختلف تولید و تجارت، بگذاریم.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
بــرای  را  الزم  ابــزار  ملــی،  توســعه  صنــدوق 
گفــت:  دارد؟  خــود  مطالبــات  گرفتــن  پــس 
ایــن صنــدوق بــا هیچکــدام از مشــتریان خود 
قــرارداد مســتقیم نــدارد و در واقع بانک ها به 
عنــوان واســطه میــان صندوق توســعه ملی و 
مشتریان قرارداد بستند و این صندوق انتظار 
سررســید  مطالبــات  عامــل،  بانک هــای  دارد 

شده را وصول کنند.
توســعه  صنــدوق  هیات عامــل  رئیــس 

بــر اســاس  ملــی گفــت: متاســفانه بانک هــا 
تجربــه حســاب ذخیــره ارزی کــه یک حســاب 
شکســت خورده و تجربــه خیلی تلخی اســت، 
نقــش موثــری در بازپرداخــت ایــن مطالبــات 
ندارنــد و فقــط کار آن هــا ایــن اســت کــه بــه 
مشتری مراجعه کنند و زمانی که پاسخ »نه« 
بــه صــورت  را  آن  از مشــتری می شــنوند،  را 
مکتــوب بــرای صنــدوق می نویســند مبنــی بــر 
اینکــه موفــق نشــدند ایــن مطالبــات را وصول 

کنند.
امــروز،  مصوبــه  بــا  افــزود:  غضنفــری 
ابتــدا  و  کنــد  عمــل  راســا  صنــدوق می توانــد 
ســراغ بانک ها برود و اگر نیاز شــد طرح هایی 

را کــه بــه بهره بــرداری رســیده اســت، امــا از 
بازپرداخــت منابع صنــدوق خودداری می کنند 

آن ها را تملک کنند.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
بدهــکاران صنــدوق توســعه ملــی بــه مــردم 
مراحــل  بایــد  گفــت:  نمی شــوند؟  معرفــی 
وصــول  بــرای  برخــورد  عملیــات  ابتدایــی 
فضــای  در  چــون  شــود،  انجــام  مطالبــات، 
آن،  اقــدام  نخســتین  نبایــد  کار  و  کســب 
دادگاهــی  یــا  ســرمایه گذاران  کــردن  بدنــام 

کردن آن ها باشد.
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی 
افــزود: اگــر بــه نقطــه ای برســیم کــه برخی از 
سرســختی  بخواهنــد  تســهیالت  گیرنــدگان 
نشــان دهنــد؛ ایــن کار هــم انجــام می شــود، 
امــا اکنــون در نقطــه ای نیســتم کــه نیازمنــد 
مــردم  بــه  معرفــی  یــا  قضایــی  برخوردهــای 
باشــیم، چون فضای کســب و کار به اطمینان 
خاطــر و کاهــش ریســک نیــاز دارد و چنیــن 
رفتارهایی ممکن اســت ریســک فضای کسب 

و کار را افزایش دهد.
قانونــی،  ابزارهــای  بــا  کــرد:  اضافــه  او 
بهتــر می توانیــم ایــن کار را انجــام دهیــم تــا 
بیشــتری  آرامــش  احســاس  ســرمایه گذاران 

داشته باشند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی: 
تسهیالت صندوق توسعه ملی ۳ برابر می شود

ورود خرما به بورس کاال ســبب واقعی 
شــدن قیمت  آن می شــود اما پس از گذشت 
یــک ســال از پذیــرش دومیــن انبــار خرمــا در 
حــوزه  ایــن  در  پذیرشــی  دیگــر  کاال  بــورس 

صورت نگرفت.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به 
گفتــه فعــاالن بــازار ســرمایه، عرضــه خرما در 
بــورس کاال، نظــام قیمت گذاری این محصول 
را بــر اســاس منطــق عرضــه و تقاضــا شــکل 
مــی داد و شــفافیت را بــرای ایــن محصــول بــه 
ارمغان می آورد. اما با وجود گذشت یک سال 
از پذیــرش دومیــن انبــار خرمــا در بــورس کاال 
دیگر پذیرشــی در این حــوزه صورت نگرفت و 

گواهی سپرده کاالیی خرما متوقف شد.
27 دی، ســالروز پذیــرش دومیــن انبــار 
معامالتــی »رطــب  نمــاد  بــا  رطــب مضافتــی 
0002پ02« در بــورس کاالســت. نخســتین 

انبــار رطــب مضافتــی نیز در روز 10 دی ســال 
گذشته بازگشایی شده بود.

فرآینــد عرضــه خرمــا در بســتر گواهــی 
ســپرده کاالیــی بــه ایــن صــورت بــود کــه پس 
می توانســتند  کشــاورزان  انبــار،  پذیــرش  از 
محصول خود که با استاندارد های تعیین شده 
از ســوی بــورس کاال منطبــق اســت، بــه انبــار 
بسپارند؛ در این مرحله یک قبض انبار به نام 
کشــاورز صادر می شــد که این قبض در حکم 
گواهــی ســپرده کاالیــی بــود و امــکان معامله 
آن بــه  صــورت مســتقیم بــه دســت کشــاورز 
در بســتر آنالیــن یا کارگــزاران در بازار گواهی 

سپرده بورس کاال، وجود داشته است.
 سود اصلی خرما
در جیب دالل ها

تحلیلگــر بــازار ســرمایه گفــت: ســاختار 

خرمــا بــا ســایر محصــوالت گواهــی ســپرده ای 
در  خرمــا  اســت.  متفــاوت  کشــاورزی  حــوزه 
برداشــت  مهــر  و  شــهریور  مــرداد،  ماه هــای 
می شــود. اکثر کشــاورزان خرمای خود را بعد 
از  برداشــت یــا حتــی روی نخــل بــه عــده ای 
خــاص می فروشــند در نهایــت ایــن دالل هــا و 
واسطه ها هستند که سود اصلی را می برند و 
خرما به دســت مصرف کننده نهایی با قیمت 

غیر واقعی می رسد.
بــه گفتــه کــوروش آســایش، دو انبار در 
ســال گذشــته در بــورس کاال پذیــرش شــد، 
امــا بــه دالیــل مختلــف رونــد عرضــه آن بعــد 
از یــک ســال متوقــف شــد. یکی از ایــن دالیل 
دمــای  و  انبار هــا  در  خرمــا  نگهــداری  خــاص 
ویــژه نگهــداری آن و نکتــه بعد داشــتن تاریخ 

انقضای مشخصی برای خرماست.
گفــت:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 

پراکندگی و ناآشنایی کافی کشاورزان و فعاالن 
بــازار خرمــا با بورس کاال از دیگر دالیلی اســت 
که ســبب اســتقبال نکــردن آنها از بــورس کاال 
شــد. هزینــه انبــار داری خرمــا نیــز زیاد اســت، 
البته فرآیند پذیرش انبار نیز تا حدودی زمان بر 
بود و نیازمند ضمانت های سنگین برای پذیرش 
اســت.  بایــد بیشــتر در بحــث فرهنگ ســازی 
تــالش کــرد و حداکثر ســهولت را بــرای پذیرش 

انبار ها فراهم کرد.
کارشناســان معتقدنــد کــه امــکان ادامه 
گواهی ســپرده خرما وجود دارد، اما به شــرط 
کــه  ترغیــب شــوند  بــازار  بازیگــران  کــه  ایــن 
همــکاری الزم را بــا بورس کاال برای راه اندازی 
معامالت داشــته باشــند. زیرساخت های الزم 
در بــورس کاال آمــاده و فراهــم اســت تــا هــر 
زمــان کــه فعاالن بازار خرما بخواهند خرما به 

بورس کاال بازگردد.

چرا خرما در بورس کاال نماند؟



 . سه شنبه 28 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4838 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور در نظر دارد برای تأمین بخشی از نیاز مالی پروژه برای احداث تونل محرم واقع در طرح راه اصلی 
کنارتخته - کازرون و احداث راه نورآباد ممسنی - بابامنیر - میشان علیا - بندرگناوه و نمازگاه - تنگ ارم - بوشکان به شماره طبقه بندی 1303016113، از 
تسهیالت مالی كه در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 

1387 )به شماره 69454/ت50913 هـ مورخ 1393/06/20( توسط تأمین كننده مالی فراهم می شود، استفاده نماید:
1-   موضوع فراخوان: تأمین مالی برای تكمیل / احداث تونل محرم واقع در طرح راه اصلی کنارتخته- کازرون و احداث راه نورآباد ممسنی - بابامنیر - 

میشان علیا - بندرگناوه و نمازگاه - تنگ ارم - بوشکان به شماره طبقه بندی 1303016113
2-  بازپرداخت تسهیالت دریافتی: بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پس از طی شش ماه از اتمام عملیات اجرایی با تضمین سازمان برنامه و بودجه 

کشور بوده و طی مدتی که سازمان یاد شده اعالم می نماید بازپرداخت خواهد شد. 
تبصره:  محاسبه سود، دریافت و بازپرداخت تسهیالت درچارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362 و اصالحات بعدی آن و با رعایت عقود 

اسالمی مندرج در آن خواهد بود.
3- تأمین كننده مالی باید مستنداتی اعم از 1( وجه نقد یا اسناد مالكیت با قابلیت نقدشوندگی باال 2( تائید اعتبار غیرمشروط از سوی بانك ها یا 
موسسات مالی و اعتباری معتبر 3( باالترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یكی از پنج سال گذشته  4( ارزش دارائی های ثابت  ) منقول 

و غیر منقول ( كه دال بر توانایی او در تأمین مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارایه كند.
4- شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور پس از دریافت مدارک و مستندات نسبت به ارزیابی پیشنهادات اقدام ، و از حائزین شرایط 

جهت حضور در فرایند انتخاب سرمایه گذار بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دعوت بعمل می آورد .
5- از عالقمندان دعوت میشود برای دریافت فرم های مربوطه و اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز با همراه داشتن معرفی نامه 
رسمی به طبقه ششم اطاق 614  این شرکت به نشانی بزرگراه مدرس _ خیابان شهید وحید دستگردی)ظفر( _ خیابان شهید فرید افشار_ تقاطع بلوار 

وزارت  راه وشهرسازیآرش غربی مراجعه نمایند.
شركت  ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل كشور

شناسه آگهی : 1260554 م الف : 3544

آگهی فراخوان ارزیابی تأمین كنندگان مالی برای اجرای احداث  تونل محرم،  مشمول 
و دارای مجوز ماده واحده قانون اصالح ماده)56( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت)مصوب سال 1387(

ت دوم(
) نوب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی 

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

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/27   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/28                          

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد مناقصه 
عمومی یك مرحله ای مربوط به برون سپاری پیمان حجمی انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی 
الكترونیكی دولت  تداركات  از طریق  سامانه  را  فراخوان 2000092154000007   كد  با  شهركرد 
)ستاد( برگزار نماید.شایان ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در 

مناقصه محقق سازند.
متقاضیان می توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد این مناقصه 

از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( اقدام نمایند.
*شرایط مناقصه گران :

1-دارا بودن ارائه تصویر گواهی تأئید صالحیت معتبر مبنی بر انجام كار از اداره كل تعاون ،كار 
و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت.

2-دارا بودن و ارائه تصویر گواهی تأئید صالحیت  ایمنی معتبر از اداره كل تعاون ،كار و رفاه 
اجتماعی استان محل فعالیت .

آخرین  ثبتی  ،آگهی  شركت  تاسیس  شركت،آگهی  اساسنامه  صفحات  كلیه  تصویر  ارائه   -3
تغییرات شركت و دارا بودن كد اقتصادی و شناسه ملی و ارائه تصویر كارت ملی ،شناسنامه 
مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شركت و تصویر گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش 

افزوده الزامی است.
4- تكمیل فرم شماره 2 حراست.

5- كلیه اسناد شركت در مناقصه،فرم های پیش نویس قرارداد،شرح كار با امضا الكترونیكی 
درسامانه ستاد بارگزاری گردد.

شایان ذكر است صرفا اسناد پاكت های پیشنهاد)ب(و)ج(دارای امضا الكترونیكی مورد پذیرش 
امضای  فاقد  اسناد  فیزیكی)كاغذی(و  )ب(و)ج(،اسناد  های  پاكت  بازگشایی  ودرجلسه  است 

الكترونیكی)دارای امضای گرم(به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
6- بازگشایی پاكات با حداقل تعداد دو شركت كننده میسر خواهد بود.

از  را  توجیهی  مناقصه صورتجلسه  اسناد  بارگزاری  از  قبل  بایست  گران می  مناقصه  كلیه   -7
سامانه ستاد دریافت و با علم و آگاهی كامل اعالم نرخ نمایند.

واریزی  فیش  رسید  یا  و  كار  ارجاع  فرایند  در  نامه شركت  اصل ضمانت  است  ذكر   8-شایان 
می بایست در پاكت الك و مهر شده تا پایان وقت اداری اعالم شده ،تحویل كمیسیون مناقصات 
به آدرس كیلومتر 5 جاده شهركرد – اصفهان -شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

چهار محال و بختیاری منطقه گردد.
اخذ  جهت  پیشنهاد  ارائه  تاریخ  در  كار  ارجاع  فرایند  در  شركت  نامه  ضمانت  كپی  ارائه  ضمناً 

تایید یه های الزم ضمانت نامه به واحد امور مالی منطقه الزامی است.
الزم به توضیح است كلیه مدارك متقاضیان می بایست به ترتیب اشاره شده در آگهی در سامانه 

ستاد بارگزاری گردد.
و  مناقصه  اسناد  در خصوص  بیشتر  اطالعات  دریافت  : جهت  گزار  مناقصه  اطالعات دستگاه 
به آدرس استان چهارمحال و بختیاری-شهركرد- كیلومتر 5 جاده شهركرد –  ارائه پاكات الف : 
اصفهان . شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهار محال و بختیاری- با شماره تماس 

33335952-038 داخلی 142 و 235تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری

شناسه آگهی : 1259993
ت دوم(آگهـی مناقصـه عمومی یك مرحله ای

) نوب

موضوع مناقصه
تاریخ انتشار
مناقصه در

سامانه ستاد

مبلغ
براورد اولیه

)ریال(

مبلغ تضمین
شركت

در فرایند
ارجاع كار)ریال(

مهلت دریافت
اسناد

از سامانه 
ستاد

زمان
جلسه

توجیهی

مهلت بارگذاری
پاكات

در سامانه ستاد
تا تاریخ

تاریخ
بازگشائی

پاكات

برون سپاری پیمان حجمی 
انبار نفت و سوختگیری 

هواپیمایی شهركرد

ساعت8 صبح
ساعت 1400/10/2947/870/610/1782/393/531/00019

1400/11/03

ساعت 9 
صبح

1400/11/10

ساعت 14
1400/11/16

ساعت 9 
صبح

1400/11/17

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد 
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت www.spgc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های )2841 ( 3131 077   تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/28 نوبت دوم : 1400/11/02

شناسه آگهی : 1261144
ت اول( آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000769 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای R12 - 0040018 - YK  مناقصه شماره 00/013    شماره مناقصه و تقاضا 

خریدگسکت  از تولید كنندگان داخلی موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
1/377/141/000 ریال مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد. نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

27/542/820/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( 

در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد 
ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان کنگان- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه دوازدهم فاز 22$24 -اداره کاال آدرس مناقصه گزار

مپنا آماده همكاری  برای 
ارتقای بهره وری صنایع 

فوالدی کشور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا در بازدید 
از شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد این شرکت آمادگی الزم 
برای هرگونه همکاری مشترک در راستای ارتقای بهره وری 

صنایع فوالدی کشور را دارد.
عباس علی آبادی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
گــروه مپنــا در بازدیــد از شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان 
اینکه فوالد مبارکه یک ثروت ملی و زیرســاخت توســعه 
کشــور محســوب می شــود، اظهار کرد: صنعت فوالد به 
عنــوان یکــی از اساســی ترین عناصــر صنعت هر کشــور 
اســت.وی در ادامه افزود: اساســاً کشــورهایی که دارای 
فناوری تولید فوالد هستند، می توانند مدعی پیشرفت و 
توسعه باشند؛ خوشبختانه در کشور ما از صنعت فوالد 
به خوبی صیانت شــده و این صنعت در مســیر درســتی 
حفظ گردیده و توســعه و بهبود پیدا کرده اســت.رئیس 
هیأت مدیره مپنا با اشــاره به همکاری های مشــترک این 
شرکت با فوالد مبارکه در زمینه های مختلف به ویژه در 
حوزه انرژی خاطرنشان کرد: همکاری های مشترک مپنا 
و فــوالد مبارکــه، منافع عمومی دربر خواهد داشــت.وی 
تأمیــن انــرژی پایــدار بــه ویــژه بــرق را از مهم ترین اقدام 
مشــترک مپنا و فوالد مبارکه دانســت و اذعان داشــت: 
فــوالد، صنعتــی حســاس و پیچیــده اســت و   صنعــت 

راه حل هــای مؤثــری بــرای تأمیــن انــرژی ایــن صنعت در 
کشــور وجــود دارد کــه شــرکت مپنــا، آمادگــی الزم برای 
هرگونه همکاری مشــترک در راســتای تحقق این مهم و 

ارتقای بهره وری صنایع فوالدی کشور را دارد.

فعاالن صنعت لوازم خانگی 
از شرکای استراتژیک فوالد 

مبارکه هستند
معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور را از شرکای استراتژیک 

فوالد مبارکه دانست.
بــه گزارش خبرنگار ایراســین، طهمورث جوانبخت 
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه دیروز)۲۷ 
دی ماه( در نشســت هم اندیشــی فوالد مبارکه و شرکای 
کســب و کار کــه بــا مشــتریان فــوالد مبارکــه در عرصــه 
تولید لوازم خانگی برگزار شد، اظهار کرد: دستورالعمل 
دولــت طــی ۲ ســال اخیــر ســبب شــده مشــتریان مــا، 
محصوالت شــان را از طریــق بــورس خریــداری کننــد امــا 
تعامــل، همــکاری و رضایــت مشــتریان بــرای مــا بســیار 
مهم است.وی با بیان این که در این همایش مسئوالن 
واحدهای تولید، پشتیبانی و کنترل کیفیت شرکت فوالد 
مبارکــه حضــور دارند تــا از نقطه نظرات مشــتریان لوازم 
خانگــی مطلع شــوند، افزود: صنعت لــوازم خانگی پس 
از خودروسازی دومین صنعت مهم کشور است.معاون 
فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
جمعیــت جــوان ایرانی پس از تشــکیل خانواده به لوازم 
خانگی نیاز دارند و توسعه و افزایش تولید لوازم خانگی 
و تأمیــن بــه موقع محصــوالت تولیدکنندگان برای فوالد 
مبارکــه اهمیــت زیادی دارد.وی در پایان اذعان داشــت: 
فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور از شرکای استراتژیک 
فــوالد مبارکه هســتند و افزایش رضایتمندی مشــتریان 

برای ما اهمیت زیادی دارد.

شــرکت فــوالد هرمــزگان بــه منظــور تحــول 
دیجیتــال و بهره بــرداری از ظرفیت هــای علم داده، 
اقدام به برگزاری نخستین رویداد در این حوزه با 

عنوان »علم داده« کرده است. 
بــه گزارش روابــط عمومی فوالد هرمزگان این 
رویداد که به مدت سه روز و با همکاری پارک علم 
و فنــاوری هرمــزگان از تاریــخ ۲۸ تــا ۳۰ دی مــاه در 
شــهر بندرعبــاس برگزار می شــود. شــامل ســمینار، 
کارگاه و مســابقه به صورت حضوری و غیرحضوری 
اســت و فرصتــی را در اختیــار عالقه منــدان بــه علم 
داده می دهــد تا بتواننــد در حوزه های تحلیل داده، 
هــوش مصنوعــی، داده کاوی، انتقال تجربه و غیره 
بــه ارتقــای ســطح دانــش خــود بپردازنــد. در همین 
ارتباط هفته نامه تجارت معدن و فوالد گفت وگویی 
با شاهین زارع، مدیر متالورژی و طراحی و توسعه 
محصــوالت فــوالد هرمــزگان و دبیــر اجرایــی رویداد 

ترتیب داده است.
علــم  رویــداد  اجرایــی  دبیــر  زارع،  شــاهین 
داده، برگــزاری ایــن رویــداد را در راســتای اهــداف 

و اســتراتژی های شــرکت فــوالد مبارکــه در مباحــث 
حرکــت  و  دیجیتــال  تحــول  ســازی،  هوشــمند 
شــرکت های زیرمجموعــه  آن مانند فــوالد هرمزگان 
برشمرد و افزود: آشنایی پژوهشگران و شرکت های 
دانش بنیــان بــا مضمون علــوم داده، طــرح مباحث 
جدیــد و آشــنایی رهبــران و مدیــران شــرکت فــوالد 
هرمــزگان بــا مباحــث علوم داده و هوشمندســازی، 
آشنایی مدیران شرکت های بزرگ صنعتی در منطقه 
جنــوب کشــور ) اســتان هرمــزگان( با ایــن مباحث، 
طــرح نیازهــای این حــوزه در آینده و جهت دهی به 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های سطح استان 
بــرای ورود بــه حوزه علوم داده از جمله اهداف این 

رویداد است.
وی ادامه داد: هوشمند سازی درصنعت فوالد 
مقولــه ای اســت کــه شــرکت های بــزرگ فــوالدی در 
دنیا به آن ورود پیدا کرده اند و دستاوردهای خوبی 
از آن را در بهبــود خدمــات، کســب و کار، بهــروری 
تولید، کاهش هزینه ها و افزایش راندمان را کسب 
کرده اند. در همین راستا فوالد هرمزگان نیز به دنبال 

آن است تا با برنامه ریزی مناسب در این مسیر قدم 
گذاشته تا به این اهداف دست یابد.

زارع در پاســخ بــه ایــن ســوال که چه کســانی 
گفــت:  کــرد  خواهنــد  شــرکت  رویــداد  ایــن  در 
مشارکـــت کننــدگـــان در ایــن رویــداد، دانــشـــگـــاه ها، 
شرکت های دانش بنیان، مراکز پژوهشی، گروه های 

خالق دانشجویی، نخبگان صنعتی هستند.
مدیر متالورژی و طراحی و توسعه محصوالت 
فــوالد هرمــزگان دربــاره نحــوه برگــزاری ایــن رویداد 
گفــت: مشــارکت در رویداد علــم داده به دو صورت 
حضــوری و مجاری بــرای عالقه مندان در نظر گرفته 
شده ضمن اینکه در جریان برگزاری این رویداد نیز 
برپایــی کارگاه هــا و اجــرای مســابقه نیــز پیش بینی 
شــده اســت.دبیر اجرایــی رویــداد علــم داده درباره 
حمایــت فــوالد هرمــزگان از طرح هــای برتــر گفــت: 
ایــن شــرکت در نظر دارد تــا از طرح های برتر تقدیر 
بــه عمــل آورد و چنانچه طرح های مذکور در مســیر 
حرکت هوشمندســازی شــرکت باشــند قطعــا مورد 

حمایت های بعدی نیز قرار خواهد گرفت.

بــا ادامــه ورود معدنی هــا بــه تولیــد فــوالد و 
خام فروشــی، ناچــار بــه واردات مواد اولیــه از هند و 

دیگر کشورها خواهیم شد.
به گزارش معدن نیوز - ســیروس موتمن، قائم 
مقــام ســابق مجــری طرح هــای توســعه ای ذوب آهــن 
اصفهان با اشاره به اینکه کمبود مواد اولیه مصیبت 
بزرگ ذوب آهن و دیگر فوالدسازان کشور است، گفت: 
ممکن است برخی از فوالدسازان همچون شرکت های 
معدنی )گل گهر، چادرملو و ...( مشــکل تأمین مواد 
اولیه نداشته باشند، اما امروز ذوب آهن از این مزیت 

محروم است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روس هــا در طــرح اولیه 
جانمایی ذوب آهن اصفهان، سیستم کوره بلند را به 
دلیل مزیت منطقه اصفهان انتخاب کرده اند، افزود: 
یکی از دالیل جانمایی ذوب آهن در اصفهان، دسترسی 

به معادن بافق یزد برای تأمین مواد اولیه این شرکت 
بود، اما بعد از اینکه دولت معادن گل گهر و چادرملو 
و ... را واگــذار کــرد،  آنهــا نیز به دلیل داشــتن مزیت 
معدن، تجهیزات تولید فوالد را نصب و از مزایای معدن 
مستقیماً استفاده کردند، در این شرایط اگرچه شاکله 
اولیه ذوب آهن اصفهان بهره گیری از معادن بافق بود، 
اما این مجموعه بزرگ فوالدی از این مزیت محروم شد 
و امروز تأمین مواد اولیه معضل بزرگی برای ذوب آهن 
اصفهــان اســت.قائم مقــام ســابق مجــری طرح هــای 
توســعه ای ذوب آهــن اصفهــان یادآور شــد: ذوب آهن 
زمانــی کــه حــدود ۵۰۰ هــزار تن مــواد ســنگ آهن در 
انبارهای خود داشت، برای کمک به معادن مازاد این 
مواد را در بیرون کارخانه انبار می کرد، اما امروز هیچ 
کمکی به ذوب آهن از لحاظ تأمین مواد اولیه نمی شود.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه فوالد کشــور باید متولی 

مستقیم داشته باشد تا بسیاری از تصمیمات در آن 
سازمان گرفته شود، گفت:  امروز یکی از دالیل مشکل 
تأمیــن مــواد اولیه فوالدی ها این اســت که معادن ما 
اقدام به تولید فوالد کرده اند و این مجوز به آنها داده 
شــده کــه با وجودی کــه معدن دار هســتند می توانند 
تولید فوالد نیز داشته باشند، بنابراین آنها با توجه به 
مزیت داشتن مواد معدنی، فوالدی هم شده اند در این 
شرایط منبعی برای تأمین مواد اولیه شرکت های بزرگ 
فوالدی باقی نمی ماند. امروز در ذوب آهن مواد اولیه 
به میزان کافی برای مخلوط کردن، همگن کردن و ... 

موجود نیست.
وی دربــاره گفتــه مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان 
مبنی بر اینکه برای حل مشکل مواد اولیه شاید ناچار 
به واردات مواد اولیه شویم، گفت: متأسفانه در این 
مســیر با دوگانگی مواجه هســتیم، چراکه در صورت 

واردات ناچار به تأمین محصول با قیمت های جهانی 
و بــا ارز ۳۰ هزارتومانــی هســتیم، امــا در داخــل برای 
تولیــدات فوالدی نرخ های دســتوری اعمال می شــود، 
در این شرایط تولید محصول اقتصادی نخواهد بود و 

حتی به ضرر کشور است.
قائــم مقــام ســابق مجــری طرح های توســعه ای 
ذوب آهــن اصفهــان بــا اعتقاد بر اینکــه دولت باید در 
اکتشافات اخیر خود معادنی که از نظر آهن در منطقه 
غنی هستند را در اختیار شرکت های بزرگ فوالدی قرار 
دهد تا از این مزیت بهره مند شوند، گفت: زمانی که 
صــادرات مــواد آهنی به چین صورت می گرفت، بارها 
مخالفــت خــود را اعالم کردم، چراکه بر این باورم که 
معدنی ها باید اجازه دهند مواد اولیه که امکان تبدیل 
آن بــه محصــول با ارزش افزوده باال وجود دارد، تولید 
شود تا مزیت نسبی برای کشور باشد، نه اینکه خام 

فروشی کنند.
بــه گفته موتمن، ســال ها قبل پیش بینی کرده 
بودم که با ادامه این رویه و خام فروشی، امروز دچار 
کمبود مواد اولیه می شویم و ناچار به واردات مواد اولیه 

از هند و دیگر کشورها خواهیم شد.
وی درباره برخی پیشــنهادات نســبت به تأمین 
مواد اولیه شــرکت های فوالدســاز از افغانستان و ...، 
توضیح داد: دولت باید شرایط الزم را برای این موضوع 
فراهم کند، به عنوان مثال در افغانستان معادن غنی 
با درصدهای باال وجود که هنوز مورد اســتخراج قرار 
نگرفته و اگر دولت امکان استخراج از این معادن را از 
طریق ارتباطات سیاسی خود مهیا کند و سرمایه گذاری 
الزم در آن کشــور صــورت گیــرد، شــاید تــا حــدودی 
 ذوب آهــن بتوانــد مــواد اولیه مورد نیاز خــود را تامین 

کند.

رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان 
با اشــاره به راه اندازی هفتمین خط ریســندگی 
کارخانه نخ پلی استر )POY( این پتروشیمی، اعالم 
کرد: با اجرای موفق و بدون حادثه راه اندازی این 
پروژه، عالوه بر افزایش 12 درصدی تولید کارخانه 
POY نسبت تولید به ظرفیت اسمی این واحد به 

رقم بی سابقه 88 درصد افزایش یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی واموربین الملــل 
پتروشــیمی شــهید تندگویان، »امین ملک زاده« با 
اشــاره بــه اجــرای برنامه هــای متعدد و متنــوع رفع 
گلوگاه هــا و موانــع تولید به منظور افزایش کمی و 
کیفی تولید محصوالت زنجیره پلی اتیلن ترفتاالت، 
گفت: بر این اساس، عملیات راه اندازی هفتمین 
 )POY( پلی اســتر  نــخ  کارخانــه  ریســندگی  خــط 
پتروشیمی شهید تندگویان از آغاز تا پایان با تکیه 
بر توان، تخصص و دانش کارکنان شرکت و بدون 
اســتفاده از شــرکت های خارجی انجام شــد.رئیس 
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، تصریح کرد: با 
اجرای این پروژه، عالوه بر افزایش 1۲ درصدی تولید 
کارخانه POY نســبت تولید به ظرفیت اســمی این 

واحد مجتمع به رقم بی ســابقه ۸۸ درصد افزایش 
یافته اســت.این مقام مســئول با تاکید بر اینکه با 
وجــود محدودیت هــای ناشــی از تحریــم ظالمانه و 
همچنین شــیوع کرونا، همت و پشــتکار بی نظیر 
متخصصان این شــرکت پتروشــیمی ســبب شــد تا 
بــا برنامه ریــزی دقیق، همدلی و همکاری گروهی، 
در حداقــل زمــان ممکن این پروژه بدون هیچ گونه 
حادثه ای به سرانجام برسد و این خط در مدار تولید 
قرار بگیرد.وی با اشاره به فعالیت گسترده کارکنان 
برای رفع مشکالت موجود در انجام این پروژه بیان 
کرد: مشــکالت نه تنها باعث نا امیدی کارشناسان 
پتروشیمی شهید تندگویان نشد، بلکه زمینه ساز 
نــوآوری و خالقیــت شــده بــه گونــه ای که عــالوه بر 
انجام کارها و فعالیت های روتین، اقدامات بسیار 
مهمی از جمله بازسازی و رفع مشکل دستگاه تست 
سیســتم های تولید نخ، تعمیر بســیاری از بردهای 
الکترونیکی معیوب سیستم و همچنین به روزرسانی 
سیســتم عامــل خط هفتم بــه منظور امــکان تهیه 
سخت افزار در سالهای آتی توسط پرسنل تعمیرات 

شرکت و در کارگاه های مجتمع انجام شد.

گام بلند فوالد هرمزگان در تحول 
دیجیتال با برگزاری رویداد »علم داده«

کمبود مواد اولیه؛ مصیبت بزرگ فوالدسازان

ظرفیت تولید بزرگترین زنجیره پلی اتیلن 
ترفتاالت ایران افزایش یافت

اخبـــــــــــــــــار
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دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :الـف : تحلیـل و طراحـی نـرم افـزار و سـخت افـزار هـای حـوزه ی 
سـالمت، جمـع آوری اطالعـات و تحلیـل داده هـای حـوزه ی سـالمت، مشـارکت در طراحـی و سـرمایه گـذاری نـرم افـزار، طراحـی داشـبورد هـای هـوش تجـاری و تحلیلـی و 
راهـکار هـای نـرم افـزاری ب: خریـد ،تولید،تهیـه ،سـاخت ،تبدیـل ،بسـته بنـدی ،توزیـع و فـروش انـواع محصـوالت بهداشـتی ،شـیمیایی،بیوتکنولوژی، گیاهـی مکمل هـای 
اولیـه دارویـی و دارو وسـایر محصـوالت مشـابه وماشـین آالت و قطعـات و سـایر ملزومـات وکلیـه  ،انـواع مـواد  غذایی ،رژیمی ،خوراکی،آشـامیدنی ،تجهیـزات پزشـکی 
محصـوالت و مـواد اولیـه مـورد نیـاز از داخـل و خـارج از کشـور .واردات و صـادرات کلیـه محصـوالت ومـواد اولیـه مـورد نیـاز از داخـل و خـارج کشـور و کلیـه فعایـت هـای 
تحقیقاتـی ،آزمایشـگاهی ،نیمـه صنعتـی و صنعتـی وادقـام بـه فعالیـت تحقیقاتـی علمـی و عملـی مربوطـه ،تبـادل اطالعات،دانـش فنـی و تکنولـوژی از طریـق تهیـه و تـدارک 
آنهـا ازشـرکت هـای داخلـی یـا خارجـی وهمچنیـن هرگونـه عملیـات تجـاری و غیرتجـاری مجـاز کـه مرتبـط بـا مـوارد فـوق بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم باشـد.صادرات 
محصـوالت تولیـدی داخلـی بـه کشـورهای خارجـی ،واردات مـواد اولیـه ،مـواد بسـته بندی،محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی وشـیمیایی ،گیاهـی ،مکمـل هـای غذایی،رژیمـی 
خوراکی و آشـامیدنی،تجهیزات پزشـکی ،ماشـین آالت و لوازم یدکی مورد نیاز موضوع شـرکت ،اخذنمایندگی از تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه و بسـته بندی 
و محصـوالت نهایـی بـه شـرح فـوق. ج :مشـارکت در سـایر شـرکت هـا از طریـق تاسـیس یـا تعهـد سـهام شـرکت هـای جدیـد یـا خریـد یـا تعهـد سـهام شـرکت هـای موجـود.
مشـارکت و مشـاوره جهـت تولیـد و فـروش و خریـد محصـوالت دارویـی و کلیـه مـوارد مرتبـط بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـقیم بـه تمام یـا هریک از مـوارد موضوعات بیان 
شـده ،اخـذ و پذیـرش نماینگـی هـای مجازشـرکت هـای داخلـی و خارجـی جهـت امـور تحقیقاتـی و تجـاری و تاسـیس شـعب در مـکان هـای مـورد نیـاز و انجـام امـور مرتبـط 
بـه سـالمت اعـم از طراحی،اجرا،پیـاده سـازی ،مدیریـت و شـرکت در پـروژه هـای مرتبـط بـا حـوزه سـالمت . د: بـه طـور کلـی شـرکت مـی توانـد بـه کلیـه عملیـات و معامـالت 
مالی،تجاری،صنعتـی وآزمایشـگاهی کـه بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه تمـام یـا هریـک از موضوعـات فـوق مرتـب باشـد مبـادرت نمایـد. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه 
اراج ، خیابـان شـهید محمـد مصبـاح )گلـزار( ، بـن بسـت ارکیـده بـن مرجـان ، پـالک 2 ، طبقـه چهـارم ، واحـد 8 کدپسـتی 1693936187 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت 
اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای مجتبـی محمـدی بـه شـماره ملـی 2380178003 دارنـده 2500000 ریـال سـهم الشـرکه 
آقای سیدسـجاد حسـینی به شـماره ملی 4324158991 دارنده 7500000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی محمدی به شـماره ملی 2380178003 به 
سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای سیدسـجاد حسـینی بـه شـماره ملـی 4324158991 بـه سـمت رئیـس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسـالمی و همچنین 
کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر 

االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1261921(

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـالف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان 

به شـرح ذیـل: خرم آبـاد 
مورخـه   140060325001008751 شـــمـــاره  رای  و   1400114425001000423 کــلـاســـه  پــرونـــده 
1400/09/16 بـه تقاضـای ایـرج مختاریـان فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان 
مسـکونی به مسـاحت 150/25 متر مربع مجزی شـده از پالک شـماره 11 فرعی از 3 اصلی واقع در 
بخـش 4 شهرسـتان خرم آبـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه غالمشـاه فرهمنـد رسـیدگی و تاییـد 
و انشـاء گردیـد. مراتـب در اجـرای مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند 
رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـالع مالکیـن وسـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه 
کثیراالنتشـار و محلـی آگهـی می گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.م/الف: 415591048
صیدآقا نجفوند دریکوندیتاریخ انتشار نوبت اول  1400/10/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/11/13

رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

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

قانـون  موضـوع  هیـات   1400/10/25 مـورخ   140060326001001260 شـماره  رای  برابـر   
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک همدان-ناحیـه یـک تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم پری 
نصیـری فرزنـد عزیزالـه بشـماره شناسـنامه 1671 صـادره از همـدان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه و مغـازه بـه مسـاحت 194/89 متـر مربـع قسـمتی از پـالک 9/592 اصلـی واقـع در 
حومـه بخـش یـک همـدان بـه نشـانی سـه راهـی حصـار حـاج شمسـعلی بـه سـمت جـاده 
چشـین روبـروی سـنگکی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حـاج صادق ایـزدی محرز گردیده 
اسـت لـذا بـه منظـور اطـالع عمومـی مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالیکـت صـادر خواهـد شـد. م.الـف: 1581 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/14 

رضا شیرخانی خرم – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان 

آگهی مفقودی 
کامیونـت  نقلیـه  کـــارت وسیـلـــه  و  وبـــرگ سبـــز   سنـــد کمـپـانـــی 

مـــوتـــور  شــمـــاره   180023LH1051K5NA شــاســــی  بـــه  شمـــاره 
1002554NG143D30ZD پـالک انتظامـی ایـران 43_137 و 95 
اعتبـار  از درجـه  و  پـور مفقـود  آقـای محمـود یغمایـی  بـه  متعلـق 

سـاقط مـی باشـد .

آگهی فقدان سند مالکیت
مورخـه   6764 شـماره  بـه  وارده  درخواسـت  بـه  توجـه  بـا  عبداللهـی  عدلـه  خانـم  چـون 
1400/10/2 ثبـت کامیـاران، منضـم بـه بـرگ استشـهادیه شـماره 6968 مورخـه 1400/10/11 
کـه بـه گواهـی دفتـر خانـه 65 کامیـاران رسـیده مالـک مدعی گردیده سـند مالکیـت 6 دانگ 
عرصـه یـک قطعـه زمیـن مسـکونی تحـت پـالک 6145 فرعـی از 53 اصلی بخـش 8 واقع در 
کامیاران به شـماره سـریال 060645 الف/32 بنام عدله عبداللهی ثبت و صادر و تسـلیم 
گردیـده و تـا ایـن تاریـخ سـابقه ای از رهـن و بازداشـت بنظـر نرسـیده کـه بـه علـت اهمـال و 
جابجایـی سـند مالکیـت مذکـور مفقـود گردیـده اسـت علهـذا باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامه 
اصالحی قانون ثبت بدین وسـیله مراتب در یک نوبت جهت اطالع عموم آگهی می شـود 
تـا هـر کسـی مدعـی وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود و یـا نسـبت بـه ملـک مرقـوم معامله ای 
انجام داده اما در متن آگهی ذکر نشده از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خود را به این اداره ارائه و یا سند مالکیت را به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت 
پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت المثنی پـالک فوق 

الذکـر بنـام مالـک فـوق صـادر خواهـد شـد. م الـف/129
  رئیس ثبت کامیاران  - علی محمد برانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
موضـوع  دوم  اول/  27 /1400/08هیـات  مـورخ   140060316001003301 شـماره  رای  برابـر   
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیه یـک تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
فرانـک رسـتمی فرزنـد حسـن بـگ  بشـماره شناسـنامه 41 کـد ملـی 3379941638 صـادره از 
قصرشـیرین در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 240.45   متـر مربـع در محـدوده 
پـالک 358 اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کرمانشـاه بـه آدرس: فرهنگیـان فـاز دو ایسـتگاه 
هشـتم کوی شـهید عبدالمالکی انتهای کوچه سـمت راسـت سـه درب به آخر کوچه خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای علـی یـاور الفتـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

2433/م الف/12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/26 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/12

محمد عباسی
رئیس ثبت اسناد وامالک

سنجش و پایش سالمت 
کارکنان شرکت آب منطقه ای 

کرمانشاه به صورت هفتگی
طرح ســنجش ســامت کارکنان شــرکت آب منطقه ای 
و  مالــی  انســانی،  منابــع  معــاون  از ســوی  کرمانشــاه 

پشتیبانی شرکت در دستور کار قرار گرفته است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای 
کرمانشــاه، محمدرضــا احضــاری در خصــوص جزئیــات 
ایــن طــرح گفت: با عنایت به لزوم ایجاد حفظ و ارتقای 
ســامت کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی 
و بــا هــدف رصد جامع وضع ســامت کارکنــان این مهم 

از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
ســعید خانــی، مدیــر منابع انســانی و پشــتیبانی و 
کوالنی، با اعام این خبر افزود: یکی از مولفه های مهم 
و تاثیرگــذار در انجــام وظایــف محولــه، نیــروی انســانی 
ســالم، کارآمد و شــاداب است و به همین منظور انجام 
آزمایش هــای دوره ای بــرای کارکنــان و معاینــه همکاران 
از طریــق پزشــک معتمــد در مجموعــه اداری شــرکت به 

صورت هفتگی مصوب شده است.
شــایان ذکر اســت، از دیگر اقدامات مهم معاونت 
مالــی و پشــتیبانی شــرکت بــه منظــور حفــظ ســامت 
کارکنان در طول دوران شــیوع ویروس کرونا در کشــور، 
می توان به انجام تستPCR  به صورت ماهیانه، توزیع 
ماسک و محلول ضد عفونی کننده، انجام تب سنجی در 
درب ورودی شــرکت، اطاع رســانی و آگاهی بخشــی در 

زمینه راهکارهای مقابله با این ویروس نام برد.

تامین آب20 روستای 
جرقویه به صورت پایدار 

مدیــر آبفــای جرقویه اعام کرد که از 21 روســتای 
ایــن شهرســتان، آب 20 روســتا بــا جمعیتــی معادل 18 

هزار نفر به صورت پایدار تامین می شود.
جــواد اســماعیلی گفــت: در ســال جاری بــا تحــت 
پوشــش قــرار گرفتــن چهار روســتای اســفنداران، حارث 
آبــاد، احمدآبــاد و فیــض آبــاد تعداد روســتاهایی که در 
شهرســتان جرقویه از آب طرح آبرســانی اصفهان بزرگ 

استفاده می کنند به 20 روستا رسید.
او از نصب 700 کنتور آب در این چهار روستا خبر 
داد و گفــت: تاکنــون 12هــزار و 283 فقــره انشــعاب در 

روستاهای شهرستان جرقویه نصب شده است. 
 مدیــر آبفــای جرقویه افزود: اکنون  فقط روســتای 
اســدآباد بــا کمتــر از 20 خانــوار بــه دلیل فاصلــه زیاد با 
تاسیســات، تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قــرار نــدارد امــا با حفــر و تجهیز یک حلقه چــاه و اجرای 
یــک کیلومتــر خــط انتقــال بــه مخــزن 50 متــر مکعبــی، 
تامیــن آب شــرب پایــدار ایــن روســتا نیز در دســتور کار 
قرار گرفته است. اسماعیلی اعام کرد: عاوه بر سامانه 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ، از منابــع داخلــی ماننــد ســه 
حلقــه چــاه بــا آبدهی حــدود 20 لیتر در ثانیــه نیز برای 
تامیــن آب شــرب روســتاییان منطقــه جرقویه اســتفاده 
می شود.  او خاطرنشان کرد: 115 کیلومتر طول خطوط 
بیــش  و  توزیــع  شــبکه  طــول  کیلومتــر   245 انتقــال، 
از 3 هــزار متــر مکعــب حجــم مخــازن آب روســتایی در 
منطقــه جرقویه اســت کــه بخشــی از آن نیازمند اصاح 
و بازســازی اســت. مدیر آبفای جرقویه گفت:  از ابتدای 
ســال جــاری در حــدود  2 کیلومتــر از شــبکه فرســوده و 
خطوط انتقال  آب روســتایی  اصاح و بازســازی شــد و 
هم اکنون نیز اصاح  بیش از 700 متر شبکه توزیع در 

دستور کار قرار دارد.

اخبـــــــــــــــــار

 ابالغ مراتب ثبت ملی

 ۹ اثر فرهنگی تاریخی
به استاندار گیالن

وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی در 
نامه های جداگانه به اســتاندار گیان مراتب ثبت ملی 
۹ اثر فرهنگی تاریخی را به استاندار گیان اباغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، 
وزیــر  ضرغامــی،  عــزت هللا  نامه هــای  از  یکــی  در 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به اســدهللا 

عباسی استاندار گیان آمده است: 
»در اجــرای بنــد )ج( مــاده واحــده قانــون تشــکیل 
ســازمان میراث فرهنگــی کشــور مصــوب 13۶4 مجلــس 
شورای اسامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه 
ســازمان میراث فرهنگــی کشــور مصــوب 13۶7 مبنی بر 
ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی 
کشــور در فهرســت آثــار ملــی و فهرســت های ذی ربــط، 
مراتــب ثبت اثــر فرهنگی تاریخی »اســتحکامات نظامی 
گلســرک« واقــع در اســتان گیــان، شهرســتان رشــت، 
بخش ســنگر، شــهر ســنگر، روســتای گلســرک، روبروی 
کاروانســرای شــاه عباســی، پشــت تاالر گلســر که پس 
 33478 شــماره  بــه  الزم  قانونــی  تشــریفات  طــی  از 
مــورخ 1400/۶/15 در فهرســت آثــار ملــی ایــران به ثبت 
رســیده است، اباغ می شــود. اثر مذکور تحت حفاظت 
و نظــارت ایــن وزارت اســت و هرگونــه دخــل و تصرف یا 
اقــدام و عملیاتــی کــه منجــر به تخریب یــا تغییر هویت 
آن شــود برابــر مــواد 558 لغایــت 5۶۹ از کتــاب پنجــم 
قانــون مجازات هــای اســامی، تعزیــرات و مجازات هــای 
بازدارنــده، جــرم محســوب می شــود و مرتکــب مشــمول 
مجازات های قانونی خواهد شــد و مرمت و بازســازی اثر 
صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود. «
وزیــر  دیگــر  مشــابه  نامــه  هشــت  در  همچنیــن 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به استاندار 
گیــان مراتــب ثبت ملی هشــت اثــر فرهنگی تاریخی به 

شرح زیر اباغ شد: 
»خانه ســاعی« واقع در شهرســتان رشــت، بخش 
مرکزی، شــهر رشــت، خیابان امام خمینی، بعد از میدان 

حشمت به شماره 33127 مورخ 13۹۹/3/1۹
»خانــه مستشــاری« واقــع در شهرســتان رشــت، 
بخش مرکزی، شــهر رشــت، خیابان مطهری، به شــماره 

33128 مورخ 13۹۹/3/1۹
»بقعــه نرگــس خانــم اُمــام« واقــع در شهرســتان 
املش، بخش رانکوه، دهستان سمام، روستای امام به 

شماره 334۶8 مورخ 1400/4/7
»خانــه راهنمــا )امیر و زهرا(« واقع در شهرســتان 
رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، محله ساغری سازان، 
بــه  بلورچیــان، کوچــه حقیقــی، بن بســت دوم  کوچــه 

شماره 334۶۹ مورخ 1400/4/7
»بقعه معین و مبین-تمیجان« واقع در شهرستان 
رودســر، بخش مرکزی، شهر رودســر، روستای تمیجان 

به شماره 33470 مورخ 1400/4/7
در  واقــع  )حنانی هــا(«  خســروآبادی  »خانــه 
شهرســتان رشــت، بخــش مرکــزی، شــهر رشــت، میدان 
مطهــری، خیابــان ســوخته تکیه، خواهر امام به شــماره 

33471 مورخ 1400/4/7
»بقعه شــیخ زاهد چابکســر« واقع در شهرســتان 
رودســر، بخش چابکســر، شــهر چابکســر، میدان شــیخ 
زاهد، گورستان شیخ زاهد، بقعه شیخ زاهد، به شماره 

33472 مورخ 1400/4/7
»اســتخر الهیجان« واقع در شهرستان الهیجان، 
بخــش مرکــزی، شــهر الهیجــان، اســتخر الهیجــان بــه 

شماره 33477 مورخ 1400/۶/15

خبـــــــــــــــــر

نرگــس ایزدپنــاه_  هیات کارشناســی شــرکت 
راهکارهــای  بررســی  بــرای  ایــران  پتروشــیمی 
راه اندازی پروژه پتروشــیمی گلســتان وارد اســتان 

گلستان شدند.
گفــت:  گلســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
بافاصله پس از ورود هیات کارشناســی به اســتان 
جلســه ای در دادگستری اســتان با حضور دادستان 
اســتان،  نماینــدگان  رئیــس مجمــع  اســتان،  مرکــز 
بازپــرس پرونــده پتروشــیمی، معــاون پیشــگیری از 
وقــوع جــرم دادســتانی گــرگان،  مدیرعامل شــرکت 
گاز اســتان و نمایندگانی از  اســتانداری و اداره کل 
اطاعــات اســتان تشــکیل شــد و جزئیــات پرونــده 
در 1۶ ســال  انجــام شــده  اقدامــات  و  پتروشــیمی 

گذشــته بررســی شــد . حیــدر آســیابی افــزود: ایــن 
هیــات در  ایــن ســفر وضعیــت طــرح، اعتبــارات و 
ســرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی پتروشیمی 
موضــوع  در  داد:  ادامــه  او  می کننــد.  بررســی  را 
پتروشــیمی، رئیــس قوه قضاییه همه اختیــارات الزم 
را به رئیس کل دادگســتری اســتان تفویض کرده اند 
و تمام تاش ها بر بررســی راهکارهای راه اندازی این 
پروژه متمرکز اســت. این مقام ارشــد قضایی استان 
ادامه داد: در جلسه چارچوب بررسی ها برای ارائه 
یــک بســته پیشــنهادی بــرای راه انــدازی دوبــاره این 

پروژه در کنار  حمایت های دولتی مشخص شد.
ایــن گــروه کارشناســی  آســیابی گفــت: نظــر 
مبنای تصمیم گیری قضایی و اجرایی درباره پرونده 

پتروشیمی استان خواهد بود .
او تاکیــد کــرد: بــا اختیاراتــی کــه رئیــس قــوه 
قضاییــه در ایــن پرونــده بــه اســتان تفویــض کــرده 
اســت، آماده ایــم در صــورت نیــاز یــک دادگاه ویــژه 
تشــکیل و برای تعیین تکلیف ســهامداران خارج از 

تشریفات معمول دادرسی اقدام کنیم .
ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان افــزود: ایــن 
و  قضایــی  از مســئوالن  بــا جمعــی  هیــات همــراه 
اجرایــی اســتان امــروز از محل ســاخت پتروشــیمی 

گلستان بازدید می کند.
پرونده پتروشــیمی گلستان یکی از دو پرونده 
کثیرالشــاکی بود که در ســفر رئیس قوه قضاییه به 

استان بررسی و دستورویژه برای آن صادر شد.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
خراســان شــمالی اعــام کــرد کــه 11۵ طــرح 
اشــتغال زا از محل تســهیات تبصره 18 برای 
دریافــت ۵۴۵ میلیــارد تومــان بــه بانک هــای 
عامــل معرفــی شــدند کــه ایــن تســهیات را 

دریافت کردند.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــمالی،  خراســان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
حســن پارســی پور در این بــاره اظهــار کــرد: در 
مجمــوع 184 طــرح بــرای دریافــت تســهیات 
تبصــره 18 به بانک های عامل معرفی شــدند 
که پس از بررســی تعدادی از این طرح ها به 
علــت نبــود ضمانــت بانکی و ســایر مشــکات 
از ردیف این تســهیات خارج و برگشــت داده 

شد.
او بــا بیــان اینکــه فعالیــت ایــن تعــداد 
نفــر   8۹۶ اشــتغال زایی  موجــب  طرح هــا  از 
در خراســان شــمالی می شــود، تصریــح کــرد: 
ایــن میــزان از تســهیات پــس از بررســی و 
اشــتغال  کمیتــه  ســوی  از  کارشناســی  کار 
بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــدند و ســهم 
کشــاورزی،  معــدن،  و  صنعــت  بانک هــای 

توسعه تعاون و کارآفرینی امید بیش از سایر 
بانک هاست.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
خراســان شــمالی افــزود: از این میــزان طرح؛  
17 طــرح پــارک علــم و فنــاوری بــرای دریافــت 
کشــاورزی  طــرح   70 تومــان،  میلیــارد   ۶4
بــرای دریافــت 40۹ میلیــارد تومــان، 10 طــرح 

صنعتــی بــرای دریافــت 32 میلیــارد تومــان و 
مابقــی نیزطــرح های گردشــگری اســت که به 

بانک های عامل معرفی شدند.
بر اساس تبصره 18 قانون بودجه کشور 
با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد 
با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان 
دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت 

اجازه داده می شود، 100 درصد منابع حاصله 
از مابه التفــاوت قیمــت حامل هــای انــرژی را 
بــه حســاب خاصی نزد خزانه داری کل کشــور 
واریــز و منابع حاصله را به شــکل وجوه اداره 
شــده و یارانه ســود و ترکیب با منابع صندوق 
توســعه ملــی و تســهیات بانکــی بــه منظــور 
حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش 
و کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش آموختــه 

دانشگاهی پرداخت کند.
در الیحــه بودجــه ســال جاری کل کشــور 
شــمالی  خراســان  عمرانــی  بودجــه  مجمــوع 
حدود ۹30 میلیارد تومان مصوب شده است 
و بر اســاس آمار میزان اعتبار عمرانی اســتان 
در الیحه بودجه ســال جاری ) 1400 ( نســبت 
به سال گذشته )۹۹( حدود 1۶ درصد افزایش 
نشان می دهد به گونه ای که در مجموع 12۹ 
میلیارد تومان به بودجه عمرانی اســتان سال 

1400 افزوده شد.
اســتان خراســان شــمالی از اســتان های 
شــمال شــرق کشــور محســوب می شــود کــه 
8۶3 هزار نفر جمعیت دارد و در 24 شــهر و 

حدود یک هزار روستا سکونت دارند.

ســرمایه گذاری  گردشــگری،  معــاون 
میراث فرهنگــی،  اداره  کل  منابــع  تامیــن  و 
و   چهارمحــال  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
بختیــاری اعــام کــرد کــه از ابتــدای شــیوع 
ویروس کرونا تاکنون 7 هزار و ۵80 میلیارد 
صنعــت  و  تاسیســات  بــه  خســارت  ریــال 

گردشگری این استان وارد شده است.
گفت وگــو  در  دیــروز  ســمیعی  فرجــام 
خســارت  میــزان  ایــن  کــرد:  تاکیــد  ایرنــا  بــا 
هتل آپارتمان هــا،  هتل هــا،  مجموعــه  بــه 
بوم گــردی،  اقامت گاه هــای  مســافرخانه ها، 
مهمان پذیرها، ســفره خانه های ســنتی، دفاتر 
خدمات مســافرتی و گردشــگری، سرمایه های 

گردشــگری،  راهنمایــان  گردشــگری، 
مجتمع های پذیرایی و بین راهی و موسســات 
و مراکز آموزشــی گردشگری استان وارد شده 

است.
او افزود: در این مدت همچنین 521 نفر 
در صنعت گردشــگری اســتان به دلیل شیوع 
ویــروس کرونا و فعال نبودن کســب وکارهای 

گردشگری، کار خود را از دست داده اند.
ایــن مســئول تصریــح کــرد: از مجمــوع 
و  تاسیســات  بــه  شــده  وارد  خســارت های 
صنعــت گردشــگری اســتان در دوران شــیوع 
ویــروس کرونــا، 5 هــزار و 13۶ میلیــارد ریــال 
مربــوط بــه مراکــز اقامتی، 458 میلیــارد ریال 

مختــص مراکــز پذیرایــی تفریحــی بین راهــی، 
یک هــزار و 8۹0 میلیــارد ریــال مرتبط با دفاتر 
خدمــات مســافرتی گردشــگری، 7۶ میلیــارد 
ریــال در حــوزه راهنمایــان گردشــگری و 20 
میلیــارد ریــال در بخــش مؤسســات آموزشــی 

گردشگری است.
اداره کل  شــد:  یــادآور  ســمیعی 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
اســتان بــرای جبــران بخشــی از خســارت های 
وارد شــده به تاسیســات و صنعت گردشگری 
شــرایطی  کرونــا  ویــروس  شــیوع  به علــت 
ماننــد ارائــه کمک هــای تســهیاتی و برخــی از 
بخشــش ها، معافیت هــا و اســتمهال دیــون، 

درصــد   23 پرداخــت  بــرای  ماهــه   ۶ تنفــس 
حــق بیمــه کارفرمایــان از ســوی مراکــز تامیــن 
بــه   بــه بانک هــای عامــل  اجتماعــی، معرفــی 
منظور پرداخت وام های بلندمدت و تخصیص 

منابع مالی مختلف را انجام داده است.
 800 افزون بــر  بختیــاری  و  چهارمحــال 
هتــل،   14 اکنــون  و  دارد  گردشــگری  جاذبــه 
 5 گردشــگری،  مجتمــع   2 هتل آپارتمــان،   4
مجتمــع  یــک  خانه مســافر،  مهمان پذیــر، ۹۹ 
ســرگرمی تفریحــی، 35 اقامتــگاه بوم گــردی 
و 5 مجتمــع بین راهــی در اســتان زیــر نظــر 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  کل 

صنایع دستی فعال است.

فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خوزســتان بــا بیــان اینکــه مهم تریــن اولویت 
آبفــا خوزســتان برطــرف کردن مشــکات آب 
شــرب روســتاها اســت، از رفع مشکل تامین 
آب شــرب بیــش از 70۳ روســتا در چنــد ماه 

گذشته خبر داد.
بــه گزارش ایســنا، محمدرضا کرمی نژاد 
شــامگاه یکشــنبه در جلســه ای کــه با حضور 
نماینــده مــردم شــوش در مجلــس شــورای 
بــرای  محلــی  مســئوالن  و  مــردم  اســامی، 

حــل مشــکل آب روســتاهای بخــش مرکــزی 
بــه برطــرف  اشــاره  بــا  برگــزار شــد،  شــوش 
روســتای   5 در  آبــی  کــم  مشــکات  کــردن 
و  آبرســانی  عملیــات  کــرد:  اظهــار  شــوش 
تامیــن آب پایــدار روســتاهای خلــف مســلم، 
مجیــد عبــدهللا، احمــد موال، خشــان و جوی 
مجید در دســتور کار قرار گرفت و تا قبل از 
پایان ســال مشــکل آب شــرب این روســتاها 

برطرف می شود.
او افــزود: بــا روی کار آمدن دولت جدید 

ســرعت در خدمت رســانی به مردم چند برابر 
شــده اســت و بــا توجــه به نــگاه و توجــه وزیر 
نیــرو بــرای برطــرف کــردن مشــکات روســتا، 
عــزم جــدی در چنــد ماهــه گذشــته در زمینــه 
پایــدار در روســتاهای خوزســتان  تامیــن آب 
راســخ شــده و بــا تمام تــوان مشــکات تامین 

آب روستاها در دستور کار است.
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
روســتای   38 آب  تامیــن  دربــاره  خوزســتان 
کــرد:  خاطرنشــان  شــوش  شهرســتان  دیگــر 

دســتورات الزم بــه امــور قراردادهــای شــرکت 
و  مناقصــه  برگــزاری  بــرای  خوزســتان  آبفــا 
انتخاب پیمانکار داده شــده اســت و عملیات 
خــط انتقــال آب 25 کیلومتری خماط تا خلف 

حیدر در دستور کار قرار گرفت.
کرمی نــژاد اظهار کــرد: مهم ترین اولویت 
آبفــا خوزســتان برطــرف کــردن مشــکات آب 
مــاه  ایــن چنــد  کــه در  شــرب روستاهاســت 
گذشــته بیــش از 703 روســتا مشــکل تامیــن 

آب شرب آن ها برطرف شده است.

ورود هیات کارشناسی برای تعیین تکلیف پرونده 16 ساله پتروشیمی گلستان 

حل مشکل تامین آب بیش از 70۳ روستای خوزستان

خسارت 7 هزار میلیارد ریالی کرونا به گردشگری 
چهارمحال و بختیاری 

11۵ طرح در خراسان شمالی تسهیات 
تبصره 18 را دریافت کردند
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رابطه تورم و تنزل خدمات 
پزشکی با ذکر مثال

راضیه حسینی

ماجــرای افزایــش ۲۰۰ درصدی تعرفه های پزشــکی 
در سال آینده چیست؟
و  فنــی  معــاون 
نظــام  ســازمان  نظــارت 
ارقــام  »ایــن  پزشــکی: 
مبلغ تمام شده است و 

قابل اجرا نیست«
دبیر شــورای عالی 
پزشــکی  »نظــام  بیمــه: 
درصــدی   ۶۵ افزایــش 
را درخواســت داده بودنــد امــا مــا افزایــش ۲۸ درصــدی 
را امضــا کرده ایــم و بــه ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای 

تصمیم گیری داده ایم.«
معــاون فنــی ســازمان نظام پزشــکی: »بــا توجه به 
تــورم 4۵ درصــدی کــه بانک مرکزی اعالم کرده اســت و 
هزینــه اســتهالک تجهیــزات پزشــکی و بخــش حرفه ای، 
بــرآورد کارشناســان اقتصــاد و ســالمت ســازمان نظــام 
پزشــکی بــرای ســال 14۰1 این بــوده که قیمــت تعرفه ها 
حداقــل ۶۰ درصــد افزایش یابد. قیمت گذاری دســتوری 
تنــزل  و  پزشــکان  مهاجــرت  باعــث  پزشــکی،  خدمــات 

خدمات شده است.«
مثــل این کــه تورمــی کــه بانــک مرکزی اعــالم کرده 
فقط به پزشــکان فشــار می آورد و برای باقی مردم فقط 
یــک عــدد اســت. این طوری که ما متوجه شــدیم، هرچه 
تــورم باالتر برود خدمات پزشــکان دچار تنزل می شــود. 
مگــر این کــه ســطح درآمد و تورم با هم یکی شــود. مثالً 
ممکــن اســت یــک تزریق آمپــول در تــورم 4۵ درصدی و 
بــدون باالرفتــن ویزیــت، طــوری انجام شــود کــه هنگام 
تزریــق بــا تمــام افــراد شــجره نامه، بســتگان ســببی و 
نســبی گذشــته خودتان دیــدار تازه کنیــد. در صورتی که 
بــا باالرفتــن ویزیــت، در آرامــش و به همــراه پخش یک 
موســیقی الیــت، طــوری تزریــق انجام می شــود که اصالً 

انگار نه سوزنی رفته و نه آمده.
 ایــن تنــزل در بعضــی  مطب هــا می توانــد خیلــی 
خطرناک باشــد. مثالً در جایی مثل مطب دندانپزشــکی 
با یک تنزل خدمات ممکن اســت دندان ســالم تان جای 
پوسیده کنده شود، یا اگر کمی تورم باالتر برود ممکن 
اســت کل دهان تان سرویس شــود. باقی تخصص ها را 

خودتان متصور شوید، ما نگوییم بهتر است. 
در واقع پزشــکی که ســالی چندبار ســفر خارج از کشــور 
نــرود دیگــر حــال و حوصلــه بــرای طبابــت نــدارد. حتــی 
ممکــن اســت اگــر ایــن فشــارها کمــی بیشــتر شــود کالً 
قســم پزشــکی اش را هــم فرامــوش کنــد و خــدای نکرده 
بــه زیرمیــز هم نگاهــی بیندازد. البته ایــن امر کالً محال 
اســت و مــا هــم می دانیــم که پزشــکان ما سرشــان برود 
قسم شــان هرگــز نمــی رود. اگــر هــم گاهــی دچــار تنــزل 
آنهــا مثــل  اقتصــادی اســت.  می شــوند به خاطــر فشــار 
مــا آدم معمولی هــا نیســتند که با فشــار اقتصــادی رفیق 
گرمابه و گلســتان شــده باشــند. ما اگر یک روز همدیگر 
را نبینیــم نگــران می شــویم و مــدام از ایــن مغــازه بــه آن 
مغازه می رویم تا باالخره یک جا فشــار اقتصادی را پیدا 
کنیم. ما اگر حقوق مان اندازه انگشت کوچک نرخ تورم 
هــم بــاال برود کلی ذوق می کنیم. ما هرگز با وجود همه 
مشکالت اقتصادی تصمیم به مهاجرت نمی گیریم. البته 

این که راهی برای مهاجرت نداریم هم بی تأثیر نیست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداشت: 

تبدیل وضعیت استخدامی 
ایثارگران تا پایان امسال 

انجام خواهد شد
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، 
وضعیــت  پیگیــری  از  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
اســتخدامی ایثارگــران مجموعــه وزارت بهداشــت خبــر 
داد و گفت که انشالله تا پایان امسال تبدیل وضعیت 

این افراد انجام خواهد شد.
بــه گــزارش ایلنــا، بهــروز رحیمــی، معــاون توســعه 
مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی بــا بیــان ایــن مطلــب افزود: بــا توجه بــه قانون 
بودجــه 14۰۰ بنــد »د« تبصــره ۲۰ درخصــوص  تبدیــل 
وضعیــت ایثارگران که البته همیشــه مــورد توجه وزارت 
بهداشت بوده است، متاسفانه این امر با توجه به نامه 
ارســالی ســازمان مدیریت برنامه و بودجه  درمورد عدم 
اســتخدام و تبدیــل وضعیت هــا در اســتان ها و تفســیر 
بــه رای ایــن ســازمان، کمــی بــه چالــش خورده بــود  که 
خوشــبختانه ایــن موضــوع رفــع شــد و درحــال پیگیــری 
تغییــر وضعیــت اســتخدامی ایثارگــران مجموعــه وزارت 

بهداشت هستیم.
مذاکــرات  قبــل  از مدت هــا  گفــت:  وی همچنیــن 
بســیاری بــرای لغــو و اصالح این نامه با ســازمان برنامه 
داشــتیم  مجلــس  در  ایثارگــران  فراکســیون  و  بودجــه 
و  بودیــم  نکــرده  متوقــف  را  کارمــان  مــا  کــه  هرچنــد 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی  درحــال تبدیــل وضعیــت 

کارکنان ایثارگر خود هستند.
معــاون توســعه مدیریــت و منابع وزارت بهداشــت 
با بیان اینکه جمعیتی بیش از۵۰ هزار نفر از مجموعه 
وزارت بهداشــت شــامل این بخشــنامه )تبدیل وضعیت 
کــه  تــالش هســتیم  در  افــزود:  ایثارگــران( می شــدند، 
انشالله تا پایان سال افرادی که مشمول این بخشنامه 

می شوند تبدیل وضعیت شوند.

و  نظــارت  مرکــز  رئیــس  بنابراعــام 
بهداشــت،  وزارت  درمــان  امــور  اعتباربخشــی 
از  اعتباربخشــی  ادواری  ارزیابــی  زودی  بــه 

بیمارستان های کشور اعام می شود.
به گزارش مهر، حبیب ملک پور، در اجالس 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  درمــان  معاونــان 
کشــور، افــزود: برنامــه ثبــت خطاهــای ۲۸ گانــه 
در برنامــه عملیاتــی دانشــگاه های علوم پزشــکی 
کشــور تعریــف شــده و موجــب پیگیــری مســتمر 

برنامه از طرف دانشگاه شده است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیگیــری مســتمر 
ستاد در خصوص اعالم خطا از سوی مراکز درمانی 
بستری، ثبت خطاها طی دوره های زمانی افزایش 
یافتــه و دانشــگاه هایی کــه تعداد خطای بیشــتری 

ثبت می نمایند مورد تشویق قرار می گیرند.
ملــک پور گفت: رصد روزانــه خطاهای ثبت 
شــده در ســتاد صورت خواهد گرفت و در صورت 
مشــاهده تکــرار مــوارد بــرای مداخلــه فــوری بــه 

معاونت درمان انعکاس داده خواهد شد.
رئیــس مرکــز نظــارت و اعتباربخشــی امــور 
درمــان افــزود: تقویــت و توجــه جــدی بــر اجــرای 
کامــل و دقیــق شــیوه نامه وقایــع ناخواســته در 
حــوزه درمــان الزم اســت و بایــد از ســوی ســتاد 
دانشــگاه ها بــه مراکــز درمانی تحت پوشــش نیز 

تاکید شود.
ملــک پــور ادامــه داد: ســتاد دانشــگاه ها در 
خصــوص نظــارت موظفند با افراد فاقد صالحیت 
و مراکز بدون پروانه که در حیطه درمان فعالیت 
همچنیــن  کننــد.  قانونــی  برخوردهــای  می کننــد 
نظــارت بــر رعایــت تعرفه هــای مصــوب در مراکــز 
درمانــی بــه ویــژه مؤسســات ســرپایی از جملــه 

مطب هــا و برخــورد بــا متخلفان برابــر مقررات از 
موارد مورد انتظار ما است.

امــور  رئیــس مرکــز نظــارت و اعتباربخشــی 
درمان در خصوص فرایند اعتباربخشی گفت: دور 
چهارم فرایند ارزیابی اعتباربخشــی بیمارســتان ها 
به اتمام رســیده و صدور گواهینامه بیمارســتان ها 

علیرغم اپیدمی کرونا صورت گرفته است.
ادواری  ارزیابــی  دســتورالعمل  افــزود:  وی 

اعتباربخشــی از آذر 14۰۰ ابالغ شــده و به زودی 
ارزیابی ادواری اعتباربخشــی از ۵۲۰ بیمارســتان 

کشور، اعالم می شود.
ملک پور گفت: ارزیابی پنجمین دور اعتبار 
بخشــی طــی ســال 14۰1 در دســتور کار اســت و 
پیاده ســازی  و  اســتقرار  بــه  دانشــگاه ها نســبت 
برنامه ریــزی،  بخشــی  اعتبــار  اســتانداردهای 
آمــوزش و بــه راهنمایــی بیمارســتان های تحــت 

پوشش خود اقدام نمایند.
رئیــس مرکــز نظــارت و اعتباربخشــی امــور 
درمان وزارت بهداشت، در خصوص صدور پروانه 
الکترونیــک افــزود: نظــارت بر فرآیندهــای صدور 
پروانه مؤسســات پزشــکی و لزوم رعایت قوانین 
و دســتورالعمل های ابالغــی جلوگیری از فعالیت 
مؤسسات فاقد پروانه بهره برداری و اخذ تاییدیه 
آتش نشانی در فرآیندهای صدور و تمدید پروانه 

بهره برداری مورد تاکید است.
توریســم  پذیــرش  در خصــوص  پــور  ملــک 
ســالمت نیــز گفــت: اســتان های مــرزی بایــد در 
جذب بیماران بین الملل از طریق شهرهای مرزی 
بــر  فعال تــر شــوند همچنیــن تمــام دانشــگاه ها 
عملکرد شــرکت های خدمات گردشــگری سالمت 
تعامــل هســتند  حــال  در  بیمارســتان ها  بــا  کــه 

نظارت کنند.

بــه گفتــه علــی بابایــی، رئیــس فراکســیون 
پیشــنهاد  اســامی،  شــورای  مجلــس  کارگــری 
افزایــش ۴۵ الــی ۵۰ درصــدی حقــوق کارگــران 
حتمــاً در شــورای عالــی کار مطــرح خواهــد شــد 
چراکــه در تعییــن حقوق کارگــران باید نرخ تورم 

مدنظر قرار گیرد.
علــی بابایی کارنامی در گفت وگو با بازار، با 
اشــاره به میزان افزایش حقوق کارگران در ســال 
آینــده و مطابقــت آن بــا نــرخ رشــد تــورم، اظهــار 
کــرد: فراکســیون کارگــری مجلــس پیگیری هــای 
جــدی را در ایــن بخش دارد تــا حقوق کارگران در 

سال آینده افزایش ویژه ای داشته باشد.
 وی بــا بیــان اینکه اقشــار کارگری از جمله 
اقشــار ضعیف جامعه بوده و در طی ســال های 
نداشــتند،  مناســبی  معیشــتی  وضعیــت  اخیــر 
بیــان کــرد: ضــرورت دارد تــا افزایــش حقــوق و 
دســتمزد کارگــران برای ســال آینده بــه طور جد 

مــد نظر قرار گیرد.
میزان افزایش حقوق کارگران در سال 14۰1 
باید مبتنی بر میزان نرخ تورم باشــد تا این قشــر 
بتوانند هزینه های سنگین زندگی خود را به طور 

مناسبی تامین کنند.
رئیــس فراکســیون کارگــری بــا بیــان اینکــه 
برنامه هــای  در  بایــد  کارگــران  معیشــت  بهبــود 
و  دولــت  و  گیــرد  قــرار  مدنظــر  کشــور  کالن 
مجلــس هــم بایــد مشــکالت در ایــن بخــش را 
برطــرف کنند،اظهارداشــت: بــا ایــن حــال میزان 
بایــد   14۰1 ســال  در  کارگــران  حقــوق  افزایــش 
مبتنــی بــر میــزان نــرخ تــورم باشــد تا این قشــر 
بتواننــد هزینه هــای ســنگین زندگــی خــود را بــه 

طور مناســبی تامین کنند.

 انتقاد از وضع معیشتی و 
اقتصادی کارگران

رئیس فراکســیون کارگری مجلس با انتقاد 
از وضع معیشتی و اقتصادی کارگران، تاکید کرد: 
وضع فعلی کارگران به هیچ وجه مطلوب نیست 
و ایــن افــراد علیرغــم آنکه تــالش زیادی بــه ویژه 
در بخش هــای تولیــدی و صنعتــی کشــور انجــام 

می دهند، اما حقوق کافی دریافت نمی کنند.
عضــو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
و  حقــوق  تعییــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی 
و  عدالــت  مبنــای  بــر  بایــد  کارگــران  دســتمزد 
قوانیــن رفتــار شــود، تصریــح کرد: از ایــن رو ما 
در جهــت اجرای عدالــت در زمینه تعیین حقوق 
کارگــران بــا رئیــس مجلــس شــورای اســالمی و 
کمیســیون های موثر مجلس بحث و تبادل نظر 
داشــتیم و مــی کوشــیم از ایــن طریــق همراهــی 
الزم در ایــن زمینــه مدنظــر قــرار گیــرد تــا ایــن 
کمیســیون ها هــم پیگیر افزایش حقوق کارگران 

در ســال آینده باشند

 وی بیــان کــرد: می کوشــیم از ایــن طریــق 
همراهــی الزم در ایــن زمینــه مدنظــر قــرار گیــرد 
تــا ایــن کمیســیون ها هــم پیگیــر افزایــش حقوق 

کارگران در سال آینده باشند.
 رئیــس فراکســیون کارگری مجلس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه بــه جــد افزایــش حقــوق 
کارگــران در ســال آینده را پیگیــری خواهیم کرد، 
اظهــار کــرد: ما حتماً بحث رفاه کارگران را هم در 

این بخش مدنظر قرار خواهیم داد.
رئیس فراکســیون کارگــری مجلس با بیان 
اینکــه معمــوال میــزان افزایــش حقــوق کارگــران 
مــزد در بودجــه  تابــع متغیرهــای تصمیم گیــری 
اســت، اظهــار کــرد: از ایــن رو ابتــدا در الیحــه 
بودجــه میــزان افزایــش حقوق کارمنــدان دولت 
تعییــن تکلیــف می شــود و متناســب بــا آن و بــا 
انــدک تفاوتــی میــزان افزایــش حقــوق کارگــران 

مشخص می شود.

 افزایش ۲۵ درصدی حقوق
کفاف زندگی کارگران را نمی دهد

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش بینی 
بنده آن اســت که در ســال آینده میزان افزایش 
حقوق کارگران ۲۵ درصد باشد، اظهار کرد: البته 
این رقم بســیار کم اســت و کفاف زندگی آنان را 

نمی دهد و متناسب با نرخ تورم نیست.
 وی بــا بیــان اینکــه میــزان افزایــش حقــوق 
کارگــران در ســال آینــده بایــد بیــش از ۲۵ درصد 
باشد، تاکید کرد: حقوق کارگران برای سال آینده 

باید بین 4۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
 رئیــس فراکســیون کارگری مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: ما پیشنهاد افزایش 4۵ الی 
۵۰ درصــدی حقــوق کارگــران را حتمــاً در شــورای 
عالــی کار مطــرح خواهیــم کــرد چراکــه در تعیین 

حقوق کارگران باید نرخ تورم مدنظر قرار گیرد.

کارشناس اقتصاد با پیش بینی تداوم رکود 
بــازار مســکن در ســال ۱۴۰۱، گفــت که تــا وقتی 
در بخش هــای غیرواقعــی اقتصــاد اتفاقــی روی 
ندهــد، در بخش هــای واقعــی از جملــه مســکن 

اتفاق مثبتی صورت نمی گیرد.
هــادی حق شــناس در گفت وگــو بــا تســنیم 
دربــاره آینــده بــازار مســکن در ســال 14۰1 اظهــار 
کــرد: در زمــان حاضــر بررســی شــاخص های کالن 

اقتصــادی، شــاخص های پولی و مدنظر قــرار دادن 
ایــن موضــوع که تورم در کشــور عدد باالیی اســت 
باعث شده در اقتصاد کسب و کار آنچنانی نباشد.
 وی با بیان این که صادرات و واردات کشور 
بــه وضعیــت  دارد  قــرار  نااطمینانــی  شــرایط  در 
بازارهای اقتصادی از جمله مســکن اشــاره کرد و 
ادامــه داد: ظاهــر قضیــه ایــن اســت که بــه دلیل 
قیمــت بــاالی مســکن توان خرید مردم به شــدت 

کاهش یافته و آنها نمی توانند وارد بازار شوند.
وی افــزود: بــر اســاس آمــار میانگین قیمت 
هــر مترمربــع مســکن در تهــران بــه حــدود 33 
میلیون تومان رســیده اســت، به عنوان مثال  یک 
واحــد مســکونی 7۰ متــری بایــد ۲ میلیارد و 3۰۰ 
میلیــون تومــان قیمــت دارد. تامیــن ایــن مبلــغ از 
عهده شهروندان تهرانی که اکثر کارمند، کارگر و 

دارای شغل معمولی هستند، خارج است.

وی تاکیــد کــرد: بــا توجه به این مســئله و تا 
زمانیکــه شــرایط به حالــت عادی برنگــردد همین 
گونه خواهد بود و برای ســال آینده بازار مســکن 

همچنان در رکود به سر خواهد برد.
استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کسری 
3۰۰ هــزار میلیــارد تومانــی الیحــه بودجــه ســال 
آینــده کل کشــور، اضافــه کــرد:در حالــی ارقــام 
بودجــه اضافــه شــده کــه در مقابــل درآمدهــای 

تغییــرات  و...  مالیــات  نفــت،  فــروش  از  ناشــی 
اساسی نکرده است.

حق شــناس بیــان کــرد: در واقــع متغیرهــای 
کالن اقتصاد کشــور تغییر نکرده و زمانی شــاهد 
اتفــاق مثبــت در بخش هــای واقعــی اقتصــاد از 
جملــه مســکن، تولیــد و .. خواهیــم بــود کــه در 
اتفاقــات  ارزی  و  پولــی  غیرواقعــی  بخش هــای 

مثبتی روی دهد.

رئیس مرکز اعتباربخشی وزارت بهداشت خبر داد: افزایش 
ثبت خطاهای ۲۸ گانه در بیمارستان ها

مجلس به دنبال افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حقوق کارگران

پیش بینی تداوم رکود بازار مسکن در سال ۱۴۰۱

مدیــر گردشــگری ســامت دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفــت کــه در شــرایط پاندمــی 
ورود  امیکــرون  ســویه  انتشــار  بــا  و  کرونــا 
ایــن  کــه  کشــورهایی  از  ســامت  گردشــگران 
ســویه در آن بــه صــورت غالــب درآمــده اســت، 

ممنوع شد.
داوود خوش شــکن با اشــاره به اینکه ورود 
هموطنــان از دیگــر کشــورها نیــز بــا در دســت 
داشــتن تســت PCR منفی 4۸ ساعت گذشته و 
گواهی تزریق ۲ دوز واکســن امکان پذیر اســت، 
اظهار کرد: ورود گردشــگر ســالمت از کشورهای 
دیگــر نیــز ماننــد افغانســتان، عــراق و پاکســتان 
نیــز طبــق همیــن روال و بــا دارا بــودن تســت 
PCR منفی با دوره زمانی 4۸ ســاعت گذشــته و 

گواهی دریافت ۲ دوز واکسن مورد تایید کشور 
ما امکان پذیر است.

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  داد:  ادامــه  وی 

مشــهد بــا رویکــرد جدیــدی در حوزه گردشــگری 
درمانــی  خدمــات  جدیــد  بســته های  ســالمت 
هــدف  گروه هــای  بــه  را  درمانــی  هزینه هــای  و 

اطالع رسانی می کند.
مدیــر گردشــگری ســالمت دانشــگاه علــوم 
پزشکی مشهد با بیان اینکه به منظور جلوگیری 
از سوءاستفاده برخی افراد از حضور گردشگران 
انجــام  مختلفــی  اقدامــات  مشــهد  در  ســالمت 
شــده، عنــوان کرد: تعداد شــرکت های گردشــگر 
ســالمت نســبت به ســال گذشــته بیش از ســه 
برابــر افزایــش یافتــه و مراکــز درمانــی کــه مجوز 

ipd دارند نیز ۲ برابر شده است.

بر اســاس گزارش روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد خوش شــکن بیان کرد: به 
منظــور حفــظ ســالمت عمومی جامعــه اقدامات 
گردشــگران  بــرای  ســخت گیرانه ای  رهگیــری 

سالمت در نظر گرفته شده است.

بــا  بالینــی،  داروســازی  متخصــص  یــک 
عنــوان ایــن مطلــب کــه واکســن اســپایکوژن 
ایــن واکســن  ایمــن اســت، گفــت کــه  کامــاً 
فقــط از قســمتی از ویــروس اســتفاده می کند 
کــه مهم تریــن قســمت آن بــرای القــای پاســخ 

سیستم ایمنی است.
به گزارش مهر، ساغر براتی، روز دوشنبه 
۲7 دی 14۰۰ در نشســت خبــری، افــزود: بــا 
فــاز اول  بــه نتایــج مطلــوب مطالعــات  توجــه 
واکســن اســپایکوژن، نتایــج بــه ســازمان غذا و 
دارو ارائــه شــد و مجــوز آغــاز فــاز ۲ در تهــران 
بــر روی 4۰۰ نفــر صــادر شــد. ایــن واکســن به 
صورت ۲ دوز ۲۵ میکروگرم به فاصله 3 هفته 
تزریــق می شــود. نتیجــه مطالعــه فــاز ۲ نشــان 
داد واکســن توانســته ایمنی زایــی ۸7 درصــدی 
داشــته باشــد و هــر دو مســیر سیســتم ایمنــی 
را فعــال کنــد. بــه لحــاظ ایمنی هم شــایع ترین 
عالمــت موضعــی، درد محــل تزریق بود و هیچ 

عارضه جدی در مطالعه فاز دو گزارش نشد.
مســئول علمــی بخــش تحقیــق و توســعه 

واکســن اســپایکوژن ادامــه داد: پــس از فاز ۲، 
مجوز شــروع فاز 3 توســط ســازمان غذا و دارو 
بــر روی 1۶ هــزار و ۸7۶ نفــر صــادر شــد. ایــن 
مطالعــه زمانی آغاز شــد که کشــور بــا واریانت 
دلتــا دســت و پنجــه نــرم می کــرد؛ در نتیجــه 
اثربخشــی محاســبه شــده در ایــن فــاز بــر نوع 

دلتا بود که کامالً مطلوب و مورد تأیید بود.
براتــی گفــت: ایــن واکســن ایمــن در نظــر 
گرفتــه شــد و همســو بــا نتایــج فــاز دو عارضــه 
عارضــه  بیشــترین  و  نشــد  گــزارش  خاصــی 
خســتگی و درد محــل تزریــق بــود. پــس از فــاز 
3، مطالعــه تجویــز اســپایکوژن بــه عنــوان دوز 
بوســتر بــر روی 3۰۰ داوطلــب انجــام شــد. از 
نــکات مهــم مطالعــه دوز بوســتر، مطالعــه در 
گروه های سنی متنوع 1۸ تا ۹۰ سال است که 
بیماری هــای زمینــه ای متنــوع از جملــه دیابت، 
فشــارخون، گرفتگی عروق کرنر و…، داشــتند و 
در نتیجــه مطالعــه فاز بوســتر قابــل تعمیم به 
جمعیــت عمومــی جامعــه بود. در ایــن مطالعه 
افــرادی کــه واکسیناســیون اولیه آنهــا حدود 4 

تــا ۶ مــاه گذشــته بــود، وارد مطالعــه شــدند و 
واکســن اســپایکوژن را بــه عنــوان دوز بوســتر 

دریافت کردند.
وی افزود: واکسیناســیون اولیه این افراد 
می توانســت بر پایه پلتفرم های مختلف شامل 
واکسن غیرفعال شده مانند سینوفارم و برکت 
و یــا مبنتــی بر وکتور ویروســی مثل آســترازنکا 
و اســپوتنیک و واکســن های پروتئینی از جمله 
نتایــج  بــه  بــا توجــه  خــود اســپایکوژن باشــد. 
مطالعــه بوســتر در افــرادی که واکسیناســیون 
اولیــه آنهــا بــر پایــه پروتئیــن نوترکیــب شــامل 
افزایــش در  برابــر   11 بــود حــدود  اســپایکوژن 
آنتــی بادی هــای خنثــی کننده داشــتند. افرادی 
کــه واکسیناســیون اولیــه آنهــا بــر پایــه پلتفرم 
وکتــور ویروســی بــود، حــدود 14 برابــر افزایش 
در برابــر آنتــی بادی خنثی کننده داشــتند و در 
نهایــت افــرادی که واکســن بــا پلتفــرم ویروس 
غیرفعال شــده تزریــق کرده بودند بیش از ۲۵ 
برابــر افزایــش در برابــر آنتــی بادی هــای خنثی 

کننده داشتند.

 ممنوعیت ورود گردشگران سامتارائه نتایج مطالعات واکسن اسپایکوژن به سازمان غذا و دارو
از کشورهای آلوده به امیکرون


