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هوالرزاق

بحــث در مورد ســیر صعودی رشــد و 
ســیر نزولی آن بحثی بیهوده اســت. آنچه 
مهــم اســت توســعه اســت. از مدت هــای 
گذشــته همــواره رشــد و توســعه را باهــم 
اشتباه گرفته اند. شاهد ماجرا کتاب »والت 
)1381-1۲۹4(  )۲003-1۹1۶(  روســتوُو« 
اقتصــاد دان فــوق لیبــرال آمریکایی به نام 

»مراحل رشد اقتصادی«است. 
او در ایــن کتــاب معتقــد اســت همــه 

کشــورها بایــد مراحــل یکســان بــرای دســت یابی بــه رشــد 
اقتصادی از طریق مصرف انبوه را طی کنند. از سوی دیگر 
اقتصاددانــان مارکسیســت نیــز بــه اشــتباه بــر ایــن باورند 
که همه کشــورها از طریق نظام کمونیســتی باید به رشــد 
اقتصادی دست یابند. تعداد کمی از اقتصاددانان هستند 
که میان رشــد اقتصادی و توســعه تفکیک قائل می شــوند 
و بــا رد الگوهــای خطــی معتقدنــد هــر کشــور و جامعــه ای 
نیازمنــد ترســیم الگوهای متناســب با نیازهــای اختصاصی 
خود برای دســت یابی به رشــد اقتصادی و ســاختن آینده 

خود است. 
جایــزه  برنــده  فرانســوی  اقتصــاددان  پَســه«  »رُنــه 
نوبــل)۱۹۹۸( بــا الهــام از دو اقتصــاددان دیگر»فرانســوا 
بــا  »آمارتیاِســن«  و   )۱۳۶۵-۱۲۸۱()۱۹۸۷-۱۹۰۳( ِــرو«  پ
مطالبی که در کتاب خود تحت عنوان »اقتصاد زیســتی، 
آخریــن فرصــت، پیوندهــای رهایــی بخــش« چــاپ ســال 
۲۰۱۲)۱۳۹۰( در این خصوص نگاشــته اســت:»آیا رشــدی 
که منجر به تخریب محیط زیست وشرایط زندگی انسان 
شود می تواند توسعه نام گیرد؟ توسعه نباید سازوکارهای 

تنظیم کننده روابط انسان و طبیعت را زیر پا بگذارد.« 
دوگروه که از رشد تعابیر متفاوت دارند آن را معادل 
توســعه می پندارنــد. یــک دســته معتقدنــد تنهــا راه نجات 
برای تضمین قدرت خرید، اشــتغال و پرداخت بدهی های 

دیگــر  دســته  و  اســت  رشــد  دولتــی  هــر 
معتقدند رشــدی که با فعالیتهای نامعقول 
انســان انجــام می شــود با بقای کــره خاکی 
ســازگار نیســت. بیــن این دو گــروه همواره 
چراکــه  دارد؛  جریــان  بی فایــده  مباحثاتــی 
هــردو بــرای خود دالیل منطقــی قائلند. اما 

مفهوم واقعی توسعه کدام است؟ 
نکته مهم در اینجاســت که می توان 
به معنای واقعی توسعه یافت اما رشدی 
را رقم نزد. تولید ناخالص داخلی هر کشوری می تواند 
از طریق بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در آن کشور 
افزایــش یابــد. در این حالت بــا تولید کاالی بادوام و با 
کیفیــت و در نتیجــه بــا ارزش؛ قیمــت آن نیــز می توانــد 
افزایــش یابــد. می تــوان ماشــین لباسشــویی بــادوام و 
قوی را به تعداد کمتر تولید کرد. در این صورت ارزش 
آن باالتــر مــی رود و بــه تبــع آن قیمتــش نیــز می توانــد 

یابد.  افزایش 
و  بیشــتر  لباسشــویی  ماشــین های  نکــردن  تولیــد 
در عــوض تولیــد ماشــین لباسشــویی کمتــر ولــی بادوامتر 
و گرانتــر تولیــد ناخالــص داخلــی یکســان بــه بــار خواهند 
آورد. تولیــد ناخالــص داخلــی کــه بــر پایــه تولیــد محصول 
بادوام ولی به تعدادکم استوار باشد بسیار ارزشمندتر از 
تولیــد ناخالــص داخلی اســت کــه بر پایه تولیــد انبوه ولی 
بی کیفیت اســتوار باشــد. تولید محصــوالت کم دوام برای 
طبیعــت مضــر اســت؛ زیرا از یــک طرف نیازمند اســتخراج 
منابــع طبیعــی بیشــتر بــه صورت مســتمرخواهد بــود و از 
طــرف دیگــر منجر بــه دورانداختن محصــوالت و در نتیجه 
افزایش آلودگی محیط زیست می شود. در کنار آن چرخه 
بازیافت نیز باید فعالتر شود تا این محصوالت بی کیفیت 

را بازیابی کند.
منبع: لوموند

پس از اختالالت وارد شده بر اقتصاد 
چیــن بــه دلیــل محدودیت هــای کرونایــی 
ناخالــص  تولیــد   ،13۹۹(۲0۲0 درســال 
بــا   )1400(۲0۲1 ســال  در  چیــن  داخلــی 
رشــد8/1 درصدی به ســطح رشد اقتصادی 

سال ۲000)13۷8( رسید. 
بــا کســب این رقــم در رشــد اقتصادی 
از  تنهــا  نــه  چیــن  ۲۰۲۱)۱۴۰۰(؛  ســال  در 
بــه  برنامه هــای پیش بینــی شــده خــود در 

بلکــه  فراتررفــت  ۶درصــد  اقتصــادی  رشــد  آوردن  دســت 
می تــوان گفــت ایــن حــد از شــکوفایی اقتصــادی را طی ده 

سال گذشته کسب نکرده بود. 
در ســال ۲۰۱۱)۱۳۸۹( تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن 
رشــدی معادل ۹/۵ درصد داشــت. اما ازآن زمان هرســال 
ایــن رشــد ســیر نزولــی طی کــرد. در عین حال ارقام ســال 
۲۰۲۱)۱۴۰۰( کامــا نســبی هســتند. بدیــن معنــا کــه پایــه 
ســنجش آنهــا رشــد ۲/۳ درصــدی اقتصــاد چیــن در ســال 

۲۰۲۰)۱۳۹۹( به دلیل درگیری با همه گیری کروناست. 
چیــن  در  اقتصــادی  رشــد    )۱۴۰۰(۲۰۲۱ ســال  در 
از شــروع ســال درســه ماهه هــای متوالــی ســیر نزولــی 
داشــت. رشــد۱۸/۳ درصدی در ســه ماهه نخســت ســال 
۲۰۲۱)زمســتان۱۳۹۹( در مقایســه بــا زمــان مشــابه خــود 
در ســال ۲۰۲۰)۱۳۹۸(، ســپس ۷/۹ درصد در ســه ماهه 
دوم و۴/۹ درصــد در ســه ماهــه ســوم. نهایتــا بــر اســاس 
آمار منتشــر شــده در روز دوشــنبه ۱۷ژانویه)۲۷دی( این 
رشد در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱)پائیز۱۴۰۰( به ۴درصد 

در مقایســه بــا زمان مشــابه خود در ســال 
۲۰۲۰)پائیز۱۳۹۹( رســید. این درحالیست 
که میزان این رشد در مقایسه با سه ماهه 
ماقبــل خود در همین ســال تنها۱/۶ درصد 
اســت. حتی اگر چیــن بتواند به خود ببالد 
کــه در میــان ســایر کشــورهای عضــو گروه 
۲۰ اقتصاد بهتری دارد اما واقعیت آنســت 
که رشــد اقتصادی در این کشــوروارد ســیر 
نزولــی شــده اســت. بــه هرحــال تــا زمانــی 
کــه رشــد اقتصادی در چیــن پیوندی تنگاتنــگ با صادرات 
داشــته باشــد ایــن نتایــج حاصــل خواهــد شــد. چراکــه از 
یــک طــرف ایــاالت متحده آمریــکا جنگ تجــاری را با چین 
آغــاز کــرده اســت و از طــرف دیگــر حمــل ونقــل دریایی و 
هوایــی بــه دلیــل بیمــاری کرونــا مختل شــده اســت. نیاز 
بــه تراشــه های نیمه هــادی چیــن هماننــد نیــاز بــه بــاران 
در بیابــان شــده اســت. امــا اقدامــی در جهت تأمیــن آنها 
صــورت نگرفتــه اســت. در ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( صــادرات 
چیــن رشــدی معــادل ۲۹/۹ درصــد داشــت. مــازاد تجاری 
چیــن بــا افزایــش ۳۰ درصدی در این ســال به رقم۶۷۶،۴ 
میلیارد دالر)۵۹۲،۱میلیارد یورو( رسید. نیمی از این رقم 
)۳۹۶،۶ میلیــارد( محصــول تجــارت با آمریکا شــریک اول 

چیــن اســت. مــازاد تجــاری چین بــا اتحادیه اروپــا دومین 
شــریک خــود نیــز چشــمگیر بــوده و بــا رســیدن بــه رقــم 
معــادل  رشــدی  میلیاردیــورو(  میلیــارد دالر)۱۸۲   ۲۰۸،۴

۵۷/۴درصد داشته است.
منبع: لوموند

عالقه منــدان بــه بیت کویــن به لطف 
زندگــی  ســبک  و  مالیاتــی  معافیت هــای 

جزیره ای به پورتوریکو هجوم آورده اند.
پورتوریکــو به عنوان بخشــی از قلمرو 
ایــاالت متحــده بــه مقصــدی داغ و جدیــد 
)و کعبــه آمــال( بــرای کارآفرینــان ارزهــای 
دیجیتال تبدیل شده است. زیرا این جزیره 
رمزنــگاری  دوســتدار  سیاســت های  دارای 
ایــن سیاســت ها شــامل  از جملــه  اســت، 

معافیت های مالیاتی بزرگ برای کســانی است که حداقل 
۱۸۳ روز در سال را در این جزیره سپری می کنند.

پاســپورت  می تواننــد  متحــده  ایــاالت  شــهروندان 
آمریکایی خود را نگه دارند در حالی که مجبور به پرداخت 

مالیات بر سود سرمایه خود نیستند.
دیویــد جانســتون، کارآفریــن و ســرمایه گذار ارزهــای 
دیجیتــال بــه CNBC گفــت: »همــه دوســتان مــن اینجــا 
هســتند. مــن یــک دوســت هم حتــی در نیویورک نــدارم و 
شاید همه گیری این امر را تسریع کرده باشد، اما تک تک 
آنهــا بــه پورتوریکــو نقل مکان کرده اند.« او ســال گذشــته 

خانواده و شرکتش را به این جزیره آورد.
جانســتون، اولیــن احساســات خــود را در ارتبــاط بــا 
قلمــروی ایــن جزیــره کوچــک بــه یــاد آورد: گفتــم »وای، 
باشــه، متوجــه شــدم.« او توضیــح داد کــه »جزیــره ســه 
میلیون نفر دارد... این جزیره به اندازه کافی بزرگ است 

که یک مرکز فناوری بسازد.«
به گفته جانســتون، کل ســاختمان اداری شــرکت او 
در حال پر شدن از استارت آپ ها و شرکت های رمزنگاری 

است.

طبــق گزارش ها، قانون ۶۰ که موجب 
بــرای  قابــل  توجهــی  مالیاتــی  صرفه جویــی 
باعــث  می شــود،  شــرایط  واجــد  ســاکنان 

جذابیت این جزیره بزرگ شده است.
در ایاالت متحده، ســرمایه گذاران ۳۷ 
درصــد بابت ســود ســرمایه کوتاه مــدت و تا 
۲۰ درصــد بابــت ســود ســرمایه بلندمــدت 
پرداخــت می کنند که برای ارزهای دیجیتال 
و ســایر دارایی هایــی کــه بیش از یک ســال 
نگهــداری می شــوند اعمال می شــود. یکــی از معافیت های 
مالیاتــی بــر اســاس قانــون ۶۰ ایــن اســت کــه در صــورت 
رعایت شرایط خاص، این تعهد مالیاتی به صفر می رسد.
همچنین مشــوق های مالیاتی عمده ای برای صاحبان 
مشــاغل وجود دارد که این مشــاغل باید ریشــه در جزیره 
پورتوریکــو داشــته باشــند. شــرکت هایی کــه در ســرزمین 
اصلــی ایــاالت متحــده باشــند مشــمول مالیــات شــرکتی 
فدرال ۲۱ درصد به اضافه مالیات ایالتی هســتند که برای 

هر ایالت متفاوت است.
بــا ایــن حــال، همــه از هجوم ســاکنان جدیــد به این 
جزیــره خوشــحال نیســتند. مــردم محلــی از ایــن واقعیــت 
کــه واجــد شــرایط معافیــت مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
نیســتند و بــرای غیر پورتوریکویی ها طراحی شــده اســت، 
ایــده دولــت را در مــورد  آزرده شــده اند. آنهــا همچنیــن 
معافیت هــای مالیاتــی کــه قــرار اســت بــا ایجــاد شــغل و 
جــذب پــول نقد بیشــتر به اقتصــاد محلی کمــک کند، زیر 
ســوال بردنــد. ســیل ثروتمنــدان کریپتــو بــه پورتوریکو نیز 

به افزایش قیمت اماک و مستغات کمک کرده است.
منبع: راشاتودی

مسعود وطنخواه
قیمــت مــرغ این روزها باردیگر محفل مجالس شــده اســت. 
نبــود قــدرت خریــد نــزد بیشــتر متقاضیــان از یــک ســو و صرفــه 
اقتصــادی نداشــتن تولیــد مــرغ بــرای تولیدکننــده از ســوی دیگــر، 
ســبب افزایش نارضایتی نزد هر دو گروه شــده اســت. معموال در 
زمــان وقــوع چرخه هــای تورمی به دلیل اینکه درآمد بیشــتر مردم 
آحــاد جامعــه مخصوصــا حقوق بگیران کــه افزایش درآمدشــان در 
اختیار خودشان نیست با تاخیر زمانی صورت می گیرد و در برخی 
موارد هم مشــاهده می شــود این تناســب رشد تورم با حقوق نیاز 

به صرف زمان چند ساله است. 
کاهــش قدرت خرید جامعه به تدریج ســبب کاهش تقاضای 
کل بــازار می شــود و کاهــش مصــرف ســرانه یــک کاال یــا افزایــش 
مصــرف کاالی دیگــر در جوامــع با رشــد تورمی از اولین نشــانه های 

تغییر سلیقه خریداران است.
تقاضــاى کل بــازار بــراى يــک کاال يــا خدمــت، حجــم کل کاال 
يــا خدمتــى اســت کــه از ســوی گــروه مشــخصى از مصرف کنندگان 
خريدارى مى شود آن هم در يک منطقه جغرافيايى خاص در طول 
يک دوره زمانى مشخص، در يک محيط بازاريابى معين و سطح و 

ترکيب مشخصى از تاش هاى بازاريابى صنعت مربوطه.
تقاضــاى کل بــازار عــدد ثابتــى نيســت بلکــه یــک تابــع اســت 
کــه بــا عــوض شــدن متغیرهــای دیگــر دســتخوش تغییــر می شــود. 
مثــاً، تامیــن ســرمایه در گــردش تولید، ســطح و ترکيب تاش هاى 

بازاريابى صنعت، اوضاع و احوال محيط از همين مواردی اســت. 
تامین سرمایه در گردش تولید جزو الینفک هر تولیدی است 
که واحدهای تولیدی بدون آن یا باید فعالیت خود را تقلیل دهند 
و یــا بــه طــور کل تولیــد را تعطیــل کنند. معموال کمبود ســرمایه در 
گــردش در چرخه هــای تورمــی بیشــتر اتفاق می افتد پس از شــروع 
روند صعودی دالر از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بود که زمزمه های نبود 

سرمایه در گردش مشهود شد.
۱۵ دی ۱۳۹۷، در راســتای حفــظ اشــتغال و افزایــش تولید 
در جلســه ای کــه بــا حضــور  رئيــس کل بانک مرکــزی و جمعی از 
مدیــران عامــل بانک هــای دولتــی و خصوصــی دربــاره مشــکات 
تامیــن نقدینگــی واحدهای تولیدی، با محوریت حمایت از تولید 
جهــت حفظ اشــتغال، افزایــش تولید و حمایــت از کاالی ایرانی، 

تشکیل شد. 
در این جلســه ضمن مرور ســهم تســهیات پرداختی سیستم 
بانکی به بخش های مختلف اقتصادی اعام شــده بود که بانک ها 
همــواره نقــش پیشــرو عمــده را در تامین مالی بخش هــای تولیدی 
داشــته اند، مدیران عامل بانک ها با توجه به ســهم باالی سیســتم 
بانکی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی برای اولویت قایل شــدن 
در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعام حمایت کردند.
ایــن روزهــا بــازار مــرغ بــا دو مشــکل نبــود تــوان خریــد بــرای 
مــرغ  تولیدکننده هــای  بــرای  گــردش  در  ســرمایه  و  متقاضیــان 
مواجه اســت. از یک ســو تورم باالی چند ســال گذشــته ســبب شد 
کــه ســفره های آحــاد مــردم جامعــه کوچــک شــود و از ســوی دیگر، 
تولیدکننده هــا نیــز بــا توجــه بــه بــاال رفتــن نهادهــای تولیــد، دارو، 
هزینه هــای حمل ونقــل از صرفــه اقتصــادی نداشــتن تولیــد مــرغ 

گله مند هستند. 
وجــود دو مشــکل بــاال ســبب شــده که در بــازار اضافــه تقاضا 
بوجــود آیــد امــری کــه تاثیر آن را در کاهش قیمــت مرغ به کمتر از 

نرخ مصوب اعام شده از سوی دولت در بازار مشاهده می شود.

قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب رسید
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی ۱۶ دی ســال 
۱۴۰۰، مــرغ را ارزان تریــن و اقتصادی تریــن مــاده غذایــی در ســبد 
پروتئینــی خانوارهــا توصیــف کــرد و با بیان اینکه نــرخ مصوب مرغ 
گــرم کیلویــی ۳۱ هــزار تومــان اســت بــه ایلنــا گفتــه بــود: »مرغ در 
واحدهــای عرضــه مســتقیم از کیلویــی ۲۸ هــزار تــا ۳۱ هــزار تومان 
در نوســان اســت. این ســخن به این معناست که مرغ کمتر از نرخ 

مصوب عرضه می شود.«
حبیــب اســدهللا نژاد درباره نبود تعادل بین قیمت تمام شــده 
و فــروش مــرغ گفتــه بــود: عرضه و تولیــد مرغ بیش از نیاز کشــور 
اســت و بــازار کشــش این میزان عرضــه را ندارد از ایــن رو قیمت ها 
پایین می ماند و واحدهای مرغداری زیان می بینند؛ به همین دلیل 

شرکت پشیبانی امور دام مرغ مازاد را جمع آوری می کند.
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهی نیــز ۲۵ دی ماه خبرداد قیمت 
مرغ در بازار را ۲ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب عنوان و »ازدیاد 

تولید« را علت آرامش بازار مرغ اعام کرده بود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مهدی یوســف خانی گفته بود: 
»هــم اکنــون هــر کیلــو مرغ ۲ تا ۳هزار تومــان کمتر از نرخ مصوب 
عرضــه می شــود. قیمــت هــر کیلو ران مرغ در بــازار  ۲۸ هزار تا ۲۹ 
هزار تومان  و قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۳۱ هزار تومان است.«
او افــزوده بــود: »طی ماه های مهر و آبان نوســانات بازار مرغ  
زیــاد بــود و قیمــت مــرغ به بیــش از ۴۰ هــزار تومان هم رســید که 
واردات تخم مــرغ نطفــه دار و مــرغ منجمــد در کنار عرضــه اینترنتی 

مرغ با نرخ مصوب بازار را به آرامش رساند.«
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی اضافــه کــرده بــود: »ازدیــاد تولیــد و 
فراوانی عرضه علت آرامش بازار است و با توجه به میزان جوجه ریزی 

پیش بینی می شود که تغییر خاصی در بحث بازار رخ ندهد.«

برخورد قانونی با متخلفان
گزارش های میدانی در سطح تهران نشان می دهد که مرغ 
در تعــدادی از واحدهــای صنفــی بــا قیمت ۲۷هــزار یعنی ۴هزار 
تومان کمتر از نرخ مصوب اعامی عرضه می شود. این قیمت ها 
در حالــی در بــازار خودنمایــی می کنــد کــه معــاون امــور تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشــاورزی پیش از این قیمت مرغ به صورت 

مصوب ۳۱ هزار تومان اعام کرده بود.
حسین دماوندی نژاد در برنامه تهران ۲۰  در این باره اظهار 
کرده بود: »در بخش طیور پایش با دقت کامل به صورت روزانه 
انجــام می شــود کــه در ۳۲ اســتان هــر روز همکاران مــا فعالیت 
دارند به طوری که ما از ۴۵ روز جلوتر می دانیم که وضع در ۴۵ 

روز آینده چگونه خواهد بود.«
او افــزوده بــود: »قیمــت مــرغ بــه صــورت مصــوب ۳۱هــزار 
تومــان اســت کــه بــا قیمت هــای فراتــر و پایین تــر از ایــن نــرخ به 

صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.«

سود دالالن و زیان تولیدکنندگان مرغ
وقتــی میــزان جوجه ریــزی و کاهــش ۲هــزار تومانــی از نــرخ 
مصــوب را یوســف خانی، رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی، دلیــل 
افزایــش عرضــه عنــوان می کنــد در واقــع بــه نوعــی از یک ســو، این 
واقعیت اقتصادی را بازگو می کند که تولیدکننده های مرغ با توجه 
بــه دوره هــای تولیــد راهــی غیــر از عرضــه ندارنــد و از ســوی دیگــر، 
زیان اجتناب ناپذیر تولیدکننده را به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن 

تولید یادآوری می کند.
اگــر کمــی به عقــب بازگردیــم و گفته های مدیرعامــل اتحادیه 
سراســری مرغداران گوشــتی كشور را در ۲۵آذر ۱۳۹۷، مرور کنیم 
مــی بینیــم شــرایط همچنــان تغییر نکــرده اســت وی در آن زمان از 
قیمــت كارگــروه تنظیــم بــازار هركیلوگــرم مــرغ زنــده گوشــتی درب 

مرغداری ها انتقاد کرده بود. 
برومنــد چهارآییــن دربــاره وضــع تولید و باال بــودن قیمت این 
محصول در بازار مصرف به ایرنا گفته بود: »با این اقدام كارگروه، 
تولیدكننــدگان روی هركیلوگــرم مــرغ تولیــدی نزدیــك ۱۵۰۰ تومان 
متضــرر خواهنــد شــد كــه می توانــد بــه خــروج بخــش عمــده ای از 
تولیدكنندگان از چرخه تولید منجر شــود و ما را به یك واردكننده 

گوشت مرغ تبدیل كند.«
او بــا بیــان اینكــه پیــش از ایــن ۱۸ هــزار و ۱۰۰ واحــد تولیــدی 
گوشــت مــرغ در كشــور فعــال بــوده اســت، اضافــه کرده بــود: »در 
بیــن ســال های ۱۳۹۱ تــا ۱۳۹۵ نزدیك بــه ۵۲۰۰ واحد پرورش مرغ 
گوشتی از چرخه تولید خارج شد و اكنون تعداد واحدهای پرورشی 
فعــال بــه ۱۴هــزار واحــد رســیده اســت كــه قیمت گــذاری دســتوری 

می تواند در كاهش این واحدها موثر باشد.«
افــزوده  گوشــتی  مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
بــود: »بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تمام شــده تولیــد همچون 
نهاده هــای تولید، دســتمزد كارگــری، دارو، ریزمغذی هــا، مكمل ها، 
واكســن ها و هزینه هــای حمــل ونقــل، قیمت منطقی هــر كیلوگرم 

گوشت مرغ برای مصرف كنندگان بین ۱۱ تا ۱۲هزارتومان است.«
نبــود ســازوکار نظارتی مناســب از تولید تــا مصرف کننده چند 
ســالی اســت که بازارها از جمله مرغ را با هرج و مرج همراه کرده 
اســت. بی نظمی هایــی کــه ســبب تغییــرات قیمتــی و در نهایــت بــه 
ســود دالالن و زیــان تولیدکننــدگان تمــام می شــود. فروردین ۱۴۰۰ 
بــود کــه قیمــت مرغ تا مرز ۴۰هــزار تومان نیز پر کشــید. باال رفتن 
قیمــت مرغ ســبب شــد که تولیدکنندگان را ترغیــب به جوجه ریزی 
بیشتری برای کسب سود کرد، اما این افزایش قیمت موقتی بود و 

در نهایت به زیان تولیدکننده و سود دالالن تمام شد.

پاسخگو نبودن معاونت امور دام 
خبرگزاری تســنیم ۵ فروردین ،۱۴۰۰ در گزارشــی با عنوان 
»علت مرغ ۴۰ هزار تومانی بی کفایتی  مسئوالن است« در این 
باره نوشته بود: »درحالی که حداکثر قیمت مصوب هر کیلوگرم 
مــرغ ۲۰۴۰۰ تومــان و براســاس اعــام انجمــن پرورش دهندگان 
نــرخ ایــن محصــول بر اســاس هزینه هــای تولید ۲۳ تــا ۲۴ هزار 
تومــان اســت، در نتیجــه بی کفایتی مســئوالن و نبــود حمایت از 

تولید قیمت این محصول به ۴۰هزار تومان رسید.
در ســال جــاری قیمــت مصــوب جوجــه یــک روزه از ۲۴۰۰ 
تومــان بــه ۴۲۰۰ تومــان رســید، قیمــت نهاده ها دامــی ۲۰درصد 
افزایــش یافــت و قیمــت برخــی دیگــر از ملزومــات تولیــد ماننــد 
واکسن آزاد شد، اما قیمت مصوب مرغ افزایش نیافت، این امر 
انگیــزه جوجه ریــزی و تولیــد را کاهــش داد تا بــا کاهش عرضه و 

کمبود این محصول در بازار روبه رو شدیم.
با وجود همه این مشــکات وزیر جهاد کشــاورزی به تازگی 
اعام کرده است که در تولید مرغ و تخم مرغ بسیار خوب عمل 
کرده ایم! اما مســئوالن این وزارتخانه از جمله معاونت امور دام 
حاضــر بــه پاســخگویی در این زمینه به رســانه ها نیســتند و تنها 
شرکت پشتیبانی امور دام در این ارتباط وعده بهبود شرایط در 

آینده نزدیک می دهد.
در صورتــی کــه مســئوالن دولــت ماننــد دیگر افراد بــه بازار 
مراجعــه کننــد عمــده مغازه ها مرغی برای عرضــه ندارند یا اینکه 
بــه قیمت هــای باالیــی بــه فــروش می رســانند بــه طوری کــه مرغ 

۲۰۴۰۰تومانی ۴۰۰۰۰تومان به فروش می رسد.«

اعالم قیمت خرید مرغ برای ذخیره سازی
کاهــش قیمــت خریــد مصرف کننــده از یک ســو و نبــود صرفه 

اقتصادی برای تولیدکننده سبب ورود سازمان های حمایتی شد.

تصویب نامه درخصوص تعیین قیمت 
گوشت مرغ منجمد 

تصویب نامــه شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت های حمایتــی 
محصوالت اساسی کشاورزی درخصوص تعیین قیمت گوشت مرغ 

منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ اباغ شد.
سیاســت های  اتخــاذ  و  قیمت گــذاری  شــورای  تصویب نامــه 
حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی درخصــوص تعییــن قیمت 
گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ 
طی نامه شــماره ۲۶۳۷۶/۰۲۰ )برعکس شــود( مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ 
از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ 
سیاســت های حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی ابــاغ شــد 
و چهارشــنبه ۲۲ دی در »پایــگاه اطاع رســانی قوانیــن م مقــررات 

کشور« منتشر شد.
در متــن تصویب نامــه آمــده اســت: »شــورای قیمت گــذاری و 
اتخــاذ سیاســت های حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی در 
جلســه مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ بــه اســتناد مفــاد قانــون اصــاح قانــون 
تضمیــن خریــد محصــوالت اساســی کشــاورزی، بمنظــور حمایت از 

تولیــد داخلی و تکمیل ذخایر راهبردی تصویب نمود.

 زمان اشتباه گرفتن »رشداقتصادی«
با »توسعه« گذشته است

»گابریِل کُلتیس« استاد اقتصاد دانشگاه تولوز 

در سایت روزنامه بخوانید:

سال۲۰۲۱؛ آخرین سال شکوفایی رشد اقتصادی در چین
ترجمه: محمود نواب مطلق

در سایت روزنامه بخوانید:

تبدیل یک جزیره به کعبه آمال میلیونرهای ارز دیجیتال
ترجمه: سلیم حیدری

در سایت روزنامه بخوانید:

قیمت گذاری گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ به شرح جدول ذیل می باشد.«

قیمت )ریال به ازای هر کیلوگرم(عنوان

300000قیمت  خرید گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک تحویل درب سردخانه شرکت

 قیمت  خرید گوشت مرغ منجمد آماده طبخ شیرینگ پک تولیدی از محل سویه آرین

333۶00تحویل درب سردخانه شرکت

نبود سازوکار نظارتی مناسب از تولید تا مصرف کننده چند سالی است که بازارها 
از جمله مرغ را با هرج و مرج همراه کرده است. بی نظمی هایی که سبب تغییرات 

قیمتی و در نهایت به سود دالالن و زیان تولیدکنندگان تمام می شود.

اعتراضهمزمانمصرفکنندگان
وتولیدکنندگانبهقیمتمرغ

در سایت روزنامه بخوانید:
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پیشنهاد ویرایش بخشنامه 
»درج قیمت تولید کننده 
روی کاال « برای 200 هزار 

واحد صنفی کوچک 
عضــوهیــاتنماینــدگاناتــاقبازرگانــیتهــرانبر
ضــرورتویرایــشبخشــنامه»درجقیمــتتولیدکننده
رویکاال«بــرای200هــزارواحــدصنفــیکوچکتاکید

کرد.
روز  نقیــب  علــی  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
گذشــته در ســی امین نشســت هیــات نماینــدگان اتــاق 
شــیوه نامه های  اشــکاالت  مــورد  در  تهــران  بازرگانــی 
جدیــد وزارت صمــت در مــورد درج قیمــت تولیدکننــده 
بــر روی کاال بــه جــای درج قیمــت مصرف کننــده بــرای 
شفاف ســازی، بیــان کــرد: مــا تولیدکننــدگان قدیمــی از 
شفاف ســازی اســتقبال می کنیم و معتقد هستیم که با 
شفاف ســازی می تــوان رقابت پذیــری را افزایــش داد و با 
ایــن کار می تــوان کیفیــت کاال را توســعه داد امــا تحقق 

این موضوع نیازمند زیرساخت است. 
مــورد  در  صمــت  وزارت  بخشــنامه  دربــاره  او 
درج قیمــت تولیدکننــده بــر روی کاال اظهــار کــرد: ایــن 
بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع 
بخشــنامه ها بــرای همــه کاال تعمیــم داده شــده اســت 
کاالهــای  تولیدکننــدگان  همــه  تقریبــا  آن  براســاس  و 
مختلف مکلف شده  اند که قمیت تولیدکننده را بر روی 

کاال درج کنند. 
مراکــز  بخشــنامه  براســاس  افــزود:  نقیــب 
و  زنجیــره ای  فروشــگاه های  جملــه  از  کاال  فــروش 
یــا واحدهــای صنفــی عرضه کننــده بایــد از ایــن پــس 
را  مصرف کننــده  قیمــت  مشــخصی  درصــد  براســاس 
امــکان  ایــن  کننــد  تعییــن  فروشــگاه عرضه کننــده  در 
بــرای فروشــگاه های زنجیــره ای وجــود دارد امــا به نظر 
می رســد در رابطــه بــا حــدود 200 هــزار واحــد صنفــی 
کوچــک امکان پذیــر نباشــد و اجــرای آن بــا مشــکالتی 
مواجه شــود و مشــکالتی را بــرای مصرف کنندگان عام 

به وجود خواهد آورد. 
دارای  معمــوال  بــزرگ  شــرکت های  کــرد:  بیــان  او 
شــرکت های پخــش هســتند لــذا اجــرای ایــن بخشــنامه 
مشــکالتی را بــرای آنهــا بوجود نمی آورد اما شــرکت های 
کوچــک بــرای حضــور در بــازار مجبور به ارائه یک ســری 
تخفیفــات و یــا فــروش کاال بــه صورت اعتباری هســتند 
و لذا براســاس این بخشــنامه نمی توانند با شــرکت های 

بزرگ رقابت کنند. 
تهــران  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 
بیــان کــرد: همچنیــن درصدهــای کــه بــه عنــوان ســود 
توزیع کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته 
شــده اســت کارشناسی شــده نیســت زیرا براساس این 
بخشــنامه بــرای پخــش سراســری 10درصــد، منطقــه ای 
7درصد و استانی 5درصد در نظر گرفته شد که با توجه 
به هزینه های لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست 

و هزینه ها به درستی محاسبه نشده است. 
او گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل 
از بروز مشــکالت، وزارت صمت در مورد بخشــنامه درج 
قیمــت تولیدکننــده بــر روی کاالهــا به جــای درج قیمت 

مصرف کننده بازنگری انجام دهد. 
بــرای  لجســتیک  هزینه هــای  کــرد:  بیــان  نقیــب 
کاالهــای متفــاوت فــرق می کنــد و کاالهای گــران قیمت 
قیمــت  درصــد  یــک  آنهــا  حمــل  هزینــه  اســت  ممکــن 
تمام شــده کاال باشــد امــا هزینــه حمــل کاالهــای ارزان 
قیمــت مثــل نوشــابه ها یــا آب معدنــی حــدود 10درصــد 

است.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
خودرو تهران: کارخانجات 

روغن موتور، توزیع مویرگی 
را قطع کرده اند

خــودرو تعمیــرکاران اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
تهــران،برخــیکارخانجاتروغنموتــورتوزیعمویرگی
راقطعکردندکهمشــکلایجادمیکندوتوزیعروغن

موتوربهتعدادیعمدهفروشمنحصرشدهاست.
بــه گزارش خبرگزاری میــزان، علیرضا نیک آیین در 
گفت وگــوی زنــده تلویزیونی در خصوص علل نوســانات 
در بــازار لــوازم یدکــی خــودرو گفــت: در بــازار قطعــات 
یدکی نابســامانی های زیــادی ازنظر کیفیت، نوع تولید، 
استاندارد قطعات یدکی همچنین روغن ها و فیلتر های 
بــازار صــورت  ایــن  تقلبــی وجــود دارد کــه نظارتــی در 

نمی گیرد.
او افــزود: بــازار خــودرو منحصــر اســت و به راحتی 
می توانیم آن را کنترل کنیم بنابراین باید با برنامه ریزی 

وضع بازار را از نوسان خارج کنیم.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران بیان کرد: 
برخــی کارخانجــات روغن موتــور توزیع مویرگــی را قطع 
کرده انــد که مشــکل ایجاد می کنــد و توزیع روغن موتور 

به تعدادی عمده فروش منحصر شده است.
نیک آییــن اظهــار کــرد: در خصــوص رونــد توزیــع 
روغــن موتــور پیگیــری کتبــی را نداشــته ایم و فقــط بــه 
صورت تماس تلفنی این موضوع را بررسی کردیم، زیرا 
هــر روز اعــالم می کردند که طی هفته آتی موضوع حل 

می شود، ولی این روند ادامه پیدا کرد.
او در ادامــه در خصــوص تشــخیص اصــل و تقلبی 
بــودن روغــن موتــور در بــازار، گفــت: بــه راحتــی قابــل 
تشــخیص نیســت حتی ما نیز تقلبی بودن روغن موتور 

را نمی توانیم تشخیص دهیم.
و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان 
تولیدکننــدگان مدعــی ایــن بــود کــه بــا افزایــش قیمــت 
روغن موتور برای مصرف داخلی، می تواند التهاب بازار 
را کاهش دهد، اما اخبار دریافتی حاکی از آن است که 
حجــم داللــی، دپو و احتکار روغن موتــور افزایش یافته 
است، به طوری که هر روز انبار های جدید احتکار این 
محصوالت، از سوی نهاد های امنیتی و انتظامی کشف 

می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا: 
با قیمت خودروی خارجی، 
خودروی غیراستاندارد به 

مردم می دهند
رئیــسپلیــسراهــورناجــاازکیفیــتخودروهای

ساختداخلوقیمتآنهادوبارهانتقادکرد.
ایســنا، ســردار ســید کمال هادیانفــر  گــزارش  بــه 
در پایــان حضــور در مرکــز 1۹7 و ارتبــاط مســتقیم بــا 
شــهروندان گفــت:  بــر اســاس تدبیــر فرمانــده انتظامــی 
کل کشــور روز گذشــته به همراه شــماری از معاونان و 
روسای پلیس راهنمایی و رانندگی در مرکز 1۹7 حاضر 
شــد و به شــکل مســتقیم  وغیرمســتقیم با حدود 200 
تــن از شــهروندان ارتبــاط مســتقیم داشــت و در جریان 

مشکالت، انتقادات و پیشنهادات آنان قرار گرفتیم.
او بــا بیــان اینکــه همزمــان با این جلســه، روســای 
پلیس های راه و راهور در ســطح اســتان ها نیز جلسات 
ارتباط با مردم را به شکل تلفنی و آنالین برگزار کردند، 
ادامــه داد: در تماس هایــی هــم کــه بــا خــود مــن برقرار 
شــد، شــماری از مــردم از مواضع پلیــس در برابر ایمنی 
و کیفیــت خودروهــای ســاخت داخــل قدردانــی کردنــد. 
برخــی از مــردم ابهامــات در مورد حــذف جرائم کرونایی 
داشــتند و بــه دیگــر موضوعــات نیــز رســیدگی شــد و 

دستورات الزم صادر شد.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه بیش از 52 
درصــد از خدمــات پلیــس در کل کشــور مربوط به حوزه 
راهنمایی و رانندگی است، گفت:  با توجه به این حجم 
از پلیــس  از خدمــات خوشــبختانه رضایتمنــدی مــردم 
راهــور مطلوب اســت کــه البته ما به دنبال آن هســتیم 
که با توســعه سیســتم ها و سامانه های هوشمند و غیر 

حضوری این رضایت مندی  را افزایش دهیم.
هادیانفر در پاســخ به پرسشــی درباره بخشــودگی 
دوبرابــری جرائــم راهنمایــی و رانندگــی گفــت: مهلــت 
اســتفاده از ایــن بخشــودگی براســاس مصوبــه مجلــس 
شــورای اســالمی بــرای تمام جرائــم رانندگی ثبتشــده تا 
پایان سال 1۳۹۹ که مشمول جریمه دوبرابری شده اند، 
تــا پایــان دی اســت. البته پیگیری هایی از ســوی ســردار 
فرمانــده کل انتظامــی کشــور بــا مجلــس انجام شــد که 
بتــوان مهلــت پرداخــت ایــن جرائــم را تمدیــد کــرد، امــا 
اکنون مهلت پرداخت تا پایان دی امسال است و توصیه 
می کنم که رانندگان حتما از این فرصت استفاده کنند. 
در غیــر اینصــورت بایــد مبلغ جریمه را بــا همان جریمه 

دیرکرد دوبرابری پرداخت کنند.

نحوهحذفجرایمکرونایی
رئیس پلیس راهور درباره حذف جرایم کرونایی نیز 
گفــت:  پیشــتر نیــز در این خصــوص توضیــح دادم. مدتی 
قبل ابالغ کردم که طی شرایطی بتوان جرائم کرونایی را 
حذف کرد. ممکن است افرادی احکامی را از فرمانداری ها 
گرفتــه باشــند، امــا ایــن احــکام از ســوی اســتانداری یــا 
فرمانداری به ما ابالغ نشده باشد. یا در مواردی پرستاران 
و کادر درمــان، افــرادی دارای احــکام قضایــی، خبرنگاران، 
بیماران و افراد دارای وقت عمل جراحی، افرادی که محل 
کار و ماموریت شان در طرح باشد، افرادی که آدرس شان 
تغییر کرده و... جریمه شده باشند که این افراد می توانند 

مشمول حذف این جرائم شوند.
هادیانفــر افــزود: ایــن افــراد بــا مراجعــه بــه دفاتــر 
پلیــس + 10، مراجعــه بــه هیات هــای رســیدگی مــاده 5 
و مراجعــه بــه پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان ها در 
سراســر کشــور می توانند برای ارائه مدارک و مستندات 
خود و درخواســت حذف جرائم اقدام کنند و البته برای 
ایــن امــر محدودیــت زمانــی وجــود نــدارد و محدودیــت 
زمانــی مطرح شــده بــرای پایــان دی، مربــوط بــه جرائــم 
دوبرابری است و شامل حذف جرائم کرونایی نمی شود.
افــراد مــدارک و  ایــن  او اضافــه کــرد: الزم اســت 
مستندات خود را نیز همراه داشته و در آنجا ارائه کنند 
تــا پــس از انجام بررســی های الزم نســبت به حذف این 

جرائم اقدام شود.

باقیمتخودرویخارجی،خودروی
غیراستانداردبهمردممیدهند

رئیــس پلیــس راهــور دربــاره کیفیــت خودروهــای 
تولیــد داخــل و واکنش های مطرح شــده بــه اظهارات او 
در مــورد بازنشــدن ایربــگ خودروهــا نیــز گفــت:  توصیه 
مــن بــه خودروســازان، انجمــن خودروســازان و... ایــن 
اســت کــه بــه جای فرافکنــی و انحراف افــکار عمومی به 
دنبــال اصالح کیفیت خودروها باشــند، این طور نباشــد 
کــه قیمــت خــودروی خارجــی را از مــردم دریافــت کننــد 
مــردم  اســتاندارد دســت  ناایمــن و غیــر  امــا خــودروی 
بدهند. خودروی ما باید طوری باشــد که اگر راننده هم 
بی مباالتــی کرد و خدایی نکــرده حادثه ای رخ داد، ایمنی 
آن به قدری باشــد که جلوی آســیب بیشــتر به راننده و 
سرنشــین گرفتــه شــود. نه اینکــه با یک برخــورد خودرو 
منفجر شــود یا در پی تصادف ســتون خودرو را از شــکم 

راننده بیرون بکشیم. این ها باید اصالح شود.
هادیان فــر دربــاره اینکــه آیــا گزارشــی از تصــادف 
بهبهــان بــه مراجــع قضایی داده شــده یا خیــر؟ ، گفت:  
گزارشــی از ایــن حادثه با تعیین ســهم دســتگاه ها تهیه 

شده و به مراجع قضایی داده شده است.
رئیــس پلیــس راهــور درباره ســامانه راهــور 120 و 
قطــع برخــی از خدمــات آن نیــز گفــت: در این خصوص 
ازمــردم عذرخواهــی می کنــم مــا بــرای ارتقــاء امنیــت و 
افزایــش ظرفیــت ایــن ســایت تغییراتی را اعمــال کردیم 
که منجر به اخالل در برخی از خدمات آن شــد که طی 

چند روز آینده این مشکل رفع خواهد شد.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

و خریــدار از همچنــان خــودرو بــازار
قیمتهــا و اســت خالــی واقعــی فروشــنده
نیــزتابعــیازدالراســت.عــاوهبــرایــنبــازار
ســوی از محصــوالت عرضــه افزایــش شــاهد

خودروسازانهمنیست.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم همچنــان در 
بــازار، خریــدار رغبتــی بــه خرید خودرو نــدارد و از 
آن طرف فروشــنده نیز برای ســود بیشتر رقم های 
باالیــی را پیشــنهاد می کنــد. هرچنــد قیمــت دالر 

روند کاهشــی داشــته اســت ولی اخبار مختلف از 
مذاکــرات عاملــی شــد تــا همــه به نوعی دســت از 
خریــد بردارنــد تا سرنوشــت بازار بعــد از مذاکرات 
مشــخص شــود. عالوه بر این بازار شاهد افزایش 
هــم  خودروســازان  ســوی  از  محصــوالت  عرضــه 
نیســت. ایــن در حالــی اســت که قرار بــود با ورود 
ســازمان بازرســی رونــد تکمیــل خودروهای ناقص 

آغاز شود.
بررســی بازار خودرو نشان می دهد قیمت ها 

در مقایســه با هفته گذشــته نوسان داشته است 
بــه نحــوی که پراید 111 به مــرز 1۹0 میلیون تومان 
رســیده و بــا قیمت 188 میلیــون تومان به فروش 

می رسد.
 24۹ قیمــت  بــا  ایکــس  ال  رانــا  همچنیــن 
میلیون تومان، ســاینا 1۹۳ میلیون تومان، تیبادو 
187 میلیــون تومان، کوئیک دنده ای 1۹6 میلیون 
تومــان، پژو207اتوماتیــک 552 میلیــون تومــان، 
پژو 206 صندوقدار ۳۳5 میلیون تومان، پژو 206 

تیــپ پنــج ۳۳4 میلیــون تومــان، پــژو پــارس 284 
میلیون تومان معامله می شود.

عالوه بر این  ســمند ال ایکس 260 میلیون 
تومــان، پــژو 405 جــی ال ایکــس 275 میلیــون 
تومــان، پــژو 206 تیــپ دو 268 میلیــون تومــان، 
رانــا پالس 27۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۳62 
میلیــون تومــان، دنــا پــالس دنــده ای توربــو 4۹6 
میلیــون تومــان و پــژو 207 دنــده ای ۳60 میلیــون 

تومان به فروش می رسد.

سخنگویسازمانهواپیماییکشوریبابیاناینکه
قیمتبلیتهواپیماکفنداردازلغواباغاخیرانجمن
شرکتهایهواپیماییدرخصوصتعیینکفنرخبلیت

هواپیماهاخبرداد.
بــه گــزارش بــازار، میراکبــر رضــوی بــا بیــان اینکــه 
انجمــن شــرکت های هواپیمایــی با ابالغ بخشــنامه ای به 
شــرکت های هواپیمایــی در هفته هــای اخیــر بــا تعییــن 
کــف نرخــی، حداقــل قیمــت فــروش بلیــت در پروازهای 
داخلــی را 600 هــزار تومــان اعــالم کــرد، افــزود: با توجه 
بــه مغایــرت ایــن ابــالغ بــا آخریــن مصوبــه شــورای عالی 
هواپیمایــی کشــوری مبنــی بر حذف کــف نرخی از قیمت 
بلیــت هواپیمــا، ســازمان هواپیمایــی کشــوری موضــوع 

فــوق را پیگیری کرد.
او گفــت: بدنبــال ایــن پیگیــری، انجمــن شــرکت های 

هواپیمایــی بــا ارســال نامــه ای خطــاب بــه مدیــران عامــل 
شرکت های هواپیمایی، این مصوبه را ملغی کرد.

رضــوی افــزود: تمــام شــرکت های هواپیمایــی موظف 
هســتند ضمــن حــذف کف نرخــی از قیمت بلیــت و اعالم 
مراتب به تمام کانال های فروش و توزیع، بلیت پروازهای 
داخلی را حداکثر تا سقف نرخی تعیین شده در جدول به 
تفکیــک مســیرهای پــروازی که در پایــگاه اینترنتی انجمن 
شــرکت های هواپیمایی نیز برای اطالع عموم منتشرشــده 

به فروش برسانند.
او اضافــه کــرد: هیچ کدام از شــرکت های هواپیمایی 
مجاز به تعیین کف نرخی یا فروش با قیمت باالتر از نرخ 
اعالم شده نیستند و در صورت مشاهده تخطی از مراتب 
فــوق، بــا متخلفان بر اســاس قوانین و مقــررات موضوعه 

برخورد خواهد شد.

مسافرانپیشازعزیمتبهفرودگاه
ازوضعپروازمطلعشوند

شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران اعــالم 
کرد: با توجه به وضع جوی نامســاعد، مســافران پیش از 
مراجعــه بــه فرودگاه های کشــور حتماً از وضــع پرواز خود 

آگاه شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، براساس اعالم سازمان هواشناسی به دلیل 
نفوذ توده هوای سرد که از 26 دی ماه آغاز شد و تا جمعه 
یکم بهمن ماه ادامه خواهد داشت، مسافران حتماً پیش 
از مراجعــه بــه فــرودگاه، از طریق شــماره 1۹۹ در سراســر 
کشــور و شــماره های 0214466551۹ و 02144665524 

ویژه فرودگاه مهرآباد از وضع پرواز خود آگاه شوند.

بــهگفتــهعضــواتــاقبازرگانــیتهــران،
اکنونحقوقودستمزدنیرویکاردربخش
پیک،رستورانو...قابلمقایسهباکارگران
کارخانجاتنیستوکسیبااینوضعحتی
دستفروشــیرارهــانمیکنــدتــادربخــش

تولیدکارکند.
بــه گــزارش ایلنــا، هروییــک یاریجانیــان 
در ســی امین نشســت هیات نماینــدگان اتاق 
تهران درباره کمبود نیروی کار در بازار گفت: 
امروز بخش تولید و کارخانجات با مشــکالت 

جدیدتــری مواجــه هســتند کــه یکــی از ایــن 
مشــکالت کمبــود نیــروی کار واقعــی اســت و 
کارگــران بخــش تولید با ایــن میزان حقوق در 

کارخانجات کار نمی کنند.
او ادامه داد: اکنون حقوق و دســتمزد 
نیــروی کار در بخــش پیــک، رســتوران و... 
کارخانجــات  کارگــران  بــا  مقایســه  قابــل 
حتــی  وضــع  ایــن  بــا  کســی  و  نیســت 
دست فروشــی را رهــا نمی کنــد تــا در بخش 

تولیــد کار کند.

یاریجانیان با تاکید بر ضرورت امکان 
اســتفاده از کارگران اتبــاع خارجی به ویژه 
افغانســتانی گفــت: مدیــران بخــش تولیــد 
کــه  می کننــد  درخواســت  مرتــب  طــور  بــه 
قوانینی برای استفاده از نیروی کار افغان 

مصوب شود.
او افــزود: حتــی اگــر حقــوق وزارت کار 
تــا ٣٠ درصــد هــم افزایــش یابد کارگــر ایرانی 
حاضــر بــه کار در خــط تولیــد و کارخانجــات 
نخواهد بود از اینرو با توجه به شرایط کشور 

افغــان  کار  نیــروی  از  افغانســتان می توانیــم 
استفاده کنیم.

یاریجانیــان ادامــه داد: می تــوان ســاز و 
کاری بــرای بکارگیــری نیــروی کار افغان ایجاد 
کــرد و دریافــت مبالغی اقامت یا مجوز کار به 

افغان ها داد.
او تاکیــد کرد: باید توجه داشــته باشــیم 
کــه کمبــود نیــروی کار در بخــش تولید باعث 
کاهــش تولیــد و در نهایــت کاهــش عرضــه و 

افزایش قیمت کاال می شود.

در قــزلآال کیلــو هــر قیمــت
هــزار ۶۷ تــا ۶۶ تهــران عمدهفروشــیهای
تومــاناســت،ایــنرامدیــرعامــلاتحادیــه

تعاونیماهیانسردآبیگفتهاست.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
آرش نبــی زاده گفــت: گرانــی ماهــی در خرده 
فروشــی ها ارتباطــی بــه تولیــد نــدارد و صنف 

پرنــده و ماهــی بایــد پاســخگوی ایــن گرانــی 
باشــد.کاهش قــدرت خریــد خانــوار، حمایــت 
دولت از بازار مرغ و پایین نگه داشتن قیمت 
موجب شــده تا رغبتی برای مصرف ماهی در 
بازار نباشد. بنابر گفته تولیدکنندگان، قیمت 
تمام شــده هــر کیلــو قــزل آال 65 هــزار تومــان 
است که با احتساب سود منطقی سر مزرعه 

کمتر از 75 هزار تومان نباید عرضه شود.
آمار هــا نشــان می دهــد کــه قیمــت هــر 
کیلــو قــزل آال در عمده فروشــی نســبت بــه 4 
مــاه اخیــر 8 هــزار تومــان کاهــش داشــته که 
تولیدکننــدگان ســردآبی امیــدوار هســتند که 
اتخــاذ سیاســت تغییــر تخصیــص نــرخ ارز به 
خوبــی پیــش رود تا تولیدکننــدگان بتوانند به 

تولید ادامه دهند.
بنابر آمار ســاالنه به طور متوســط 140 تا 
150 هزار تن قزل آال تولید می شــود که امسال 
به ســبب خشکســالی حداقل 20 درصد تولید 
کاهــش یافتــه اســت. ایــن در حالــی اســت که 
بنابر ادعای فعاالن بازار و تولیدکنندگان همین 

میزان هم در بازار داخل جذب نشده است.

بــهگفتهمدیرکلبازرســیویژهوامور
تعزیــراتســازمانحمایــت،درآذرامســال
بازرســیبیشاز۱۹هزاربازرســیازانبارها
ومراکــزنگهــداریکاالدرسراســرکشــوراز
ســویبازرســانســازمانهایصنعت،معدن

وتجارتسراسرکشورانجامشدهاست.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان 
تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 
اقدامــات  دربــاره  ســجادی  مجتبــی  ســید 
انجام شــده این ســازمان در بازرسی از انبارها 
در آذر ســال جاری گفت: در راســتای عمل به 
تکالیــف قانونــی منبعث از بنــد )ث( ماده )6( 
قانــون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه 
اجرایی مواد 5 و 6 این قانون، این سازمان با 
همکاری ســایر دســتگاه ها و نهادهای قانونی 

مراکــز  و  انبارهــا  مشــخصات  ثبــت  همــکار، 
نگهداری کاال، مالک انبار و کاال، میزان و نوع 
کاالی ورودی و خروجــی بــه آنهــا را در قالــب 

سامانه جامع انبارها عملیاتی کرده است.
بــا تکمیــل و ثبــت اطالعــات  او افــزود: 
مراکــز  و  انبارهــا  ســوی  از  متقــن  و  صحیــح 
نگهداری کاال در ســامانه فــوق، امکان نظارت 
شــکل  بــه  کاال  توزیــع  و  تأمیــن  زنجیــره  بــر 
نظام منــد فراهــم و وضــع مناســب تری بــرای 
تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار و پیشــگیری 

از قاچاق کاال در کشور، مهیا می شود.
بــر ایــن اســاس در آذر ماه ســال جاری، 
تعــداد 1۹ هــزار و 126 بازرســی از واحدهــای 
کاالهــا  نگهــداری  مراکــز  و  ســردخانه  انبــار، 
توسط بازرسان سازمان های صنعت، معدن و 

تجارت سراســر کشور صورت گرفته است که 
منجر به تشکیل 748 پرونده برای واحدهای 

متخلف شده است.
ســجادی اعــالم کــرد: کاالهای مکشــوفه 
شــامل کاالهای اساســی از جمله برنج، چای، 
روغــن نباتــی، شــکر، تخــم مــرغ، تجهیــزات 
پزشــکی، انــواع شــوینده و... بالــغ بــر6 هــزار 

و41۳ میلیارد ریال  است.
ایــن در حالــی اســت کــه براســاس آمــار 
اســتان های  بازرســان  فعالیــت  از  ثبت شــده 
سراســر کشــور از ابتدای ســال جاری، تاکنون 
مــورد   ۹00 و  هــزار   167 تعــداد  مجمــوع  در 
کاال  نگهــداری  مراکــز  و  انبارهــا  از  بازرســی 
صــورت گرفــت کــه منتج به تشــکیل 6 هزار و 
501 فقــره پرونــده تخلــف بــه ارزش بیــش از 

۳7 هزار و 884 میلیارد ریال شده ست. 
مدیــر کل بازرســی ویژه و امــور تعزیرات 
سازمان حمایت خاطر نشان کرد: بازرسی ها، 
بــدون وقفــه و بــا جدیــت اســتمرار  دارد و در 
ســوی  از  تخلــف  هرگونــه  مشــاهده  صــورت 
بازرســان ایــن ســازمان و ســازمان های صمت 
استان ها، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان 

انجام می شود.
مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
زمینه گرانفروشی، احتکار و اختفاء، اعالم نکردن 
موجودی ، عرضه خارج از شبکه و .... می توانند 
مراتب را از طریق شــماره تلفن 124 به ســامانه 
دریافت و رســیدگی به شــکایات این سازمان در 
سراسر کشور منعکس کنند تا ضمن رسیدگی و 

اقدام قانونی متناسب به عمل آید.

مصوبهکف۶00هزارتومانیقیمت
بلیتهواپیماملغیشد

جدیدترین 
 قیمت ها

در بازار خودرو

۱۹هزاربازرسیازانبارهاوسردخانههادرآذر۱۴00انجامشد

مدیرعاملاتحادیهتعاونیماهیانسردآبی:گرانیماهی
درخردهفروشیهاارتباطیبهتولیدندارد

»کارگران،دستفروشیرابهکارخانههایتولیدی
ترجیحمیدهند«

عضو اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرد تا ساز وکار استفاده از نیروی کار افغان ایجاد شود
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اگــر از معــدود افرادی هســتید که نقــش پر رنگ 
فناوری را در زندگی امروز پیش بینی کرده بودید باید به 
شما تبریک گفت چون بسیاری حتی قدرت تصور این را 
هم نداشتند که روزی یک گوشی همراه کوچک به جعبه 

ابزاری همه کاره در زندگی امروز ما بدل شود.
صفحه لمسی گوشی های هوشمند مملو از تصاویر 
کوچکی است که هر یک مختص به کاری طراحی شده و 
هر روز هم هزاران اپلیکیشن جدید با این تصاویر رنگی 
در اختیار ما قرار می گیرند. عباراتی مانند »کافی است 
اپلیکیشــن خاصــی را نصــب کنید تــا از خدمــات یکی از 
برگترین شرکت ها استفاده کنید« از جمله مصطلح ترین 
جمالت فراخوان است که ما را به استفاده از این دنیای 

مجازی دعوت می کنند.
ســوال اصلــی اینجاســت، چــه شــد کــه مــا از ایــن 
امکانات استقبال کرده ایم؟ مگر خدمات در گذشته چه 
کمبودی داشته؟ و یا اپلیکشین ها مگر در نهایت همان 

خدمات معمول را به ما ارایه نمی دهند؟ 
اگر بخواهیم به این سئواالت پاسخ دهیم به یک 
کلمه کلیدی می رسیم. کلمه ای که در دنیای پُر سرعت 
امــروز، همــه به آن وابســته هســتیم و آن هــم »زمان« 

است.
دلیــل اســتقبال مــا از اپلیکشــین ها و خدماتی که 
از طریــق فنــاوری اطالعــات در اختیــار ما قــرار می گیرد، 
صرفه جویی در زمان اســت و تفاوت خدماتی که از این 
طریق به ما ارایه می شــود هم، همین نکته اســت. شما 
سریع تر، آسان تر و مطمئن تر از گذشته می توانید خدمات 
مورد نیاز خود را فراخوان کرده و از آن بهره مند شوید و 
همین مسئله، تحولی عظیم در اقتصاد محسوب می شود 
زیــرا یکــی از بزرگترین عوامل هزینــه بر برای بنگاه های 
 اقتصــادی، زمــان الزم بــرای ارایــه یــک کاال یــا خدمــت 

است.
امــروزه، هــم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان 
کاالها و خدمات، به آسانی در کوتاه ترین زمان ممکن و با 
کمترین هزینه و انرژی می توانند کاال و خدمات مورد نظر 

خود را مبادله کنند.

اپلیکیشن های امدادرسان
خدمات اپلیکیشن ها دیگر محدود به موقعیت های 
معمــول و روال عــادی زندگــی نبــوده و در موقعیت های 
اضطراری و وقتی شما نیاز به کمک دارید، به امدادرسان 

شما تبدیل شده اند.
بــرای همــه ما دسترســی به خدمــات خودرویی در 
شرایطی که با نزدیک ترین منطقه مسکونی، کیلومترها 
فاصلــه داریــم یــک کابــوس اســت، بــه خصــوص اگــر 
سررشته ای از مکانیکی خودرو نداشته باشیم و یا اگر که 
دانش کافی داریم امکان دسترسی به ابزار و قطعات الزم 

برای عیب یابی و رفع عیب خودرو نداشته باشیم.
یکی از مرزهای خدماتی که در این بخش شکسته 
شده، فراخوان امدادخودرو ایران از طریق یک اپلیکیشن 
ســاده اســت که حتی بدون نیاز به برقرار تماس تلفنی 
به شما امکان می دهد در شرایطی که در کابوس خرابی 
خودروگیر کرده اید از خدمات امدادخودروایران برخوردار 

شوید.
اپلیکیشن »بسپر«، ضمن آنکه زمان امدادخواهی 
را کاهش داده و فرایند ثبت درخواســت را آســان کرده 
است، به شما این امکان را می دهد که در هر لحظه و در 
هر کجای ایران تنها در صورت دسترسی به شبکه اینترنت 

از خدمات خودرویی مورد نیاز خود برخوردار شوید.

پیگیری لحظه ای فرایند امدادرسانی برای مشتری
با اســتفاده از اپلیکیشــن »بســپر« بــرای دریافت 
خدمات خودرویی، به جای تماس با شــماره 096440 و 
ارتبــاط با اپراتور مرکزتماس، با ثبت مشــخصات خودرو 
و تعیین ایراد خودرو و موقعیت مکانی، اعزام هوشمند 

امدادگر از طریق این اپلیکیشن انجام می شود. 
مسعود قنبری مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات 
نیــز بــا اشــاره بــه همکاری تیــم متخصص و اســتفاده از 
 Scrum Agile   آخریــن فناوری هــای روز و متدهــای روز
DevOps ،  و همچنین بروزرسانی زیر ساخت ارتباطی و 
دیتاسنتر و ایجاد بستر امن و پایدار از جمله BGP برای 

ارایه خدمات به مشتریان خبر داد. 

برای در امان ماندن امدادخواه از آسیب امدادهای 
متفرقه، با ثبت درخواست امداد از طریق اپلیکیشن بسپر 
امکان مشــاهده مشــخصات امدادگر اعزام شده فراهم 
شده و حتی موقعیت مکانی امدادگر نیز به صورت زنده 
قابل مشــاهده است، بخش جالب ماجرا امکان تماس 
دو طرفه با امدادگر از طریق ســرویس MASK مشــتری 
در اپلکیشــن فراهم هســت و اطالعات تماس مشــتری 
محرمانه باقی می ماند.با ثبت شروع امدادرسانی توسط 
امدادگــر، پایــش و بهبود مســتمر فرایند امدادرســانی و 
همچنین کاهش زمان انتظار مشتری بر دریافت خدمت، 
از جمله دغدغه های امدادخودروایران است که به صورت 

آنالین مورد بررسی قرار می گیرد.

صورتحسابی کامال دیجیتال و هوشمند
اما یکی از چالش های خدمات این است که شما 
پیــش از این مجبور بودید ترکیبــی از مراودات کاغذی و 
دیجیتــال را بــرای دریافت خدمــات و در نهایت پرداخت 
هزینه خدمات داشــته باشــید که در شــرایط کرونا این 
موضــوع بــرای بســیاری از ما اســترس زا و ناراحت کننده 
اســت و خود می پرســیم آیــا فاکتور کاغذی کــه دریافت 

می کنیم، امکان آلودگی ندارد؟ یا حتی تا فاکتور را به ما 
می دهند نگرانیم که اگر فاکتور مفقود شود و ما به آن 

نیاز داشته باشیم چه باید بکنیم؟
راه حل »بسپر« برای همه این نگرانی ها، دیجیتالی 
کــردن و ثبــت و ضبــط الکترونیکــی این فاکتورها اســت 
به صورتــی کــه مشــتریان در هــر زمانــی کــه نیاز بــه این 
فاکتورها داشته باشد تنها با مراجه به گوشی همراه خود 

می توانند صورتحساب را مشاهده و یا ارسال کند.
بــرای ایــن کار در دســتگاه کارت خــوان امدادگــر، 
پیش فاکتور به رویت مشتری می رسد و مبلغ از طریق 
کارت خــوان و درگاه های اینترنتــی قابل پرداخت خواهد 
 ERP بود.  بــه لطــف فناوری هــای آنالیــن و زیر ســاخت
شرکت امدادخودروایران، عالوه بر رهگیری خدمات ارایه 
شــده، صورتحســاب قطعــات و اجــرت امدادگر تســهیم 
درآمد برای ذی نفعان از محل درگاه های پرداخت رسمی 
شرکت فراهم شده و این موضوع، رضایت امدادگر را نیز 

در بر خواهد گرفت.

صدور پیش فاکتور خدمات در اپلیکیشن
بــه منظــور شفاف ســازی هرچــه بیشــتر خدمــات 

امدادخودروایران در اپلیکیشن بسپر، مشتری می تواند 
قبــل از نهایی شــدن خدمات مورد نظــر )از قبیل حمل، 
باتری، سوخت رسانی، پنچرگیری و تعویض زاپاس و ...( 
با مشاهده پیش فاکتور، از مبلغ نهایی خدمت دریافتی 

خود مطلع شود.
با وارد کردن شماره شاسی، کیلومتر کارکرد خودرو 
و مشخص کردن نوع خدمت مورد نیاز، درخواست خود 

را ثبت کنید تا فرایند امدادرسانی آغاز شود.

رضایتی که لحظه به لحظه رصد و خدماتی که آنالین 
پایش می شوند

بــا اتمام امدادرســانی و پرداخت هزینه پایان کار، 
وظیفــه امدادخــودرو ایران تمام نمی شــود. پس از اتمام 
امدادرســانی، لینــک نظرســنجی از طریــق پیامــک بــرای 
امدادخواه ارسال می شود. نظرسنجی روی داشبوردهای 
مدیریتــی بــرای ذینفعان به صــورت آنالین نمایش داده 
می شــود و اقدامــات بهبــود بــه صــورت مســتمر انجــام 

می شود.
در این بخش، از امدادخواهان درخواست می شود 
تــا بــا ثبــت نظــرات خــود، امدادخودروایــران را در بهبود 

فرایندها یاری کنند.
بهترین راه همکاری شما با امدادخودرو ایران، اعالم 
نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات از فرآیند ارائه خدمت 
اســت تا با بررســی و اصالح آن، مسیر بهتری برای ارائه 

خدمت به هموطنان در سراسر کشور رقم زنیم.
ابراهیــم رنجبــر قائــم مقــام سیســتم ها و فنــاوری 
اطالعــات شــرکت نیــز درخصوص مهمتریــن موضوع در 
راستای به روز رسانی زیر ساخت و استفاده از فناوری های 
روز و استراتژی ایجاد محصول برپایه خدمات فناورانه و 

بر اساس نکات زیر عنوان کرد:
1. بهبود سرعت ارائه به بازار 

2. یکپارچه سازی و تحویل مستمر
3. محیط های عملیاتی پایدارتر 

4. افزایش کارایی 
5. خالقیت و نوآوری 

6. به روز رسانی فناوری مالی و منابع سازمانی 

بازاریابی و تبلیغات نوین محتوایی در امدادخودروایران
شرایطی را تصور کنید که برای حضور به محل کار 
سوار خودرو شده و ماشین استارت نمی خورد. از طریق 
اپلیکیشن بسپر درخواست خود را ثبت، امدادگر اعزام 

شده و مشکل خودرویتان مرتفع می شود.
از این جا به بعد، مسئولیت اجتماعی امدادخودروایران 
رنگ دیگری گرفته و با ارسال لینک های مفید یا از طریق 
اپلکیشن، اطالعات الزم را درخصوص نگه داشت باتری را 

در اختیارتان قرار می دهد.
امدادخودروایران با طراحی الگوریتم های هوشمند 
بر روی خدمات، نکات مورد نیاز نگه داشت خودرو را برای 

امدادخواهان ارسال می کند.
ارسال نکات حفظ و نگه داشت باتری و همچنین 
چندیــن محتــوای دیگــر بــرای خدمــات پرتکــرار از جملــه 
سرویس های دوره ای و پمپ بنزین نیز اجرایی شده و این 
شــرکت تالش دارد با اطالع رسانی مناسب، هزینه های 
مالی ناشی از عدم آگاهی مشتریان درخصوص استفاده 

صحیح باتری و قطعاتی نظیر آن را کاهش دهد.  

گوش هایی که همیشه شنوای شماست
مشــتری  امنیــت  در خصــوص  امدادخودروایــران 

قدم های اساسی برداشته است از آن جمله :
1- رمز نگاری شماره تماس مشتری

2- استفاده از تماس امن برای مشتریان و شماره گیری از 
شماره های رسمی شرکت با مشتری

3- اطالع رسانی به موقع و هدفمند در حین ارائه خدمت
4- مرکز پاسخگویی هوشمند

عالوه بر شماره تماس سراسری 096440، از طریق 
راه های فناوری های روز تســهیل شــده، عالوه بر ارســال 
پیامک نظرسنجی در پایان هر خدمت برای مشتریان، با 
استفاده از درگاه های وب سایتcom.096440.www  و 
همچنین اپلیکیشن بسپر امکان ارتباط و ارسال نظرات و 
پیشنهادات و انتقادات مشتریان عزیز ایجاد شده است.

چرا راه دور؟ خدمـات خـودرویــی مــورد نیـازتــان را در جیـب تــان بگذاریــد

رشد ۱۴ درصدی صادرات 
 شرکت های بزرگ فوالدی

تا پایان آذر
بررسی عملکرد ۱۵ شرکت بزرگ فوالدی کشور از 
ابتــدای امســال تا پایــان آذر حاکی از رشــد ۱۴ درصدی 
صــادرات محصــوالت ایــن شــرکت ها در هم ســنجی بــا 

پارسال است.
شــرکت های  عملکــرد  بررســی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد مبارکــه، فــوالد خوزســتان، 
فــوالد اکســین، فــوالد هرمــزگان، فــوالد آلیــاژی ایــران، 
فــوالد آذربایجــان، فــوالد خراســان، فــوالد کاوه جنوب، 
صبافــوالد، فــوالد بنــاب، جهــان فوالد ســیرجان، ســنگ 
آهــن چادرملــو، گروه ملــی صنعتی فوالد ایــران و فوالد 
کویر حاکی از صادرات پنج میلیون و 432 هزار و 329 

تنی انواع محصوالت در 9 ماهه امسال است.
آلیــاژی-  مقاطــع  انــواع  اســلب،  عریــض،  ورق 
مهندســی، میلگــرد، بیلت فــوالدی و بریکت گرم، عمده 
صــادرات ایــن شــرکت ها را تشــکیل می دهد. بیشــترین 
صادرات در این مدت متعلق به شرکت فوالد خوزستان 
با یک میلیون و 332 هزار و 565 تن و رشد 21 درصدی 
بــود. پــس از آن فــوالد مبارکــه با مجموع صــادرات 91۸ 
هــزار و 424 تــن محصــول )رشــد 14 درصــدی( و ذوب 
آهن اصفهان با مجموع صادرات ۸43 هزار و 26۸ تنی 
)رشد 16 درصدی( در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین بیشــترین رشــد صادرات در این مدت به 

میلگرد فوالد خراسان با 949 درصد رشد رسید.
صــادرات شــرکت های یــاد شــده در آذر امســال بــا 
افت 31 درصدی در مقایسه با آذر ماه 99 به 494 هزار 

و 4۷5 تن رسید.

تولید ساالنه ۱۱۵ هزار تن 
عسل در کشور

جهــاد  وزارت  زنبــورداری  توســعه  طــرح  مجــری 
کشــاورزی، تولید ســاالنه عســل را حدود ۱۱۵ هزار تن 
و ظرفیــت صادراتــی این محصــول را ۵ هزار تا ۱۰ هزار 

تن عنوان کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، حسین اکبرپور 
بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: در ۸ ماهه امســال، 10۸0 
تــن عســل بــه ارزش ۸6 میلیــارد تومان از کشــور صادر 
شــده اســت. وی افــزود: طــی ایــن مــدت ۷ تــن و 140 
کیلوگــرم بــره موم بــه ارزش یک میلیارد تومان نیز فقط 
بــه کشــور چیــن صــادر کرده ایــم. مجــری طــرح توســعه 
زنبــورداری وزارت جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجه به مرغوبیت عسل ایران، چین نسبت به واردات 
ایــن محصــول تمایــل نشــان داده و این کشــور به دلیل 
جمعیت باال، بازار خوبی برای تولیدات زنبورداران ایران 

است و موجب ترغیب آنان برای تولید می شود.
اکبرپور اظهار داشــت: عســل ایران در ســال جاری 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند بحرین، کویت، 
قطــر، عمان، کشــورهای اتحادیه اروپــا همچون آلمان و 
انگلســتان و ســایر کشــورها نظیــر کانــادا، هنــگ کنگ، 

استرالیا، اندونزی، مالزی، عراق و لبنان صادر شد.
وی در مــورد تنــوع عســل های تولیــد شــده گفــت: 
عســل ها بــر اســاس طعــم و نــوع گیــاه، تقســیم بنــدی 
مــی شــوند به طــوری کــه 60 درصــد عســل های تولیدی 
چنــد گیــاه و 40 درصــد دیگــر تــک گیاه هســتند. مجری 
طــرح توســعه زنبــورداری وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه 
داد: ســاالنه نزدیــک بــه ۷ هــزار تــن عســل چنــد گیــاه 
کوهســتان، حــدود 5 هــزار تن چند گیاه دشــت، قریب 
به 4 هزار تن عسل گون، حدود 3 هزار تن عسل کنار، 
1500 تن عسل گون گزانگبین، 1000 تن عسل مرکبات 

و 1000 تن عسل گشنیز در ایران تولید می شود.

دریافت غیرقانونی هزینه 
کد ساتا از کامیون داران

دبیــر کانــون کامیــون داران کشــور بــا بیــان این که 
شــرکت های واردکننــده کامیــون زیاده خــواه هســتند، 
گفــت کــه ایــن شــرکت ها مبالغــی را بابــت کد ســاتا از 

کامیون داران دریافت می کنند.
بــه گــزارش تســنیم، احمــد کریمــی با بیــان این که 
در بحــث کــد ســاتا وظیفــه واردکننده کامیون اســت که 
منشــأ ارز را معرفــی کنــد، اظهــار کــرد: ایــن اقــدام بایــد 
به گونــه ای باشــد کــه بانــک مرکــزی مجاب شــود کــه ارز 

مشکلی ندارد.
وی ادامــه داد: متاســفانه به صــورت غیرقانونــی از 
متقاضیــان هزینــه ای بــرای ایــن کار دریافــت می کننــد، 
وقتــی بنــده مجــوز دارم و درصــدی از آن را واردکننــده 
دریافــت می کنــم، قــرار نیســت کــه هزینــه ضمانت نامه 
زیاده خواهــی  ایــن  کــه  بگیــرم  را  ســاتا  کــد  هزینــه  و 

شرکت های واردکننده کامیون است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه وظیفه واردکننده اســت که 
تکلیــف کــد ســاتا را مشــخص کنــد، افــزود:  ایــن بحــث 
بعضــا تــا 6مــاه باعــث تاخیر در روند ترخیــص کامیون و 

شماره گذاری آن شده است.

وزیر صمت خبر داد: اجرای 
بسته پیشنهادی رفع موانع 

تولید از ۲ هفته تا ۳ ماه 
پس از ابالغ

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه همه 
مــوارد بســته پیشــنهادی رفــع موانــع تولیــد از ۲هفتــه 
تــا حداکثــر ســه مــاه پــس از ابــالغ قابلیــت اجــرا دارد، 
گفت که پیش بینی می شــود این بســته همچون بسته 
حمایــت از صــادرات مــورد اســتقبال فعــاالن اقتصــادی 

قرار بگیرد و در رونق فضای تولید کشور موثر باشد.
بــه گــزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، ســید 
رضا فاطمی امین در گفت وگویی با بیان اینکه مشکالت 
احصــا شــده از بررســی موانــع تولید در طول چند ســال 
گذشــته بدســت آمــده و بــه نوعــی مســائل کــف میدان 
تولیــد مــورد توجه قرار گرفته اســت، اظهار کرد: یکی از 
اقدامــات وزارت صمــت، رفــع موانعی اســت کــه فعاالن 

اقتصادی در بخش های مختلف با آن مواجه هستند.
فاطمی امیــن افــزود: در نخســتین اقــدام در مهــر 
ســال جــاری بــا تاکیــد رئیــس جمهــوری، شناســایی 26 
مــاده در بخــش صــادرات در دســتور کار قــرار داده شــد 
کــه بــا تصویــب و ابــالغ ســتاد اقتصــادی دولــت، تاثیــر 
خوبــی در صــادرات گذاشــت و مورد اســتقبال و رضایت 
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  گرفــت.  قــرار  صادرکننــدگان 
تجــارت، بــا بیــان اینکــه دومیــن بســته بــرای رفــع موانع 
اقتصــادی در پنــج بخش تدوین شــده اســت، ادامه داد: 
حدود 11 ماده مربوط به حوزه تامین مالی، چهار مورد از 
مواد مربوط به حوزه مالیات و 6 ماده هم درباره کلیات 
موضــوع کســب و کار اســت؛ همچنیــن در حــوزه تامین 
اجتماعــی و زیرســاخت های تولیــد هــم موانعــی احصا و 

احکامی در جهت رفع آن ها پیش بینی شده است.
وی اضافه کــرد: برخــی از ایــن پیشــنهادها ماننــد 
قابــل  ابــالغ  به محــض  مالیاتــی  بدهی هــای  تقســیط 
اجراســت، زیــرا ســاز و کارهــا وجــود دارد و فقــط بایــد 
کــرده  ایجــاد  مانــع  تولیدکننــدگان  بــرای  کــه  ابهاماتــی 
از پیشــنهادها همچــون  برطــرف شــود و برخــی دیگــر 
افزایش اختیارات بانک ها در اســتان ها و شهرســتان ها 

نیاز به دستورالعمل های اجرایی دارد.

اخبـــــــــــــــــار

بنابــر اعــالم رئیــس کل گمــرک، ســال 
آینــده واردات خودروهــای لوکــس و موبایــل 

بیشتر از 6۰۰ دالر حذف می شود.
گمــرک  کل  رئیــس  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
واردات  عــدم  جزئیــات  مــورد  در  کشــور 
کــرد:  بیــان  از 600 دالر  موبایل هــای گرانتــر 
علــت  بــه  کــه  اســت  تجــارت  ایــن سیاســت 
حفــظ تعــادل ارز کشــور واردات خودروهــای 
ســال  در  دالر   600 موبایل هــای  و  لوکــس 
آینــده پیش بینــی نشــده اســت کــه در نهایت 
بــر تعرفه ها و حقوق ورودی که اخذ می شــود 

تاثیرگذار است.
علیرضا مقدســی در نشســت بــا فعاالن 
اقتصــادی در اتــاق بازرگانی ایــران اظهار کرد: 
سومین منبع درآمد کشور برای تامین بودجه 
از طریــق گمــرک اســت. ســال آینــده واردات 
خــودرو و موبایــل بیشــتر از 600 دالر حــذف 
می شــود. حدود 6000 تعرفه داریم که تقریبا 
4000 عــدد از آنهــا مجــوز می خواهنــد و 50 
درصــد از ایــن بیــن بیــش از یــک مجــوز نیــاز 

دارند.
وی بــا انتقــاد از حجــم زیاد بوروکراســی 
گفــت: رویه هــای زیــادی وجــود دارد کــه کار 
بازرگانــی  اتــاق  می کنــد.  ســخت  را  گمــرک 
می توانــد در بســیاری از مــوارد در ایــن مــورد 

کمک کند.
رئیس کل گمرک افزود: متاسفانه ما به 

حسابرسی پس از ترخیص که به عنوان ابزار 
تســهیالت اســت به عنــوان ابزار نظــارت نگاه 
می کنیــم. امیدواریــم روزی آنقــدر شــفافیت 
وجود داشته باشد که از این دست مشکالت 
وجود نداشــته باشــد. مصوب شــده تا پاســخ 
استعالمات ۷ روزه داده شود که این زمان در 
واقع از زمانی که در سازمان استاندارد صرف 

می شود، کمتر است.
کــه  میــزان  هــر  کــرد:  بیــان  مقدســی 
آمــوزش داده شــود بــاز هــم کم اســت چراکه 
ایــن آموزش هــا نوعــی ســرمایه گذاری اســت. 
بوروکراســی  باشــند  مطلع تــر  افــراد  هرچــه 
بــه  پرونــده  زیــادی  تعــداد  می شــود.  کمتــر 
علــت مشــکالت و مســائل مربــوط بــه همیــن 

بی اطالعی ها وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: تفاهم نامــه ای بــا اتــاق 
بازرگانی داشتیم که این تفاهم نامه را دوباره 
روی میــز می گذاریــم. اگــر نیــازی بــه بازنگری 

داشته باشد دوباره انجام خواهد شد.
رئیــس کل گمــرک تصریح کــرد: ماده 12 
بــه ســازمان راهــداری محــول شــده اســت. 3 
ســال در اختیار گمرک بــود، گرچه فرماندهی 

ماده 12 با گمرک است.
مقدسی در مورد حذف ارز 4200 تومانی 
خاطرنشان کرد: 25 قلم کاالی اساسی داریم 
که ۸000 ردیف و تعرفه دارند که اداره صمت 
آنها را دسته بندی و اولویت بندی خواهد کرد. 

گرچــه معتقدیــم کــه حــذف ارز 4200 تومانی 
اثــرات روانــی خــود را می گــذارد ولــی ممکــن 

است بعد از مدتی این اثرات از بین بروند.
بررســی  بــه  مجــددا  شــد:  یــادآور  وی 
تفاهم نامــه اتــاق بازرگانی خواهیــم پرداخت. 
و  قانــون  شــد.  خواهــد  منعقــد   ET قــرارداد 
مقــررات صادرات خدماتی و مهندســی اعمال 
نمی شــود و آموزشــی وجــود ندارد کــه در این 

زمینه اقداماتی انجام خواهیم داد.
رئیــس کل گمرک در پاســخ به خواســته 
فعــاالن اقتصــادی مبنــی بــر نصــب ایکــس ری 
در گمــرکات اظهــار کــرد: هر ایکــس ری حدود 
۸0 میلیــارد تومــان اســت کــه پشــتیبانی آنها 
هــم هزینــه دارد. مــا 160 گمــرک داریــم و هر 
روز هــم گمــرک و منطقــه آزاد جدیــدی ایجاد 
می شــود. توانایــی اینکــه برای همــه ایکس ری 
تهیــه کنیــم وجود نــدارد اما از کمک دوســتان 

در این مورد استقبال می کنیم.
بــا  جلســه ای  کــرد:  اضافــه  مقدســی 
فعــاالن اقتصــادی داشــتیم کــه گفتــه شــد از 
ظرفیت حسابرســی پس از ترخیص اســتفاده 
راه انــدازی کنیــم  را  آبــی  کــرده و مســیرهای 
را  معتبــر  شــاخص های  کــه  شــرکت هایی  و 
دارنــد بتوانند از آن اســتفاده کننــد اما همان 
ایــن  اســناد،  بررســی  زمــان  در  شــرکت ها 
روش را قبــول نکردنــد و گفتنــد نمی خواهنــد 
اسنادشــان بررســی شــود. هرچــه شــفاف تر 

باشــیم در تجارت بین الملل، شرایط مان بهتر 
می شود.

وی در مــورد کارشناســان مجــازی گمرک 
توضیــح داد: کارشــناس مجــازی به علت حل 
برخــی از مشــکالت و کاهــش نیروی انســانی 
بود ولی در عمل دیدیم که سرعت کار کاهش 
یافــت و بعضــاً کارشناســان بــا دســتگاه ها و 
ماشــین آالت منطقه دیگر آشــنایی نداشــتند. 
حتمــا ایــن مــورد بــرای رفــع نواقــص بررســی 
می شــود. این ایده مطرح شــده که کارشناس 

مجازی برای کاالهای اساسی حذف شود.
فرود عســگری، سرپرســت معاونت فنی 
گمــرک نیــز در این جلســه اظهار کــرد: یکی از 
چالش هــای ما موضوع ارزش اســت. در مورد 
ارزش بســیاری از کاالهــا بازنگــری نشــده کــه 
بایــد انجــام شــود. گمــرکات مــا بایــد اختیــار 
بیشــتری در مورد ارزش گذاری داشــته باشند 

تا پرونده کمتری تشکیل شود.
ماهــه  دو  مهلــت  مــورد  در  افــزود:  وی 
توفــق کاال، در یــک دوگانــه قــرار گرفته ایم؛ از 
یک طرف موضوع رســوب کاال مطرح اســت و 
از سوی دیگر گفته می شود 2 ماه زمان کمی 
برای کاالها اســت. زمانی که به خاطر کمبود 
این زمان مشــکل ایجاد می شــود، مکاتباتی با 
ســازمان امــالک تملیکــی باید انجام شــود که 
2.5 درصــد از ارزش را دریافــت می کننــد کــه 

گاهاً رقم بسیار زیادی می شود.

اتحادیــه  رئیــس  و  ایــران  اتــاق  رئیــس 
اتاق هــای بازرگانی عراق تفاهم نامه تشــکیل 
مرکز داوری مشــترک میان دو کشور را امضا 

کردند.
اقتصــادی  هیــات  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ایــران کــه به سرپرســتی غالمحســین شــافعی 
رئیــس اتــاق ایــران و بــا همراهــی محمدرضــا 
اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس  پورابراهیمــی 
مجلس شورای اسالمی، تعدادی از نمایندگان 
در  اقتصــادی  فعــاالن  از  و گروهــی  مجلــس 
عراق به ســر می برد، امروز در همایش تجاری 

مشترک ایران و عراق شرکت کردند.
در این همایش که به میزبانی عبدالرزاق 
الزهیــری رئیــس اتحادیــه اتاق هــای بازرگانــی 
عــراق و گروهــی از تجــار عــراق برگــزار شــد، 
تفاهم نامه ای به منظور راه اندازی مرکز داوری 

مشترک به امضا رسید.

همکاری ها به نفع دو طرف باشد
اتحادیــه  رئیــس  الزهیــری  عبدالــرزاق 
همایــش  ایــن  در  عــراق  بازرگانــی  اتاق هــای 
ضمن خوشــامدگویی به غالمحســین شافعی 
و هیــات همــراه گفــت: پیوندهــای فرهنگــی 
میــان ایــران و عراق و همچنین 1400 کیلومتر 
مــرز مشــترک پشــتوانه بزرگــی بــرای توســعه 
روابــط اقتصــادی بــر اســاس منافــع مشــترک 
اســت. میــزان تجــارت عراق رقم بزرگی اســت 

که امیدواریم ایران ســهم بزرگی از آن داشته 
باشد.

کــه  خرســندیم  بســیار  داد:  ادامــه  او 
تفاهم نامه مشــترکی در جهــت کاهش موانع 
همکاری میان دو کشور امضا می کنیم، هدف 
این اســت که مشــکالت متعدد میــان فعاالن 
اقتصــادی دو کشــور بــا ایجــاد هیــات داوری 
مشــترک کاهش یابــد، اختالف در امر تجارت 
طبیعــی اســت که انتظار مــی رود با ایجاد این 
هیئت داوری مشترک بتوانیم کمک بزرگی به 

توسعه فعالیت های اقتصادی بکنیم.
الزهیــری افزود: ســخنان را در مذاکرات 
اقتصــادی به صراحــت می گوییــم امــا محبــت 
امیــدوارم  اســت،  همیشــگی  ایــران  بــه  مــا 

همکاری ها به نفع هر دو طرف باشد.

انگیزه و اندیشه در رابطه با عراق 
همگام هستند

اتــاق  رئیــس  شــافعی  غالمحســین 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایران 
در ایــن همایــش از اســتقبال گــرم اتــاق عراق 
اندیشــه  تولیــد  آنچــه  گفــت:  و  کــرد  تشــکر 
می کنــد، فکــر و عقــل اســت و آنچــه تولیــد 
انگیزه می کند احســاس و دل اســت، پیوست 
انگیزه و اندیشه ما را به سوی نهایت مطلوب 
ســوق می دهــد. آنچــه بیــن مــا و عــراق وجود 

دارد به دلیــل دل بســتگی مــا بــه ایــن کشــور، 
پیوندی عمیق است که نمونه آن در رابطه با 
هیچ کشــوری وجود ندارد، مشــکالتی هست 
امــا آنجــا که انگیــزه و اندیشــه پیونــد بخورد، 

مشکالت قابل حل است.
بــا  تــا  شــده ایم  جمــع  داد:  ادامــه  وی 
همــکاری هــم از فرصت هــای موجــود جهــت 
توســعه روابــط اقتصــادی بــرای آینــده ای بهتر 

استفاده کنیم.
آقــای  هماهنگی هــای  از  اســت  الزم 
عبدالــرزاق و همچنیــن ســفیر ایــران در عراق 

تشکر کنم.
شــافعی افــزود: در جمــع هیئــت همــراه 
بنده رؤسای اتاق های بازرگانی مرزی هم جوار 
نیــز  و  عــراق  و  ایــران  مشــترک  اتــاق  عــراق، 
رؤســای تعدادی از کمیســیون های تخصصی، 
تشــکل های اقتصــادی اتــاق ایــران و مدیــران 
شــرکت های بخــش خصوصــی در زمینه هــای 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی، پیمانکاری 
نفت، گاز و پتروشــیمی، مصالح ســاختمانی، 
لوازم خانگــی،  وابســته،  و صنایــع  کشــاورزی 
و  فــوالدی  لوله هــای  فلــزی،  ســازه های 
پلی اتیلــن، حمل ونقــل و صنایع غذایی که در 
اقتصــاد کشــور ما نقــش مهمی ایفــا می کنند 
حضــور دارنــد، به این امید که مذاکرات نتایج 
پرثمــری بــرای بخش های خصوصی دو کشــور 

به همراه داشته باشد.

رئیــس هیئــت اقتصــادی ایــران در عراق 
ادامــه داد: گســترش همکاری هــای اقتصــادی 
با کشــورهای همســایه جزو اولویت های ویژه 
و راهبــردی اتــاق ایــران اســت، با ایــن رویکرد 
کشــورهای  بــا  ایــران  تجــارت  ســهم  جدیــد 
همسایه افزایش چشمگیری در حجم تجارت 
خارجــی کشــورمان نشــان می دهــد، در ایــن 
میــان همــواره عــراق از جایــگاه ویژه و بســیار 
مهمــی برخــوردار بــوده اســت. البتــه معتقدم 
مــا نیازمنــد ایجــاد تحــول و تنوع بخشــی در 
مبــادالت تجــاری در راســتای حرکت به ســمت 
روابــط متــوازن، پایــدار و بلندمــدت اقتصادی 
میان بخش های خصوصی دو کشور هستیم.
شــافعی تصریــح کــرد: حقیقــت امر این 
اســت که اقتصاد دو کشــور تا حدودی شــبیه 
بــه همدیگــر اســت و بــر صــادرات نفــت تکیه 
دارد ولی با بررســی های به عمل آمده می توان 
با استفاده از امکانات و ظرفیت های گسترده 
و خدادادی دو کشور، صنعت و کشاورزی دو 
کشــور را بــا یکدیگــر ارتبــاط داد تــا مکمل هم 
باشند. شراکت در تولید و سرمایه گذاری های 
مشــترک از مؤلفه هــای اصلــی دســتیابی بــه 
ایــن  در  کــه  اســت  پایــدار  و  متــوازن  روابــط 
میلیــارد   20 هدف گــذاری  تحقــق  صــورت 
دالری در مبــادالت اقتصادی فی مابین نه تنها 
آرمان گرایانــه نخواهــد بود بلکــه می توانیم به 

اهداف باالتر از این دست یابیم.

تفاهم نامه تشکیل مرکز داوری مشترک میان ایران و عراق امضا شد

رئیس کل گمرک ایران: واردات موبایل بیش از 
6۰۰ دالر حذف می شود
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عضو هیات رئیسه مجلس: 
فاطمی امین از وزیران جوان و 
برجسته کابینه سیزدهم است

عضــوهیــاترئیســهمجلــسشــورایاســامیبــا
بیــاناینکــهفراکســیونگامدومتــاشمیکنــدمانــع
ایجــاداختــافبیــنعناصــرمجلــسودولــتباشــد،
تصریحکردکهفاطمیامینازوزرایجوانوبرجسته

کابینهسیزدهماست.
الدیــن  نظــام  »ســید  اقتصــاد،  عصــر  گــزارش  بــه 
موســوی« روز ســه شــنبه در نشســت هم اندیشــی وزیر 
صمــت بــا اعضای فراکســیون گام دوم انقالب با تاکید بر 
منویات رهبر معظم انقالب و دغدغه های رئیس جمهوری 
درخصــوص بهره مندی از ظرفیت نیروهــای جوان، خوش 
فکــر و صاحب ایده در بدنه دســتگاه های اجرایی کشــور، 
اظهــار کــرد: بنــای فراکســیون گام دوم انقــالب حمایت از 
تمامــی مدیــران دولــت ســیزدهم بــه ویــژه وزرا و مدیــران 
جوانــی اســت کــه در منظومــه گفتمــان گام دوم انقالب، 
دغدغــه مندانــه تحقق آرمانها و اهــداف بیانیه گام دوم را 
پیگیــری می نماینــد؛ در این زمینه آقــای فاطمی امین را از 

جوانان برجسته کابینه سیزدهم می دانیم. 
وی بــا تاکیــد بــر همراهــی این فراکســیون بــا وزیر 
صمــت در اجــرای برنامه هــای تحولــی خاطرنشــان کــرد: 
شــرایط حســاس امروز کشــور ایجاب می کند در مســیر 
تحقــق آرمان هــا و ارزش هــای نظــام و انقالب اســالمی، 
هــم افزایــی، همدلــی و همراهــی دســتگاههای مختلف 

کشور در باالترین سطح ممکن برقرار باشد. 
وی با یادآوری رأی نســبتاً باالی مجلس به کلیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ ، تصریح کرد: این میزان رای نشــان 
دهنــده بنــای تعامــل و همراهــی حداکثــری نماینــدگان 

مجلس با دولت مردمی است. 
موســوی بــا بیــان اینکه فراکســیون گام دوم تالش 
ایجــاد اختــالف بیــن عناصــر مجلــس و  می کنــد مانــع 
دولــت باشــد و موجــب افزایــش تعامــالت بیــن اعضــای 
کابینــه و نماینــدگان شــود، گفــت: فراکســیون گام دوم 
ضمــن برخــورداری از دیدگاه هــای تخصصــی نســبت بــه 
موضوعات کشــور، تعلقات و دغدغه های جدی نســبت 
به پیاده سازی منویات بیانیه گام دوم و گفتمان اصیل 
نظام و انقالب دارد و تشکیل این نشست هم اندیشی 
و صمیمانــه ناظــر بــه حضــور آگاهانــه و معرفتــی وزیــر 

صمت در دایره مدافعان این گفتمان هاست. 
لقــب  و  شــاخص  اعطــای چندبــاره  پایــان  در  وی 
انقالبــی بــه مجلس یازدهم توســط رهبر معظم انقالب 
را مرتبــط بــا حضور افراد متخصص، با ریشــه و گفتمان 
انقالبــی در ایــن مجلــس ارزیابــی کــرد و ادامــه داد: بــه 
دلیل ارتباط مستمر بدنه مجلس با اقشار مختلف مردم 
و حمایت هــای همــه جانبــه از دولــت مردمــی، ضــرورت 
دارد نظــرات و دیدگاه هــای عناصــر متخصــص و انقالبی 
مجلــس شــورای اســالمی در فرآینــد تصمیم گیری هــا و  

تصمیم سازی ها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

سخنگوی صنعت برق: 
خاموشی ناشی از کمبود 
 سوخت نیروگاهی، تاکنون

در کشور رخ نداده است
ایــران بــرق مدیرعامــلشــرکتمدیریــتشــبکه
گفتکهخاموشــیناشــیازکمبودسوختنیروگاهی

تاکنوندرکشوررخندادهاست.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگوی ایرنا درباره 
وضع ســوخت نیروگاه های کشــور افزود: در حال حاضر 
بیــش از ۵۰ درصــد ســوخت مصرفــی نیروگاه هــا از گاز 
تأمین می شــود که نســبت به ســال گذشــته از وضعیت 
بهتری برخوردار است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۴ 
درصد مخازن نیروگاه ها از سوخت مایع پرشده که این 
رقــم نیز نســبت به پارســال وضعیت بهتــری دارد گرچه 
بایــد مراقبت های بیشــتری به خصوص در نیمه شــمالی 

کشور که سرما افزایش یافته است، صورت بگیرد.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفت: مــردم اگــر در همه 
مناطــق کشــور کمــی صرفه جویی کنند امــکان اینکه گاز 
به نیروگاه ها و مناطق سردســیر برســد افزایش خواهد 
یافت و شــرایط را به گونه ای خواهد کرد که از ســوخت 
مایــع کمتــری اســتفاده شــود. رجبــی مشــهدی بــا تاکید 
بــر اینکــه هیــچ خاموشــی ناشــی از محدودیت ســوخت 
نیروگاهــی در حــال حاضــر در کشــور رخ نــداده ادامــه 
داد: البتــه ممکــن اســت در نقاطــی از کشــور بــه دلیــل 
بارش های ســنگین برف و یا بروز ســیل برخی دکل های 
برق خســارت دیده و در ســاعت هایی مردم آن مناطق با 
خاموشــی روبرو شــوند که نیروهای امداد به فوریت به 

این مسائل رسیدگی می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــرشــورایعالــیفضــایمجــازیگفــتکه
درفضــایمجــازیشــاهدجغرافیــایچندســطحی
وســپهرهایمتعــددهســتیمکــهورودبــهآناز
طریقدســتگاههایکامپیوتروتلفنهایهوشمند
شــخصیاســت،بنابراینبایدعاوهبرحفاظتاز
مرزهــایفیزیکــی،ازمرزهــایفضــایمجــازینیــز

دفاعکرد.
بــه گــزارش مرکــز ملــی فضــای مجــازی، ســید 
ابوالحســن فیروزآبــادی در نشســت تعامــل مرکــز 
ملی فضای مجازی با ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در راســتای تحقق سیاســت های کلی امنیت فضای 
تولیــد و تبــادل اطالعــات در دانشــگاه فرماندهــی و 
ستاد آجا، با بیان این مطلب افزود: فضای مجازی 
بلکــه  نیســتند  مجــزا  جهــان   ۲ فیزیکــی  فضــای  و 
براســاس تعریــف مرکــز ملــی فضــای مجــازی، ایــن 
فضــا امتــداد فضــای فیزیکــی و یکپارچــه اســت کــه 
نــوع امتــداد فضای مجازی در فضای فیزیکی بســط 

بسیار سریع )Big Bang( است بنابراین اگر فضای 
فیزیکی وجود نداشته باشد فضای مجازی تعریفی 

نخواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن فضــا فعــال بــوده و در 
فضــای فیزیکــی مداخله دارد، گفــت: فضای مجازی 
و فیزیکــی یک زیســت بوم واحد هســتند، بنابراین 
بســیاری از مفاهیمی که در فضای فیزیکی تعریف 
شــده همچــون آزادی، حریــم خصوصــی، قــدرت و 

جغرافیا باید بازتعریف شده و بسط یابد.

ابزارهایفیزیکیبرایعملیات
روانی

مجــازی  فضــای  در  کــرد:  تاکیــد  فیروزآبــادی 
قــدرت ســخت پیشــین بســط یافتــه و با قــدرت نرم 
مدیریــت جدیــد قــدرت را ایجــاد مــی کنــد کــه ایــن 
قــدرت جدید شــبکه ای اســت، یعنی وســعت عمل 
افزایــش یافتــه و عوامــل موثــر در میــدان نبــرد بــه 

ســطح جهــان گســترش می یابــد و شــامل ابزارهای 
فیزیکی، جنگ شناختی، عملیات روانی و اطالعاتی 

با گستره فعالیت روبه رو هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: قدرت 
شــبکه ای باعــث افقی تر شــدن ســاختارهای قدرت 
خواهــد شــد بنابرایــن نیاز به بازنگــری در این حوزه 
اســت، یعنــی به دلیل این کــه هدایت میدان جنگ 
بسیار پیچیده می شود و فشار زمان و تعدد عوامل 
جهانــی در صحنه افزایش می یابد، سلســله مراتب 
و ســاختارهای ســیلویی )silo structure( پاســخگو 
نیســت و بایــد بتوانیــم تحــت یک نظام شــبکه ای و 
بــا تکیــه بر فناوری های نــو از قبیل هوش مصنوعی 

عمل کنیم.
وی بــا یــادآوری فناوری پایــه بــودن ایــن فضــا، 
گفــت: فضــای مجــازی وابســته بــه فناوری هــا بــه 
محیطــی  و  بــوده  نوظهــور  فناوری هــای  خصــوص 
اقتصــادی و اجتماعــی دارد بنابراین تعریف هرگونه 

روابــط قــدرت بایــد در میــدان اجتماعــی و اقتصادی 
باشــد. همچنین ایــن فناوری هــای نوظهور همچون 
هــوش مصنوعــی و کوانتــوم تکنولوژی کــه پردازش 
ســریع کالن داده هاســت و ایــن خصوصیــت باعــث 
شکســتن مرزهای دانش اســت که در حوزه نظامی 
باالیــی  اهمیــت  از  امنیــت  و  مــرز  کشــورها  بــرای 

برخوردار است.
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه در نظــام سیاســی 
کشــور نیــز مفهــوم جدیــد حکمرانــی شــکل گرفتــه، 
اظهــار کــرد: حکمرانــی بــا حاکمیــت تفــاوت داشــته 
و در واقــع حکمرانــی شــکل جدیــد حکومــت و یــک 
حاکمیت اجتماعی اســت بنابراین برخالف گذشــته 
که حکومت فقط نیابتی بوده و ارکان آن ارتباط یک 
طرفــه بــا مردم داشــتند در نظام جدیــد رابطه مردم 
و حکمرانــان قطــع نشــده و مــردم در عملکــرد آن 
مداخله تعاملی و فعال دارد که این باعث می شود 

که نظام مدیریت مبتنی بر نظام حکمرانی شود.

حفاظتازمرزهایمجازیاهمیت
زیادیدارد

وی درخصــوص مــرز در فضــای مجــازی گفت: 
پیشــتر مرزهــا براســاس جغرافیــا بــوده و در واقــع 
جغرافیــا رکن هویــت و ثروت بود که مجموع ثروت 
و هویــت ملت هــا را تشــکیل مــی داد امــا در عصــر 
امــروز نظــام دولــت و ملت هــا از طریــق مداخــالت 
فضای مجازی و عملیات تاثیر با فشار برای کاهش 
اقتــدار  و  جغرافیــا  چارچــوب  در  دولــت  حاکمیــت 

دولت مرکزی روبه رو است.
قــدرت  از  نوینــی  شــکل  گفــت:  فیروزآبــادی 
در حــال بــروز اســت کــه نیــازی بــه حملــه نظامی و 
امــروزه  کــه  جایــی  تــا  نیســت،  ســرزمینی  تصــرف 
بزرگتریــن شــرکت های جهــان در ســال ۲۰۲۱ پنــج 
شرکت فناوری اطالعاتی آمریکایی بودند که اندازه 
بازارشــان بــه میــزان ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد دالر 

افزایــش یافتــه اســت و مباحــث جدیــدی همچــون 
»متاورس« در این حوزه نیز براساس مالکیت های 
معنــوی مطــرح اســت. رئیــس مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی با مرور دیدگاه های قلمروســازی در جهان، 
تصریح کرد: مکتب چین در این حوزه مطرح است 
کــه به دنبال اســتقالل، قلمروســازی در ســپهرهای 
متعــدد و حفــظ جغرافیــای فیزیکــی اســت. مکتــب 
اروپایــی بــر مشــارکت و دریافــت نقــش تاکیــد دارد 
کــه مبتنــی بــر اعمال قــدرت بر شــرکت های فناوری 
آمریکایــی بــا عنــوان حفاظــت از حریــم خصوصــی 

شهروندان اروپایی است.
شــرکت های  قــدرت  بــا  جهــان  گفــت:  وی 
فرامیلیتــی روبــه رو اســت کــه بــه شــدت بــه دنبــال 
در  جهانــی  پوشــش  بــا  نــرم  روش  بــه  مداخلــه 
حکومت هــا هســتند تــا بتواننــد بــا تغییــر بازارهــا و 
ســبک زندگــی جوامــع منافــع اقتصــادی خویــش را 

پیش ببرند.

رئیسجمهوریکشــورمانبهدعوترسمی
گســترش راســتای در و خــود روس همتــای
دو فرهنگــی و سیاســی اقتصــادی، تعامــات

کشور،امروزچهارشنبهعازممسکومیشود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی در سفر به مسکو 
پوتیــن رئیس جمهــوری فدراســیون  بــا والدیمیــر 

روسیه دیدار خواهد کرد.
عمومــی  نشســت  در  ســخنرانی  و  حضــور 
مجلــس دومــا،  دیــدار بــا ایرانیان مقیم روســیه و 
نشســت هم اندیشــی با فعــاالن اقتصادی روس، 
از دیگــر برنامه هــای رئیس جمهوری در این ســفر 
دو روزه اســت.وزرای امــور خارجــه، نفــت و امــور 
اقتصادی و دارایی،  رئیسی را در سفر به روسیه 

همراهی خواهند کرد.
آیــت هللا رئیســی پیــش از این و در راســتای 
رویکــرد دولت ســیزدهم برای افزایــش حداکثری 
ارتبــاط بــا همســایگان و کشــورهای منطقــه، بــه 

تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده است.
ایــن ســفر دفتــر مطبوعاتــی کاخ  از  پیــش 
کرملیــن اعــالم کــرد: در مذاکــرات ۱۹ ژانویــه)۲۹ 
دی(، بین والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
و ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری ایران در 
مورد برجام و اجرای پروژه های مشترک اقتصادی 

و موضوعات بین المللی گفت وگو می شود.
 در بیانیــه کرملیــن گفتــه شــده اســت: قرار 
و روســیه، همــه  ایــران  دیــدار ســران  اســت در 
مســائل مربــوط به همکاریهــای دوجانبــه ازجمله 
اجرای طرح های مشترک در عرصه های اقتصادی 
و  المللــی  بیــن  مهــم  موضوعــات  و  بازرگانــی  و 

منطقه ای بررسی شود.
ایــن مذاکــرات، مســاله  ایــن در  بــر  عــالوه 

برجام مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ســرگئی الوروف وزیــر امــور خارجــه روســیه 
پیشــتر گفته بــود دیدار رئیس جمهــوری ایران از 
مســکو رویداد بســیار مهم است. باید تماس های 

سیاسی بین تهران و مسکو ازسرگرفته شود.
وی بــا یــادآوری اینکــه همــه گیــری کرونــا، 
مانعی برای دیدارها و ســفر هیات های دو کشــور 
شــده اســت، ادامــه داد: والدیمیــر پوتین و ســید 
ابراهیم رئیســی روســای جمهوری روسیه و ایران 

چندین تماس تلفنی داشتند.
وزیر خارجه روســیه گفت: در دیدار ســران ایران 
و روســیه، همــه مســائل دســتور روابــط ایــران و 

روسیه مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
همچنین در همین رابطه ســخنگوی دولت ایران 
اعــالم کــرد کــه محور جلســات و مباحث رؤســای 
جمهور دو کشــور، توســعه صادرات به روســیه و 

تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی است.
علــی بهــادری جهرمــی روز سه شــنبه در حســاب 
کاربــری خــود در توییتــر نوشــت: رئیس جمهــوری 
در ســفر روســیه عالوه بر دیدار با آقای والدیمیر 

پوتین، در مجلس دوما سخنرانی خواهد داشت.
وی افزود: دیدار با فعاالن اقتصادی و نفتی 
و حضور در دانشــگاه از دیگر برنامه های ایشــان 

در روسیه خواهد بود.
ســخنگوی دولــت ایــن نکتــه را هــم خاطــر 
نشان کرد که »محور جلسات و مباحث، توسعه 
صــادرات به روســیه و تقویت ارتباطــات تجاری و 

اقتصادی است«.

عضــوکمیســیونعمــرانمجلــسشــورای
اســامیبــابیاناینکــه۷۰۰هزارمیلیــاردتومان
حجــمپروژههــاینیمهتمامموجوداســت،گفت
کــهباتوجهبــهبودجههایقطرهچکانیاز۵۰تا
۷۰ســالدیگــرزمانخواهدبــردتااینپروژهها

بهاتمامبرسند.
عمــران  کمیســیون  عضــو  یوســفی  مجتبــی 
مجلس شــورای اســالمی در گفتگو با تســنیم، در 
پاســخ بــه ســؤالی در خصــوص آخریــن وضعیــت 
الیحه مشــارکت عمومــی و خصوصی گفت: الیحه 
مشــارکت عمومی و خصوصی، کشــور را از شرایط 
کمبود بودجه در بخش عمرانی نجات خواهد داد.
وی افــزود: 7۰۰ هــزار میلیــارد تومــان حجم 
پروژه هــای نیمه تمــام موجــود اســت، بــا توجه به 
بودجه هــای قطره چکانــی از ۵۰ تا 7۰ ســال دیگر 
زمان خواهد برد تا این پروژه ها به اتمام برسند، 

پروژه هــای  نظــر گرفتــن  بــدون در  ایــن مســئله 
محرومیت زدایی و توسعه ای است که امروز مورد 

نیاز کشور است.
یوســفی ادامه داد: راهکار تســریع در روند 
اجــرای ایــن پروژه هــا، اســتفاده از ظرفیــت منابع 
مردم اســت. الیحه مشارکت عمومی و خصوصی 
پروژه هــای  عظیــم  حجــم  از  کشــور  نجــات  راه 
عمرانی نیمه تمام اســت. متأسفانه در کمیسیون 
عمران به خوبی به این الیحه پرداخته نشد ضمن 

اینکه برخی با نگاه منفی به آن نگاه می کنند.
نماینــده مردم اهواز بــا بیان اینکه از بیرون 
مجلــس فضاســازی هایی در مــورد احتمــال ایجاد 
رانــت در الیحــه مشــارکت عمومــی و خصوصــی 
صــورت می گیــرد، گفت: باید به تجربــه دنیا نگاه 
کنیم، در زمان حاضر در برخی از کشورهای دنیا 
و نهادهــای بین المللــی تجربیاتــی در ایــن زمینــه 

وجود دارد.
وی گفت: در برخی از موضوعات بین المللی 
ایــن مســئله به عنــوان یــک ســند بین کشــورهای 
اروپایــی و آمریکایــی به رســمیت شــناخته شــده 
اســت و برمبنــای آن بــا یکدیگــر تعامــل می کنند. 

به نظر بنده نسبت به این الیحه کم لطفی شد.
این عضو کمیســیون عمران مجلس شورای 
مــورد  در  فضاســازی ها  کــرد:  تأکیــد  اســالمی 
الیحــه مشــارکت عمومــی و خصوصــی بعضــاً از 
ســوی افــرادی صــورت گرفت که خود در گذشــته 
مسئولیت هایی را داشتند. این افراد به جای آنکه 
بگوینــد ایــن الیحه رانتی اســت و بــا آن مخالفت 
کننــد، بیاینــد و پیشــنهادات خــود را ارائــه کننــد. 
مــا پذیــرای نظراتــی کــه می توانــد بــه راه نجــات 
پروژه هــای عمرانی و توســعه ای کشــور که تبدیل 
بــه زیرســاختی برای حل مشــکل اقتصــادی مردم 

خواهند شد، کمک کند، هستیم.
وی افــزود: ایــن پروژه هــا تبدیــل بــه پایــه ای 
بــرای توســعه و پیشــران اقتصــاد کشــور خواهند 
شــد، با روند فعلی بعید اســت که اتفاقی در این 
خصــوص رخ دهــد، در زمــان حاضــر یــک ســال و 
نیــم از مجلس گذشــته اســت و هیــچ اقدامی در 
مورد الیحه مشــارکت عمومی و خصوصی صورت 

نگرفته است.
یوســفی بــا بیــان اینکــه در عیــن اینکــه باید 
در بررســی ایــن الیحــه دقــت الزم صــورت بگیــرد 
تــا ماننــد برخــی واگذاری هــا باعــث رانت نشــود، 
به جــای  گذشــته  در  مــوارد  برخــی  در  گفــت: 
خصوصی ســازی، اختصاصی سازی صورت گرفت. 
این موارد اشکاالتی است که وجود داشته است 
امــا می تــوان بــا اســتفاده از تجربیــات موجــود در 
کار  یــک  حقوقــی  کارشناســان  ظرفیــت  و  دنیــا 

تلفیقــی در بعد نظارتی و قانون گذاری انجام داد 
و این مشکالت را حل کرد.

ایــن نماینده مجلس شــورای اســالمی گفت: 
الیحــه  کــردن  متوقــف  رانــت  بــا  مقابلــه  راهــکار 
مشارکت عمومی و خصوصی نبوده است. متوقف 
کــردن ایــن الیحــه باعــث می شــود کــه پروژه هــای 
نیمه تمام روز به روز فرســوده تر و هزینه نگهداری 
آنها بیشتر شود، ضمن اینکه ما در حال از دست 

دادن فرصت های منطقه ای هستیم.
کریدورهــای  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
بین المللــی ماننــد راه آهــن، بنــادر و مســیرهای 
جدیــد ارتباطــی به دلیــل کمبود بودجــه فرصت ها 
اســت  حالــی  در  ایــن  و  می دهیــم  دســت  از  را 
کــه کشــورهای دیگــر جایگزیــن می شــوند و مــا 
نمی توانیــم از فرصت هــای منطقــه ای به درســتی 

استفاده کنیم.

ســخنگویکمیســیونتلفیقالیحــهبودجه
۱۴۰۱بــابیاناینکههنوزاینکمیســیونمصوبه
وتصمیمــیدربــارهمیــزانیارانهنقدیدرســال
آیندهنداشــتهاســتگفتکهکمیســیونتلفیق
هنــوزدربــارهحــذفارزترجیحــیتصمیــمگیری
نکــردهوقــراراســتدرایــنبــارهکمیتــهایبین

مجلسودولتتشکیلشود.
بــه گــزارش ایســنا، رحیــم زارع در نشســت 
تلفیــق  کمیســیون  جلســه  توضیــح  در  خبــری 
دربــاره  تلفیــق  کمیســیون  گفــت:   ۱۴۰۱ بودجــه 
ارز ترجیجــی اقــدام خاصــی انجــام نــداده اســت. 
مقرر شــده کمیته ای بین مجلس و دولت جهت 
تصمیم گیــری دربــاره نــرخ ارز ترجیحی چه حذف 
و چــه ابقــای آن تشــکیل دهد، بعــد از آن نتیجه 

نهایی را اطالع رسانی خواهیم کرد.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در 
توضیــح مصوبات این کمیســیون گفــت: تلفیق در 
مصوبــه ای بــه شــهرداری ها و ســازمان های تابعــه 
اجازه داد که با تایید وزارت کشور ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی اسالمی منتشر کند همچنین به 
شــرکت های دولتــی اجازه انتشــار ۱۰ هــزار میلیارد 

تومان اوراق مالی اسالمی داده شد.

گاز  و  بــرق  و  کــرد: دربــاره آب  اضافــه  وی 
روســتاها دولت مکلف شــد ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
در مناطق روســتایی و شــهری محروم اوراق مالی 
اســالمی منتشــر کنــد بــه دولــت اجازه داده شــد 
بــرای مقاوم ســازی، بهســازی و نوســازی مــدارس 
مقاوم ســازی  بــرای  و  تومــان  میلیــارد   ۳۰۰۰
دانشگاه ها و تجهیزات دانشگاه ها ۲۰۰۰ میلیارد 

تومان اوراق مالی – اسالمی منتشر کند.
زارع ادامه داد: سازمان امور مالیاتی مکلف 
شــد پرونده های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به 
عملکــرد از ســال ۱۳۹۸ تــا ۱۴۰۰ و تــا پایان ســال 
۱۴۰۱ را رسیدگی کرده و درآمد ناشی از آن را به 
حســاب درآمدهــای مالیاتی به خزانــه واریز کند. 
همچنیــن دولت در اجرای برنامه ششــم توســعه 
جهت پرداخت بدهی تامین اجتماعی مکلف شد 
۹۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های بورسی 
و غیربورســی را بــرای پرداخــت بدهــی ســازمان 
نیروهــای  اجتماعــی  تامیــن  و  اجتماعــی  تامیــن 
مســلح واگــذار کنــد. دربــاره بحــث حق االمتیــاز 
و حق الســهم دولــت از کاربرهــای ارائــه دهنــده 
مخابــرات به میزان دو درصد حق االمتیاز افزایش 
پیــدا کــرد کــه درآمــد آن در حوزه هــای فرهنگــی 

هزینه می شود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ 
ادامــه داد: کلیــه پروژه هــا و طرح هــای زودبــازده 
و عام المنفعــه کــه توســط گروه هــای جهــادی و 
بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار 
روســتایی و شــهری اجــرا می شــود، از پرداخــت 
هســتند.  معــاف  عــوارض  و  مالیــات  هرگونــه 
همچنیــن در بحــث جمعیت هالل احمر و واردات 
در  کــه  مــواردی  و  اورژانــس  توســط  آمبوالنــس 
قانــون بودجــه آمده، از پرداخــت حقوق ورودی و 

گمرکی معاف شدند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تکلیــف 
حــذف ارز ترجیحــی چــه شــد، گفــت: علی رغــم 
توضیحات دولت درباره ارز ترجیحی هنوز برخی 
از نماینــدگان قانــع نشــدند و نظــرات متفاوتــی 
داشــتند فعال کمیســیون تصویب کرده که درآمد 
ارزی دولــت بــا نــرخ ETS محاســبه شــود. در این 
بین دغدغه  تعدادی از نمایندگان بحث ســالمت 
بــرای واردات دارو  ارز ترجیحــی  اگــر  کــه  اســت 
حــذف شــود بــه دلیل نبــود زیرســاخت ها چگونه 
می خواهنــد مابه التفاوت آن را برای مردم جبران 
کنند؟ انشاهللا تصمیم نهایی درباره این موضوع 

براســاس واقعیت هــا و تامیــن کاالهــای اساســی 
گرفته می شود.

وی دربــاره میــزان منابــع دولت بــرای تامین 
گندم و دارو اظهار کرد: دولت ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه برای تامین گندم و دارو و نهاده های 
دامی دیده است اما به دلیل نبود زیرساخت های 
الزم قــرار اســت چند مــاه اول اجرای این موضوع 
یارانه نقدی پرداخت شود اما هنوز نتیجه نهایی 
حاصــل نشــده کــه اگــر ارز ترجیحــی حذف شــود 
بایــد چه مقــدار یارانه داده شــود ما نمی خواهیم 
دیگــر مابه التفــاوت بیــن ارز ترجیحــی و نیمایــی 
بــه جیــب دولت رود چون از جیب مردم اســت و 
بایــد برای مردم جبران شــود بــه هرحال هنوز به 
نتیجه ای نرسیده ایم قرار است کمیته ای مشترک 
بین مجلس شــورای اســالمی و دولت برای اتخاذ 
تصمیــم نهایــی گرفتــه شــود خط قرمــز مجلس و 

دوم حفظ معیشت مردم است.
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ 
کــرد:  تصریــح  نقــدی  یارانه هــای  رقــم  دربــاره 
موضوع یارانه ها مربوط به تبصره ۱۴ است هنوز 
کمیســیون تلفیــق هیــچ تصمیمــی دربــاره میــزان 
یارانه های نقدی نداشــته فقط دولت پیشــنهادی 

دربــاره یارانــه نقدی و معیشــتی در بودجه آورده 
اســت؛ ولی کمیسیون تلفیق تصمیم گیری نهایی 

را انجام نداده است.
زارع دربــاره برنامــه مکتوب دولت جهت ارز 
ترجیحــی اظهــار کــرد: ســازمان برنامــه و بودجــه 
برنامه ای غیررســمی به مجلس شــورای اســالمی 
داده کــه احتمــاال محــض آمادگــی ذهنــی تلفیــق 
بــوده اســت منتظریم دولت نامه مکتوب رســمی 
بــرای برنامــه اش جهــت حــذف ارز ترجیحــی بــه 
مجلــس داده تــا آن را در کمیســیون تلفیق مورد 
بررسی قرار دهیم در همین راستا هم قرار است 
کمیتــه مشــترکی بین مجلس شــورای اســالمی و 
دولــت تشــکیل شــود کــه ســاختار آن بــا حضــور 
معــاون اول رئیــس جمهور خواهد بود. در نهایت 
هم تصمیم گیری در صحن تلفیق انجام می شود.
ازدواج  وام  حــذف  دربــاره  پایــان  در  وی 
در الیحــه بودجــه گفــت: یکــی از مخالفت هــای 
دربــاره  کلیــات  بررســی  زمــان  در  نماینــدگان 
تبصره هــای ۱۶ و ۱۸ بــود پیشــنهاداتی آمــده کــه 
این دو تبصره تنفیذ شوند اکنون تلفیق در حال 
بررســی تبصــره ۶ اســت و هنــوز نوبــت بررســی 

تبصره ۱۶ و ۱۸ نرسیده است.

دبیرشورایعالیفضایمجازی:بایدازمرزهایفضایمجازیمانندمرزهایجغرافیاییحفاظتشود

سخنگویکمیسیونتلفیق:هنوزدربارهمیزانیارانهنقدیوحذفارزترجیحی
تصمیمگیرینشدهاست

کمیته مشترک دولت و مجلس در مورد حذف یا ابقای ارز 4200 تشکیل شد 

یوسفی،عضوکمیسیونعمران:تکمیلپروژههایعمرانی۵۰تا۷۰سال
زمانمیبرد

پولتیکحالیه
روسورئیسی

امروز جواهر روسیه میزبان رئیس جمهوری می شود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 تبدیل واحدهای خارج
از کشور بانک ملی ایران به 
مرکز جذب سرمایه خارجی

مدیرعامل بانک ملی ایران از اتخاذ تصمیمی خبر 
داد کــه بــر اســاس آن همــه واحدهــای خارج از کشــور 
مرکــز  بــه  بانــک  ایــن 
جــذب ســرمایه خارجی 

تبدیل می شوند.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، در پــی برگــزاری 
جلســه رئیــس جمهور و 
تیــم اقتصــادی دولت با 
مدیــران عامــل بانک هــا 
و تاکیــد آیــت هللا  رئیســی مبنــی بر لــزوم تقویت جذب 
ســرمایه های ایرانیــان خــارج از کشــور، مدیرعامل بانک 
ملــی ایــران دســتور عملیاتــی کــردن ایــن اقــدام را صادر 
کــرد. بــر این اســاس، محمــد رضا فرزین اعــام کرد: در 
راســتای تســهیل جذب منابع خارج از کشور، واحدهای 
خارجــی ایــن بانــک، وظیفــه تســریع در جــذب ســرمایه 

خارجی را بر عهده گرفته اند.
همچنیــن معاونــت امــور ارزی و بیــن الملــل بانک 
ملی ایران موظف شــده اســت برنامه ها و سیاســت های 

این اقدام را در اسرع وقت تدوین و اباغ کند.

مدیرعامل موسسه اعتباری 
ملل: قدردان سپرده گذاران 

هستیم
 جلسه تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق و حوزه ها، 
بــر اســاس اهــداف تعیین شــده بــا حضــور مدیرعامل، 
قائــم مقام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونان 
و روسای ادارات، مناطق و حوزه های موسسه اعتباری 
ملل و با رعایت  شــیوه 
بهداشــتی،  نامه هــای 
در  هفتــه  ابتــدای  در 
مرکــزی  ســاختمان 

موسسه برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط 
موسســه  عمومــی 
در  ملــل،  اعتبــاری 
جــوادی  جلســه،  ایــن 
گفــت:  گزارش هــای ارائــه شــده ، نشــانگر موفقیتهــای 
چشــمگیر و اخبار امیدوارکننده اســت. پیشکســوتان با 
تکیــه بــر ســخاوت، عــزت نفــس، معرفــت، اخــاص، از 
خودگذشــتگی و هدفمنــدی، ایــن امــکان را فراهم آورند 
تــا نیروهای جوان با کســب آموزش هــای الزم به مراتب 
باالتــر شــغلی ارتقــا یابند.  مدیرعامل موسســه، تقویت 
زندگــی  ضروریــات  از  را  قدردانــی  و  قدرشناســی  روح 
شــخصی و شــغلی دانســت و گفت: در زنجیره شــغلی 
ما، کســانی هســتند که با ســپرده گذاری نزد موسســه و 
دریافت تسهیات و پرداخت به موقع آن، سفره نعمت 
را برای تک تک ما گستراندند. ماباید با احترام ، قدردان 
مشــتریان و ســپرده گذاران باشیم. و با خلوص نیت به 
آنان خدمت کنیم؛ چراکه اگر آنان در چرخه شــغلی ما 
نباشــند، در واقع ما هم نخواهیم بود.  وی با اشــاره به 
رشــد و تحــول مثال زدنــی در حوزه بانکــداری گفت: این 
مهــم از افتخــارات موسســه اعتباری ملل اســت که ، در 
۲۶ ســال پیــش زمانــی کــه هنــوز هیــچ بانکــی در ایــران 
سیســتم رایانه ای نداشت، موسسه اعتباری ملل جهت 
ارائــه خدمــات مطلوب به مشــتریان ، سیســتم رایانه را 
وارد چرخــه عملیــات بانکــی خــود کــرد. پیش بینی هــای 
کارشناســانه نشــانگر مــی دهــد در چنــد ســال آتــی، به 
ســمتی بانکــداری نویــن مــی رویم. لــذا باید با جســارت 
در ایــن مســیر حرکــت کنیــم؛ چــرا کــه عــدم دقــت مــا، 

زمینه ساز عقب ماندن در عرصه رقابت خواهد شد.

 گام بلند بانک پارسیان
 برای محرومیت زدایی
در استان خوزستان

طی دو ســال گذشــته از ســوی بانک پارسیان 33 
میلیارد ریال تســهیالت به طرح های کوچک و متوســط 
17هــزار میلیــارد ریال تســهیالت ریالــی و 177 میلیون 
یــورو تســهیالت ارزی بــه طرح هــای ملــی و زیربنایــی و 
کمک به رونق و توسعه 
اســتان خوزســتان اعطا 

شده است.
سعید شیاری مدیرشعب 
بانک پارســیان در اســتان  
خوزســتان؛ در ایــن رابطه 
گفــت: بانک پارســیان در 
طــول ســال های گذشــته 
بــرای  حمایتــی  هیــچ  از 
داشــتن ایرانــی آبــاد دریــغ نکــرده اســت. از پرداخــت وام به 
کســب  وکارهــای متضــرر ازکرونــا و ایجــاد رونــق در مناطــق 
محروم و توسعه کارآفرینی گرفته تا تأمین مالی پروژه های 
کان اقتصادی و طرح های ملی و زیربنایی و توانمندســازی 
صنایــع داخلــی، این تنها بخشــی از اقدامات انجام شــده در 
بانک مردمی پارسیان است که مدیر شعب استان خوزستان 
بانک پارسیان به آن اشاره می کند.وی افزود: در حال حاضر 
اقتصاد در شــرایط ویژه ای به ســر می برد. فشــارهای ناشــی 
از تحریم هــای یــک دهــه گذشــته و رکــود حاصــل از شــرایط 
کرونایــی موجــب شــده که اقتصــاد کشــور در وضعیتی قرار 
گیرد که تقریباً در10سال گذشته هیچ گاه آن را تجربه نکرده 
اســت. بســیاری از کارشناســان بر این باورند که گذر از این 
شرایط بحرانی تنها با رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و البته 
ثبات محقق می شود. این ها 3 ضلع مثلث بازسازی اقتصاد 
ایران است که بانک پارسیان در راستای رسیدن به هرکدام 
از آن ها در طول سال های گذشته تاش زیادی کرده است.

تاکید بر افزایش سرمایه 
بانک توسعه تعاون

امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه  معــاون 
اجتماعی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 

تعــاون  توســعه  بانــک 
کــه در ســاختمان مرکز 
پژوهــش  و  آمــوزش 
برگــزار گردیــد بر هدف 
تاســیس بانــک توســعه 
تأمیــن  جهــت  تعــاون 
مالــی و ارتقــای بخــش 

تعاون تاکید کرد.
مســکنی  مهــدی 

افــزود: حضــور و فعالیــت مؤثرتر بانک نیاز به شــروطی 
دارد کــه یکــی از آن هــا افزایــش ســرمایه اســت و وزارت 
تعاون از هرگونه اقدام در جهت افزایش ســرمایه بانک 

حمایت می کند.
مســکنی ادامه داد: بانک توســعه تعــاون می تواند 
به توسعه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی کمک کند.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  تعــاون  امــور  معــاون 
اجتماعــی بــا بیــان اینکه تجربه و امکانات بانک توســعه 
تعاون همچون ابزارهای اعتبار ســنجی می تواند به این 
معاونــت در رتبه بنــدی شــرکت های تعاونی یاری رســاند 
افــزود: بــا اســتفاده از ابزارهــای اعتبــار ســنجی ریســک 

فعالیت در امور مالی نیز به شدت کاهش می یابد.
مســکنی، همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور صنــدوق 
بانــک  افــزود:  تعــاون  بخــش  ســرمایه گذاری  ضمانــت 
توســعه تعــاون در کنــار صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
تعــاون می توانــد زنجیــره ای از خدمــات بــه متقاضیــان و 

فعاالن تعاونی ارائه دهد.

نخستین تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن به پروژه 

۵۴۰ واحدی زنجان پرداخت شد
مدیرعامــل بانــک مســکن از پرداخــت نخســتین 
تســهیالت طــرح نهضــت ملــی مســکن بــه پــروژه ۵۴۰ 
واحــدی زنجــان خبــر داد و پیشــرفت آن را ۲۰ درصــد 

عنوان کرد.
بــه گــزارش پایــگاه 
مســکن- بانــک  خبــری 
هیبنــا به نقــل از وزارت 
راه و شهرسازی، محمود 
مدیرعامــل  شــایان، 
بانــک مســکن برخــی از 
اقدامــات آن بانک را در 
پرداخت تسهیات برای 

اجرای طرح نهضت ملی مسکن برشمرد.
مدیرعامــل بانــک مســکن گفــت: قــرارداد پرداخت 
ســقف تســهیات تولید و ســاخت مســکن نهضت ملی 
مســکن در زنجان برای پروژه  ۵۴0 واحد مســکن منعقد 
و قسط اول آن نیز توسط بانک مسکن برای این پروژه 

پرداخت شد.
شایان ادامه داد: تسهیات به پیمانکار پروژه برای 

تکمیل واحدها پرداخت شده است.
وی بــا اعــام اینکه پــروژه ۵۴0 واحــدی زنجان هم 
اکنــون۲0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد، توضیــح داد: 
این پروژه پیش تر در طرح نهضت ملی مسکن، واحدی 
100 میلیــون تومــان تســهیات دریافــت کــرده بودند که 
با افزایش ســقف تســهیات این میزان به 3۵0 میلیون 

تومان افزایش یافته است.
به گفته شــایان، پروژه ۵۴0 واحدی زنجان یکی از 
پروژه هــای طــرح اقدام ملی مســکن بوده اســت که هم 
اکنون با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ذیل این طرح 
قرار گرفته و تســهیات طرح نهضت ملی مســکن را نیز 

به خود اختصاص داده است.

خاندوزی: عملکرد بیمه ایران، 
نماد صنعت بیمه و نشان دهنده 

جهت گیری دولت سیزدهم 
در این حوزه است

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در آییــن اعطــای 
احــکام مدیرعامــل و اعضــای جدیــد هیات مدیــره بیمه 
ایران؛ عملکرد این شرکت را نماد و تصویرصنعت بیمه 
در کشــور و نشــان دهنده جهــت گیــری  سیاســت های 

دولت سیزدهم دانست.
بــه گــزارش روابــط عمومی بیمه ایــران و به نقل از 

شــبکه اخبــار اقتصــادی 
و دارایــی ایران )شــادا(،  
ســید احســان خاندوزی 
در ایــن جلســه بــا بیــان 
اینکــه وضعیــت و نحوه 
ایــران،  بیمــه  عملکــرد 
از  تصویــری  و  نمــاد 
صنعــت بیمه در کشــور 
جهــت  نشــان دهنده  و 

گیری سیاست های دولت سیزدهم در این حوزه است، 
حرکــت جــدی به ســمت کارآمــدی این صنعــت، انضباط 
بخشــی و شــفافیت و تســهیل ارائــه خدمت بــه خدمت 
گیرنــدگان را از جملــه محورهــای کاری و اولویت هــای 
"حسن شریفی" مدیر عامل و رییس هیات مدیره جدید 
این شرکت عنوان کرد. وی با تأکید بر لزوم گره گشایی 
صنعت بیمه در سطوح مختلف برای مردم؛ طراحی یک 
نقشــه مــدون بــه منظــور اجرایی کــردن تعهــدات هیات 
مدیره شرکت سهامی بیمه ایران به وزارت اقتصاد را از 
دیگر انتظارات خود از مدیر عامل و هیات مدیره جدید 
بیمــه ایــران  عنــوان کرد و گفت: این نقشــه راه، باید با 
دید بلند مدت طراحی شــده و در پایان هر شــش ماه، 

گزارش روند پیشرفت آن تهیه و ارائه شود.
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بازار سرمایه در حالی روز گذشته کامال 
قرمزپــوش را بــه ثبــت رســاند که رکورد ســه 

ماهه خروج پول از بورس شکسته شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس، شکســته 
شــدن آخریــن مقاومــت کانــال 1.3 میلیــون 
واحــدی در جریــان معامــات روز ســه شــنبه، 
آخرین امید ســهامداران بورس را نیز به کلی 
از بیــن بــرد تــا نــه تنهــا شــاخص کل وارد یک 
کانــال پایین تــر رود، بلکه یــک مقاومت جدی 
نیــز شکســته  نیــز در شــاخص کل هــم وزن 

شود.
روز گذشــته برای نوزدهمین روز متوالی 
بــه  حقوقــی  مالکیــت  تغییــر  خالــص  ارزش 
حقیقی بازار منفی شــد و این مســاله نشــان 
از بی برنامگــی دولــت برای به تعادل رســاندن 

بورس دارد.
معامــات  امیدوارکننــده  نکتــه  تنهــا 
سه شــنبه بــه رشــد معامــات خــرد در بــازار 
ســهام بــر می گــردد. در صورتــی کــه ســازمان 
بــورس و وزارت اقتصــاد و دارایــی فکــری بــه 
حــال بــورس نکننــد، ایــن حجــم خــروج پــول 
از بــازار ســرمایه می توانــد بــورس را وارد فــاز 
رکود عمیق کند. برخی کارشناســان معتقدند 
ســازمان  رئیــس  پخش شــده  صحبت هــای 
بــورس در کمیســیون اقتصــادی مجلس علت 
ریــزش 30 هزار واحــدی بورس طی معامات 

روز سه شنبه بوده است.

شکستن مقاومت شاخص کل 
و شاخص کل هم وزن

کاهش 30 هزار و ۵3۴ واحدی شــاخص 
کل بورس در جریان معامات روز سه شنبه در 
حالی رخ داده است که بازدهی شاخص کل در 
این روز منفی ۲.3۴ درصد باشد. شاخص کل 
در حال حاضر در عدد یک میلیون ۲7۵ هزار و 

937 واحد ایستاده است.
شــاخص کل هــم وزن نیــز در معامــات 
دیروز با افت 8 هزار و ۵1 واحدی، به عدد 337 
هزار و 33 واحدی برســد. بازدهی منفی۲.33 
درصــدی شــاخص کل در حالــی رخ داده اســت 
کــه ایــن شــاخص بــا این افــت، مقاومــت 3۴0 

هزار واحدی را از دست داده است.
 رکود 3 ماهه خروج پول
از بورس شکسته شد

خروج پول در بازار سرمایه به نوزدهمین 
معامــات  پایــان  در  و  رســید  متوالــی  روز 
روزگذشته 700 میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شــد که بیشــترین رقم در 3 ماه 
گذشته است. خروج پول نسبت به معامات 
روز گذشته رشدی 1۵۵ درصدی داشته است.
بیشــترین  سه  شــنبه  روز  معامــات  در 
خروج پول حقیقی به ســهام ســمگا )شــرکت 
وبملــت  فرهنگــی(،  میــراث  ســرمایه گذاری 

)بانــک ملــت( و فملــی )شــرکت ملــی صنایــع 
مس ایران(، متعلق بوده است.

رشد ارزش معامالت خرد و 
کاهش ارزش کل معامالت

همچنین ارزش معامات کل بازار ســهام 
بــه رقــم ۴ هــزار و 3۲۵ میلیــارد تومان کاهش 
معامــات  کل  ارزش  کاهــش  میــزان  یافــت. 
نســبت به دوشــنبه 9درصد بوده است. ارزش 
بــازار ثانویــه ۴۶3  معامــات اوراق بدهــی در 
میلیــارد تومــان بــود کــه 11درصــد از ارزش کل 

معامات بازار سرمایه را تشکیل می  دهد.
بــا  و  کــرد  معامــات خــرد ســهام رشــد 
افزایــش 1۵درصدی نســبت به روز کاری قبل 
بــه رقــم ۲ هــزار و ۵8۲ میلیارد تومان رســید 
کــه ۶8 درصــد کل معامــات بــازار ثانویــه را 

تشکیل می دهد.
کاهش 66 درصدی صف های 

خرید بورس
در پایــان معامــات  روز ســه  شــنبه، ۲3 
نماد رشــد قیمت داشــتند که 10 نماد بورسی و 
13 نماد فرابورسی بودند. تعداد نمادهای صف 
خریــد در معامــات روزگذشــته 7 ســهم بــوده 
است. یعنی ۵ درصد بازار رشد قیمت داشتند.
ارزش صف هــای خریــد نیــز نســبت بــه 
پایــان روز کاری گذشــته ۶۶ درصــد افــت کــرد 

و در رقم 1۵ میلیارد تومان ایســتاد. میانگین 
 1۲.۴ معامــات  در  حقیقــی  کــد  هــر  خریــد 

میلیون تومان بوده است.
)شــرکت  پدرخــش  نمادهــای  دیــروز 
بیمــه  )شــرکت  بســاما  تهــران(،  درخشــان 
ســامان( و کمنگنــز )شــرکت معــادن منگنــز 

ایران( بیشترین صف خرید را داشتند.

رشد 88 درصدی صف های 
فروش بازار سرمایه

بررســی ها نشــان می دهد، ۴۶1 نماد در 
جریان معامات دیروز کاهش قیمت داشتند 
که 333 نماد بورســی و 1۲8 نماد فرابورســی 
بودنــد. از ایــن تعــداد نمــاد که بــا افت فیمت 
مواجــه شــدند، 1۶1 ســهم در پایــان معامــات 
امروز در صف فروش قرار داشتند. یعنی 9۴ 

درصد بازار افت قیمت داشتند.
ارزش  سه  شــنبه  معامــات  پایــان  در 
بــه  نســبت  بــازار  پایانــی  فــروش  صف هــای 
و  یافــت  افزایــش  درصــد   88 دوشــنبه  روز 
317 میلیــارد تومــان شــد، میانگیــن فــروش 
هــر کــد حقیقــی در معامــات روز سه شــنبه 

۲0.۵میلیون تومان بوده است.
بیشــترین صــف فــروش نیز به نمادهــای ذوب 
)شرکت ذوب آهن اصفهان(، غدشت )شرکت 
دشت مرغاب( و وسخوز )شرکت سرمایه گذاری 

استان خوزستان( تعلق داشت.

از  امیــن  ســرمایه  تامیــن  مدیرعامــل 
مالــی  تامیــن  بــرای  ارزی  اوراق  انتشــار 

شرکت های بورسی صادرات محور خبر داد.
ســلمان خادم الملــه در مجمــع عمومــی 
ســالیانه منتهی به 31 شــهریور 1۴00، شــرکت 
تامین سرمایه امین در جمع سهامداران درباره 
روند شرکت در سال مالی گذشته گزارش داد.
شــرکت های تامین سرمایه واسطه هایی 
هســتند که خدمــات متنوعی را به شــرکت ها 
ارائــه می دهنــد. یکــی از ایــن خدمــات تامیــن 
مالــی شرکت هاســت. بــه ایــن صــورت که اگر 
شــرکتی خصوصــی یــا دولتی به دنبــال تامین 
ایــن  از  می توانــد  باشــد،  خــود  مالــی  منابــع 

شرکت ها کمک بگیرد.
اوراق  انتشــار  بــا  مالــی  تامیــن  شــرکت 
بــازار  در  شــرکت ها  ایــن  بــه  مربــوط  بهــادار 
و  جــذب  را  بــورس، ســرمایۀ ســرمایه گذاران 

در اختیــار شــرکتی کــه نیــاز بــه تامیــن مالــی 
داشــته، قــرار می دهنــد. بنابرایــن آن هــا را نه 
می توان شبیه به بانک دانست و نه شبیه به 

شرکت های سرمایه گذاری.
مدیرعامــل تامیــن ســرمایه امیــن درباره 
حــدود  رشــد  افــزود:  گذشــته  مالــی  ســال 
عملیاتــی  ســود  و  درآمــد  در  100درصــدی 
شــرکت نســبت به ســال مالی 1399 با توجه 
بــه کاهــش بــازار بــورس را مرهــون زحمــات 

مجموعه است.
خادم الملــه ادامه داد: نــرخ بازده حقوق 
صاحبان ســهام )ارزش ویژه( نســبت به سال 
مالی گذشته ۵7درصد افزایش را تجربه کرد.
او گزارش نحو مطلوب جسابرسی را موفقیتی 

برای تامین سرمایه امین عنوان کرد.

انتشار اوراق ارزی

در  گذشــته  روز  خادم الملــه  ســلمان 
تامیــن  شــرکت  عمومــی  مجمــع  حاشــیه 
بــرای  ارزی  اوراق  انتشــار  از  امیــن  ســرمایه 
شــرکت های  توســعه ای  پروژه هــای  اجــرای 
ایــن شــرکت تامیــن  صادرات محــور از ســوی 
سرمایه خبر داد و افزود:  اوراق ارزی همانند 
مالــی  تامیــن  بــرای  کــه  اســت  ریالــی  اوراق 

پروژه های توسعه ای استفاده می شود.
او نــرخ بازگشــت اوراق ارزی را 8 درصــد 
ایــن  اول  مرحلــه  در  افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
اوراق بــرای عمــوم مــردم نیســت بلکــه بــرای 

شرکت های بزرگ صادرات محور است.
اکنــون  اینکــه  گفتــن  بــا  خادم الملــه 
پروژه هــای بــزرگ ارزی در شــرکت های بــزرگ 
انجــام می شــود که نرخ بازدهــی و یا اصطاح 
IIR 30 تــا 3۵ درصــد دارد، اضافــه کــرد: در 

برخــی شــرکت ها مانند فنــاوران و تاپیکو نرخ 

در  اســت،  درصــد   ۲۵ بــاالی  ارزی  بازدهــی 
حالی که اوراق ارزی با نرخ 8 درصد برگشــت 
داده می شــود و تــا ۶ الــی 7 مــاه آینــده اوراق 
ارزی بــرای اولیــن بــار در کشــور بــرای تامیــن 
بــزرگ  شــرکت های  بــزرگ  پروژه هــای  مالــی 

صادرات محور منتشر می شود.
مدیرعامــل شــرکت تامین ســرمایه امین 
در مــورد اینکــه تامیــن ارز از طریــق صنــدوق 
توســعه ملــی بهتــر اســت یــا از طریق انتشــار 
اوراق ارزی نیز یادآور شد: البته توان صندوق 
توســعه ملی مقدار مشــخصی اســت، اما اگر 
هــر شــرکتی بتوانــد از طریق صندوق توســعه 
ملی وام ارزی بگیرد، به صرفه تر است و نرخ 
کم تــری بایــد بپــردازد امــا در عین حــال اوراق 
توســعه ای  اجــرای طرح هــای  بــرای  کــه  ارزی 
در شــرکت های بــزرگ و صادرات محــور انجام 

می شود با نرخ 8 درصد خواهد بود.

رئیــس ســازمان بــورس طــی دو نامه به 
معــاون اول رئیس جمهــوری و وزیــر نفــت به 
ترتیب خواستار ابالغ مصوبات ده گانه ستاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولــت و تغییــر فرمول 

نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، مجیــد عشــقی بــا توجــه بــه اهمیــت 
حمایــت نهادهای قانونی در مدیریت ریســک 
بازار و درخواســت فعاالن بازار ســرمایه در دو 

نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهوری و 
وزیر نفت دو موضوع مهم برای بازار ســرمایه 

را پیگیری کرد.
رئیــس  اول  معــاون  بــه  نامــه ای  در  او 
در  بودجــه  بررســی  بــه  توجــه  بــا  جمهــوری 

کمیســیون تلفیــق خواســتار ابــاغ مصوبــات 
ده گانه حمایتی از بازار شد و در نامه ای دیگر 
بــا توجــه بــه فرمــول تعییــن نــرخ گاز خــوراک 
)۴هــاب(   1۴01 بودجــه  در  پتروشــیمی ها 

خواستار تغییر این فرمول شد.

در ۹ امســال مبلــغ ۲۰ هــزار و 1۹۵ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های 
اقتصــادی پرداخــت شــد که در مقایســه با 
دوره مشــابه ســال گذشــته ۵۹.6 درصــد 

افزایش داشته است.  
به گزارش بانک مرکزی، براساس این 
گزارش ســهم تســهیات پرداختی در قالب 
بخش هــای  همــه  در  گــردش  در  ســرمایه 
اقتصــادی در 9 امســال مبلــغ 13 هــزار و 
 ۶۶.۵ معــادل  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۴۲۴

درصد کل تسهیات پرداختی است.

همچنیــن ســهم تســهیات پرداختــی 
بخــش  گــردش  در  ســرمایه  تامیــن  بابــت 
صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای امســال 
معــادل چهــار هــزار و 83۴ هــزار میلیــارد 
ریال بوده است که حاکی از تخصیص 3۶ 
درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه 
در گردش همه بخش های اقتصادی است.
 ۶ از  مرکــزی،  بانــک  گــزارش  برابــر 
هــزار و 108 هــزار میلیــارد ریــال تســهیات 
معــدن،  و  صنعــت  بخــش  در  پرداختــی 
معادل 79.۲ درصد آن )چهار هزار و 83۴ 

هــزار میلیــارد ریــال( در تامیــن ســرمایه در 
گــردش پرداخت شــده کــه بیانگــر توجــه و 
اولویت دهــی بــه تامیــن منابــع بــرای ایــن 
بخــش از ســوی بانک هــا در ســال جــاری 

است.
در گــزارش بانــک مرکــزی تاکیــد شــد 
کــه بــرای ادامه مســیر کنونی بایــد همواره  
ماحظــات مربــوط به کنتــرل تورم را نیز در 
نظــر گرفت و همــواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانســیل تورمــی ناشــی از فشــار تقاضــای 
بایــد  بــود. همچنیــن  نیــز  اقتصــاد  کل در 

بــه افزایــش تــوان مالــی بانک هــا از طریــق 
افزایــش ســرمایه و بهبــود کفایــت ســرمایه 
غیرجــاری  تســهیات  کاهــش  بانک هــا، 
درســت  مســیر  بــه  آنهــا  بازگردانــدن  و 
بهــره وری  افزایــش  بانک هــا،  اعتباردهــی 
گــردش  در  ســرمایه  تامیــن  در  بانک هــا 
تولیــدی، پرهیــز از فشــارهای مضاعــف بــر 
دارایــی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی 
به ســمت بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار 
مهــم درتامیــن مالــی طرح هــای اقتصــادی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
اولیــن اثــر رفــع محدودیــت، امــکان افزایــش 
ســرمایه هلدینگ هــای ســرمایه گذاری و چند 

رشته ای صنعتی بانک ها خواهد بود.
بــه  بــاره  ایــن  در  قلی پــور  مهــدی 
براســاس  گفــت:  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
ســقف  مرکــزی  بانــک  دســتورالعمل  آخریــن 
ســرمایه گذاری بانک هــا و موسســات اعتباری 
از ۲0 درصــد ســرمایه  در ســهام، نمی توانــد 
پایه شــان تجــاوز کنــد و همچنیــن نمی تواننــد 
بیش از ۵ درصد سهام یک شرکت حقوقی را 
تملــک کننــد. مدتی پیش بــود که نائب رئیس 
کمســیون برنامــه و بودجــه اعــام کــرد ایــن 

بــه  و  آینــده  بودجــه ســال  محدودیت هــا در 
منظــور افزایــش ســرمایه گذاری ها در کشــور 

رفع یا تسهیل خواهند شد.
او افــزود: اولیــن اثر رفع این محدودیت، امکان 
افزایــش ســرمایه هلدینگ های ســرمایه گذاری 
و چنــد رشــته ای صنعتــی بانک هــا و در نتیجــه 
و  هلدینگ هــا  ایــن  ســرمایه گذاری  افزایــش 
شرکت های تابعه بانک ها در سهام شرکت های 
بورسی خواهد بود. دومین اثر نیز امکان خرید 
مســتقیم ســهام ســایر شــرکت های بورســی و 
فرابورســی از ســوی بانک ها اســت که می تواند 

بسیار موثر برای بازار باشد.
و  بانک هــا  تابعــه  شــرکت های  بیشــتر 

موسســات اعتبــاری در چنــد ســال گذشــته با 
مشــکل افزایش سرمایه مواجه بودند چرا که 
بانــک مرکــزی الــزام بــه کاهش ایــن دارایی ها 
در ترازنامه بانک و بر اســاس میزان ســرمایه 

ثبتی شان کرده بود.
قلی پــور گفت: بنابراین در اولین مرحله 
ایــن شــرکت های تابعــه مثــل ســرمایه گذاری 
امید در بانک ســپه، سرمایه گذاری بانک ملی 
در بانک ملی، گروه مالی ملت در بانک ملت، 
ســرمایه گذاری ملــی ایــران در بانــک تجارت و 
هلدینگ هــای دیگــر بانک هــا امــکان افزایــش 
ســرمایه دارنــد. این افزایش ســرمایه در ابتدا 
می توانــد افزایش ســرمایه شــرکت های تابعه 

این هلدینگ ها را تسهیل کند و دوم می تواند 
باعــث حمایت بیشــتر هلدینگ هــای بانکی از 
سهام زیر مجموعه خود با خرید بیشتر شود. 
همچنیــن بانک هــا نیــز می تواننــد در خریــد و 
فــروش ســهام بــه طــور مســتقیم ورود کننــد 
کــه اثــر مســتقیمی بــر ســهام هلدینگ هــا و 
شــرکت های ســرمایه گذاری بانک ها در بورس 

خواهد گذاشت.
مصوبــه ســران قــوا کــه اردیبهشــت مــاه 
اعطــای  امــکان  بــر  نیــز  شــد  مصــوب   1۴00
تسهیات بانکی به شرکت های سرمایه گذاری 
از  بعــد  کــه  کــرد  یــادآوری  را  هلدینگ هــا  و 
گذشت 8 ماه همچنان اجرایی نشده است.

پیگیری رئیس سازمان بورس درباره ابالغ مصوبات 1۰ گانه 
حمایتی و فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها

 افزایش ۵۹.۵ درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها
به بخش های اقتصادی

پیشبینی رشد تقاضا با رفع محدویت های سرمایه گذاری بانک ها در بورس 

مدیرعامل تامین سرمایه امین: اوراق ارزی 
داخلی برای نخستین بار منتشر می شود

شکسته شدن همه رکوردهای منفی در بازار سرمایه



 . چهارشنبه 29 دی 1400 .  سال هجدهم . شماره 4839 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : تامین 6 قلم قطعات یدکی توربین روستون ) سولنوئید ولو( تحت تقاضاهای 

ZPS-0040504-TR/S01  شماره
مبلغ برآورد مناقصه : 18/900/000/000  ریال

1- محل و مكان تحویل : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
2- مدت اجرای كار: 24 ماه

3- نام دستگاه نظارت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
4- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

5- بدلیل اهمیت ویژه استفاده ازکاالهای تخصصی دارای کیفیت مناسب و موردتأیید در صنعت 
پیشنهادات تولید کنندگان داخلی مندرج در فهرست بلند منابع واحد دستگاه  نفت، صرفاً 
مرکزی )AVL نفت( مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد سایر شرکتهای خارج از AVL  بدلیل عدم 
حضور در فهرست بلند دستگاه مرکزی نفت، مورد قبول نمی باشد. ارائه تصویر کد ثبت نام در 

سامانه EP جهت کاالی موردتقاضا؛ همراه با اسناد مناقصه در پاکت ب ، الزامی است.
6-  درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی و کد پایگاه ملی مناقصات )الزامی( 

در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد.
دارند  تا ساعت14:30روز شنبه  كنندگان مهلت  : شركت  زمان ونحوه  خرید اسناد مناقصه 
نشانی   به  ) ستاد(  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  به   مراجعه  با  1400/11/09و   مورخ 

www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت 

الكترونیك اقدام نمایند. الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب 
برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت 
عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ 945/000/000 ریال بصورت یك یا تركیبی 
از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه 
نقد میبایست به شماره شبا IR 360 10000 41010 4683 8162 801  بانك مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  واریز و  تصویرضمانتنامه یا رسید 

پرداخت وجه؛ در سامانه بارگزاری گردد . 
مهلت و محل تحویل پیشنهادات تكمیل شده : شركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30روز 
یکشنبه مورخ  1400/12/01  ، نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات 
الكترونیك دولت)ستاد( و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك 
و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.

زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1400/12/07 
در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان جعفر 
شهری )سپند(- پالك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( 
كمیسیون  محل  در  مناقصه   در  كنندگان  شركت  حضور  شد.  خواهد  خوانده  و  بازگشایی 

مناقصات در روز بازگشایی پاكات الزامی می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر به پایگاههای ذیل مراجعه و یا با شماره 61630433 و 021-61630431 

تماس حاصل فرمائید.
www.shana.ir                               www.setadiran.ir                                www.ioptc.ir

روابط عمومیتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25 نوبت دوم : 1400/10/29

شناسه آگهی : 1257067

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای  با اخذ سپرده )2000001105000220 (
ت دوم(

) نوب

رشکت ملی اپالیش و پخش رفآورده اهی نفتی  اریان
رشکت خطوط لوهل و مخاربات نفت اریان

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند.

لذا كلیه شركت هایی كه فعالیت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نوبت دوم با مراجعه به سایت www.setadiran.ir، نسبت 
به چاپ و تكمیل » فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب « و بارگذاری آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابی كیفی 

)برای معامالت كمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابی كیفی، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامی است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمین شركت در مناقصه -/000ر200ر881ر5 ریال می باشد.

واحد عمومی تدارکات خرید کاالی داخلی )تلفن 24673 -061-341( تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/29 تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/11/03                          

شناسه آگهی: 1261617

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
تقاضای شماره : 08-21-89-9930230
0008219930230 DT 3 : مناقصه شماره

ت اول(
) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص( 

مبلغ تضمین به ریالشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

-/000ر200ر881ر250000020000922880005895 كیلوازت مایع1

 موضـوع مناقصـه: تامیـن راننـده پایـه یکـم رانندگـی اتوبـوس و ماشـین آالت سـنگین بـه تعـداد 
15 نفر مطابق شرح مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه منضم.

مهلـت دریافـت اسـناد حداکثـر تـا تاریـخ 1400/11/19 از اداره پیمـان و رسـیدگی، مهلـت قبـول 
پیشـنهادات حداکثـر تـا تاریـخ 1400/11/21 و بازگشـایی پـاکات در مـورخ 1400/11/24 در محـل 

شـهرداری کاشـان خواهـد بـود.
- سـپرده شـرکت در مناقصه مبلغ 1.750.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 

حداقل سـه ماهه یا سـپرده نقدی در وجه شـهرداری کاشـان
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند، سپرده 

شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن 55440055)031(  
شهردار کاشان-  حسن بخشنده امنیه تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/29   نوبت دوم: 1400/11/9                          

ت اول(آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/80
) نوب

مناقصه  برگزاری  جهت  کیفی  ارزیابی  فراخوان  درنظردارد  ایران  گاز  انتقال  عملیات  پنج  منطقه 
عمومی"فوق" به شماره مناقصه 35728000115 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا 
ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به 

آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارفراخوان در سامانه 
ستاد تاریخ 1400/10/27 می  باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به آدرس مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 19 روز  دوشنبه  1400/11/04
2- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 19 روز  دوشنبه  1400/11/18

3- اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 

- آدرس : شیراز ، بزرگراه امام خمینی ، حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان ، منطقه پنج 
عملیات انتقال گاز ، کدپستی 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

- شماره فراخوان درسامانه ستاد: 2000093261000030  
4- تاریخ درج آگهی:

- تاریخ آگهی نوبت اول :  روز  دوشنبه   1400/10/27
- تاریخ آگهی نوبت دوم :  روز  چهارشنبه  1400/10/29

 5- درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه با شماره تلفن  07138132404  
و موارد مرتبط فنی با شماره تلفن 07138132338  تــماس حاصل نمایند.

6- تامین کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط  مناقصه گر ممنوع است.
7- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه .

- مرکزتماس : 021-41934
- دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز        )87200042( تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/27   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/29                          

شناسه آگهی: 1258237

» رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد «
  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین  اتصاالت عایقی  منطقه 5 عملیات انتقال گاز
ت دوم(

) نوب

شركت  انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز 

احداث پایگاه امداد و نجات 
طبس توسط شرکت تهیه و 

تولید مواد معدنی ایران
با احداث پایگاه امداد و نجات در طبس و ایجاد سیستم 
مانیتورینگ و ردیاب پرسنل به صورت پایش آنالین که برای 
اولین بار در معادن زغال ســنگ کشــور در مجتمع »ممرادکو 

طبس« اجرا شده است، گام موثری برداشته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، پرهام خواجه پور با بیان این مطلب گفت: ایمپاسکو در 
راستای حفظ محیط زیست و صیانت از این سرمایه ملی اقدامات 
مهمی در سطح کشور و کالن انجام داده است. در این خصوص 
می توان به تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست و مشارکت 
معادن برای اولین بار در سطح کشور در فراخوان معادن سبز 
نام برد.خواجه پور خاطر نشان کرد: اخذ مجوز زیست محیطی 
معدن طالی دره اشکی و هیرد، خارج شدن اکثر مجتمع ها از 
لیست صنایع آالینده، استفاده بهینه و مدیریت مصرف آب با 
اجــرای پروژه هایــی نظیر ســاخت تیکنر و فیلتر پرس و تصفیه 
فاضالب در مجتمع سرب نخلک که ماحصل آن استفاده از آب 
افق ۲۴۰ تونل و تصفیه جهت مصارف بهداشتی است، ازجمله 
 HSEE اقدامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بخش
است.مدیر HSEE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح 
کرد: مجتمع طالی موته با استفاده از کاشت گونه های خاص 
گیاهی که منجر به پایش آلودگی زیست محیطی در سد های 
باطله شده است، اقدامات موثری انجام داده است.وی اظهار 
داشت: ایمپاسکو با پیاده سازی نظام مدیریت سبز و اخذ گواهی 
تفکیک پســماند از مبدا، از اداره مدیریت پســماند شــهرداری، 
اخــذ برچســب انــرژی گریــد G ســاختمان های غیر مســکونی، 
انجــام معاینــه فنــی موتورخانــه با هدف بهینه ســازی انــرژی و 
کاهش انتشار آالینده های هوا و همچنین انجام ممیزی فنی 
انرژی ســاختمان گام موثری در راســتای حفظ محیط زیست و 
استفاده بهینه از انرژی برداشته است.مدیر HSEE شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰ با توجه 
به شاخص های ذکر شده افزایش کل ساعت کارکرد به میزان 
۱۹ درصد، کاهش ضریب شــدت حوادث به میزان ۶۸ درصد، 
افزایش ضریب تکرار حوادث به میزان ۱۳ درصد را داشته است 
که با برنامه ریزی جهت اجرای صحیح اصول ایمنی و انجام طرح 
ارتقاء جامع HSEE در مجتمع های تحت پوشش طی سه سال 
جهت همسان سازی مجتمع های تابعه و بهبود ارزیابی ریسک 
و سیستم بازرسی به صورت نرم افزاری و نیز تربیت افسرهای 
آتشنشانی در جهت پیشبرد اهداف و بهبود عملکرد برنامه ریزی 

کرده است.

 مرگ سلول های سرطانی 

با داروی ایرانی
محققــان در یــک شــرکت دانــش بنیــان داروی درمان 
سرطان سینه را با فناوری به تولید رسانده اند که قرار است 

به کشورهای اوراسیا صادر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ۴ روزه دستاوردهای 
حــوزه نانــو در خانه نواوری و فنــاوری ایران به نمایش درآمده 
که روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری، ۵۵ محصول 
آن رونمایــی شــد. محصــوالت رونمایــی شــده در نمایشــگاه 
و  آب  ســالمت،  حوزه هــای  در  نانــو،  فنــاوری  دســتاوردهای 
محیط زیست، انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، خودرو و حمل و 
نقل، عمران و ساختمان هستند.یکی از محصوالتی که رونمایی 
شــد داروی درمانی ســرطان پستان »تراســتوزوماب اِمتاسین 
)Transtuzumab Emtanisine( « بــود کــه توســط محققــان 

کشور در یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده است. این 
دارو که جزء داروهای وارداتی بوده تاکنون هزینه های واردات 
زیادی را بر دوش کشور تحمیل می کرد.کیوان حاجی احمدی 
نماینده شرکت دانش بنیان تولید کننده داروی درمان سرطان 
در حاشــیه این نمایشــگاه به خبرنگار مهرگفت: این دارو یک 
ترکیب زوج شده یا »کونژوگه« آنتی بادی دارو است و در آن 
»تراستوزوماب« به عنوان آنتی بادی منوکلونال انسانی )از نوع 
 DM۱ از طریق یک مولکول اتصال دهنده به ) IgGI Anti-HER۲
)مشتق شده از میتانسین( به عنوان مهارکننده میکروتوبول، 
متصل شــده اســت.وی اضافه کرد: این داروی تولید شــده در 
شــرکت، پــس از اتصال به گیرنــده HER۲) گیرنده اختصاصی 
سلول های سرطانی( به واسطه گیرنده های درون سلولی، منجر 
به آزادسازی DM۱ به داخل سلول و متعاقب آن مرگ سلول 
سرطانی خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه در تولید این دارو از 
فنــاوری نانــو بهره برده ایم، گفت: بهره گیری از نانوفناوری در 
این دارو، باعث تجمیع روش های ایمونوتراپی و شیمی درمانی 
شده است.به گفته حاجی احمدی، »تراستوزوماب اِمتاسین 
)Transtuzumab Emtanisine( « بــه صــورت تــک دارویی در 

درمان بیماران مبتال به سرطان متاستاتیک پستان HER۲ مثبت 
که قبالً تراستوزوماب و تاکسان را به طور جداگانه یا ترکیبی 

دریافت کرده اند، تجویز می شود.

زینب غضنفری
در دو سال اخیر بازار سهام در ایران با فراز 
و فــرود فراوانــی مواجــه شــده و بســیاری از تــازه 
واردیــن، عطــای این بازار را به لقای آن بخشــیده 
و بــا تابلــو قرمز رنگــش خداحافظی کرده اند، اما 
نباید فراموش کنیم که قهر کامل با این بازارهم 

به زیان شما تمام می شود.
البته زیان نه به تعریف معمول آن بلکه قهر 
کامل با بازار سرمایه به معنی پست کردن به تمام 
فرصت هایــی اســت که مــی توان در البــه الی این 
آشــفتگی ها از آن منتفع شــد و همین نکته ساده 
وجه ممیز برخورد حرفه ای ها و غیر حرفه ای ها بازار 

سرمایه است.
همــه می دانیــم کــه بازار ســرمایه یــک اخبار 
بسیار حساس است ولی در میان سونامی دائمی 
اخبــار و جریــان های تاثیر گذار بــر این بازار دهن 
بین و ترسو یک پناهگاه تقریبا دائمی وجود دارد و 
آن هم سهم های بنیادی هستند که در فهرست 
طوالنــی نمادهــای ســبز و قرمــز بــازار جــا خــوش 

کرده اند.
ســهم هایی که براســاس نسبت های مالی و 
فضای بازارها پایگاهی مطمئن و به دور از زلزله های 
تلقــی  ســرمایه  صاحبــان  بــرای  اقتصــاد   دائمــی 

می شــوند. امــا چطــور مــی تــوان ایــن ســهم هــا را 
تشخیص داد؟

تمامی تحلیل گران بازار ســرمایه در بررســی 
صورتهای مالی شرکتها بر اهمیت یک نکته اتفاق 
نظر دارند و آنهم سهم و نقش درآمدهای عملیاتی 

در تعریف وضعیت شرکتها.
بنــگاه و نمــادی می توانــد ادعــا کنــد یک ســهم 
بنیــادی قابــل اتکا اســت که درآمــد عملیاتی تثبیت 
شــده و مطمئنی داشــته باشــد. حال شــاید به نظر 
شــرکتهای  حتــی  کــه  اقتصــادی  شــرایط  در  برســد 
صادراتــی نیــز در اقتصادی ایران نمی توانند در مورد 
ارقام مربوط به درآمدهای عملیاتی خود با قاطعیت 
ســهم های  بــه  می توانیــم  چگونــه  کننــد؛  صحبــت 
تشخیص بنیادی براساس درآمد عملیاتی برسید؟

در پاســخ بــه ایــن پرســش بهتــر اســت یــک 
نماد را مورد بررســی قرار دهیم، نمادی که ریالی 
اســت و در مقایســه بــا ســهم هــای بــزرگ بــازار 
درآمدعملیاتی آن کمترین تاثیر را از نوســان نرخ 

ارز می گیرد.
نماد همراه که نشانگر شرکت همراه اول در 
تابلو بازار سرمایه است. براساس آخرین صورتهای 
مالــی شــش ماهــه منتشــر شــده در کــدال میزان 
درآمدهای عملیاتی این شرکت طی نیمه نخست 

سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶ درصد رشد داشته است.
همراه اول در اطالعات و صورت های مالی میان 
دوره ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سال 
۱۴۰۰ )حسابرسی شــده( منتشرشــده ۱۵ آذر ۱۴۰۰ 
در تارنمــای کــدال، درآمدهای عملیاتی این شــرکت 
۲۶درصــد، ســود )زیــان( ناخالص آن نیــز ۱۹ درصد 

نسبت به ۶ماهه سال گذشته رشد نشان می دهد.
این افزایش درآمد عملیاتی و سود همراه اول 
در حالی اتفاق می افتد که ســال گذشــته کشور با 
تورم حدود ۵۰درصدی مواجه بود. یعنی شرکت در 
همــه امــور خود از جمله حقوق و دســتمزد، حمل 
ونقــل و از همــه مهــم تــر جایگزینــی و ســرویس 
قطعات قدیمی با جدید در روزگاری که ارز هر روز 
افزایــش پیــدا می کــرد. اگر نبــوغ مدیریت کاهش 
هزینه نبود گزارش ۶ماهه این شرکت به گونه ای 
دیگر بود. به عبارت دیگر، اگر افزایش قسمتی از 
هزینه های شرکت که در اثر تورم اجتناب ناپذیر بود 
سود و زیان ناخالص شرکت بیشتر از ۱۹درصد بود. 
حال در نظر داشته باشید که در کنار عوامل 
مورد اشاره بازار سهام در نیمه نخست سال در کل 
بازدهی معادل ۶ درصد را ارایه داده است که اگر 

این رقم را با بازار های موازی مانند ارز و طال و حتی 
نرخ سپرده بانکی مقایسه کنیم متوسط زیانی بین 
۲ تا ۱۲ درصد را برای کسانی به دنبال داشته است 
که بی توجه به سهم های بنیادی ماننده همراه به 

تنظیم پرتفوی خود اقدام کرده اند.
در ادامه، نکته دیگری که شاید باید در رابطه 
بــا یک ســهم بنیادی مــورد توجه قــرار گیرد بازهم 
بازه زمانی اســت که صورتهای مالی شــرکتها به ما 
نشــان میدهند. ســوال هوشــمندانه ای اســت که 
می پرسید، با توجه به آنکه صورتهای مالی عملکرد 
گذشــته شــرکت را بازتاب می دهند چه تضمینی 
وجود دارد که در آینده همین وضعیت در عملکرد 

شرکت حفظ شود؟
بازهــم بــه مقــال خــود برگردیــم. نمــاد همــراه 
و بــازاری در آن فعالیــت مــی کنــد، یعنــی خدمــات 

ارتباطی و شــبکه اینترنت. در این بازار شــرط تداوم 
حضور و حفظ سهم بازار حرکت با فناوری روز است.
اینجــا بایــد ســری بزنیــم بــه دنیــای پرتالطــم 
هــای  ســردرگمی  بــدون  و  هدفمنــد  ولــی  اخبــار 
ناشی از بی هدفی بسیاری از کسانی که در میان 

سونامی اخبار غرق می شوند.
در مورد عملکرد شرکت همراه اول عناوینی 
مانند زیر برمی خوریم که در بسیاری از رسانه های 
جریــان اصلــی و رســمی کشــور منتشــر شــده اند: 
»رشــد ســهم بــازار ســیم کارت هــای فعــال همراه 
اول در ســال ۱۳۹۹«، » ثبت رکوردهای جدید در 
»همراه من« با ۲۶.۷ میلیون مشترک منحصر به 
فرد«، » استقبال مشترکان همراه اول از »همراه 
یار« با ثبت رضایت ۹۶ درصدی«، » پاسخگویی به 
بیش از ۹۰ درصد شــکایات ســامانه ۱۹۵ در کمتر 
از ۳ روز«، » شــرح گزارش دســتاوردهای توسعه 

.»۵G شبکه با پرچمداری
تمامــی اخبار فــوق با توجه به آنکه در منابع 
رســمی منتشــر شــده اند حتــی اگــر رنــگ و بــوی 
تبلیغاتی داشته باشند، در بدبینانه ترین ارزیابی ها 
هم نشان از حرکت توسعه ای شرکت همراه اول 
دارد. همچین رضایت مشــتریان شــرکت نیز خود 
تضمینی بر تداوم روند درآمدزایی عملیاتی شرکت 

همراه اول است.
در چنین شرایطی حتی بدون نیاز به اطالعات 
پشت پرده و سیگنالهای انچنانی می توان متوجه 
شــد کــه همــراه جایگاه خــود را در میــان نمادهای 

بنیادی بازار تثبیت کرده است.
بــه خصــوص حرکت به ســمت ارایه خدمات 
G۵ کــه نســل آتی خدمات دیتــا و ارتباطات به آن 
وابســته اســت، نشــان از تثبیت روند رو به رشــد 

درآمدهای این شرکت دارد.
به هر صورت همانطورکه اشــاره شد، قهر با 
بازار سرمایه و بی توجهی به نمادهای بنیادین این 
بازار می تواند به معنی فرصت سوزی تلقی شود که 
شاید با توجه به امواج دائمی تورم در اقتصاد ایران 

غیر قابل جبران باشد.     

مجمع شرکت هلدینگ صنعتی و معدنی 
ســهامداران  صددرصــدی  حضــور  بــا  غدیــر 
تشــکیل شــد. این شرکت قرار است به زودی 

عرضه اولیه شود.
سید ابوتراب فاضل، مدیر عامل هلدینگ 
بیــن المللی توســعه صنایــع و معادن غدیر در 
ایــن مجمــع گفت:  ان ای وی شــرکت ۶۳ هزار 
میلیــارد تومــان اســت کــه بــه ازای هــر ســهم 
۴۸۶۴۰ ریــال خواهــد بــود. بهمــن مــاه جــاری 
احتماال زمان عرضه اولیه این هلدینگ اســت.

وی افــزود: نیــاز به افزایش ســرمایه برای 
هلدینگ وجود دارد. افزایش ۲درصدی قیمت 
فروش کلوخه به شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهــر انجام شــده اســت. بــا حمایــت غدیر اخذ 
مجــوز از ســازمان بــورس جهــت انتقــال ۱۸.۹ 
ســهام بــه نــام هلدینگ انجام شــد.این مجمع 
به ازای هر سهم ۱۴۷ تومان سود تقسیم کرد.

همچنیــن در مجمــع اعــالم شــد: انتشــار 
اوراق اجاره فوالد غدیر ایرانیان مجوز سازمان 
بــورس را دریافت کرده اســت.مجمع هلدینگ 
صنعتــی و معدنــی غدیر با حضور ۱۰۰ درصدی 
سهامداران تشکیل شد. این مجمع ۱۴۷ تومان 

تقسیم کرد.
سید ابوتراب فاضل، مدیر عامل هلدینگ 
بیــن الملــی صنایــع و معــادن غدیــر در مجمــع 
امــروز گفــت:  بهمــن ماه جــاری احتمــاال زمان 
عرضه اولیه این هلدینگ اســت  و با توجه به 
پــروژه هــای پیش رو نیــاز به افزایش ســرمایه 

برای هلدینگ وجود دارد.
فاضــل گفــت: کســب امتیاز بهــره برداری 
از معادن چهارگانه مس ســمنان، برنده شدن 
در مزایــده فســفات چــرام اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمد، برنده شدن در مزایده معدن سنگ 
آهن گزستان استان یزد، برنده شدن در مزایده 

معدن طالی خونیک اســتان خراســان جنوبی، 
احیــاء پــروژه طال جنگ ســر اســتان آذربایجان 

غربی از دیگر دستاورد های شرکت است.
وی افــزود: بــا توجه به اینکه شــرکت بین 
المللــی توســعه صنایــع و معــادن غدیــر یــک 
بــرای  هلدینــگ می باشــد، مناســبترین روش 
تعیین ارزش منصفانه،روش خالص ارزش روز 
دارایــی ها NAV  اســت. براســاس محاســبات 
صــورت گرفتــه خالــص ارزش روز دارایــی های 
شرکت بالغ بـر ۶٣٢ هزار میلیارد ریال تخمین 
زده می شود و NAV هر سهم آن۶۴٠,۴٨ ریـال 

اسـت.
فاضل گفت:پروژه های شمش آلومینیوم 
شــرکت آلومینیــوم جنــوب و کنســانتره خـــط 
٣ شــرکت گهرزمیــن و افزایــش ظرفیــت ١٠٠ 
هزارتنی شرکت فوالد شاهرود، به بهره برداری 

رسیده اند.

تثبیت جایگاه نماد همراه در جمع سهم های بنیادی 

عرضه اولیه هلدینگ صنعتی و معدنی غدیر به زودی انجام می شود

اخبـــــــــــــــــار
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شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 002114 مورخ 1400/10/11 صادره از 
شورای اسامی شهر پرند ، درنظردارد اجرای پروژه احداث و ساخت سوله 
سامانه مدیریت شهری 137 شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با 

شرایط ذیل واگذار نماید. 
1. موضوع مناقصه : احداث و ساخت سوله سامانه مدیریت شهری 137 
شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اساس فهرست بهای راه و باند 1400

2. محل اجراء پروژه: شهر پرند
3. مدت زمان اجرا:شش ماه

4.  مبلغ اعتبار:30/000/000/000 ریال)سی میلیارد ریال(
5. مهلت و محل توزیع و عودت اسناد : محل دریافت اسناد واحد 
امور پیمانهای شهرداری پرند میباشد.مهلت فروش و توزیع اسناد به مدت 
5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 
لغایت پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/11/3 میباشد و مهلت 
تحویل و عودت اسناد به شهرداری ،پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 

1400/11/10 میباشد.

6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:500/000/000 /1 ریال )یک میلیارد 
و پانصد میلیون( ریال 

7. محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت:بازگشایی پاکات روز 
دوشنبه مورخ 1400/11/11 در شهرداری پرند میباشد.

8. شهرداری در قبول یا  رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
9. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

10.هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال میباشد. 
ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صاحیت در رشته های مورد نیاز و 

تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در 
مناقصه جهت انعقاد قرار داد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد. اطاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان میتوانند 
جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس :کیلومتر 30 اتوبان تهران – ساوه، 

شهر جدید پرند،میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

 حمید رضا اله یاری
شهردار پرند نوبت اول : 1400/10/22               نوبت دوم : 1400/10/29

ت دوم(آگهی مناقصه عمومی
) نوب

مفقودی
بــرگ سبـــز خــودرو افســانه مـرادی، کـــد مــلــی 1-422547-006 و شـماره 
بـک  هـاچ  پـژو  خـودرو  بـه  مربـوط  فرزنـد غامحسـین   شناسـنامه 3574، 

TU5 206، رنگ سفید - روغنی، مدل 1395 شماره پاک 99 ایران 172 هـ 37، 

شـماره شاسـی NAAP13FE1GJ872961، شـماره موتـور163B0271290 بـه 
نـام افسـانه مـرادی در تاریـخ 1400/10/28 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار 

سـاقط می باشد.

مفقودی
شاسـی  شـماره  بـه   206 پـژو  سـواری  اتومبیـل  سـبز  بـرگ 
انتــظـــامـــی   پــــاک   4510596 موتـور  شمـــاره   21514393 
ایران 43 - 363 و 75 متعلق به آقای محمد امین امینی ارمکی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 آگهی موضوع ماده  3  قانون و ماده 13 آئیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر رأی شـماره 140060329012008696 – 1400/10/27هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبت ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای/خانم محمدعلی قاسـمی بشـماره 
شناسـنامه 1904  کدملـی 4608925423 صـادره از گرمسـار فرزنـد رجبعلـی در ششـدانگ یـک 
باب خانه مسـکونی و کارگاه نجاری در دو طبقه به مسـاحت 263.30 مترمربع از پاک 4 فرعی 
از 1 اصلـی واقـع در بلـوار راه آهـن حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار خریـداری از وراث محمدباقـری محـرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادر خواهد شـد. شناسـه : 1262293
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/16

علی اکبر شاه حسینی ـ  رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060329012008652 – 1400/10/26 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا قباخلو  به شـماره شناسـنامه 
2985 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4608936255 فرزنـد ذوالفقـار در سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مسـکونی محصور به مسـاحت 2063/65 متر مربع پاک 
7 -  اصلی واقع در روستای لجران حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
قباخلـو محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. شناسـه : 1261262
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/16         

 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

آگهی ابالغ طالق 
به خانم فرشته برومند فرزند شعبان )مجهول المکان(

خانـم فرشـته برومنـد فرزنـد شـعبان بدیـن وسـیله بـه شـما ابـاغ و اخطـار مـی گردد ظرف مـدت ده 
روز پس از رویت این اخطار جهت اجرای دادنامه و ثبت طاق بین شما و آقای محمد فتحیه وفق 
دادنامـه بـه شـماره 140049390000705264و شـماره بایگانـی 0000135 مـورخ 1400/5/31صادره 
از شـعبه اول دادگاه عمومـی شهرسـتان مهدیشـهر کـه قطعیـت آن نیـز اعـام شـده در دفتـر طـاق 
شـماره هشـت آرادان بـه آدرس آرادان- بلـوار کانتـری- چهـارراه سـعیدی حاضـر گردیـد در غیـر ایـن 

صـورت وفـق مقـررات طـاق ثبـت خواهـد شـد و اعتراض بعدی شـما مسـموع نخواهد بود. 
سر دفتر ازدواج شماره 11 و طالق شماره 8 آرادان- ابوالفضل شوریابی

برگزاری ۵۹ دوره آموزشی 
تخصصی در حوزه صنایع 

کوچک خراسان رضوی 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان 
رضوی اعالم کرد که از ابتدای امسال ۵۹ دوره آموزش 
تخصصــی بــه میزان ۲ هزار و ۲۰۰ نفرســاعت در حوزه 

صنایع کوچک استان برگزار شده است.
علــی بهرامی زاده دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: 
برنامه ریــزی در خصوص برگزاری دوره های آموزشــی در 
حوزه صنایع کوچک بر مبنای نیازســنجی جامع و کامل 
از واحدهای تولیدی و به صورت ساالنه انجام می شود.
او ادامه داد: پارســال نیازســنجی جامعی در زمینه 
آموزش هــای تخصصی در حوزه صنایع کوچک خراســان 
رضــوی انجــام گرفــت و ۲ مناقصه عمومــی برای انتخاب 
شــرکت واجد شــرایط ارائه این آموزش ها برگزار شد اما 

شرکت مورد نظر انتخاب نشد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان 
رضــوی گفت: امســال طبق روال گذشــته بــرای برگزاری 
دوره های آموزشی ویژه صنایع کوچک از مراکز آموزشی 
تشــکل های صنعتــی و تجــاری اســتان از قبیــل انجمــن 
مدیــران صنایــع، خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، اتــاق 
بازرگانــی اســتان، اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای و 
ســایر شــرکت های ذی صــاح کــه دارای مجــوز آموزشــی 
هســتند، بهره گرفتیم. بهرامی زاده افزود: در این راســتا 
تاکنون ۵۹ دوره آموزشی در حوزه های مختلف صنعتی 
بــه میــزان ۲ هــزار و ۲۰۰ نفرســاعت در حــوزه صنایــع 
کوچــک خراســان رضوی برگزار شــده اســت که تــا پایان 
امســال بــه ۱۲۰ دوره آموزشــی به میــزان 4 هزار و ۳۰۰ 

نفرساعت خواهد رسید.

افزایش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در 

شهرک های صنعتی اردبیل 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اردبیــل از افزایش ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 

شهرک های صنعتی این استان خبر داد.
محمــد اهلــی دیــروز بــه ایرنا گفت: ســال گذشــته 
در  ســرمایه گذاران  بــا  زمیــن  واگــذاری  قــرارداد   ۱۸۸
شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان  منعقد شــد که این 

آمار یک رکورد برای صنعتی استان محسوب می شود.
او اظهار کرد: در سال های گذشته  ۳4 هکتار زمین 
صنعتی به متقاضیان برای ســرمایه گذاری واگذار شــده 
بــود کــه اکنــون این آمــار به  ۶۷ هکتــار افزایش یافته و 
میزان کل قراردادهای این شرکت هم با سرمایه گذاران 
بــه بیــش از یــک هــزار و 4۷۰ قــرارداد واگــذاری زمیــن 
رســیده اســت. مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اردبیــل ادامــه داد: از میــان ۲۰ شــهرک و ناحیــه 
صنعتــی اســتان در ۱۵ شــهرک و ناحیــه صنعتــی امکان 
واگــذاری زمین به ســرمایه گذاران وجــود دارد و عملیات 
آماده ســازی زمین برای واگذاری به ســرمایه گذاران در ۲ 

ناحیه صنعتی دیگر نیز آغاز شده است
اهلی با بیان اینکه با تاش مدیران شرکت خدماتی 
شــهرک های صنعتــی اردبیــل معابــر و راه های دسترســی 
این ۲ شــهرک برف روبی و بازگشــایی شــده اســت، افزود: 
طــی چنــد روز گذشــته شــاهد بــارش بــرف شــدیدی در 
اســتان هســتیم کــه در کنــار خیــر و بــرکات ایــن رحمــت 
الهی، برخی مشکات را در راه های دسترسی شهرک های 
صنعتی شاهد بودیم. او ادامه داد: به محض بارش برف، 
کمیته بحران در شــرکت شــهرک های صنعتی تشــکیل و 
اقدامات الزم برای بازگشــایی معابر آغاز شــد. مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل بــا بیــان 
اینکه برف روبی و بازگشــایی معابر شــهرک های صنعتی 
برف گیــر اســتان بــا ســرعت بســیار مناســبی بــه انجــام 
رســید، تشــریح کــرد: بــا بازگشــایی راه هــای دسترســی، 
امــکان عبــور و مرور وســایل نقلیه و کارگــران واحدهای 
تولیدی در اکثر شهرک های صنعتی میسر شده و چرخ 
تولید واحدهای صنعتی در حال فعالیت اســت. اســتان 

اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.

احیای بنادر استان بوشهر 
در گرو اعمال ۲۰درصد 

تخفیف گمرکی 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  قائم مقــام 
خصوصــی اســتان بوشــهر تاکیــد کرد که راهــکار احیای 
بنادر این استان اختصاص ۲۰ درصد تخفیف گمرکی و 
اعمال مشوق هایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی 

است.
ندیــر پورجــم دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
بنادر همجوار اســتان بوشــهر تخفیف های بسیار خوبی 
در زمینه صادرات و واردات برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
کردند که جذابیت بســیار خوبی برای بنادر آن ها ایجاد 

شده است.
او بیان کرد: با این وجود بنادر استان بوشهر فاقد 
ایــن تخفیف هــا هســتند و ایــن رویه رکــود در بنادر این 

استان را در پی داشته است.
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای  قائم مقــام 
خصوصــی اســتان بوشــهر تاکیــد کــرد: اعمــال ۲۰ درصد 
تخفیــف گمرکــی می توانــد بــرای احیــای بنادر ما بســیار 

موثر و در حیطه اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشد.
پورجم یادآور شد: در زمانی که ۲۰ درصد تخفیف 
گمرکــی در بوشــهر اعمــال می شــد مشــکات ناشــی از 
بیکاری نظیر جرائم کاهش ۱4 درصدی داشت و تمامی 
مشــاغل مرتبــط بــا گمــرک فعــال بــود کــه این دســتاورد 

منجر به اشتغال شمار زیادی از جوانان شده بود.
او اظهــار کــرد: نبــود خط راه آهن، جاده دسترســی 
و مشــکات زیرســاختی باعث رکود بندرهای این استان 
شده که راهکار آن اعمال مشوق ها در زمینه تخفیفات 

عوارض از سوی سازمان بنادر است.
عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندر بوشــهر 
بــا  بوشــهر  اســتان  بنــادر  رقابت پذیــری  بــرای  گفــت: 
استان های دیگر باید این تخفیف اعمال شود که باعث 
جذابیــت بــرای حضــور فعــاالن اقتصادی در این اســتان 

شود.
اعتبــار  اختصــاص  خواســتار  همچنیــن  پورجــم 
بــرای ســپر حفاظتــی کانــال بنــدر و الیروبی کانــال برای 
پهلوگیری کشتی های ۵۰ هزار تنی در بندر بوشهر شد.
ســال ۹۵ پیرو نامه ســازمان توســعه تجارت ایران 
مصوبــه ســتاد تدابیــر ویــژه تخفیفــات ۲۰ درصــد ســود 
بازرگانی کاالهای وارداتی از مبدا امارات به بندر بوشهر 
لغــو شــد و ســال ۹۸ ایــن تخفیف به طــور مجدد اعمال 

شد ولی پس از گذشت مدتی دوباره لغو شد.

برگزاری نخستین جلسه 
هم اندیشی استقبال از بهار 

14۰1 در شهرداری گرگان
در  گــرگان  شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
نخســتین جلســه هم اندیشــی و برنامه ریزی اســتقبال 
از بهــار ۱۴۰۱ بــا حضــور معاونان، مدیــران و نمایندگان 
گــرگان  شــهرداری  واحدهــای  و  مناطــق  ســازمان ها، 
در دفتــر حــوزه معاونــت خدمــات شــهری اعــالم کــرد 
کــه ایــن نشســت در روزهــای پایانــی دی بــا توجــه بــه 
نزدیــک شــدن بــه فصــل بهــار و ایام نــوروز در راســتای 
ارائــه خدمات رســانی مطلوب و متفاوت در مقایســه با 

سال های قبل برگزار شده است.
احمد ســاالری اظهار کرد: طرح اســتقبال از بهار از 
یکم اسفند ۱4۰۰ در سطح شهر شروع خواهد شد و تا 

۱4 فروردین ۱4۰۱ ادامه خواهد داشت.
او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مطالبــه شــهروندان 
و ادامــه شــیوع ویــروس کرونــا تــاش خواهــد شــد در 
ســال جدیــد در اقدامات اجرایــی، گل کاری و المان های 
نــوروزی از لحــاظ کمــی و کیفــی ســالی متفاوت تــر از 

گذشته را شاهد باشیم.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان ادامه داد: 
اجــرای طــرح اســتقبال از بهــار نقــش مهمــی در ایجــاد 
نشاط و شادابی فضای عمومی شهر و شهروندان ایجاد 

می نماید.
بــه گفتــه ســاالری، آماده ســازی المان هــای جدید، 
گل کاری، حذف زوائد بصری، شست وشو و رنگ آمیزی 
جــداول، بازســازی و رنگ آمیزی مخــازن زباله، نظافت و 
پاکسازی ویژه ورودی ها و خروجی ها و مراکز گردشگری 
و اماکن عمومی و همچنین لکه گیری آســفالت و توجه 
ویــژه بــه محات کــم برخوردار از جمله مواردی هســتند 

که در قالب طرح استقبال از بهار اجرا می شود.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام در جریــان ســفر بــه کهگیلویــه 
از  بهره بــرداری  مراســم  در  و  بویراحمــد  و 
مدرســه برکــت شــهید مصطفــی خمینــی در 
روســتای جاورده و پایگاه سالمت شهرستان 
دیشــموک در این اســتان از اجــرای ۴۲ هزار 
طــرح عمرانــی و زیربنایــی در مناطق محروم 

کشور خبر داد.
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  ترکمانــه  محمــد 
تکمیــل ۵۷  و  ســاخت  برکــت  بنیــاد  افــزود: 
هزار طرح عمرانی و زیربنایی شامل مدرسه، 
بیمارستان، کتابخانه، دارالقرآن، آزمایشگاه، 
خانــه  مصلــی،  اورژانــس،  پایــگاه  مســجد، 
بهداشــت، حــوزه علمیــه، خانــه عالــم، مرکــز 
مرکــز  ســامت،  پایــگاه  پزشــکی،  تجهیــزات 
بهداشــت، مرکــز جامع ســامت، احــداث پل، 
راه ســازی و آب رســانی را در مناطــق محــروم 
و روســتایی کشــور در دســتور کار دارد کــه از 
ایــن تعــداد، 4۲ هــزار طرح تکمیل شــده و به 

بهره برداری رسیده است.
او درباره پروژه های عمرانی افتتاح شده 
در کهگیلویه و بویراحمد توضیح داد: مدرسه 
۶ کاســه برکــت شــهید مصطفــی خمینــی در 
روســتای جاورده شهرستان کهگیلویه ساخته 
و تقدیم دانش آموزان این منطقه شده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت از تعهــد بنیــاد 
برای ساخت این مدرسه ۶ کاسه ۱۰ میلیارد 

و 4۰۰ میلیون ریال خبر داد.
ترکمانه درباره مدرسه سازی بنیاد برکت 

در کهگیلویــه و بویراحمــد بیــان کــرد: بنیــاد 
متعهد به ســاخت ۸۵ مدرســه با ۳4۵ کاس 
درس در مناطــق محــروم و روســتایی اســتان 
اســت کــه تــا بــه امــروز ۳۹ مدرســه بــا ۲۷۷ 
کاس به بهره برداری رسیده است. همچنین 
4۰ پروژه آب رسانی و ۱۵ طرح پل و راه سازی 
در این استان اجرا شده و ۳۲ مسجد و خانه 

عالم ساخته شده است.
او بــا اشــاره بــه افتتــاح پایــگاه ســامت 
برکــت گفــت: بنیــاد برکــت بــرای ســاخت این 
پایــگاه ســامت در شهرســتان دیشــموک یک  
میلیــارد و 4۵۰ میلیــون ریــال اعتبار پرداخت 

کرده است.

 مدیرعامــل بنیــاد برکت ادامــه داد: بنیاد 
ساخت ۶ پروژه بهداشتی شامل پایگاه سامت، 
مرکز بهداشــتی درمانی و خانه بهداشــت را در 
استان کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار دارد 
که از این تعداد، ۳ پروژه افتتاح شده و در حال 

خدمت رسانی به مردم است.
ترکمانــه تاکیــد کــرد: اکنــون ۲۵۰ هــزار 
کشــور  محــروم  مناطــق  ســاکن  دانش آمــوز 
مشــغول تحصیل در مدارس برکت هستند و 
بیــش از ۳ هزار و ۶۰۰ روســتا تحت پوشــش 

فعالیت مدرسه سازی بنیاد قرار دارند.
او با اشاره به فعالیت های مدرسه سازی 
بنیــاد برکــت افــزود: تــا بــه امــروز یک هــزار و 

۷۰۰ مدرســه برکــت با ۱۲ هــزار و ۵۰۰ کاس 
درس در مناطق محروم و روستایی کشور به 
بهره برداری رسیده و تقدیم دانش آموزان این 

مناطق شده است.
مدیرعامــل بنیاد برکت خاطرنشــان کرد: 
بنیــاد تعهــد به ســاخت ۲۷۲ مرکز بهداشــتی 
و درمانــی در کشــور دارد که تــا به امروز ۲۰۰ 

مرکز به بهره برداری رسیده است.
به گفته ترکمانه، این مراکز بهداشــتی و 
درمانــی شــامل خانــه و مرکز بهداشــت، مرکز 
جامع ســامت، آزمایشــگاه، پایگاه اورژانس، 
ســامت  پایــگاه  و  پزشــکی  تجهیــزات  مرکــز 

می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ، 
بــا اشــاره بــه اینکه اکنون حــدود یک میلیون 
و ۹۳۲ هــزار مشــترک گاز طبیعــی در ســطح 
اســتان وجــود دارد، اعــالم کــرد کــه ســاالنه 
بیــش از ۲۲ میلیــارد متر مکعــب گاز مصرف 

می کنند.
ســیدمصطفی علوی درمراســم افتتاحیه 
حــوزه  در  شــرکت  ایــن  عملکــرد  ارزیابــی 
 ۹۹٫۵ اکنــون  افــزود:   HSE اســتانداردهای 
درصد جمعیت اســتان از نعمت گاز برخوردار 

هستند.
او بیان کرد: این شرکت تاکنون توانسته 
اســت، اقدام به طراحی و اجرای بیش از ۲۷ 
هــزار کیلومتــر شــبکه، حــدود یــک میلیــون و 
۱۱۰ هــزار مــورد انشــعاب، بهره مندســازی ۱۱۲ 
شــهر اســتان، ۱۰۶۵ روستا، گازرسانی به ۵۳ 
شــهرک صنعتــی شــامل حــدود ۱۰هــزار واحد 
راه انــدازی  و   C.N.G جایــگاه   ۱۵۶ صنعتــی، 

۲ هــزار و ۵۶4 ایســتگاه تقلیــل فشــار و۳۹۱ 
ایستگاه حفاظت از زنگ کند.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
بــا تاکیــد بــر اهمیــت اســتقرار سیســتم های 
مدیریتــی و لــزوم ســرعت بخشــیدن و تــداوم 
گفــت:   HSE اهــداف  تحقــق  بیشــتر  هرچــه 
توجــه بــه ســامت و ایمنــی افــراد، پیــش نیاز 
صیانــت از منابــع انســانی و افزایش بهره وری 

هر سازمان و شرکت است.
علوی با اشــاره به اقدامات انجام گرفته 
بــه منظور رفع انطباق نداشــتن های ناشــی از 
ممیــزی ســال قبــل، بــر یکپارچــه کــردن همه 
نظام هــای مدیریتــی تاکید و اظهــار کرد : باید 
فرهنــگ HSE بــا تکیه بر آموزش و نظارت در 
همــه پروژه ها، فعالیت ها و مناطق گســترش 
بــا ایجــاد سیســتمی مناســب،  داده شــود و 
اوضــاع بهداشــتی، ایمنــی و محیط زیســتی را 
بــه طــور نظام منــد ارزیابــی کنیم و حــوادث و 

آســیب ها را از طریق حذف زمینه های ناایمن 
و ارتقای سامت افراد به صفر برسانیم.

در  شــرکت  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  او 
 ۱۳۸۷ ســال  از  ســازمانی  تعالــی  راســتای 
اســتراتژی ها ، اهــداف و برنامه هــای خود بر 
مبنــای مدل هــای تعالــی ســازمانی EFQM و 
INQA را طرح ریــزی کــرده اســت و فرآیندها 

 BSC و فعالیت هــای خــود را براســاس مــدل
پایــش  و  ارزیابــی  متــوازن(  امتیــازی  )کارت 

می کند.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
افــزود: ایــن شــرکت در راســتای ارائه خدمات 
الکترونیکــی و تکریــم اربــاب رجــوع اقــدام به 
راه انــدازی ســامانه CRM )ســامانه ارتبــاط بــا 
مشــتریان(، تلفن گویا، ارائه خدمات ازطریق 
دفاتــر  و  کوتــاه  پیــام  ســامانه  ســایت،  وب 

پیشخوان کرده است.
در پایــان علــوی بیــان کــرد: همچنیــن؛ 

برای ماموریت خود مبنی بر برقراری جریان 
ایمــن و پایدار گاز طبیعی اقدام به اســتقرار 
پیاده ســازی  نشــت یابی،  هوشــمند  ســامانه 
نظــام  توســعه  و  پــروژه  کنتــرل  نرم افــزار 
افــزار  نــرم  قالــب  در  تعمیــرات  و  نگهــداری 
امدادرســانی  منظــور  بــه  و  TMMS  کــرده 

مدیریــت  هــدف  بــا  و  موقــع  بــه  و  ســریع 
ســامانه  از  طبیعــی  گاز  حــوادث  کنتــرل  و 
مکانیــزه امــداد شــامل؛ AVL ، IVR و ارتباط 

با مشــتریان استفاده کرده است.
گفتنی است، این شرکت از سال ۱۳4۸ 
ابتــدا بــه عنــوان منطقــه ۲ گازرســانی یکی از 
زیــر مجموعه هــای شــرکت ملــی گاز ایــران بــا 
ماموریــت انتقــال و توزیع گاز فعالیت خود را 
آغــاز کــرد و از ســال ۱۳۷۸ بــه عنوان شــرکت 
گاز اســتان اصفهان با تمرکز بر گازرســانی در 
سه بخش خانگی، عمومی و صنعتی فعالیت 

خود را ادامه داده است.

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان تاکید 
کــرد که برای حمایــت و رونق بندر چابهار به 
عنــوان تنهــا بنــدر اقیانوســی کشــور و تحقق 
منویــات رهبــر معظــم انقالب اســالمی مبنی 
بــر توســعه ســواحل مکــران بایــد تخصیــص 
عــوارض صــادرات در بندر چابهــار ۵۰ درصد 

کمتر از سایر بنادر کشور باشد.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی 
بابیان اینکه تکمیل زیرساخت های ضروری و 
توســعه ای استان در اولویت دولت قرار دارد، 

گفت: چابهار با توجه به موقعیت استراتژیک 
و راهبــردی اش می تواند یک کشــور کوچک را 
توســعه دهد، این بندر نقطه کانونی توســعه 
اســتان و کشــور اســت امــا از ظرفیت هایــش 

استفاده ای نمی شود.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه برای توســعه بندر 
چابهــار بایــد از بودجــه دولتی فاصلــه گرفت، 
بــرای  برنامه ریــزی  حــال  در  کــرد:  عنــوان 
مشــارکت بنگاه هــا، شــرکت های خصوصــی و 
دولتی هستیم تا بتوانیم با مشارکت و سهیم 

کردن آن ها چابهار را توسعه بدهیم.
آزاد  منطقــه  گفــت:  مدرس خیابانــی 
چابهــار بایــد بــه یک منطقه تجــاری و صنعتی 
تبدیــل شــود، یعنــی هــم زیرســاخت ها، هــم 
واحدهــای صنعتــی از جنــس فــرآوری و هــم 
واحدهــای تولیدی متعدد که قابلیت و مزیت 
رقابتــی منطقــه را دارنــد، ایجــاد شــوند. بنــدر 
چابهــار هــم بــدون راه آهــن معنی نــدارد؛ اگر 
بنــدر بــه ریــل و راه آهــن وصل شــود، ظرفیت 
آن چند برابر می شــود و بســیاری از مشکات 

تخلیــه و بارگیری و مشــکات حمل و نقل حل 
خواهد شد.

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـر اقتصــاد
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 خواستی بزن، ولی فقط
رخ به رخ

راضیه حسینی

معــاون اجتماعــی و فرهنگ ترافیــک پلیس راهور: 
»از اظهــارات دبیــر انجمن خودروســازان بســیار تعجب 
ممکــن  چطــور  کــردم. 
است که در یک تصادف 
رانندگی همه خودروها 
از قســمت عقــب دچــار 
آســیب دیدگی شــوند و 
ایــن موضــوع بــه عنوان 
بازنشــدن  بــرای  دلیلــی 
شــود؟  اعــام  ایربــگ 
منطقــی  خیلــی  خــب 
است که وقتی خودرویی از قسمت عقب آسیب ببیند، 
خودرویی دیگر از قسمت جلو با آن برخورد کرده است. 
یعنــی ۶۰ خــودرو بــا هم تصادف کرده انــد و ایربگ هیچ 
کــدام بــاز نشــده، چــون همــه از قســمت عقــب آســیب 
دیده اند؟ انتظار این است به جای پاسخ های غیر فنی، 
غیرمنطقــی و بــه جــای مخــدوش کــردن افــکار عمومــی 
بــه فکــر اصــاح و بهبــود نقایص ایمنــی و ارتقاء کیفیت 

خودروهای تولید داخل باشیم.«
مثــل این که ایربگ در خودروهــای داخلی متفاوت 
از خارجی هــا عمــل می کنــد. مثــاً اگــر اول، خــودرو از 
عقب آسیب ببیند و بعد جلو، حساب نمی شود. ایربگ 
می گویــد: »قبــول نیســت. اول باید جلــو می خورد. حاال 
کــه این جوریــه اگــه کل ماشــین تــو یه قوطی تــن ماهی 

جاشه هم من باز نمی شم.« 
ولــی اصاً نگران نباشــید ما برای شــما راهکارهای 
ویژه ای داریم. دارندگان محترم خودروهای داخلی لطفاً 
از ایــن بــه بعــد دقــت کنیــد. بایــد حواس تــان باشــد اگر 
دیدیــد خودرویــی دارد از عقــب به شــما می زند، ســریع 
دور بزنیــد تــا از جلــو به او برخورد کنیــد. چطوری اش را 

نمی دانیم. خودتان یک راهی پیدا کنید. 
هیچ وقــت دنده عقــب نگیریــد. حتــی شــده تــا آخر 

دنیا بروید، ولی به عقب برنگردید. 
ســعی کنیــد یــک مثلــث خطــر روی صنــدوق عقب 
بگذارید. چندتا فلشر، شبرنگ، برچسب های فسفری و 
خاصه هرچیزی که توی چشــم می زند را عقب ماشــین 
بچسبانید تا راننده های پشت سری کاماً واضح شما را 
ببینند و یک وقت خدای نکرده به عقب ماشین نکوبند. 
درشــت  خــط  بــا  عقــب  صنــدوق  و  شیشــه  روی 
بنویســید: »نامــردا خنجــر از پشــت می زنــن. خواســتی 
بزنــی بــزن، ولــی فقــط رخ بــه رخ«، »نیــش دوســت از 
نیــش عقــرب بدتــر اســت/ پس بــزن عقرب، ولــی نه از 

عقب« و»به سامتی تصادفی ها از جلو«
حــاال فقــط می مانــد کمــی فرهنگ ســازی تــا قضیه 
کاماً برای مردم جابیفتد. اگر چندتا انیمیشــن ســاخته 
و از مزایــای آســیب دیــدن قســمت جلوی ماشــین گفته 

شود، قضیه حل می شود.
یک پیشنهاد دیگر هم داریم. می توانید به صورت 
دست ســاز دو قســمت از جلــوی یک خــودروی داخلی را 
بــه هــم متصــل کنیــد و با خیــال راحــت در خیابــان دور 
بزنیــد. این طــوری از هــر طــرف کــه به شــما بزننــد، جلو 

محسوب می شود و ایربگ باید باز شود. 
سرآخر اگر هیچ کدام از این موارد به کارتان نیامد 
و باز هم ایربگ باز نشــد، یا پول جمع کنید و خودروی 
خارجــی بخریــد، یــا قبــول کنیــد مــرگ و زندگــی دســت 

خداست و خودروها داخلی فقط وسیله اند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون امــور تعــاون وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی از ایجــاد خــط اعتبــاری دو هــزار 
میلیــارد تومانی با همکاری بانک توســعه تعاون 
و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری بخش تعاون، 
طرح هــای  از  حمایــت  و  ســرمایه گذاری  بــرای 

اشتغال زای جدید بخش تعاون خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، شــهریور امســال و در 
خــط  »اختصــاص  تفاهم نامــه  تعــاون،  هفتــه 
اعتبــاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانــی با نرخ ترجیحی« 
بانــک  کار،  وزارت  تعــاون  امــور  معاونــت  میــان 
توســعه تعاون و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
تعاون به امضا رسید و معاونت تعاون وزارتخانه 
اعــام کــرد کــه خــط اعتبــاری مذکــور بــا همکاری 
بانک توسعه تعاون برای سرمایه گذاری در بخش 

تعــاون اختصــاص یافتــه تــا منابــع آن در ۶ ماهه 
دوم سال در اختیار تعاونی ها قرار گیرد.

بخــش تعــاون در اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
ایــران  اقتصــاد  زیربخش هــای  و  ارکان  از  یکــی 
در کنــار دو بخــش دولتــی و خصوصــی بــه شــمار 
مــی رود. ایــن بخش در راســتای ایجاد اشــتغال و 
افزایــش مشــارکت مردمــی در اقتصــاد از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
مهــدی مســکنی، معــاون امور تعــاون وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی می گویــد: در اجرای 
منویات مقام معظم رهبری و با هدف مانع زدایی 
اشــتغال زای  طرح هــای  ازاجــرای  پشــتیبانی  و 
تعاونی های کشــور، تفاهم نامــه همکاری با بانک 
توســعه تعاون و صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 

امضــا شــد و طبــق این تفاهم نامــه، بخش تعاون 
خط اعتباری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را برای حمایت 
از پایداری و توســعه کســب و کارهای اشتغالزای 
بهره بــرداری،  حــال  در  طرح هــای  بــرای  تعاونــی 
تکمیــل طرح هــای نیمه تمام و توســعه طرح های 

موفق تعاونی ایجاد کرده است.
بــه گفته وی، طی هماهنگی انجام شــده با 
نهادهای مالی بخش تعاون، تســهیات مذکور با 
درنظــر گرفتــن حداکثر تســهیل و تســریع قانونی 
در اختیــار  طرح هــای واجــد شــرایط قــرار خواهــد 
گرفت و نرخ سود تسهیات مذکور براساس نرخ 

مصوب شورای پول واعتبار خواهد بود.
گفتــه،  تعــاون  وزیــر  معــاون  کــه  آنطــور 
گیــری  شــکل  ردیــف  محــل  از  مناســبی  یارانــه 

از  نــوع  هــر  بــرای  تعاونی هــا  توانمندســازی  و 
تعاونی ها اختصاص پیدا خواهد کرد.

پیــش از ایــن نیز خط اعتبــاری ۲۰۰ میلیارد 
تومانــی بــا هــدف حمایــت از تعاونی هــای دانــش 

بنیان تخصیص یافته بود.
بیــکاری  بــاالی  آمــار  بــه  توجــه  بــا 
و  توســعه  بــا  دانشــگاهی،  فارغ التحصیــان 
و  حمایــت  و  تعاونــی  شــرکت های  گســترش 
توانمندســازی بخــش تعــاون می تــوان بــه ایجاد 

اشــتغال فراگیر و ارزان کمک کرد.
مطابــق اساســنامه بانک توســعه تعاون ۷۰ 
درصــد منابــع بانــک بایــد در قالــب تســهیات در 

اختیار تعاونی ها قرار داده گیرد.
بــه اعتقاد کارشناســان، توســعه تعاونی ها 

به تولید و توزیع عادالنه ثروت، رفاه اجتماعی، 
ایجاد اشــتغال پایدار، اســتفاده از ســرمایه های 
منجــر  جامعــه  در  تــاب آوری  و  مردمــی  خــرد 

می شود.
در حــال حاضــر بیــش از ۹۴ هــزار تعاونــی 
فعــال در حوزه هــای مختلــف تولیــدی،  توزیعــی و 
خدماتی در کشور وجود دارد که الزم است تجهیز 
منابع مورد نظر برای حمایت  و توانمندسازی آنها 
در دستور کار قرار گیرد. تعاونی ها بهترین مسیر 
بــرای جــذب و تجمیع ســرمایه های خرد مردمی و 
مهــار ســیل نقدینگــی در راســتای ایجاد اشــتغال 
پایــدار به شــمار می رونــد و ضمن ایجاد اشــتغال 
ارزان موجــب افزایش بهــره وری و اررزش افزوده 

در بنگاه می شوند.

ســخنگوی شــورای نگهبــان: بــا توجــه بــه بررســی 
اعضای شــورای نگهبان، الیحه رتبه بندی معلمان برای 

رفع ابهامات و برخی اشکاالت به مجلس برگشت.
در  نظیــف«  ایلنــا، »هــادی طحــان  گــزارش  بــه 
خصــوص آخرین وضع الیحــه رتبه بندی معلمان گفت: 
با بررســی هایی که در خصوص این الیحه در جلســات 
شــورای نگهبــان صــورت گرفــت، ایــن شــورا بــا اهــداف 

مصوبه موافق است.
وی گفــت: کلیــات آن بــا توجــه بــه اینکــه ماهیت 
مصوبــه الیحه اســت، مــورد پذیرش این شوراســت اما 
در برخــی مــوارد نســبت به الیحه دولــت و مواردی نیز 
بــا توجــه بــه تغییراتی کــه در مجلس نســبت به الیحه 
صورت گرفته اســت، اشــکاالت و ابهاماتی برای شورای 
لــذا بــرای رفــع ایــن ابهامــات و  نگهبــان وجــود دارد؛ 

اشکاالت به مجلس برگشت داده شد.
طحــان نظیــف ادامــه داد: دربــاره مصوبــه اخیــر 
مجلــس رتبه بندی معلمان با توجه به جلســات متعدد 

شــورای نگهبــان ایــن شــورا بــا اهــداف مصوبــه موافــق 
اســت و با توجه به اینکه این مصوبه الیحه اســت نیز 

مورد پذیرش ماست. 
وی افــزود: در برخــی از مــوارد نســبت بــه الیحــه 
دولــت و نســبت بــه تغییراتــی که در مجلــس به الیحه 
و  اشــکاالت  نگهبــان  شــورای  اســت،  گرفتــه  صــورت 

ابهاماتی را دارد. 
طحــان نظیــف ادامــه داد: برای رفع ایــن ابهامات 
مجلــس  بــه  معلمــان  رتبه بنــدی  اشــکاالت مصوبــه  و 
بازگردانده شد تا این ابهامات به شکل دقیق و شفاف 

برطرف شود. 
ســخنگوی شــورای نگهبــان افــزود: در صــورت رفــع 
ابهامــات و اشــکاالت باقیمانــده در عمــل مــا بــا مصوبــه 
کارآمد و قابل اجرا را مواجه خواهیم بود و رضایت قشر 
فرهیخته و دلسوز کشور در پی خواهد داشت و دولت 
و مجلــس بایــد نســبت به رفع این مــوارد و ابهامات یک 

نشستی را تشکیل دهند و به یک توافقی برسند. 

وی افزود: ما در شورای نگهبان از حداکثر فرصت 
خــود کــه ۲۰ روز بــود اســتفاده کردیــم و پیگیری هــای 
متعــددی را در جهــت رفــع ایــرادات و شــفاف تر شــدن 

مصوبات برای اجرای بهتر آن انجام دادیم. 
طحــان نظیــف تصریــح کــرد: در ایــن مــدت برخی 
از ابهامــات و ایــرادات روشــن شــد و برخــی از ایرادات 
همچنــان باقــی مانــده اســت و امروز با توجــه به اتمام 
زمــان قانونــی بــرای بررســی ایــن مصوبــه در شــورای 
نگهبــان بــرای اظهارنظــر ما نزدیک می شــویم و فرصتی 
باقی نمانده است و نتیجه بررسی ها را به مجلس باید 
اعــام کنیــم و امیدوارم در جلســات آینــده که مجلس 
جلســات علنــی خواهد داشــت این ابهامــات باقیمانده 
رفع شــود و توافق بین مجلس و دولت حاصل شــود و 
جهــت اظهــار نظر نهایــی نیز مجدداً به شــورای نگهبان 
ارسال شود و مانیز در اولین جلسه شورا پس از رفع 
ابهام آن را بررســی خواهیم کرد و نظر نهایی را اعام 

خواهیم کرد.

وزیــر کشــور تاکیــد کــرد کــه بــه منظــور 
تقویــت نظــام آموزشــی کشــور بایــد مــدارس و 
دانشــگاه های کشور هرچه ســریعتر بازگشایی 

شوند.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  اســاس  بــر 
وزارت کشــور، دکتــر احمــد وحیدی در نشســت 
مشــترک بــا وزرای علــوم، تحقیقــات و فناوری و 
آموزش و پرورش در جهت اجرای دستور رئیس 
جمهــوری  نســبت به هماهنگــی وزارتخانه های 
علــوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و 
بهداشت برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
گفــت: بــا رونــد مناســب واکسیناســیون افــراد 
باالی ۱۲ سال در کشور دلیلی برای تداوم روند 

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه مــدارس و دانشــگاه ها 
کشــور  تحقیقاتــی  و  علمــی  اصلــی  مراکــز 
هســتند، گفــت: ادامــه تعطیلــی مراکــز علمــی 
بــه آینــده علمــی کشــور آســیب می زنــد و بــرای 
همیــن بایســتی مقدمات بازگشــایی مــدارس با 

دستورالعمل های بهداشتی فراهم شود.
دکتــر وحیدی در ادامه صحبت های خود بر 
لزوم برگزاری حضوری امتحانات و پایان نامه ها و 
رساله های دانشجویی تاکید کرد و گفت: معموال 
امتحانــات بــا فاصلــه برگزار می شــود و همچنین 
پایان نامه های دانشــجویی با حضور چند استاد 
در کاس کاما با اصول بهداشــتی هم مطابقت 
دارد و برای همین نباید این برنامه ها از این پس 

به صورت آناین برگزار شود.
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر ایــن امــر کــه در 
دانشــگاه های  و  مــدارس  بازگشــایی  موضــوع 
و  دانش آمــوزان  ســامت  بــه  نســبت  کشــور 
دانشــجویان حساســیت زیــادی داریــم، گفــت: 
تــاش داریــم بــا تقویت رونــد واکسیناســیون و 
همچنین رعایت اصول بهداشتی نظیر استفاده 
از ماســک ضمــن حفــظ ســامت دانش آمــوزان 
و دانشــجویان، فراینــد تحصیــل و آمــوزش هــم 

شکل گیرد.
از  دیگــری  بخــش  در  کشــور  وزیــر 
صحبت های خود به اجرای طرح هوشمندسازی 
محدودیت هــا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طرح با 
همــکاری دســتگاه ها بــه نحــو موثــری اجــرا مــی 
شــود و هم اکنون اجرای طرح در دســتگاه های 
اجرایــی، حمــل و نقــل درون شــهری، اصنــاف و 

حمل و نقل برون شهری در جریان است.
وی اضافــه کــرد: مطابــق ایــن طــرح همــه 

کارکنــان دســتگاه های اجرایــی بایــد در صــورت 
تزریــق دو دوز واکســن و مشــخص بــودن وضع 

بیماری شان در ادارات حضور یابند.
وزیر علوم: وزارت بهداشت 

 پروتکل های بهداشتی را
در بازگشایی دانشگاه ها اعام کند

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر محمدعلــی 
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  گل  زلفــی 
پروتکل هــای  بهداشــت  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا 
اعــام  دانشــگاه ها  بازگشــایی  در  را  بهداشــتی 
بهداشــتی  پروتکل هــای  اخــذ  بــا  گفــت:  کنــد، 
بــرای  صحیح تــری  تصمیم گیــری  می توانیــم 
بازگشــایی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی 

اتخاذ کنیم.
بــه مســاله خوابگاه هــای دانشــجویی  وی 
اشــاره کرد و گفت: در این خصوص منتظر نظر 
کارشناســی وزارت بهداشــت هســتیم و اینکــه 
چگونــه و بــا چــه مکانیســمی دانشــجویان را در 

خوابگاه ها اسکان دهیم.
از  یکــی  گفــت:  همچنیــن  علــوم  وزیــر 
مشــکات پیــش رو در بازگشــایی دانشــگاه ها 
نداشــتن آمار واکســن دانشــجویان است و باید 
در ایــن خصــوص وزارت بهداشــت آمــار نهایــی 
مراتــب  تــا  اعــام  را  زده  واکســن  دانشــجویان 
تصمیم گیری الزم در این خصوص اتخاذ شود.

 وزیر آموزش و پرورش:
 برای نجات آموزش کشور کاس ها 

حضوری شود
همچنین دکتر یوســف نوری وزیر آموزش 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه ســتاد ملــی مدیریــت 
مختلــف  بررســی های  از  بعــد  کرونــا  بیمــاری 
کارشناســی بــه ایــن جمع بندی رســیده کــه باید 
مدارس و دانشــگاه های کشــور بازگشایی شود، 
برگــزاری حضــوری کاس هــا در  کــرد:  تصریــح 
مــدارس یــک ضــرورت اســت و باید بــرای نجات 
آمــوزش کشــور این اتفــاق در ســریعترین زمان 

ممکن صورت گیرد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن گفــت: 
واقعیت امر این اســت که کرونا نظام آموزشــی 
را در کل دنیا مختل کرده اما خیلی از کشورها 
بــا روش های مختلف بــه اصل آموزش حضوری 

برگشته اند.

وی از نظــام رســانه ای کشــور بــه خصوص 
صدا و ســیما خواســت که در بازگشایی مدارس 
با تولید محتوای رســانه ای در جهت اقناع سازی 
خانواده ها نســبت به ضــرورت آموزش حضوری 

مدارس، کمک کنند.

بخشنامه جدید آموزش و پرورش 
درباره برگزاری »حضوری« 

کاس های درس
از ســوی دیگــر وزارت آمــوزش و پــرورش 
پیرو برگزاری »حضوری« کاس های درس و به 
ویژه امتحانات دانشگاه ها و مدارس وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش، اباغیه ای صادر کرد.

حجت هللا الماسی، سرپرست دفتر وزارتی 
وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای خطاب 
بــه اعضــای شــورای معاونان، مدیــران آموزش و 
پــرورش اســتان ها و دانشــگاه های فرهنگیــان و 
شــهید رجایــی اعــام کــرد: »به پیوســت تصویر 
نامــه ۲۶ دی مــاه ۱۴۰۰ وزیــر کشــور و فرمانــده 
قرارگاه عملیاتی ستادملی مقابله با کرونا مبنی 
بــر تاکیــد ســتادمدیریت کرونــا و اباغ ریاســت 
جمهوری بــه برگزاری حضوری کاس های درس 
و امتحانــات دانشــگاه ها و مــدارس وابســته بــه 
وزارت آمــوزش و پــرورش، جهــت اســتحضار و 

اقدام الزم اباغ می شود.«
در متــن نامــه وزیــر کشــور کــه روز ۲۶ دی 
خطــاب بــه وزیــر علــوم، وزیــر بهداشــت، وزیــر 
آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه آزاد، ارسال 
شــده اســت نیــز آمــده اســت: »پیــرو مصوبــات 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و ابــاغ ریاســت 
جمهــوری، کاس های درس تمام دانشــگاه های 
وابســته بــه وزارتخانه هــای علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
دانشــگاه آزاد اســامی و مــدارس وابســته بــه 
برگــزاری  ویــژه  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
امتحانــات و دفــاع پایان نامه هــای تحصیلی باید 

به صورت »حضوری« برقرار شود.«
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی )استفاده 
از ماســک و رعایت فاصلــه اجتماعی( ضروری و 
الزامی اســت و مســئوالن دانشــگاه ها و روسای 
ادارات کل آمــوزش و پــرورش و مدیران مدارس 
در سراســر کشــور موظــف بــه اجــرای اباغیــه 
هســتند و باید گزارش تحقق مصوبه به قرارگاه 
عملیاتی ستادملی مقابه با کرونا اعام شود.«

استاندار تهران: شوراهای 
آموزش و پرورش کارکرد 

حداقلی دارند
اســتاندار تهران با اشــاره به اینکه قانون شوراهای 
آموزش و پرورش بیشــتر جنبه پشــتیبانی و لجســتیکی 
بــه خود گرفته اســت گفــت که حتما باید کمک کنیم که 
ســاختار ایــن قانــون را ارتقــا داده و شــوراها را توانمنــد 
کنیم. اکنون شوراهای آموزش و پرورش کارکرد حداقلی 

دارند که می توان آن را ارتقا داد و تکمیل کرد.  
بــه گــزارش ایســنا، محســن منصــوری در همایش 
کــه  پــرورش  و  آمــوزش  شــوراهای  هفتــه  بزرگداشــت 
در وزارت کشــور برگــزار شــد بــا اشــاره بــه جایــگاه نظام 
آمــوزش و پــرورش در تربیــت نیروی تــرازِ مومن، متفکر 
و انقابی گفت: در این میان شــورای آموزش و پرورش 
بــا توجــه بــه کارکردهــا و ماموریت هــای محولــه اهمیت 
مضاعفــی دارد.  وی افــزود: بــه موجــب تصویــب قانون، 
شــوراهای آموزش و پرورش ســال ۷۶ تشــکیل شده اند 
و دو ماموریــت مهــم دارنــد، نخســت تحقق مشــارکت و 
نظــارت مــردم و دوم بهره گیری از منابع و امکانات برای 

توسعه زیرساخت های آموزش و پرورشی است. 
اســتاندار تهــران با اشــاره بــه اینکه قانون شــوراهای 
آموزش و پرورش بیشــتر جنبه پشــتیبانی و لجستیکی به 
خود گرفته است گفت: حتما باید کمک کنیم که ساختار 
این قانون را ارتقاء داده و شوراها را توانمند کنیم. اکنون 
شــوراهای آموزش و پرورش کارکرد حداقلی دارند که می 
تــوان آن را ارتقــا داد و تکمیــل کــرد.  منصــوری بــا اشــاره 
بــه تعریــف یــک ماموریــت ویــژه بــرای شــوراهای آمــوزش 
و پــرورش تهــران، در حــوزه تعلیــم و تربیــت مبنــی بــر به 
خدمــت گرفتــن همــه ظرفیت هــا بــرای ارتقــای ایــن حوزه 
گفت: اگر کارکرد شوراها را از بعد پشتیبانی و لجستیکی 
خــارج کنیــم و وارد حیطــه محتوایی شــویم آنگاه شــوراها 
می تواننــد بــه عنوان بازو و ضمانت اجرایی مهم در تحقق 
اهــداف ســندتحول عمــل کننــد. رهبری هــم چندی پیش 
گایه هایی مبنی بر اجرای ۱۰ درصدی سندتحول بنیادین 

داشتند؛ از این جهت شوراها می توانند موثر باشند. 

نتایج بررسی ۲۱۹ محله از بین ۳۷۰ محله 
شــهر تهــران نشــان می دهــد قیمــت پیشــنهادی 
مســکن فقط در ۱۱.۸ درصد از محله ها باالتر از 
متوســط و در ســایر محات پایین تر از متوســط 
شــهر تهران است. قیمت پیشــنهادی مسکن در 
۶۴ درصــد از محله هــای شــهر تهــران پایینتــر از 

متری ۳۰ میلیون تومان است.
به گزارش ایســنا، طبق آخرین آماری که از 
آگهی هــای یــک ســامانه ملکــی در ۲۶ روز ابتدای 
قیمتهــای  متوســط  آمــده  دســت  بــه   ۱۴۰۰ دی 
پیشنهادی در شهر تهران ۵۱.۷ میلیون تومان در 

هر متر مربع است.
از بیــن ۲۱۹ محلــه مــورد بررســی، میانگیــن 
قیمت های پیشنهادی در ۲۷ محله بین ۵۱ تا ۸۸ 
میلیــون تومــان در هــر متر مربع اســت که عمده 
ایــن محله هــا در منطقه یــک قرار دارنــد. منطقه 
یــک در حــال حاضــر رتبــه دهــم را از نظــر تعــداد 
معامات مســکن شــهر تهران به خــود اختصاص 
می دهد. فرمانیه با میانگین ۸۸.۴ میلیون تومان 
در هــر متــر مربــع، نیــاوران ۷۶ میلیــون، قیطریه 
۷۳ میلیــون، اختیاریــه ۶۷ میلیــون، دارآبــاد ۵۹ 
میلیــون، دربنــد ۵۷ میلیــون در هــر متــر مربع از 

جمله این محله ها هستند.
از طرف دیگر متوسط قیمت مسکن در ۵۲ 
محلــه بیــن ۳۱ تــا ۵۰ میلیون تومان اســت که تا 
حدودی با ســطح توان اقشــار متوســط همخوانی 
ایــن  اغلــب  کــه  دارد. بررســیها نشــان می دهــد 
محله هــا جــزو محــات پرفروش هســتند. از بین 
محله هــای این محدوده قیمتی که رتبه مناســبی 
از نظــر تعــداد معامات دارند می تــوان به نارمک 
با متوســط قیمت پیشنهادی هر متر مربع ۳۳.۴ 
میلیــون تومان، تهرانپارس غربی ۳۵.۵ میلیون، 
شــهران شــمالی ۳۹.۴ میلیــون، شــمس آباد ۴۲ 
صادقیــه  میلیــون،   ۴۲.۳ فیــض  بــاغ  میلیــون، 
میلیــون،   ۴۳.۷ حــوض  هفــت  میلیــون،   ۴۲.۴
جنــت آبــاد جنوبــی ۴۴.۲ میلیون، پونــک جنوبی 
۴۴.۴ میلیــون، جنــت آبــاد مرکــزی ۴۵ میلیــون 
و مــرزداران شــرقی بــا متوســط قیمــت هــر متــر 
مربع۵۰ میلیون اشاره کرد. اکثر این محله ها در 
منطقه ۵ قرار دارند که رتبه اول را از نظر تعداد 

معامات مسکن شهر تهران دارد.
نکتــه جالــب ایــن بررســی بــه ســهم بــاالی 
محله هــای ارزان قیمــت از معامــات شــهر تهران 

برمی گردد. با توجه به آمار مذکور متوسط قیمت 
پیشــنهادی در ۱۴۰ محله از شــهر تهــران پایین تر 
از متری ۳۰ میلیون تومان است؛ به طوری که از 
۲۱۹ محله مورد برررســی در ۱۳۹ محله از شــهر 
تهــران متوســط قیمــت پیشــنهادی هر متــر خانه 
۱۴.۵ تــا ۳۰ میلیــون تومــان اســت. از محله هــای 
پرمعامله این محدوده قیمتی می توان به بریانک 
با میانگین ۱۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع، 
سرآسیاب دوالب ۲۰.۳ میلیون، افسریه شمالی 
۲۱.۵ میلیــون، نظــام آبــاد ۲۲.۳ میلیــون، زنجان 
جنوبــی ۲۲.۸ میلیــون، سلســبیل جنوبــی ۲۲.۹ 
میلیون، شــکوفه ۲۳.۶ میلیون، اسکندری ۲۴.۲ 
میلیــون، کارون شــمالی ۲۴.۵ میلیــون، پیــروزی 
میلیــون،   ۲۵.۴ معیــن  اســتاد  میلیــون،   ۲۴.۵
تهرانپــارس شــرقی ۲۵.۷ میلیــون و جنــت آبــاد 
شــمالی بــا ۲۷.۷ میلیون تومــان در هر متر مربع 

اشاره کرد.
مطابــق شــاخصی کــه از قیمــت پیشــنهادی 
آگهی هــای ســامانه مذکــور در بــازه زمانی ۱ تا ۲۶ 
دی ۱۴۰۰ بــه دســت آمــده ۳۰ محله گران قیمت 
شهر تهران به ترتیب فرمانیه، زعفرانیه، دروس، 
نیــاوران، قیطریه، درختی، ســعادت آباد، امانیه، 
ضرابخانــه،  غــرب،  شــهرک  آســمان،  اختیاریــه، 
دارآبــاد،  آبــاد،  یوســف  آراج،  ونــک،  داوودیــه، 
حسین آباد، دربند، کوی نصر، دزاشیب، قلهک، 
مــرزداران  شــاهین،  نیلوفــر،  ازگل،  ســوهانک، 
شرقی، شهید محاتی، سیدخندان و اباذر است. 
در ایــن لیســت فرمانیــه بــا ۸۸.۴ میلیــون تومان 
در هــر متــر مربع گرانترین و اباذر با متری ۴۷.۸ 

میلیون تومان ارزانترین محله هستند.
همچنین بر اساس نرخ پیشنهادی آگهی های 
یکم تا بیســت و ششــم دی ماه امســال ۳۰ محله 
بــه  تهــران  شــهر  مســکن  بــازار  در  قیمــت  ارزان 
ترتیب دولت خواه شــمالی، زمزم، اتابک، شــوش، 
شــادآباد، هاشــم آباد، مطهری، رضویه، تقی آباد، 
مینابــی، وصنــارد، یافــت آبــاد، اندیشــه، زهتابــی، 
مقــدم، هرنــدی، خلیــج فــارس، هفــده شــهریور، 
امامزاده حسن، آذری، جوانمرد قصاب، مسعودیه، 
مختاری، جلیلی، بروجردی، یاخچی آباد، جوادیه، 
طیــب، ابــوذر شــرقی و نفرآبــاد اســت کــه در ایــن 
لیســت دولت خواه شــمالی با متری ۱۴.۵ میلیون 
تومــان ارزان تریــن و نفرآباد با متری ۱۷.۷ میلیون 

تومان گرانترین محله هستند.
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