
ترجمه: محمود نواب مطلق

اعــام  و  بــد »نتفلیکــس«  نتایــج  دنبــال  بــه 
سیاســت های جدید بانک مرکزی آمریکا در افزایش 
نــرخ بهره؛ وال اســتریت در نیویــورک بدترین هفته 
مشــکات  و  کرونــا  همه گیــری  ازشــروع  را  خــود 
ناشــی از آن  تــا کنــون پشــت ســر گذاشــت. برخــی 
از مشــترکان »نتفلیکــس « شــاخصهای پائیــن تر از 
حد انتظار را کسب کردند. جمعه ۲۱ ژانویه)۱بهمن( 
شــاخص »ناســداک« به عنوان ســهامی ثروتمند در 

امــر فنــاوری؛ ۲/۷۲ درصــد و شــاخص » اِس اَنــد پــی ۵۰۰« ۱/۸۹ 
درصد کاهش یافتند. بازارهای سرمایه با اعام سیاست جدید بانک 
مرکزی آمریکا در باالبردن نرخ بهره طی چهار مرحله در سال ۲۰۲۲ 

شروع دردناکی داشتند. 
بانــک مرکــزی آمریــکا بــه منظــور کنتــرل تــورم ۷درصــدی ماه 
دســامبر۲۰۲۱)آذر۱۴۰۰( این سیاســت را اتخاذ کرده اســت. »ناســداک« 
برای پنجمین روز متوالی شــاهد کاهش ارزش سهام خود بود. شاخص 
آن از ابتــدای ژانویــه۲۰۲۲)دی۱۴۰۰( ۱۲درصــد و از آخرین رکــورد خود در 
نوامبر۲۰۲۱)آبان۱۴۰۰( ۱۵درصد ســقوط کرده است. بنابراین بازار سرمایه 

وارد مرحله اصالحی شده است. 
شــاخص » اِس اَنــد پی ۵۰۰« از ابتدای ســال نوی مســیحی ۷/۷ 
درصــد و از ۴ژانویــه)۱۴دی( ۸/۷درصد کاهش یافته اســت. در حقیقت 
شــروع اصالحات در بازار ســرمایه برای ســهام با رشــد باالی فنــاوری از 
نوامبر۲۰۲۱)آبــان۱۴۰۰( کلید خورد. زیرا از همــان زمان باالرفتن نرخ بهره 
در بانک مرکزی آمریکا پیش بینی می شــد چراکه ســودهای دیرهنگام و 
نامشخص این قبیل شرکت ها در صورت باالبودن نرخ تنزل کمتر خواهد 
شد.  هرگاه ارزش یکی از این سهام ها کاهش یابد اجرای اصالحات فوری 
اجتناب ناپذیر می شود. حتی شرکت هایی چون » زوم« ارائه کننده خدمات 
از راه دور صوتی و تصویری و » تالداک« ارائه کننده خدمات از پزشــکی راه 
دور که در ایام قرنطینه  مشــتریان بیشتری داشتند شاهد کاهش ارزش 

سهام خود بودند. 

این کاهش بــرای »زوم« تا یک چهارم ارزش قبلی 
و بــرای » تالداک« تا ۲/۵ برابر کمتــر از ارزش قبلی بود. 
ایــن تغییرات از چشــم اذهــان عمومی پنهــان ماند و 
در حقیقــت طوفانــی زیر زمینــی درجریان بــود چراکه 
ســرمایه گذاران با فروش سهام های پر رشد خود و خرید 
ســهام های مطمئنــی چون گــوگل، اَپِل، فیــس بوک، 
آمازون و مایکروســافت از نوســانات شاخص هایشــان 
جلوگیــری کردند.  از نظر این ســرمایه گذاران این کار به 
اندازه گرفتن وام از بانک مرکزی ارزشمند و مطمئن بود. از 
زمانی که بانک مرکزی آمریکا در دسامبر ۲۰۲۱)آذر۱۴۰۰( اعالم کرد افزایش 
 تــورم موقتی نخواهــد بود و به همیــن دلیل قصد دارد در ســال ۲۰۲۲

)۱۴۰۰-۱۴۰۱( طــی چند مرحله نرخ بهره را به منظــور کنترل تورم افزایش 

دهد دیگر شرکت ها بر سیاست های حمایتی این بانک حسابی باز نکردند. 
نهایتا در ابتدای سال نوی مسیحی سیاست افزایش نرخ بهره بانک مرکزی 

رسما اعالم شد و بازار سرمایه را بهم ریخت. 
نــرخ بهــره در وام های ده ســاله از ۱/۵ بــه ۱/۷۵ درصــد افزایش 
یافت. بدین ترتیب حتی ســتاره های بازار ســهام نیز متضرر شدند. اَپِل، 
مایکروســافت و گوگل بین ۱۱ تا ۱۵ درصد نســبت به باالترین ارزش خود 
ضررکردنــد. ایــن میزان برای فیس بوک، تســال و آمازون بیــن ۲۰ تا ۲۵ 
درصــد و برای  »اِنویدیا« یک ســوم و برای نتفلیکــس تا ۴۳درصد بود. به 
همین منظور ســرمایه گذاران تصمیم گرفتند ســهام های پــر بازده را که 
سودهای تضمین شده دارند؛ خریداری کنند. اما حتی این کار هم خالی 
از ضــرر نبود. به عنوان نمونه ارزش ســهام»کاترپیالر« نیز طی یک هفته 
۶/۵درصد کاهش یافت.  ســهام شــرکت های نفتی نیز پس از یک خیز 
خوب در ابتدای ژانویه۲۰۲۲ )دی۱۴۰۰( در حال حاضر به سکون رسیده اند. 
بانک ها  نیز نتایج متتاقضی داشــتند. بانک»پروکتراَندگامبل« )کاالهای 
مصرفی روزمره( در این ماجرا چندان متضرر نشــد. چراکه موفق شــد به 
رغــم تنگناهای اقتصــادی و افزایش تورم؛ کاالهای خــود را به غول های 

مصرف کننده به قیمت باال بفروشد.
منبع: لوموند

اصاحات چشمگیر در وال  استریت

محمود زارعی 

پژوهشگر اقتصادی

مســائل  از محوری تریــن  یکــی  می تــوان  را  تولیــد  مســئله 
اقتصادی کشــور دانســت به گونه ای که ســه ســال پی  در پی نام 
ســال را از آن خود کرده اســت. عاوه بر آن تولید و رونق آن را 
نیز می توان کلیدی ترین وعده رئیس جمهوری ســیزدهم در ایام 
انتخابــات دانســت. البتــه اهتمــام بــه حمایــت از تولیــد، به چند 
ســال اخیــر خاصــه نمی شــود و دولت هــای مختلــف در  بودجــه 
سنواتی همواره ردیف های قابل توجهی را به موضوع حمایت از 

تولید اختصاص داده اند.
بــا وجــود این شــاهد آن هســتیم کــه روند تولید در کشــور 
طی یک دهه گذشــته کاهنده بوده اســت و GDP کشــور از 580 
میلیــارد دالر در ســال 2011 بــه 191 میلیــارد دالر در ســال جــاری 

میادی رسیده است.
اگــر از GDP دالری به خاطر نوســانات نرخ ارز چشم پوشــی کنیم، 
GDP ریالی کشــور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز تقریبا ثابت بوده 

است؛ به گونه ای که برمبنای قیمت های ثابت سال ۱۳9۰، تولید ناخالص 
داخلی کشور در آن سال معادل ۶,۸۶۶,۸۱۱ میلیارد ریال بوده است. این 
در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳9۸ به عدد ۶,9۷۱,۶۶۰ 
میلیارد ریال رسیده است. به عبارت بهتر علی رغم افزایش دوازده میلیون 
نفری جمعیت و هشت برابر شدن نقدینگی کشور، تولید ناخالص داخلی 

)ریالی( تغییری نداشته است.
تمــام این اعداد و ارقام نشــان می دهد، تولید در کشــور در طول 
یک دهه  گذشته نه تنها صعودی نبوده است بلکه سرانه تولید ناخالص 
داخلی نیز در خالل این مدت روند کاهنده ای را به همراه داشــته است. 
به عبارت ســاده تر یک دهه فریز اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم؛ 
حال سوال اساسی این جاست که با وجود همه  اقدامات صورت گرفته در 

راستای حمایت از تولید، چرا تولید در کشور رونق نگرفته است.
پاســخ اصلی این است که برای رونق تولید، باید به نظام تولید در 
کشــور به صورت یک سیستم یکپارچه نگریست، سیستمی که نظارت و 
هدایت آن مستلزم وجود یک حکمرانی اقتصادی مطلوب است. بنابراین 
اقدام اساســی در رونق تولید، اصالح حکمرانی اقتصادی در کشور است. 
نگاه سیستمی به تولید این دید را می دهد که اگر تسهیل گری و حمایت 

در کل زنجیره تولید رخ ندهد، اقدامات مقطعی نیز موثر نخواهد بود. 
در رویکــرد فعلــی حمایت از تولیــد چند انگاره و تصور اشــتباه در 
خصــوص حمایت از تولید بین متولیان امر موجود دارد که می بایســت 
اصالح شــود. نخست آنکه بســیاری از مسئوالن رونق تولید را در ایجاد و 
ساخت بنگاه های بزرگ اقتصادی می دانند و تالش دارند تا با احداث مگا 
پروژه های عمرانی و اقتصادی عالوه بر افزایش تولید، مشــکل بیکاری در 
کشــور رانیز بهبود دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری اســت. وضع عمومی 

کشــور و وجود چالش های متعدد اقتصادی عمالً دست 
دولت را برای احــداث پروژه های بزرگ اقتصادی محدود 
می کند، عالوه بر آن مســیر رشــد اقتصادی بســیاری از 
کشور های توسعه یافته نه از طریق مگا پروژه ها، بلکه با 
تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده است. به 
عنوان مثال در اتحادیه اروپا،  بنگاه های کوچک و متوسط 
9۳ میلیون نفر شــاغل دارند و توانســته اند  متولی ۶۷ 
درصــد از اشــتغال بخش غیرمالی  باشــند همچنین در 
ایــن اتحادیه ۵۷ درصد از ارزش افزوده بخش غیرمالی را 

کســب و کارهای کوچک و متوســط ایجاد کرده اند. در سطح جهانی نیز  
بنگاه هــاي كوچک و متوســط حدود ۶۰درصد اشــتغال و ۵۰درصد توليد 
ناخالــص ملي را در كشــورهاي با درآمد باال به خــود اختصاص داده اند. 
همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از غول های اقتصادی جهان نظیر 
فیــس بوک و گــوگل کار خود را نه در قالب مگا پــروژه، بلکه از تیم های 
کوچک چند نفره آغاز کرده اند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، 
رویکــرد کالن دولــت در رونق تولید، باید تمرکز بر روی کســب و کارهای 

کوچک و متوسط قرار گیرد.
تصور اشــتباه دیگــر در حوزه حمایت از تولیــد، تمرکز  بر تصویب 
قوانین و آیین نامه های جدید اســت. این اتفاق که بیشــتر در مجلس 
شــاهد آن هستیم باعث پیچیده تر شــدن فضای کسب و کار در کشور 
می گــردد. اگرچه ارتقــا و بهبود قوانیــن در رونق تولید در کشــور موثر 
اســت، اما تعدد مراکز تقنینی در حوزه تولید، انباشت و رسوب قوانین، 
تصمیمات فوری و ضد و نقیض در مجموع بیشترترین آسیب را به تولید 
می زنــد. به عنوان مثال یک تولیدکننده ایرانــی بعد از مدت ها بازاریابی 
توانسته مشتریانی خوبی برای محصوالت خود در خارج از کشور بیابد و 
مسیر صادراتی پایداری را شکل دهد،  اما ناگهان یک آیین نامه یا قانون، 
حتی یک خط دستور مبنی بر ممنوعیت صادرات، تمام تالش های وی را 
از بین خواهد برد. در اغلب کشورها معموال قوانین به خصوص قوانین 
اقتصادی دوره خواب دارند، فرجه  ای که  قانون گذار به فعاالن اقتصادی 
برای تطبیق و همسوســازی اقدامات خــود با قوانین جدید می دهد. در 
حالی که در ایران در تصویب قوانین اقتصادی، توجهی به این زمان برای 
تطبیق بازار با قانون جید نمی شــود. و معموال قوانین و مقررات موجب 

شوک به بازار و فعاالن اقتصادی می شوند.
بنابراین اگر تصویب قوانين در جهت كاهش بار مقررات و تسهيل 
توليد و كســب وكار باشــد، قابل دفاع است در غير این صورت و به ویژه 
در شرایط حاضر كه انبوهي از قوانين و مقررات حمایت از توليد در عمل 

اجرا نمي شوند، تصویب قوانين و رویه  هاي جدید به نفع توليد نيست.
یکــی دیگــر از تصورات اشــتباه رایج در بین مســئوالن کشــور در 
خصــوص حمایت از تولیدی، اکتفا کردن به  تخصیص پول و اعتبار برای 
افزایش تولید و اشــتغال زایی اســت. در حالی که این تسهیالت معموال 

وارد تولید نشــده و به علت ســوددهی بــاالی بازارهای 
موازی و نامولد، تسهیالت تخصیصی راهی واسطه گری 
و داللــی می شــود. در این خصــوص بایــد برنامه های 
اقتصــادی دولت با رویکرد نتیجه گرایی تدوین و ارزیابی 

گرد و تخصیص اعتبار به صورت هدفمند صورت گیرد. 
اگر تولید از خان تصورات اشــتباه سیاست گذاران 
اقتصادی عبور کند در دام محیط نامناســب کسب و کار 
زمین گیر خواهد شــد.  محيط كســب وكار به مجموعه 
عواملی اطالق می شــود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه های 
اقتصادی مؤثر هســتند، اما تقريباً خارج از كنتــرل مديران بنگاه ها قرار 
دارند. بانک جهانی بر اســاس ده شاخص شــروع يک كسب و كار، اخذ 
مجوز ســاخت و ساز، اخذ انشــعاب برق، ثبت مالكيت، دريافت اعتبار، 
حمايت از ســهامداران ُخــرد، پرداخت ماليات، تجــارت فرامرزی، اجرای 
قراردادها و حل و فصل ورشكســتگی، از ســال ۲۰۰۵ اقدام به رتبه بندی 
کشــور های جهان کرده است.  بر اســاس آخرین رتبه بندی درسال ۲۰۲۱ 
بین ۱9۰کشــور جهــان، ایران رتبه ۱۲۰ را کســب کرده اســت. البته این 
شــاخص به علت های فنی و خطا  در مراحل گردآوری و ارســال اطالعات 
همچنین سوگیری های سیاســی نمی تواند به عنوان یک شاخص کامل 
برای تعیین وضع کسب و کار در ایران  قلمداد شود. اما در مجموع محیط 
کســب و کار در کشور، محرک انگیزه های تولیدی نیست و مشکالت این 
حوزه سبب شده است تا بسیاری عمال وارد کنش اقتصادی نشوند. مجوز 
محــور بودن، الکترونیکی نبودن فرآیندها، دشــواری تامین مالی،  نظام 
مالیاتی و بیمه،  همگی مولفه های هســتند کــه دامن گیر کارآفرینان و 

تولیدکنندگان هستند.
عالوه بر عومل اقتصادی دخیل موثر بر محیط کسب و کار، عوامل 
فرهنگی و اجتماعی نیز در محیط کســب و کار موثر هســتند برندگرایی، 
تمایل به مصرف کاالهای خارجــی و انگاره های منفی در خصوص تولید 
ملی، موجب شده اســت تا مصرف کننده به عنوان محرک اصلی تولید، 
پالــس مثبتی از خــود بروز ندهد کــه اصالح آن نیازمند فرهنگ ســازی 

عمومی است.
خــان بعدی تولیــد را می توان معطــوف به داخل بنگاه دانســت، 
فناوری پایین و پر مصرف کارگاه ها، بی توجهی به فرآیند تحقیق و توسعه، 
کیفیت پایین محصوالت تولیدی، مهارت پایین برخی از تولیدکنندکان و 
کارورزان  نیز از جمله موانع جدی پیش روی رونق تولید در کشــور است 
که برای حل آن باید مهارت آموزی، بهبود فناوری و توسعه محصول مورد 

توجه قرار گیرد. 
در مجمــوع حل مشــکل تولیــد در کشــور نیازمند اتخــاذ رویکرد 
سیســتماتیک است وگرنه توجه صرف به یکی از ابعاد حوزه تولید بدون 
توجه به کل زنجیره، نه تنها مشــکالت را رفــع نخواهد کرد که در نهایت 

مشکالت را پیچیده تر هم خواهد کرد. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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احیای صندوق های بازنشستگی بدون تنبیه مردم
علی پاکزاد

ریزش 50 درصدی بیت کوین از اوج
ترجمه: سلیم حیدری

پیشنهادات بیش از حد رویایی اقتصاددانان 
برای جهان

اقدام درست کمیسیون تلفیق در حذف 
بنــد دال تبصره ۲۰ ماده واحده بودجه ســال 
۱۴۰۱ جای تقدیــر دارد. اما اگر جلوی تصویب 
قانــون دائمی افزایش ســن بازنشســتگی را 

نگیرد اقدام اخیرش بی فایده خواهد بود. 
افزایــش ســن بازنشســتگی و تغییــر 
فرمــول مســتمری در ظاهر از ســوی دولت 
با دو هدف انجام شــده اول: ایجاد تناســب 
بیــن شــاخص های امید بــه زندگی با ســن 

بازنشستگی دوم: احیای صندوق های بازنشستگی در کشور که 
حدود یک دهه است قرار گرفتن این صندوق ها در لبه بحران 
از سوی کارشناسان فریاد زده می شود. اما اصل ماجرا فرافکنی 

و فرار دولت از یک مشکل خودساخته است.
قبــل از پرداختن به دلیل اصلی این اقدام در مورد نحوه 
عمل دولت باید گفت بند حذف شده توسط کمیسیون تلفیق 
محل دو ایرادات قانونی و انسانی است. از بعد قانونی همزمان 
بــا ارایه الیحه در روزنامه عصراقتصاد به مفاد این بند اعتراض 
کردیم زیرا افزایش ســن بازنشستگی برای کارکنان بخش های 
غیردولتی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد، حتی اگر شاخص 
امید به زندگی افزایش پیدا کرده باشــد چرا سن بازنشستگی 
باید افزایش یابد؛ فقط به خاطر اینکه صندوق ها به امید کمتر 
پرداختن به بازنشستگان تشکیل شده اند؟ یا هدف از تشکیل 
ایــن صندوق هــا، حفظ کرامت انســانی بوده اســت؟ و غلط 
اندرغلط موضــوع اینجا بود که این تعیین تکلیف ذیل عنوان 

ساماندهی کارکنان دولت صورت می گرفت.
اما موضوع انســانی و اخالقی بحث اینجاســت که چرا 
بهای وضعیت اسف بار صندوق های بازنشستگی باید از جیب 

مردم پرداخت شود؟
متاسفانه از اواسط دهه هفتاد دولت ها با دست اندازی 
به منابع این صندوق ها و چپاول دارایی مردم در این صندوق ها 
به عناوین مختلف به جبران کسری بودجه خود اهتمام کردند.
چپاول این صندوق ها که در عمل نهادهای عمومی بودند 
وضعیت امروز به گونه ای است که به غیر از دو صندوق اصلی 
باقی در شرایط ورشکســتگی قراردارند و دو صندوق اصلی نیز 

شرایط بهینه نبوده و آنها هم در آستانه ورشکستگی هستند.
منابــع ایــن صندوق ها که بــه صورت اجبــاری از محل 
پرداختی به نیروهای فعال کســر می شــود، از دهه هفتاد به 
این سو به جای سرمایه گذاری و تقویت از سوی دولت ها بابت 
کسری بودجه هزینه شده و در ازای این بدهی نیز شرکت های 

دولتی که خود دولت توان اداره آنها را نداشته 
است به این صندوق ها منتقل شده اند.

از ســوی دیگر هر دولتی که بر ســر کار 
آمده است این صندوق ها و شرکت های تابعه 
آنها را به مثابه حیات خلوت خود تلقی کرده و 
ترکیب هیات رئیسه و مدیران آنها را متناسب 
با جریان سیاســی و فکری خــود تغییر داده 
اســت و این تغییرات بــه دلیل بی توجهی به 
موضوع شایسته ســاالری و تخصص مداری 

درعمل باعث فروپاشی مالی این مجموعه ها شده است.
حال در این شرایط دوســتان در دولت برای رفع بحرانی 
خود ساخته بازهم دســت در جیب مردم شده اند. با افزایش 
سن بازنشستگی قصد دارند فشار مالی این صندوق ها را مرتفع 
کننــد ولی هیچ کس از مدیران و دولت هایــی که این وضع را 
برای صندوق های بازنشستگی رقم زده اند سراغی نمی گیرد؟!، 
ای کاش به جای تنبیه مردم، ســازمان بازرسی و دیگر نهاهای 

نظارتی به موضوع این صندوق ها ورود می کردند.
اما نکته اینجاست که قصه تنبیه مردم با حذف بند فوق 
از الیحه بودجه به پایان نرســیده است، دولت در حال تنظیم 
قانونی دائمی برای افزایش ســن بازنشســتگی و دیگر مواردی 
اســت که از الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ حذف شــده و به نظر 
می رســد  اگر مجلس هوشیار نباشــد، مردم چوب چپاولگری 

صندوق های بازنشستگی فردا خواهند خورد.
اگــر مجلس قصد دارد به عنــوان وکیل مردم به وظیفه 
خــود عمل کند باید قبل از تصویب قانون فوق دو اقدام جدی 
صورت دهد اول؛ تحقیق و تفحص از وضعیت چند دهه اخیر 
صندوق های بازنشســتگی و برخورد با مقصران وضع اسف بار 
آنهــا، دوم؛ ارزیابــی و مقایســه عملکــرد صندوق هایی مانند 
تامین اجتماعی در رابطه با نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران آن و رفع عوامل نارضایتی ذینفعان واقعی 

این صندوق ها.
تلخترین ســوی این اتفاق آنجاست که دولتمردان ایران 
آموخته انــد، هزینه ســوءمدیریت های خــود را از جیب مردم 
بپردازند و همیشه مردم را بدهکار خطای خود اعالم کنند؛ اگر 
دولت سیزدهم در همین ماه های ابتدایی فعالیت خود در این 
روند تغییری ایجاد نکند نه تنها با دولت های پیشــین در این 
دســت اندازی به حق الناس و بیت المال شــریک خواهد بود، 
بلکه به طور حتم در عمل به شــعار مبازره با مفاسد اقتصادی 

نیز به جایی نخواهد رسید.

قیمــت کریپتوکارنســی بــرای اولیــن 
بــار از مــاه جوالی )تیر( به زیر 35000 دالر 

سقوط کرد.
بیت کوین، بزرگتریــن دارایی دیجیتال 
جهان، روز شــنبه به ۳۴۰۴۲.۷۸ دالر سقوط 
کرد و ۷.۲ درصد از ارزش خود را از دست داد. 
این ارز دیجیتال بخش زیادی از این ســقوط 
را جبــران کرده اســت و در ســاعت ۱۴:۱9 به 
وقت گرینویچ با قیمت ۳۵,۴۴۵ دالر معامله 

می شــد. ســایر ارزهای دیجیتال نیز با کاهش مواجه شدند. 
طبق گزارش کوین بیس، اتریوم ۱۲ درصد، سوالنا و کاردانو هر 

کدام حداقل ۱۷ درصد سقوط کردند.
هیدن هیوز، مدیر اجرایی آلفا ایمپکت در ســنگاپور به 
بلومبرگ گفت: »جایگاه های حاشــیه ای در حال غرق شــدن 
)ورشکسته شدن(، باعث ایجاد موجی از فشار فروش اضافی 
شــد. زیرا دارایی هایی که به عنوان وثیقه نگه داشــته شــده 
بودند به اجبار برای پرداخت وام های این جایگاه های حاشیه ای 

فروخته شدند.«
کارشناســان انتظار دارند که قبل از هر نوع صعودی، ارز 
دیجیتال پایه به مدتی زمان نیاز دارد تا یک کف پایه را شــکل 
بدهــد و اعتماد به نفس بازگشــت مجدد به نقطــه اوج را به 

دست بیاورد.

سقوط بیت کوین از باالترین رقم ارزش 
خــود در طول تاریخ، یعنــی نزدیک به ۶9۰۰۰ 
دالر در ماه نوامبر )آبان( باعث شــد که حدود 
۶۰۰ میلیــارد دالر از ارزش بــازار بیــت کوین 
حذف شــود و بیش از ۱ تریلیــون دالر از کل 
بازار ارزهای دیجیتال از دست برود. به گزارش 
گــروه ســرمایه گذاری بســپوک و بــه نقل از 
آژانس، این دومین کاهش بزرگ دالری است 
که برای هر دو اتفاق می افتد، بطوریکه درصد 
کاهش بسیار بیشتری هم برای بیت کوین و هم برای بازار کل 

وجود داشته است.
رکــود در ارزهای دیجیتال و ســهام آن بــه دلیل آخرین 
اقــدام فــدرال رزرو ایاالت متحده برای سیاســت های پولی با 
سرعتی سریع تر از حد انتظار بود. بر اساس نظرسنجی رویترز، 
فدرال رزرو در تالش برای احیای اقتصاد ممکن اســت در سال 

جاری نرخ بهره کلیدی را سه بار افزایش دهد.
بــازار ارزهــای دیجیتــال نیز بــه دلیل ســرکوب ارزهای 
دیجیتال توســط چین و همچنین اقدامات روسیه با ماهیت 
مشــابه، متزلزل شده اســت. سال گذشــته، پکن استخراج 
ارزهای دیجیتال در دره ســیچوان را ممنوع کرد و این امر تأثیر 

نامطلوبی بر بازار ارزهای دیجیتال داشت.
منبع: راشاتودی

»ژیــل روتیلون« اســتاد بازنشســته 
پاریــس  نانتــر  دانشــگاه  اقتصــاددان  و 
طــی مقالــه ای در بخــش تریبــون روزنامــه 
لوموند از روند نافرمانی سیاســتمداران از 
پیشنهادات اقتصادی  همکاران خود ابراز 

تعجب می کند. 
اقتصــاد در جهان کنونــی مجموعه ای 
از فرآیندهای متناقض اســت کــه بر تمامی 
فعالیت های بشر در چارچوبی مشخص سایه 

انداخته است. 
بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا به طور خالصه 
در مورد اقتصاد به وضوح می گوید:» این اقتصاداست! احمقانه 
است« او در حقیقت خطاب به مخالفان خود در این خصوص 

می گوید نباید انتظارات خود از اقتصاد را زیاد جدی بگیرند. 
برخالف قوانین فیزیک، شــیمی و زیســت شناسی که 
حدود آزادی انســان را محدود می کننــد؛ قوانین اقتصادی که 
بر اســاس تحوالت ســاختارهای اجتماعی در طــول تاریخ نیز 
متحول می شــوند از ایــن تحوالت تبعیت می کننــد. بنابراین 
چاره ای جز مراجعه به افکار و عقاید اقتصاددانان و دخالت این 

افکار و عقاید در تصمیم سازی های اقتصادی نیست. 
به همین منظور در تمامی کشورهای جهان دولتمردان 
از افکار و نظریات کارشناسان اقتصادی در شوراهای گوناگون 
اقتصادی بــرای بهره منــدی از قوانین واقع گرایانــه اقتصادی 

استفاده می کنند. 
در عیــن حال برخی از اقتصاددانــان در پی آنند تا دالیل 
نافرمانــی دولتمردان از توصیه های آنــان را پیدا کنند. در این 

خصوص نظریات متفاوت است. دولتمردان 
کــه در پــی جلــب آرای بیشــتر مــردم برای 
انتخابــات هســتند. در حالی کــه نظریات و 
آمارهای اقتصاددانان بیشــتر انتزاعی و مجرد 
اســت و بر مبنای واقعیات اقتصادی جامعه 
نیســت. دیدگاه دیگر استفاده از راهکارهایی 
برای رســیدن به افق مشــترک میان این دو 
یعنی دولتمردان و کارشناسان اقتصادیست. 

از نظر اقتصــاد دانان برای رســیدن به 
مبناهای اقتصادی درست برنامه های بلند مدت به ویژه پس از 
شوک های اقتصادی نیاز است. اما دولتمردان معموال به دنبال 

برنامه های کوتاه مدت برای جلب آرای بیشتر هستند. 
در پایــان باید از فقــر فرهنگ اقتصادی ســخن گفت. 
اقتصاددانــان بر ایــن باورند کــه فرهنگ اقتصــادی را خوب 
می شناســند.  نکته دیگر اصالح ســاختار اطالع رسانی است. 
چراکه برخی از این اطالع رسانی ها نظریات بر پایه اجماع علمی 

را در کنار یاوه بافی های اقتصادی قرار می دهند. 
برای آنکه ضرورت درک مفهوم فرهنگ اقتصادی بیشتر 
مشخص شود معموال بیکاری را مثال می زنند. کسانی که فاقد 
فرهنگ اقتصادی هســتند و نسبت به جهان دیدگاهی ایستا 
دارند؛ نظرشــان در مورد اشــتغال به عنوان پدیــده ای ثابت و 
پایدار و بدون تغییر است. در مقابل اقتصاددانان واقعی دیدی 
پویا نســبت به جهان دارند. در نتیجه به عقیده آنها به کمک 
ابتکارات و خالقیت ها پدیده اشتغال پویا و فعال دیده می شود 

و دیگر جایگاه ثابتی نخواهد داشت.
منبع: لوموند

ســـــــــــــــــرمقاله

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

اجاره بها بر سکوی 
سوم تورم ایستاد

نرخ اجاره بها در دی امسال با افزایش 4.۶ درصد 
نســبت بــه مــاه گذشــته رتبــه ســوم بیشــترین افزایش 
ماهیانــه قیمــت را در بیــن کاالهــا و خدمــات بــه خــود 
اختصاص داد و آمار کماکان از بی تاثیری تعیین سقف 
مجــاز برای رشــد اجــاره بها حکایــت دارد؛ از طرف دیگر 
وزارت راه و شهرســازی تحلیل کرده که افزایش قیمت 
مســکن بــا تأخیــر منجر به افزایش قیمــت رهن و اجاره 

می شود.
به گزارش ایســنا، مطابق اعالم مرکز آمار ایران در دی  
۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصــد، نان و غالت ۴.۸ درصد، اجاره 
مســکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با 
۴.۱ درصــد بــه ترتیب باالترین نرخ تــورم ماهیانه را در بین 
کاالها و خدمات به خود اختصاص داده اند و کمترین میزان 
رشــد به ترتیب به آب، برق و ســوخت با منفی ۵.۲ درصد، 
گوشــت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۲ درصد، سبزیجات 
منفی ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها ۰.۲ 
درصد، میوه و خشکبار با ۰.۲ درصد اختصاص یافته است.

درصد تغییر شاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه اجاره( نیز ۲۸.۶ درصد اعالم 
شده است. همچنین درصد تغییر شاخص اجاره مسکن در 
۱۲ ماهه منتهی به ماه دی ماه ۱۴۰۰ )تورم سالیانه اجاره بها( 
۲۶.9 درصد اعالم شــده اســت. این در حالی است که نرخ 
تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه مسکن )قیمت مسکن( 

به ترتیب ۲۸.۶ و ۲۷.۱ درصد اعالم شد.
بــا توجه به ایــن آمار، اجاره بهای مســکن در یک ماه 
گذشــته رتبه ســوم تورم را در بین کاالها و خدمات به خود 
اختصــاص داده و کارشناســان معتقدند به علت جا ماندن 
تورم اجاره نســبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها 

ادامه خواهد داشت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . دوشنبه 4 بهمن 1400 .  سال هجدهم . شماره 4842 . 

عضو انجمن موبایل: علت تغییرات قیمت در بازار 
خرده فروشی وضع تقاضاست

بــهگفتــهعضــوانجمــنموبایــلاصــل
علتتغییراتقیمتدربازارخردهفروشــی،
وضعیــتتقاضاســتونــرخارزآزادمــاک

محاسبهنیست.
حبیب هللا اســدی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: روند تامین ارز هم در سال جاری 
با ثبات بوده که به ثبات بازار هم کمک کرده 

است. 
او از افزایــش هفــت درصــدی نــرخ ارز 
نیمــا و متناســب با آن قیمــت انواع موبایل از 

ابتدای سال تاکنون خبر داد. 
اســدی بــا اشــاره بــه افزایــش تقاضــا در 
پایــان ســال و احتمــال افزایش قیمــت در ماه 
بهمــن و اســفند تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن 
اعمــال قرنطینه و تعطیلی در برخی کشــورها 
در پــی شــیوع امیکــرون هــم ممکن اســت در 
ماه هــای پیــش رو باعــث مشــکاتی در تامین 
کاال شــود و روی قیمــت تاثیر بگذارد بنابراین 
به نظر می رســد این روزها بهترین زمان برای 
خرید تلفن همراه اســت. این در حالی اســت 
که مردم به دلیل شــرایط سیاسی برای خرید 

دست نگه داشته اند.
عضو انجمن موبایل در ادامه با بیان این 
کــه در ۹ماهه امســال ۱۳میلیــون و ۳۸۰هزار 
و  ۱۳میلیــون  و  وارد  همــراه  تلفــن  دســتگاه 

۸۳۰هــزار دســتگاه مصرف شــده، اظهار کرد: 
احتمــاال بخشــی از مصــرف مربوط بــه واردات 
سال گذشته بوده است. طی ماه گذشته نیز 
یــک میلیــون و ۵۰۰هــزار دســتگاه موبایــل به 
کشــور وارد و یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه 

فعال شده است.
اســدی با بیان اینکه از آذر سال گذشته 
تــا ماه مشــابه امســال ۱۹میلیــون و ۵۸۰هزار 
دســتگاه موبایل وارد کشــور شــده تاکید کرد: 
از ایــن تعــداد ۱۸میلیون و ۴۵۰هزار دســتگاه 
و  گذشــته  ســال  البتــه  اســت؛  شــده  فعــال 
امسال به دلیل کار و آموزش مجازی مصرف 

کشور افزایش پیدا کرده است.

تاپایانسال۴میلیون
دستگاهموبایلنیازداریم

بــه گفتــه ایــن عضــو انجمــن موبایــل بــا 
توجه به افزایش تقاضا در پایان سال احتماالً 
تــا پایان ســال به چهار تــا پنج میلیون موبایل 

دیگر در کشور نیاز است.
او افزود: به طور کلی در سال های اخیر 
بــه جــز در مقاطعــی خــاص کمبــودی در بازار 
موبایــل وجــود نداشــته و اکنــون نیــز شــاهد 

کمبود نیستیم.

 درخواست عضو کمیسیون قضایی مجلس

 از مجمع تشخیص مصلحت برای موافقت

با طرح ساماندهی صنعت خودرو
قضایــی و حقوقــی کمیســیون عضــو
مجلــسبــاطــرحایــنســوالکهتاچــهزمان
بنــاداریــمبــازاررادرانحصــارایــرانخــودرو
قــراردهیــم؟ازمجمــعتشــخیص وســایپا
طــرح بــا کــه خواســت نظــام مصلحــت

ساماندهیصنعتخودروموافقتکند.
بــه گزارش ایســنا، محمدتقــی نقدعلی، 
در  مجلــس  در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده 
تذکــر شــفاهی جلســه علنــی دیــروز مجلــس 
گفت: امروز در برخی زمینه ها مقداری افراط 
کرده ایم. سال هاست که ایران خودرو و سایپا 
مــورد حمایــت ۱۰۰درصدی قــرار گرفته اند، اما 
نتیجه چه شد غیر از بی کیفیتی محصوالت و 

از میان بردن بازار رقابتی؟

او افــزود: از مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام تقاضــا می کنم بــه موضوع ســاماندهی 
صنعــت خــودرو رای موافق دهــد. تا چه زمان 
بنــا داریــم بــازار را در انحصــار ایران خــودرو و 
ســایپا قرار دهیــم؟ راه های نفس رقابتی باید 

باز باشند.
این عضو کمیســیون حقوقی و قضایی 
بــرای مثــال  بیــان کــرد:  مجلــس همچنیــن 
لــوازم خانگــی واردات را ممنــوع  در حــوزه 
کردیــم امــا تولیدکنندگان لــوازم داخلی هم 
بایــد انصــاف را رعایــت کننــد. بعــد از ایــن 
خانگــی  لــوازم  واردات  ممنوعیــت  موضــوع 
قیمــت  لوازم خانگــی قیمت ها را چند برابر 

افزایش دادند.

زاوه، کارشناس صنعت خودرو: خودروسازان برای 
تامین مالی، پیش فروش یکساله برگزار می کنند

میگویــد خــودرو صنعــت کارشــناس
خودروســازانبــااجــرایطــرحپیشفــروش،
تامیــنمالــیکــردهوتعهــداتقبلــیخــودرا

ایفامیکنند.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  زاوه  فربــد 
خبرنگاران جوان طرح پیش فروش یک ســاله 
نــدارد و نمی دانیــم مبنــای  خــودرو توجیهــی 
تعییــن تعــداد و مــدت زمــان بــرای ارائه مجوز 
چراکــه  چیســت؟  یکســاله  پیش فروش هــای 
اگــر با همــان مبلغی کــه از متقاضیان خودرو 
دریافــت کرده انــد، همیــن حاال هــم بخواهند 
قطعــه خریــداری کنند نهایــت خودرو ها ظرف 
مشــتری  تحویــل  بــرای  آمــاده  مــاه   ۴ مــدت 
می شــود  ســالی  دو  خودروســازان  می شــود. 
کــه طرح هــای پیش فــروش را اجــرا می کننــد 
و همیــن رویــه باعــث شــده نتواننــد تعهــدات 

معــوق را تحویل دهنــد. ۱۷۸هزار خودرو کف 
پارکینگ خودروســازان مانــده و می گویند این 
حجم از دپو به دلیل نبود قطعه تحویل داده 

نمی شود.
برخــی از کارشناســان خــودرو می گوینــد 
اگــر خودروســازان می داننــد قطعــات ندارنــد، 
چــرا اقــدام بــه پیش فــروش خــودرو کــرده و 
از  بایــد  ابتــدا  مبالغــی را دریافــت می کننــد. 
تامین قطعات آن ها مطمئن بود سپس اقدام 

به ساخت خودرو کرد.
خداییان، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود 
قــرار بــود خودرو های دپو شــده تا پایان آبان به 
بازار وارد شوند که چنین نشد. مدعی هستیم 
ایــن همــه خودرویی کــه در توقف گاه هــا وجود 
دارد موجــب التهــاب در بازار می شــود و حبس 

سرمایه را در آنجا داریم.

دبیر انجمن خودروسازان: قیمت خودرو های 
مونتاژی را کارخانه تعیین می کند

خودروســازان انجمــن دبیــر گفتــه بــه
بــراســاسفرمــولهیئــتتعییــنوتصویــب
سازمانحمایت،هیئتمدیره،خودروسازان
قیمتگــذاریخودروهــایمونتــاژیراانجــام

میدهند.
احمد نعمت بخش به باشــگاه خبرنگاران 
جــوان می گویــد: اگــر کســی شــکایتی بــه نحوه 
قیمت گذاری خودرو های مونتاژی داشــته باشد 

می تواند به سازمان حمایت مراجعه کند.
آنطور که کارشناســان خــودرو می گویند 
قیمت گــذاری خودروهــای وارداتــی و مونتاژی 
سال هاســت اینگونه بوده کــه کارخانه قیمت 
آن را مشــخص کنــد و ســازمان حمایــت روی 

قیمت آنها نظارت داشته باشد.
از طرفــی آنطــور کــه مســئوالن شــورای 
وظیفــه  رقابــت  شــورای  می گوینــد  رقابــت 

قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را ندارد.

رئیس شــورای رقابت گفته بود: موضوع 
فعــا  مونتــاژی  خودرو هــای  قیمــت  تعییــن 
برعهده شــورای رقابت نیســت. تعداد و تولید 
شــرکت های مونتــاژ خــودرو کــم اســت و فعا 

قیمت گذاری برای آن ها مطرح نیست.
آنطــور کــه دبیــر انجمــن خودروســازان 
می گویــد: تمــام تولیدکننــدگان صنعتی مانند 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی موظف هســتند 
بــر اســاس فرمــول هیئــت تعییــن و تصویــب 

سازمان حمایت قیمت گذاری کنند.
همچنیــن مهدی دادفر دبیر انجمن وارد 
کننــدگان خــودرو گفتــه بود: ســازمان حمایت 
و  چینــی  خودرو هــای  قیمت گــذاری  مســئول 
روسی است، اما اگر خودرویی خارجی باشد، 
بازار قیمت آن را تعیین می کند و نهاد ناظری 
بــر آن نظــارت نــدارد، امــا ســازمان حمایــت 

نظارت ارشادی دارد.

اخبـــــــــــــــــار

سخنگویانجمنلبنیایرانبااشارهبهاینکه
ســرانهمصــرفلبنیــاتبــاحــذفارز۴۲۰۰تومانی
حــدود۳۰درصــدکاهــشمــییابد،ســهراهــکاررا

برایجلوگیریازایناتفاقپیشنهادکرد.
محمدرضــا بنی طبــا در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
مهــر، دربــاره آخرین وضــع صــدور کارت الکترونیکی 
بــرای خرید محصوالت لبنی اظهــار کرد: هنوز اتفاق 
خاصــی در ایــن زمینــه رخ نــداده ضمــن اینکــه کارت 
مذکور برای کلیه اقام ضروری سبد خانوار پیشنهاد 

شده است.
بنی طبــا با اشــاره بــه اینکه بر این اســاس قرار 
اســت کارت مذکور برای خانوار محروم و دهک های 
پاییــن طراحــی و ایجــاد شــود، گفــت: وظیفــه نظــام 
حاکمیتــی ایــن اســت کــه بعــد از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی و اصاح نظام یارانه ای از دهک های محروم 
حمایــت ویــژه کند چراکه این افــراد بعد از حذف ارز 
و افزایش تورم و نرخ مواد غذایی قادر به خرید این 

محصوالت نخواهند بود.
ســخنگوی انجمــن لبنــی بــا بیــان اینکــه دولــت 
بــه جــای پــول نقد باید بــه خانــوار کارت الکترونیکی 
بدهــد، گفت: تجربه ثابــت کرده پول نقد به جامعه 
هــدف برخــورد نمی کنــد و مــردم بــه جــای اینکه این 
پول را صرف خرید مواد غذایی و اقام ضروری سبد 
خانــوار کننــد آن را خــرج ســایر هزینه هــا از جملــه 

اجاره خانه یا حمل و نقل می کنند.
بنی طبــا بــا اشــاره بــه اینکــه اجرای طــرح کارت 
الکترونیکــی بــرای کاالهــای اساســی و اقام ضروری 
خانوار در کمیســیون های مختلف مجلس در دســت 
پیگیــری و بررســی اســت، گفــت: اجــرای ایــن طــرح 
چندان کار دشــواری نیســت و زیرساخت های آن در 
کشــور وجود دارد؛ ضمن اینکه با اجرای آن یارانه ها 
هدفمنــد می شــود و منابــع آن نیز از محل حذف ارز 

آزاد  ارز  بــا  ارز  ایــن  ۴۲۰۰ تومانــی و مابه التفــاوت 
تأمین خواهد شد.

این فعال صنفی با اشاره به اینکه کلیه خانوار 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد، بهزیســتی، کارگــران، 
فرهنگیان و سایر دهک های محروم و پایین جامعه 
مشــمول دریافــت ایــن کارت خواهنــد بــود، گفــت: 
اقامــی مثــل برنج، روغــن، تخم مرغ، مرغ، گوشــت 
خانــوار  و  شــده  دیــده  مذکــور  کارت  در  لبنیــات  و 
می تواننــد بــا اســتفاده از آن ایــن اقــام را خریداری 

کنند.
بــه گفتــه بنی طبــا، انجمــن لبنــی از ابتــدا برای 
اجرای این طرح مصر بوده و وزارت جهاد کشــاورزی 

به طور جد پیگیر آن است.

سرانهمصرفلبنیاتباحذفارز
۴۲۰۰تومانیحدود۳۰درصد

کاهشمییابد
ســخنگوی انجمن لبنــی ایران در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و افزایش تورم طبیعتاً سرانه مصرف لبنیات 
در کشــور کاهش پیدا می کند، گفت: برآورد ما این 
است که سرانه مصرف لبنیات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد 

در طی اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
برنامــه  اســاس  بــر  اینکــه  بیــان  بــا  بنی طبــا 
چشــم انداز ۱۴۰۴ قــرار بــود ســرانه مصــرف لبنیــات 
در کشــور بــه ۱۵۰ تــا ۱۶۰ کیلوگرم برســد، گفت: در 
ســال های ۸۸ و ۸۹ ایــن رقــم بیــش از ۹۰ کیلوگــرم 
بــود امــا بــا اجــرای طــرح هدفمنــدی یارانه هــا افــت 
شــدیدی را در ایــن زمینــه تجربــه کردیــم و حدود ۱۰ 
کیلوگرم از میزان مصرف سرانه کاسته شد و اکنون 
ایــن رقــم چیــزی حدود ۷۵ تــا ۸۰ کیلوگرم در حالت 

خوشــبینانه اســت که نصف رقمی است که قرار بود 
در چشم انداز به آن دست پیدا کنیم.

بنی طبــا اضافــه کــرد: بــا توجــه به اینکــه حذف 
بــه  نیــاز  و  گــردش  در  ســرمایه  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز 
افزایــش  نیــز  تولیــدی  واحدهــای  در  را  نقدینگــی 
می دهــد، وزارت جهــاد کشــاورزی بــه عنــوان متولــی 
تولید استقبال خوبی از طرح های حمایتی کرده و به 
طور جد پیگیر اجرای این طرح ها برای احقاق حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اســت و همانطــور 
که اشــاره شــد شــخص وزیر جهاد کشاورزی به طور 
جــد پیگیــر طرح ایجــاد کارت الکترونیکی برای خرید 
اقــام ضــروری از ســوی مردم اســت تا قــدرت خرید 

مصرف کنندگان کاهش پیدا نکند.
او با توجه به افزایش نگرانی ها درباره کاهش 
مجــدد مصــرف ســرانه لبنیات در کشــور گفت: برای 
این منظور سه راهکار را پیش بینی کردیم که راهکار 
اول همان اجرای طرح کارت الکترونیکی برای خانوار 
اســت، عاوه بر این نبایــد اجازه بدهیم در جمعیت 
نوجوانــان و کــودکان بــه ویژه در اســتان های محروم 
کاهــش مصرف ســرانه اتفاق بیفتــد به همین جهت 
اجــرای طرح شــیر رایــگان مــدارس دومیــن راهکاری 

است که پیشنهاد می شود.
ایــن طــرح  اجــرای  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
بودجه ای در نظر گرفته شــده اما بســیار کمتر از 
توقــع ماســت، تصریــح کــرد: اگر مســئوالن واقعاً 
بایــد  نخــورد  می خواهنــد مصــرف ســرانه ضربــه 
تأمیــن شــیر بــرای جمعیــت دانش آمــوز بــه ویــژه 
دانش آمــوزان دختــر را در اولویت کار قرار دهند 
چراکــه از هــر ســه زن ایرانــی یــک نفــر بــه پوکی 
آن  اصلــی  دلیــل  کــه  می شــود  مبتــا  اســتخوان 
کمبود مصرف لبنیات و فرآورده های لبنی است.
بنی طبــا از دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه 

خواســت مانند ســال های گذشــته عمل نکند و روی 
این مساله تمرکز ویژه داشته باشد.

از  همچنیــن  ایــران  لبنــی  انجمــن  ســخنگوی 
آمــوزش و پــرورش درخواســت کــرد برای اجــرای این 
طــرح شــیر با کیفیت تأمین کنــد و آن را به مناقصه 

نگذارد.
بــه گفته بنی طبــا در مناطق دورافتاده به دلیل 
مشــکات حمــل و نقــل و نگهــداری محصــول باید از 

شیر استریل استفاده شود.
بنی طبا راهکار سوم را تسهیل عرضه مستقیم 
محصــوالت لبنــی بــرای تولیدکننــدگان عنــوان کرد و 
گفت: دولت باید تدبیری بیندیشد که تولیدکنندگان 
بتوانند محصوالت لبنی را مستقیماً به مردم عرضه 
لبنــی  محصــوالت  قیمــت  ۳۰درصــد  چراکــه  کننــد 
مربوط به شــبکه پخش و خرده فروشــی اســت و اگر 
عرضه به شــکل مســتقیم انجام شــود این درصد از 
قیمت لبنیات کم خواهد شــد به عنوان مثال دولت 
می توانــد در میدان هــای میــوه و تره بــار مکانــی را در 
اختیــار تولیدکننــده قــرار دهــد تا محصــوالت خود را 
آنجــا بــه مــردم عرضــه کننــد. بــرای ایــن کار حتی ما 
غرفــه نمی خواهیــم و اگــر نقطه ای را مشــخص کنند 
که ماشین های یخچال بتوانند محصوالت خود را به 

مردم عرضه کنند این کار را خواهیم کرد.
ایــن فعــال صنفــی با بیــان اینکــه وزارت جهاد 
تشــکل ها  بــا  خوبــی  همــکاری  تاکنــون  کشــاورزی 
داشــته اســت، گفــت: در زمینــه حــذف یارانــه ارز 
۴۲۰۰ تومانــی از کاالهــا اکنــون بــه هســته ســخت 
کار رســیده ایم و دولــت باید کار دشــواری را انجام 
دهــد بــه همین جهت اجرای طرح نیازمند همکاری 
تمامــی دســتگاه ها، ســازمان ها و بخــش خصوصــی 
اســت و مــا نیــز آمادگــی داریــم تا دولــت را در این 

مســیر همراهی کنیم.

مجلــس در ازنــا و دورود مــردم نماینــده
خواســتاراجرایتدریجیحذفارزترجیحیشــدو
ارائهپیشنهاداتیچون»کارتخریدنانوارزاق«

راتوهینبهملتایراندانست.
بــه گزارش ایســنا، حســین گودرزی در جلســه 
علنــی دیروز مجلس شــورای اســامی در نطق میان 
دســتور خطــاب بــه رئیس جمهــوری گفت: مبــارزه با 
فســاد مالــی، اداری و اقتصــادی - کــه وعــده جــدی 
شــما به ملت بوده اســت - نیازمند اصاح ساختاری 
بخش هــای مختلــف و تدوین نقشــه راهی مشــترک 
و هم افزا در ســه قوه اســت. صادقانه باید گفت که 

فســاد پنهان و آشــکار در ســطوح مختلف پیچیده تر 
از آن اســت که با اقدامات قضائی و نظارتی معمول 

قابل مهار باشد.
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس حــذف 
ارز ترجیحــی اقدامــی راهبــردی بــرای نجــات اقتصاد 
ایــران دانســت و تأکیــد کــرد: جامعــه ایــران اکنــون 
تحمــل هیــچ تنــش اقتصــادی جدیدی را نــدارد. پس 
ایــن اقــدام مهم را به صورت تدریجــی باید اجرا کرد؛ 
چنانکــه ارائــه پیشــنهاداتی چــون کارت خریــد نان و 
ارزاق، توهیــن بــه هویــت، عــزت و کرامــت یک ملت 

بزرگ، انقابی و تاریخ ساز است.

رهبــر  رهنمودهــای  بــه  اســتناد  بــا  گــودرزی 
معظــم انقــاب در دیــدار هیئــت دولــت در شــهریور 
ســال جــاری، گفت: »پیوســت عدالت« را ســرلوحه 
برنامه هــای دولــت قرار دهد تــا پس از این، برخاف 
منافــع ملــی و عدالــت توزیعــی، عمده صنایــع آب بر 
ماننــد فــوالد، در ســه اســتان کویــری قــرار نگیرند تا 
حالــت مرکز-پیرامون موجود در مناطق کشــور ادامه 
نیابد تا احســاس تبعیض و محرومیت نسبی سبب 
قهــر بخشــی از مــردم بــا صندوق هــای رأی نشــده و 
محرومیــت مضاعــف بــر مناطــق پراســتعدادی چــون 

استان لرستان و مانند آن تحمیل نشود.

ضرورتدستورریاستجمهوری
برایحذفضامنازوامهای

زیر۱۰۰میلیونتومان
او خطــاب بــه رئیس جمهــوری گفــت: مجلس و 
کارکنان شــاغل و بازنشســته در انتظار اعام وصول 
الیحــه اصــاح قانون حقوق و دســتمزدها، به عنوان 

یک اقدام راهبردی دولت انقابی هستند.
نماینــده مــردم دورود و ازنــا از رئیس جمهــوری 
از  را  تــا دســتوری دهــد ضــرورت ضامــن  خواســت 

وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، حذف کند.

حســینی،نماینــدهمــردممیانــهدرمجلــس
شــورایاسامیدرتذکریبهوزارتصمتعنوان
کــردکــهچــرانظــارتموثــروقابــلقبولیبــربازار
وقیمــتکاالهــانداریــد؟چــرانمیتوانیــدجلــوی
داللبــازی،احتــکاروگرانفروشــیرابگیریدوچرا
بــهموقــعدرتهیــهکاالهــایاساســیوتوزیــعآن

اقدامنمیکنید؟
بــه گــزارش ایســنا، ســیدمرتضی حســینی در 
جلســه علنــی دیــروز مجلــس شــورای اســامی در 
تذکــری شــفاهی خطــاب بــه وزیــر جهاد کشــاورزی 
دربــاره تأمیــن نهاده هــای دامــی، اظهــار کــرد: الزم 
اســت به این موضوع به صورت جدی توجه شــود؛ 

چــرا کــه دامداران و عشــایر در این زمینه به شــدت 
دچار مشــکل هســتند، هم نهاده های دامی کمیاب 
بــوده و هــم قیمــت آن در بــازار آزاد بســیار گــران 

است.
او در تذکــر دیگــری خطــاب بــه وزیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره لــزوم توجــه بــه بیمــه 
کارگران ســاختمانی افزود: در این اوضاع نامناسب 
اقتصــادی و گرانــی سرســام  آور بیشــترین فشــار به 
قشــر کارگر وارد می شــود. حداقل مشکل بیمه آنها 

را حل کنید.
عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس 
چــرا  کــرد:  اظهــار  و  داد  وزیــر صمــت  بــه  تذکــری 

نظــارت موثــر و قابل قبولی بــر بازار و قیمت کاالها 
نداریــد؟ چــرا نمی توانیــد جلــوی دالل  بــازی، احتکار 
و گرانفروشــی را بگیریــد و چــرا بــه موقــع در تهیــه 
کاالهــای اساســی و توزیع آن اقــدام نمی کنید؟ چرا 
قیمــت برنــج ایرانــی روزبــه روز بــه صــورت تصاعدی 
افزایــش پیــدا می کنــد، شــرکت خدمــات بازرگانــی 

دولتی چه کاری انجام می دهد؟
در  میانــه  شهرســتان  برنــج  افــزود:  حســینی 
عرض یک ماه ۲۵هزار تومان افزایش قیمت داشته 
است که اگر این افزایش قیمت به جیب کشاورزان 
و تولیدکننــدگان می رفت جای تاســف نداشــت، اما 
متاســفانه ســود آن بــه جیــب دالالن و دودش بــه 

جیب مصرف  کننده می رود.
نماینــده مــردم میانــه در مجلــس یازدهــم در 
تذکــری بــه وزیــر راه تصریــح کــرد: حــوزه انتخابیــه 
بنده با داشتن بیش از ۴۰۰ روستا و گستره وسیع 
جغرافیایــی در موضــوع راه هــای مواصاتــی به ویژه 
راه های روستایی با مشکات بسیاری مواجه است 
و بیــش از ۱۲۰ روســتای میانــه فاقــد راه مناســب 
هســتند. از طرفی در حالی که ۱۳ درصد از راه های 
اســتانی در جغرافیــای میانــه واقع شــده اســت، اما 
اعتبار این حوزه بســیار ناچیز بوده و در حدود یک 
درصد است و بارش های اخیر به راه اکثر روستاها 

آسیب زده است.

اتــاقاصنــافایــراندراطاعیــهایاعــامکــرد:
بــهموجــبضــرورتحمایــتازسرپرســتانخانــوار
دریافتکنندهیارانهومشارکتواحدهایصنفیدر
اینامر،ازاینپسخواربارفروشان،سوپرمارکتها،
فروشندگانگوشت،مرغوموادپروتئینی،لبنیات،
وموادغذاییمیتوانندشــرایطاستفادهسرپرستان

خانوارازحسابیارانهشانرافراهمکنند.
به موجب این طرح و بر اســاس تصمیم ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت در حمایت از خانوارها و 

حمایت هوشمند و کمک به ترمیم قدرت خرید آنها، 
تمهیــدات الزم بــه منظــور مشــارکت هرچــه بیشــتر 
واحدهــای صنفــی هــدف )از جملــه خواربارفروشــی، 
ســوپرمارکت ها، فروشــندگان گوشــت، مــرغ و مــواد 
تکمیــل  بــرای  غذایــی(  مــواد  لبنیــات،  پروتئینــی، 
اطاعــات دســتگاه پــوز آن هــا در ســامانه ایرانیــان 

اصناف به عمل آمده است.
اطاعــات  می تواننــد  صنفــی  واحدهــای  ایــن 
دســتگاه کارتخــوان در اختیــار خــود را بــا مراجعه به 

اتحادیــه ذی ربــط تــا تاریــخ ۱۰ بهمن ســال جــاری در 
سامانه ایرانیان اصناف ثبت کنند.

ضمنــا در ایــن مرحلــه، تطابق مشــخصات مالک 
پایانه فروش )پوز( و صاحب حســاب بانکی با دارنده 
پروانه کســب، الزامی نبوده و ثبت مشــخصات پوزها 
در ســامانه صرفــا بــه معنــای پذیریــش پایانــه فروش 
اعامی به عنوان پایانه فروش مورد تایید دارنده واحد 
صنفی است و مشتریان امکان خرید از حساب یارانه 

خود را از آن دستگاه پوز خواهند داشت.

ایجاد زیرساختی جدید 
برای حمایت فروشگاه ها 

از سرپرستان خانوار 

حسینی،نمایندهمیانه:چراوزارتصمتازداللبازیوگرانفروشی
جلوگیرینمیکند

گودرزی،نمایندهدورود:پیشنهادکارتخریدنانتوهین
بهملتایراناست

٣راهکارانجمنلبنیبرایجلوگیری
ازکاهشمصرفلبنیاتبعدازحذفترجیحی
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اراضی کشاورزی تا سال 
۱۴۰۴ سنددار می شوند

به گفته وزیر جهاد کشــاورزی قرار اســت تا پایان 
دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی شناسنامه دار 

شوند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، وزیــر جهاد 
کشــاورزی گفــت: محوری ترین برنامه هــای وزارت جهاد 
کشــاورزی در دولــت ســیزدهم، ســنددار کــردن اراضــی 

کشاورزی است.
بــه گفتــه ســیدجواد ســاداتی نژاد بــا اســتفاده از 
ماهواره هــا، اراضــی کشــاورزی قابــل پایــش و بررســی 

لحظه ای هستند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: در راســتای تحقــق 
شــدن  ســنددار  بــرای  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  برنامــه 
اراضی کشــاورزی، قرارگاه صدور ســند اراضی کشاورزی 
با حضور سایر دستگاه های ذی ربط راه اندازی می شود.

بــود  وزیــر جهــاد کشــاورزی گفتــه  ایــن  از  پیــش 
در  دره  خــرم  اراضــی  شــدن  ســنددار  برگــزاری جشــن 
۲۲بهمن امســال، آغاز می شــود و تا پایان ۱۴۰۴ تمامی 

اراضی سنددار می شوند.
کــه  معتقدنــد  اراضــی  امــور  ســازمان  مســئوالن 
ســنددار شــدن و اعطا نکردن مجوز به تقسیم اراضی از 

خرد شدن زمین جلوگیری می کند.

 ارجاع طرح حمایت

از واحدهای صنعتی به 
کمیسیون صنایع برای رفع 

ابهامات
نمایندگان مجلس شــورای اســامی جزئیات طرح 
حمایــت از کارخانه هــا و واحدهای صنعتی را به منظور 
رفــع ابهامــات و ایرادات موجود به کمیســیون صنایع و 

معادن مجلس ارجاع داد.
بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس شــورای 
بررســی  مجلــس،  دیــروز  علنــی  جلســه  در  اســامی 
واحدهــای  و  کارخانه هــا  از  حمایــت  طــرح  جزئیــات 
صنعتی و تولیدی را آغاز کرده اما در نهایت برای رفع 
ابهامــات آن را بــه کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 

ارجاع دادند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسامی 
در ایــن بــاره اعــام کــرد: از آنجــا که این طــرح در برخی 
از موضوعات دارای ابهامات اســت بر اســاس ماده ۱۵۳ 
آیین نامــه داخلــی مجلــس ایــن طــرح را بــه کمیســیون 
صنایــع و معــادن ارجــاع داده تــا اشــکاالت و ابهامــات 
موجود مرتفع شود و مجددا به صحن مجلس باز گردد.

سهم کم تر از ۱۰درصدی 
 صنعت، کشاورزی و فرش

از صادرات غیرنفتی
و  پتروشــیمی  ســهم  امســال،  ماهــه  هشــت  در 
میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی از کل صادرات 
غیرنفتــی بیــش از ۹۰درصــد بوده و بخش کشــاورزی-
صنایــع غذایــی صنعــت )کلیــه صنایــع تولیــدی بــه جــز 
صنایــع فــوق( و فرش-صنایــع دســتی مجموعــا کمتــر 
از ۱۰درصــد صــادرات غیرنفتــی را بــه خــود اختصــاص 

داده اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر 
شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 
در هشــت ماهــه امســال مجمــوع صــادرات غیرنفتــی 
شــامل پتروشــیمی و میعانــات گازی، معــدن و صنایــع 
معدنــی، کشــاورزی و صنایــع غذایــی، فــرش و صنایــع 
دســتی و صنعــت )کلیــه صنایــع تولیــدی بــه جــز صنایع 
فــوق(، ۸۴میلیــون و ۷۲هــزار تن بــه ارزش ۳۱میلیارد و 

۵۱میلیون دالر بوده است.
بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی 
و میعانات گازی اســت که ۵۴.۸درصد )به لحاظ وزنی( 
کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اســت. 
معــدن و صنایــع معدنی نیز با ۳۵.۴درصد در رتبه دوم 
قرار دارد. این دو بخش به لحاظ ارزشی نیز سهم ۵۳.۱ 

و ۲۶.۶ درصدی داشته اند.
و  گازی  میعانــات  و  پتروشــیمی  صــادرات  میــزان 
معدن و صنایع معدنی در هشــت ماهه اول امســال به 
ترتیب ۴۶میلیون و ۱۰۰هزار تن معادل حدود ۱۶میلیارد 
و ۴۹۸میلیــون دالر و ۲۹میلیــون ۷۵۴هــزار تــن معادل 
هشــت میلیــارد و ۲۴۷میلیــون دالر بــوده اســت. وزن 
و ارزش صــادرات بخــش پتروشــیمی بــه ترتیــب ۹.۷ و 
۴۳.۵ و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم ۱۳.۸ و 

۱۰۴.۶ درصد رشد داشته است.
ســهم کشــاورزی-صنایع غذایــی و صنعــت نیــز از 
کل وزن صــادرات غیــر نفتــی بــه ترتیــب ۶.۵  و ۳.۳ 
درصــد بــوده، بــه طــوری کــه در هشــت ماهــه امســال 
بــه ترتیــب پنــج میلیــون و ۴۵۶هــزار تــن محصــوالت 
از ســه  بیــش  بــه ارزش  کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
 ۷۵۰ و  میلیــون  دو  و  دالر  میلیــون   ۳۵۶ و  میلیــارد 
هــزار تــن محصــوالت صنعتــی بــه ارزش بیــش از دو 
میلیــارد و ۸۴۰ میلیــون دالر صــادر شــده اســت.  وزن 
و ارزش صــادرات بخــش غذایــی بــه ترتیب ۰.۳ درصد 
افزایــش و ۱۳.۹ درصــد کاهش داشــته و وزن و ارزش 
صــادرات محصــوالت صنعتــی نیز ۱۹.۵ و ۲۵.۷ درصد 

رشد داشته است.
در این میان صادرات فرش و صنایع دســتی ســهم 
ناچیــزی از صــادرات غیرنفتــی را در ایــن مــدت بــه خود 
اختصاص داده اســت. در هشــت ماهه امسال ۱۲ هزار 
تــن فــرش و صنایــع دســتی بــه ارزش ۱۱۰میلیــون دالر 
صادر شــده که وزن و ارزش آن نســبت به مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب ۲۰درصد افت و ۱۲.۲درصد افزایش 
داشــته اســت. سهم این بخش از کل صادرات غیرنفتی 
بــه لحــاظ وزنــی ۰.۰۱ درصــد و بــه لحــاظ ارزشــی ۰.۳۵ 

درصد بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

معاون وزیر کشاورزی: 
صادرات دام در گرانی 

گوشت تاثیری ندارد
وزارت  دامــی  تولیــدات  امــور  معــاون  گفتــه  بــه 
جهادکشــاورزی، صادرات دام در گرانی گوشت تاثیری 
نــدارد، زیــرا مقــداری نیســت کــه موثــر باشــد. بــرف و 
یخبنــدان منجــر بــه اختال در رفت و آمــد و در نهایت 

گرانی گوشت شده است.
به گزارش ایســنا، حســین دماوندی نژاد در پاســخ 
به چرایی افزایش قیمت گوشت در بازار گفت: افزایش 
قیمــت گوشــت ارتباطــی بــه صــادرات دام نــدارد، زیــرا 
صــادرات دام مقــداری نیســت کــه بتوانــد در بــازار تاثیر 

بگذارد.
او ادامــه داد: کشــور مــا می توانــد ســاالنه تــا یــک 
میلیــون راس دام بــرای صــادرات آمــاده کنــد امــا از مهر 
تاکنــون کمتــر از ۲۰هــزار راس دام صــادر شــده اســت 
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه صــادرات هیــچ دخالتی در 

افزایش قیمت گوشت ندارد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی 
افــزود: مجموعــه دام هــای موجــود در کشــور در مناطــق 
زاگــرس و البــرز مســتقر و وابســته به مراتــع و دامنه ها 
هســتند. بــرف، بــوران و یخبندان بی ســابقه اخیــرا وارد 
کشــور شــده کــه حتــی آمد و شــد را هم در ایــن مناطق 
مختل کرده اســت. با پیگیری های انجام شده مشخص 
شــد  این موضوع در افزایش قیمت گوشــت موثر بوده 

است.
دماوندی نــژاد تصریــح کــرد: با اقداماتــی که وزارت 
جهاد کشــاورزی  در این باره انجام داده توانســته روزانه 
بیــش از ۱۰۰۰راس دام ســبک و بیــش از ۲۰۰ راس دام 
سنگین را کشتار و روانه بازارکند تا همچنان تعادل در 

عرضه و تقاضا حفظ شود.
او کــه در یــک برنامه تلویزیونــی صحبت می کرد با 
بیــان اینکــه بــا توجه به آمار و ارقــام عرضه دام مازاد بر 
نیاز بوده است، گفت: توانستیم از طریق کشتارگاه های 
طرف قرارداد این دامها را عرضه کنیم. همچنین شرکت 
پشــتیبانی امــور دام هم اکنون ۵۰هزار راس دام ســبک 
و بیش از ۱۰۰۰راس دام زنده ذخیره کرده اســت که به 

مرور کشتار و وارد بازار خواهد شد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در پایــان گفــت: در 
رونــد عرضــه دام و قیمــت دام زنــده ســبک و ســنگین 
هیــچ تغییری نداده ایم. البتــه تغییر قیمت هم پذیرفته 
نیســت. بــازار تحــت نظــارت اســت. هرگونــه افزایــش 

قیمت از نظر ما رد و پیگیری خواهد شد.

 دادن مجوز بالک چین به

۶ مرکز تجاری در چهار ماه
بــه گفته رئیس ســازمان توســعه تجــارت در چهار 
ماه به ۶ مرکز تجاری برای استفاده از باک چین مجوز 

داده شده است.
علیرضــا  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
پیمان پاک گفت: سامانه های »بی توبی« را زیرمجموعه 
باک چیــن تبییــن کرده ایــم. در ایــن راســتا بــه ۶ مرکــز 
ترکیــه،  دبــی،  ارمنســتان،  چیــن،  جملــه  از  تجــاری 

آذربایجان و پاکستان مجوز داده ایم.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان توســعه تجــارت، مرکــز 
تجــاری چیــن و دبــی بــه صــورت هوشــمند در مجموعــه 
صــادرات و واردات فعــال خواهنــد شــد و اســتفاده از 
باک چین فارغ از رمزارز هاست و براساس قرارداد هایی 
هوشمندســازی فرآینــد تجــارت را انجــام داده ایــم، امــا 
مراکــز تجــاری نیــز بــا شناســایی هیئت هــای تجــاری و 

متقاضیان باید این خدمات را به تجار بدهند.

ورق فوالدی بدون 
سهمیه بندی عرضه می شود

بــدون  فــوالدی  ورق  می گویــد  صمــت  وزیــر 
ســهمیه بندی عرضــه می شــود و کار تکمیلــی بعــدی بــه 

رسمیت شناختن خرده فروشان مواد اولیه است.

فاطمی امین گفت: این موضوع در حوزه فلزات در 
حد بورس کاماً حل شده است، به عنوان مثال کسانی 
کــه ورق فــوالدی می خواهنــد از هم اکنون برای اســفند 
می تواننــد خریــداری کننــد که به ســمت یکســاله شــدن 
موضــوع تأمیــن نیز می رویــم. البته هنوز پتروشــیمی ها 

وارد نشده اند که به دنبال ورود آن ها نیز هستیم.

۴۰ درصد ورق فوالدی خودرو تارا 
ساخت داخل است

پیــش از ایــن صنایــع بــا مشــکل جــدی در تامیــن 
ورق فــوالدی مواحــه بودنــد. اردیبهشــت امســال مازیــار 
بیگلــو، دبیــر انجمــن قطعه ســازان گفــت: وزارت صمت 
باید خاطیان بازار را معرفی و دســتورالعمل تامین ورق 
قطعه ســازان را اصاح کنــد. تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهــای تولیــدی طی ســال های گذشــته همــواره یکی 
از مهمتریــن اولویت هــا و ماموریت هــای وزارت صنعت، 

معدن و تجارت بوده است.
کمبــود عرضــه در بــازار ورق فــوالدی پیــش از ایــن 
باعــث ایجــاد بــازار آزاد در ایــن محصــول و افزایش نرخ 
تامیــن ورق  بــود.  تولیــدات داخلــی شــده  تمــام شــده 
فوالدی مدت ها به عنوان یکی از مشکات اصلی تولید 
در کشور و دغدغه های صنعت معرفی می شد به طوری 
کــه حتــی بــرای صنایــع اســتراتژیک مپل خــودرو و لوازم 
خانگی در ردیف جداگانه ای ورق تخصیص داده می شد.

اخبـــــــــــــــــار

لیا ابوالفتحی
بیست و چهارمین همایش شرکت های 
برتر ایران امروز با حضور 5۰۰ شرکت برگزار 
می شــود. از بیــن ایــن شــرکت کنندگان، ۱۰۰ 
شــرکت بر اساس شاخصه های تعریف شده 

انتخاب و معرفی  می شوند.
ســازمان  مدیریــت  صنعتــی از ســال ۱۳۷۷ 

رتبه بنــدی شــرکت های برتــر ایــران را هــر ســاله 
انجام داده است. این رتبه بندی با الهام از رسالت 
ســازمان با فراهم کردن آمار و اطاعات شــفاف 
و مفیــد در مــورد بنگاه هــای اقتصــادی کشــور، 
فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور 
ارایـئـه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، 
سیاســت گذاران و پژوهشــگران، یاری می رساند 

تا شناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار 
مالــی و اقتصــادی صنایع و بنگاه هــای اقتصادی 

بزرگ کشور بیابند.
هــدف از برگــزاری ایــن همایــش معرفی 
بــر  شــده  انتخــاب  ایــران  برتــر  شــرکت های 
اســاس رتبه بنــدی IMI-۱۰، گردهمایی مدیران 
ارشد شرکت های دولتی و خصوصی کشور با 

هدف افزایش ســطح همکاری های فی مابین، 
ایجــاد زمینــه بــرای تعامــل بیشــتر مدیــران و 
سیاســت گذاران اقتصــادی کشــور بــا مدیــران 
بنگاه هــای اقتصــادی، گســترش رقابــت بیــن 
بنگاه هــای اقتصــادی، تولید اطاعات در مورد 
و شفاف ســازی  اقتصــادی کشــور  بنگاه هــای 

فضای کسب و کار است.

بــه  واکنــش  در  مجلــس  نایب رئیــس 
اظهــارات اخیــر رئیــس اتــاق بازرگانــی عنوان 
کرد که آقای شافعی در قد وقواره ای نیست 
کــه بگویــد ما از مجلس پشــتیبانی می کنیم، 

حرفی که او زده گنده تر از دهانش است.
بــه گــزارش ایســنا، علی نیکزاد در پاســخ 
بــه تذکــر زنگنــه نماینــده تربت حیدریــه درباره 
اینکــه چرا هیات رئیســه واکنشــی بــه اظهارات 
اخیر رئیس اتاق بازرگانی نداشته است، گفت: 
مجلس عکس العمل نشان داد، شأن مجلس، 

نماینده و رئیس اتاق بازرگانی مشخص است. 
صحبتهــای  داد:  ادامــه  مجلــس  نایب رئیــس 
آقــای شــافعی در زمان تعطیــات مجلس بود، 
همــان زمــان مــا عکس العمــل نشــان دادیــم و 
ایــن اظهــارات تکذیــب شــد. دیــدگاه مجلس و 
کمیسیونهای اقتصادی درباره بخش خصوصی 

آشکار است.
او گفــت: اتــاق بازرگانــی ایــن اظهــارات را 
تکذیــب کــرده اســت، البته مــن باور نــدارم که 
آقای شافعی چنین حرفی زده که اگر هم گفته 

باید بداند شأن او و شأن مجلس و نمایندگان 
مشــخص است. محسن زنگنه نماینده تربیت 
حیدریــه در تذکــر خود گفــت: اخیر رئیس اتاق 
بازرگانــی اظهارتــی را درباره نمایندگان مجلس 
بیــان کــرده کــه منتظر بودیــم هیات رئیســه در 

برابر این اظهاراتی واکنش نشان دهد.
او گفــت کــه مجلــس یازدهــم از زمــان 
شــروع بــه کارش بخش عمــده ای از مصوبات 
تولیــد  بخــش خصوصــی،  حــوزه  در  را  خــود 
و بازرگانــی قــرار داده و در تمامــی جلســات 

کمیســیون های تخصصی، نمایندگانی از اتاق 
بازرگانــی حضــور داشــتند و مــا در جلســات 

مکرری میزبان آقای شافعی بودیم.
این نماینده مجلس گفت: آقای شافعی 
کســی اســت کــه بعد از ۲۰ ســال صــدارت بر 
اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشد که چقدر به 
تولیــد و تجــارت و بازرگانی و بخش خصوصی 
توجــه کــرده نــه اینکــه بــه نماینــدگان مــردم 
هجمــه وارد کنــد، حداقــل بــه نماینــده شــهر 

خودش اسائه ادب نمی کرد.

دبیــر انجمــن صنفی روغــن نباتی وضع 
تامین روغن خانوار و صنعت را تا پایان سال 

تشریح کرد.
بــا  گفت وگــو  در  بیرشــگ  امیرهوشــنگ 
ایســنا، در پاســخ به این ســوال که آیا کمبودی 
در تامین روغن وجود دارد یا خیر، گفت: اینکه 
بگوییــم در بــازار کمبــود روغــن داریم، درســت 
نیســت. بهتریــن افرادی کــه متوجه این کمبود 
می شوند، مردم هستند که خوشبختانه روغن 
در فروشگاه به اندازه کافی وجود دارد و از این 

بابت مشکلی وجود ندارد.
انجمن هــا  ذاتــی  داد: وظیفــه  ادامــه  او 
ایــن اســت که بــرای تصمیم گیری بــا توجه به 

شــواهد موجــود بــه مســئوالن اطاع رســانی 
کننــد تــا آنها بهترین تصمیم را بگیرند. ما نیز 
به عنوان این صنف وظیفه خود می دانیم که 
هشــدارهای الزم را به وزارت جهاد کشــاورزی 

و به طور کل دولت منتقل کنیم.
دبیــر انجمن صنفی روغــن نباتی اضافه 
کــرد: اخیــرا مباحثی درباره حــذف ارز و تغییر 
نــرخ ارز ترجیحی مطرح شــد کــه این موضوع 
کمــی تقاضــا را بــاال بــرد. به همیــن دلیل باید 
در ایــن بخــش مدیریــت داشــته باشــیم. اگــر 
صنف هــای مختلــف کــه بــا روغــن بــه عنــوان 
مواد اولیه ســروکار دارند و همچنین مردم از 
رفتــار هیجانــی پرهیــز کننــد، آثــار آن در بازار 

مشــاهده خواهد شــد. به گفته او اکنون بازار 
روغــن آرامــش دارد. شــرکت بازرگانــی دولتی 
ایران نیز هر زمانی که بازار دچار تنش شود، 
وارد بــازار شــده و بــرای تنظیــم کمک می کند. 
پیش بینــی می کنیــم کــه اگــر ارز ترجیحــی به 
واردات روغن تخصیص داده نشــود و شرکت 
بازرگانــی دولتــی هــم برای تخصیص ســهمیه 
روغــن خــام به کارخانه هــا  ورود نکند، ممکن 

است تنشی در بازار ایجاد شود.
بیرشک در پاسخ به این سوال که برخی 
اصنــاف از گرانــی روغن گله مند هســتند و آیا 
نظارتــی بــر فــروش روغن وجــود دارد یا خیر، 
افزود: روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور 

و بــا قیمــت مصــوب هــم عرضه می شــود. اگر 
کارخانه هــا گرانفروشــی می کنند، باید اســناد 
آن را  منتشــر کننــد تــا بــا افــرادی کــه تخلــف 

می کنند برخورد شود.
دبیــر انجمن صنفی روغن نباتی تصریح 
کرد: خبرهای خوشــی درباره تامین ارز روغن 
شــنیده ایم و تــا ۱۰ روز آینــده ارز روغن هــای 
۹۰درصــدی و رســوبی تخصیــص داده خواهد 
شــد. شــرکت بازرگانی دولتی هم قرار اســت 
مقــداری روغن بــه کارخانه ها تخصیص دهد. 
بــه همیــن ســبب در بخش خانــوار و صنف و 
صنعــت هیــچ مشــکلی نخواهیــم داشــت و تا 
پایان سال بازار آرام و خوبی خواهیم داشت.

رئیــس هیات مدیره ســندیکای صاحبان 
از  کــه  می گویــد  انســانی  داروهــای  صنایــع 
شــهریور امســال تخصیــص ارز ترجیحــی بــه 

دارو قطع شده  است.
دارو یکــی از چنــد قلــم کاالی اساســی 
ســال،  چهــار  حــدود  گذشــت  بــا  کــه  اســت 
ارز  دریافت کننــدگان  فهرســت  در  همچنــان 
ترجیحــی قــرار دارد. با وجود آنکه بســیاری از 
فعاالن این صنعت در سال های گذشته بارها 
از رونــد تخصیــص این ارز انتقــاد کرده اند اما 
بــا توجه به ریســک افزایش قیمت تمام شــده 
ایــن  در  راهــکاری  هنــوز  مــردم،  بــرای  دارو 
حوزه نهایی نشــده اســت حتی بــا وجود آنکه 
دولت در بودجه ســال ۱۴۰۱، منابع ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی را حــذف کــرد، بــاز هم تاکید شــد که 
حمایت هــای مســتقیم از دارو و گنــدم ادامــه 
خواهــد داشــت. بــا ایــن وجــود امــا بــه نظــر 
می رســد حمایت هــای پیش بینــی شــده بــرای 
ایــن حــوزه، کفــاف نیازهــای ســاالنه کشــور را 
کــه در نشســت اخیــر  نمی دهــد، موضوعــی 
بازرگانــی  اتــاق  ســامت  اقتصــاد  کمیســیون 

تهران نیز به آن اشاره شده است.
بــه گزارش ایســنا، در یازدهمین جلســه 
تهــران،  اتــاق  ســامت  اقتصــاد  کمیســیون 
رئیس هیات مدیره ســندیکای صاحبان صنایع 

داروهــای انســانی، گزارشــی از نشســت اخیر 
مســئوالن ایــن تشــکل دارویــی با معــاون اول 
رئیس جمهــوری، وزیــر صمــت و نمایندگانــی 
از مجلــس بیــان کرد که به گفتــه او، موضوع 
بحث و گفت وگوها در این جلسات، ضرورت 
در  داروســازی  صنایــع  بازســازی  و  نوســازی 

کشور بود.
محمــد عبــده زاده، بــا بیــان اینکــه پــس 
ســال  در  ارز  نــرخ  صعــودی  رونــد  آغــاز  از 
۱۳۹۷، امــکان تامیــن و بازســازی تجهیــزات و 
دســتگاه های مــورد نیاز در صنایع داروســازی 
کشــور به پایین ترین حد ممکن رسید، گفت: 
شــرکت های دارویی در حالی ملزم به فروش 
دارو به نرخ ارز ترجیحی هستند که تجهیزات 
و ادوات تولیــدی را بایــد بــه نــرخ ارز نیمایــی 
تامیــن کننــد و ایــن رویــه، مشــکاتی را بــرای 

بنگاه های این صنعت ایجاد کرده است.
او در همیــن رابطــه بــا اشــاره به جلســه 
چنــدی پیــش اعضــای هیات مدیره ســندیکای 
صاحبــان صنایــع داروهای انســانی بــا معاون 
اول رئیس جمهــوری، بــا بیــان اینکــه در ایــن 
نشســت، بــر ضــرورت نوســازی صنایــع فعال 
داروســازی کشــور تاکیــد شــد، یــادآوری کــرد 
کــه مطالعــات تحقیقــی ســندیکا در رابطــه با 
چگونگــی تامین نیازهــای تجهیزاتی واحدهای 

تولیــدی دارو در کشــور از حــدود یــک ســال 
پیــش آغــاز شــد و تــا پایــان بهمــن  امســال، 
پروپــوزال ســندیکا در ایــن رابطــه، نهایی و در 
اختیار معاون اول رئیس جمهوری قرار خواهد 
گرفت تا دستورالعمل اجرایی آن صادر شود.
عبده زاده در بخش دیگری از سخنانش، 
بــه وضــع تامیــن ارز دارو اشــاره کــرد و با این 
توضیح که از شــهریور امســال، تخصیص ارز 
ترجیحــی بــه دارو قطــع شــده  اســت، گفــت: 
طبــق مصوبــات قبلــی، برای امســال به میزان 
۲.۵ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای تامین نیاز 
دارویــی کشــور تخصیــص داده شــده بــود که 
این میزان تا شهریور امسال، به اتمام رسید. 
بــه گفتــه این فعــال صنعــت دارو، میــزان ارز 
مــورد نیاز کشــور برای تامیــن دارو، ۴ میلیارد 

دالر در سال است.
رئیــس هیات مدیــره ســندیکای صاحبان 
از  همچنیــن،  انســانی  داروهــای  صنایــع 
توافقــات صــورت گرفته بــرای تامین نقدینگی 
و  داد  خبــر  کشــور  داروســازی  شــرکت های 
شده اســت  مقــرر  اســاس،  ایــن  بــر  افــزود: 
کــه دوره ســاخت ماشــین آالت بــرای صنایــع 

داروسازی کشور ۲۶ ماهه شود. 
بــه گفتــه او این دســتورالعمل از ســوی 
بانــک مرکزی به بانک های عامل اباغ شــده 

است.
عبــده زاده همچنیــن دربــاره نحوه تامین 
ایــن  نیــز  نیمایــی  ثبت ســفارش های  ریالــی 
توضیح را داد که در این رابطه پیشــنهاد شــد 
تــا ۹۰درصــد زمــان مبادلــه اســناد و ۱۰درصــد 
مابقــی نیــز زمان ثبــت ســفارش، مدنظر قرار 
گیــرد کــه بانک مرکزی این راهــکار را پذیرفته 
اســت و قــرار شــد تــا از ســوی ایــن نهــاد بــه 

بانک های عامل اباغ شود.
راهــکاری  بــا  رابطــه  در  همچنیــن  او 
شــرکت های  اعتبــاری  حــد  افزایــش  بــرای 
دارویــی، گفــت: در نشســت بــا معــاون اول 
شــد  مطــرح  راهــکار  ایــن  رئیس جمهــوری، 
اعتبــاری  حــد  موجــود،  وثایــق  حفــظ  بــا  کــه 
شــرکت های دارویــی تــا ۲ برابــر افزایش یابد، 
کــه مــورد پذیــرش و قبــول از ســوی معــاون 
اول قــرار گرفــت و مقــرر شــد تا بانــک مرکزی 
دســتورالعمل مربــوط بــه آن را بــه بانک هــای 

عامل اباغ کند.
عبــده زاده همچنیــن با اشــاره به نشســت 
اخیــر اعضــای هیات مدیره این ســندیکا بــا وزیر 
صمت، تصریح کرد که در این جلسه، توافق شد 
تا تمامی فرآیندهایی که قابل حذف یا واگذاری 
بــه تشــکل های دارویــی و تجهیــزات پزشــکی و 

دانشگاه ها است، احصا و فهرست شود.

تمام شدن ارز ساالنه دارو در شهریور 

جزئیات وضع روغن خانوار و صنعت تا پایان سال

نیکزاد: شافعی، گنده تر از دهانش درباره مجلس حرف  زده است

بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران 
برگزار می شود

شیوه نامه ارزیابی شاخص های رتبه بندی 
صادرکنندگان اعام شد

بــر اســاس شــیوه نامه ای که از ســوی ســازمان توســعه تجارت ایــران اعام 
در  حضــور  برندهــا،  جوایــز،  تعــداد  بــا  متناســب  صادرکننــدگان  شده اســت، 

نمایشگاه های بین المللی و چند شاخص دیگر، رتبه بندی می شوند.
 ســازمان توســعه تجــارت ایــران در اطاعیــه ای، از بنگاه هــای صادراتــی 
رتبه بنــدی  تخصصــی  شــاخص های  ارزیابــی  شــیوه نامه  اســاس  بــر  خواســت 
صادرکنندگان، نسبت به تکمیل شاخص های رتبه بندی صادرات خود از طریق 

سامانه جامع تجارت، اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این اطاعیه آمده اســت که »تمامی 
مجوزها، مشوق ها، جوایز و حمایت های مادی و معنوی از صادرکنندگان به تدریج 
و طبــق اولویت بنــدی گروه هــای کاالیــی، منــوط بــه تکمیــل اطاعــات و بر اســاس 

رتبه بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری خواهد بود«.
رتبه بنــدی  تخصصــی  شــاخص های  ارزیابــی  شــیوه نامه  اســاس  بــر 
صادرکننــدگان، فعــاالن حــوزه صــادرات بایــد از طریق ســامانه جامــع تجارت به 
نشانی https://www.ntsw.ir و بدون نیاز به مراجعه حضوری، اقدام به ثبت 
»درخواســت بازبینــی« و بارگذاری اســناد خود کننــد. همچنین، در تعیین رتبه 
صادرکننــدگان، شــاخص های تخصصــی از جملــه شــامل، تعــداد دفتر یا شــعبه 
خارج از کشور، تعداد جوایز صادراتی، برند ملی و استانی، تبلیغات بین المللی 
و نیــز میــزان حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی و هیات هــای تجــاری، مــورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
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پرداخت حق عضویت ایران در 
سازمان ملل از محل دارایی های 

کشور در کره جنوبی
محــل از جنوبــی کــره کــه کــرد اعــام ســئول
داراییهایمســدودشــدهایران،18میلیوندالربرای
پرداختحقعضویتایراندرســازمانمللاســتفاده

کردهاست.
بــه گــزارش فــارس، خبرگــزاری فرانســه نوشــت، 
از محــل  اعــام کــرد: کــره جنوبــی  ســئول روزگذشــته 
دارایی هــای مســدود شــده ایــران، 18 میلیــون دالر برای 
پرداخــت حــق عضویت ایران در ســازمان ملل اســتفاده 

کرده است.
بــه دلیــل عــدم توانایــی در پرداخــت حــق  ایــران 
عضویت خود در سازمان ملل، حق رای در این سازمان 

را از دست داده بود.
وزارت دارایــی کــره جنوبی روزگذشــته در بیانیه ای 
اعــام کــرد: این پرداخــت روز جمعه با همــکاری آمریکا 
و ســازمان ملــل پس از درخواســت ایــران از کره جنوبی 

انجام شد.
ایــن وزارتخانــه افــزود: »انتظــار مــی رود بــا ایــن 
پرداخت، حق رای ایران در مجمع عمومی ســازمان ملل 

متحد سریعا احیا شود.«
ایــران بیــش از 7 میلیــارد دالر دارایــی بــرای فــروش 
محموله هــای نفتــی، در دو بانــک کــره جنوبــی دارد که به 
علــت تحریم هــای آمریــکا مســدود شــده اســت.جمهوری 
اســامی ایــران، پیــش از خــروج یکجانــه آمریــکا از توافق 
هسته ای 2015، سومین شریک تجاری کره جنوبی بود.

ســازمان ملــل متحــد در اوایل ماه جــاری، حق رای 
ایــران در مجمــع عمومــی را بــه حالــت تعلیــق درآورد.بر 
اســاس منشــور سازمان ملل، حق رای یک کشور عضو، 
زمانــی بــه حالــت تعلیق در می آید که حقوق معوقه آن 
کشــور برابر یا بیشــتر از حقوقی باشــد که باید طی دو 

سال گذشته پرداخت می کرده است.
ایــران ســال گذشــته نیز حق رای خــود را به همین 
علت از دست داده بود. سازمان ملل اعام کرده است 
ایــران بــه دلیل تحریم هــای اقتصادی آمریــکا نمی تواند 

حداقل مبلغ را پرداخت کند.

رشد 29 دالری قیمت نفت 
ایران در سال 2021

بــراســاسجدیدتریــنگــزارشاوپــک،ایــراندر
ســال2021بــهطــورمتوســطنســبتبهســالپیشاز
آن،416هزاربشــکهنفتدرروزبیشــترتولیدداشته
ومتوسطقیمتنفتایراننیزرشد29دالریراثبت

کردهاست.
به گزارش فارس، سازمان کشورهای صادرکننده 
نفــت خــام، اوپــک در جدیدترین گزارش خــود به نقل 
از منابــع ثانویــه اعــام کــرد: تولیــد نفت ایــران در ماه 
دســامبر 2021 )آخریــن مــاه( برابــر بــا آذر مــاه 1400 
بــه 2 میلیــون و 478 هــزار بشــکه در روز رســیده کــه 
8 هــزار بشــکه در روز  از آن  پیــش  مــاه  بــه  نســبت 

افزایش یافته است.
ایــران در مــاه نوامبــر )آبــان مــاه( 2 میلیون و 470 
هــزار بشــکه نفــت در روز تولیــد کــرده بــود. بــر اســاس 
گزارش هــای اوپــک، ایــران در ماه آگوســت )مــرداد ماه( 
2 میلیــون و 482 هــزار بشــکه  و در مــاه ژوئن )خرداد( 
مــاه مــی  دو میلیــون و 470 هــزار بشــکه نفــت و در 
)اردیبهشت( روزانه دو میلیون و 437 هزار بشکه نفت 
تولیــد کرده اســت که این رقــم در ماه پیش از آن یعنی 
آوریــل 2021 )فروردیــن 1400( 2 میلیــون و 422 هــزار 

بشکه در روز بوده است.
ایــران در اســفند 99 )مــارس 2021( 2 میلیــون و 

328 هزار بشکه نفت تولید کرده بود.
ایــران در مــاه آوریــل یا فروردین مــاه 1400 جایگاه 
چهارمیــن تولیدکننــده نفــت اوپــک را پــس و از کویــت 
پیشــی گرفــت و از آن زمــان تــا مهــر مــاه 1400 )اکتبــر 
2021( ایــن جایــگاه را حفــظ کرده بود امــا در ماه نوامبر 
یعنــی آبــان مــاه، بــار دیگــر تولیــد نفــت کویــت از ایران 
پیشــی گرفــت و در جایــگاه چهــارم نشســت و ایــران به 

رتبه 5 بازگشت.
در حــال حاضــر، کشــورهای عربســتان بــا تولیــد 9 
میلیــون و 932 هــزار بشــکه در روز، عــراق بــا تولیــد 4 
میلیون و 270 هزار بشکه در روز و امارات با 2 میلیون 
و 880 هزار بشکه در روز، سه کشور بزرگ تولیدکننده 

نفت اوپک به شمار می روند.
کویــت بــا تولیــد 2 میلیــون و 552 هزار بشــکه در 
روز چهارمیــن تولیدکننــده اوپک اســت. ایــران، پیش از 
تحریم های آمریکا از سال 2018، سومین تولیدکننده ی 

بزرگ نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود.

اخبـــــــــــــــــار

ســعادت بــا والدت ســالروز خجســته در
حضرتفاطمهزهراسامهللاعلیها،رهبرانقاب
اســامیدردیــدارجمعــیازمداحــاناهلبیــت،
بااشــارهبهبرخیابعادواالیشــخصیتحضرت
صدیقــهکبــریازجملــهحرکتهــایاجتماعــیو
خدمتبیمنتبهمردم،هیأتهاراکانونجهادِ
عظیــِمتبییــندانســتندوتأکیــدکردنــد:هیأتها
بایــدمحلروشــنگریوپاســخمتقــنوصحیحبه

سؤاالتروزجامعهبویژهنسلجوانباشد.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی مقــام معظم 
رهبــری، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن دیدار 
ضمــن تبریــک ســالروز میــاد حضــرت فاطمه زهــرا 
سام هللا علیها و سالروز والدت امام خمینی)رض( 
و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، به برخی ابعاد 
شــخصیت فوق العاده حضرت زهرا سام هللا علیها 
اشــاره  احادیــث  و  کریــم  قــرآن  آیــات  براســاس 
کردنــد و گفتنــد: جایــگاه طهــارت، کار بــرای خدا و 
خدمــت بی منــت، و موقعیــت ممتــاز در مواجهه با 
جبهــه باطل در قضیــه مباهله از جمله ویژگی های 
بی نظیــر آن حضــرت هســتند کــه در قــرآن کریــم 

صراحتاً به آنها اشاره شده است.
ایشــان بــا اشــاره بــه آیــات ســوره »دهــر«، 
خدمــت بی منــت و کمــک خالصانــه بــه نیازمنــدان 
را از نشــانه های مهــم جامعــه فاطمــی خواندنــد و 
افزودنــد: بــه لطــف الهــی، بعــد از پیــروزی انقاب 
و  اســت  شــده  فاطمــی  ایــران،  اســامی، جامعــه 
در طــول 43 ســال گذشــته حرکــت فاطمــی را در 
دوران دفــاع مقــدس، در دوران حرکــت علمــی و 
خدمــات بی منــت شــهیدانی همچــون فخــری زاده، 
شهدای هسته ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی 
آشــتیانی، و در حــوادث طبیعــی همچــون ســیل و 

زلزله بارها دیده ایم.
کرونــا  بیمــاری  انقــاب دوران شــیوع  رهبــر 
و خدماتــی را کــه بــدون مــزد و منــت ارائــه شــد و 

حرکــت  از  دیگــری  نمونــه  دارد،  ادامــه  همچنــان 
تأکیــد  و  برشــمردند  فاطمــی  الگــوی  از  برگرفتــه 
کردنــد: حضــرت فاطمــه زهــرا باید در همــه جهات 
بویژه حرکت های اجتماعی و انقابی، اسوه و الگو 

باشند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بخش دیگری 
از سخنان شــان بــه موضوع هیأت ها اشــاره کردند 
و گفتنــد: محــور شــکل گیری هیأت هــا بــه عنــوان 
یــک واحــد اجتماعــی، مــودت اهل بیــت و زنده نگه 
داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود آن 

بزرگواران شکل گرفته است.
در  را  هیأت هــا  کارآیــی  و  نقــش  ایشــان، 
مقاطــع مختلــف به ویــژه دوران انقــاب اســامی و 
دفاع مقدس، بزرگ و بســیار تأثیرگذار خواندند و 
افزودنــد: براســاس فرمایشــات ائمه اطهــار، هیأت 

کانون جهاد عظیِم تبیین و روشنگری است.
رهبــر انقــاب، ســاختار هیئــت را مرکــب از 
»مغــز و معنــا« و »تحــرک و پویایــی« دانســتند و 
گفتنــد: مغــز و معنــای هیئت همــان تبیین مکتب 
و  مفاهیــم  تبییــن  مهــم  مرکــز  هیئــت،  و  اســت 
معــارف اســامی و پاســخ بــه ســؤالهای گوناگــون 
جوانــان دربــاره مســائل اصولــی و ســبک زندگــی 
است. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی فرصت 
مواجهه مســتقیم با مخاطب و انتقال احساســات 

است.
ایشــان قوام و اســاس هیئــت را مقوله جهاد 
خواندنــد و افزودنــد: هــر تــاش خــوب و بجایــی، 
جهــاد نیســت. جهاد یعنی تاش بــرای هدف گیری 
دشــمن، و در هــر زمــان بایــد عرصــه جهــاد را بــه 

درستی تشخیص داد.
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
عرصه هــای گوناگــون جهــاد در دوره هــای مختلــف 
همچــون جهــاد نظامی، علمــی و فعالیت و خدمت 
نمونــه  عنــوان  بــه  کردنــد:  اجتماعــی خاطرنشــان 

خدمت اجتماعی به مردم در شــرایطی که دشــمن 
با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در 
مقابل نظام اسامی دارد، جهادی ارزشمند است.
ایشــان بــا اشــاره بــه تحــرک وســیع دشــمنان 
افــکار و تخریــب  بــرای وارونه ســازی  ایــران  ملــت 
ایمــان و باورهــای مــردم بوســیله انبوه رســانه ها و 
بــا اســتفاده از هــزاران متخصــص هنــر و رســانه و 
پشــتیبانی های هنگفــت مالــی و امنیتی، مهمترین 
روشــنگری«  و  »تبییــن  عرصــه  را  جهــاد  عرصــه 
دانســتند و تأکیــد کردنــد: در مقابــل ایــن حرکــت 
شــیطانی، هیئت ها باید از خود ســؤال کنند که در 
جنــگ بی امــان جبهــه حق و باطــل، و تقابل روایت 
دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمانها 

و مبانی اصلی انقاب را گسترش می دهند.
دو  را  »مــداح«  و  »واعــظ«  انقــاب،  رهبــر 
ستون مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر 
منحصــر به فرد بودن هنــر مداحی، گفتند: مداحی 
با جا دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ، 
به او معرفت دینی، اخاقی و سیاسی می بخشد.

ایشــان بــا تحســین همــکاری شــاعران آیینی 
و مداحــان بــرای پــر بار کــردن مجالــس اهل بیت و 
اعتای شعر آیینی، گفتند: صدا، آهنگ و هندسه 
خوانندگــی صورت هنر مداحی را تشــکیل می دهد 
امــا ایــن صــورت کــه در واقــع وســیله و ابزار اســت 
نبایــد بــر محتــوا غلبــه کنــد و آن هدایــت و محبت 
جهت دهنــده بــه حرکــت جامعــه در درون آن گــم 

شود.
حضــرت آیت هللا خامنــه ای، ابتــکار و نوآوری 
و  برشــمردند  مفیــد  و  خــوب  را  مداحــی  امــر  در 
افزودنــد: نــوآوری نبایــد بــه هنجارشــکنی و تغییــر 
هویــت مداحــی منجــر شــود و اجــرای مــداح را بــه 
ســمت امــوری که مداحی نیســت بلغزانــد؛ چرا که 

مداحی، موسیقیِ پاپ نیست.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به نقش آفرینی 

دفــاع  دوران  در  مداحــان  خــوب  امتحان هــای  و 
مقــدس و همچنیــن در فتنــه 88 گفتنــد: مداحــان 
به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری 
میــان  فرهنگــی  و  رســانه ای  جنــگ  در  و  کردنــد 
جمهوری اســامی و دشــمن، صدای رسای مداحان 
انقابــی کارســاز بــود و امــروز نیــز این صدای رســا 
همچنان باید در مقابله با جبهه گســترده دشــمن 

کارساز باشد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تــاش و نــوآوری 
مداحــان بــرای جــذب جوانــان را اقدامــی خــوب و 
تعالی بخــش خواندند و در عین حال تأکید کردند: 
مراقب باشــید، جذب جوانان به هر قیمتی نباشــد 
و اینگونــه نشــود کــه بــرای جــذب جــوان، از برخی 

آهنگ ها و نواهای نامناسب استفاده شود.
ایشــان بــا تأکید بــر اینکه جــذب جوانان باید 

با حفظ ســاختار صحیح هیأت باشــد، گفتند: باید 
مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و هویت 

آن از بین نرود.
رهبر انقاب اسامی، مداحان را به استفاده 
و  توصیــه  معتبــر  و  متقــن  اشــعار  و  مطالــب  از 
خاطرنشــان کردند: برخی مواقع یک حرف سســت 
و یــا یــک بیــان نارســا و غلــط، دســتاویز زیر ســؤال 
بــردن اســام و تشــیع و حملــه بــه علمــای بــزرگ 
و معــارف دینــی مــی شــود، بنابرایــن اســتفاده از 
در برنامــه کاری  مطالــب مســتند و مقتــن حتمــاً 

مداحان باشد.
اســامی،  انقــاب  رهبــر  ســخنان  از  پیــش 
یــازده تــن از مداحــان و شــاعران بــه قرائت اشــعار 
فاطمه زهــرا  حضــرت  فضائــل  در  مدایحــی  و 

سام هللا علیها پرداختند.

وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتیادآور
شدکهبرایتامینوافزایشظرفیتپهنایباند
بینالمللهیچمحدودیتیوجودندارد.هدفما
ایناستکهدرکنارتوسعهپلتفرمهایداخلی
وافزایشسهماقتصاددیجیتال،نیازمندیهای

حوزهترافیکبینالمللبرطرفشود.
بــه گــزارش ایرنا، در چند مــاه اخیر به دلیل 
اســتفاده بیــش از حــد مــردم از اینترنــت و قطــع 
چنــد فیبــر دریایــی، کیفیــت و ســرعت اینترنــت 
به شــکل محسوســی با افت مواجه شــد. یکی از 
دالیلی که به آن اشــاره شــد، محدودیت افزایش 
ظرفیــت پهنــای بانــد بیــن الملــل بود کــه آن را با 

کندی رو به رو می کرد.
در همیــن پیونــد، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار اقتصادی 
ایرنــا دربــاره افزایش ظرفیت پهنــای باند اینترنت 
بیــن الملــل گفــت: محدودیتــی بــرای تامیــن نیاز 
امــا  نداریــم،  بین الملــل  بانــد  پهنــای  بــه  مــردم 
چیــزی کــه الزم اســت انجــام شــود این اســت که 

ظرفیت های داخلی خود را نیز تقویت کنیم.

عیســی زارع پــور افــزود: مــا بایــد شــرایطی 
را فراهــم کنیــم تــا نیازمندی هــای مــردم توســط 
پلتفرم هــای بومــی خودمــان تامیــن شــود تــا اگــر 
ارتباطات بین الملل دچار قطعی شد، بتوانیم آن 
را حــل کنیــم. مدتــی قبل در 2 نوبــت، نزدیک به 
هفت درصد از پهنای باند بین الملل را از دست 
دادیــم. ایــن اتفاقات نباید زندگی روزمره مردم را 

تحت تاثیر خود قرار دهد.
وزیــر ارتباطــات تصریح کــرد: اکنــون کــه بــا 
حمایــت از پلتفرم های داخلی به باال رفتن ســهم 
کمــک  اقتصــاد کل کشــور  از  اقتصــاد دیجیتــال 
می کنیم، هم زمان هر نیازمندی در حوزه ترافیک 

بین الملل باشد نیز فراهم خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: بــا تشــکیل کارگــروه اقتصــاد 
دیجیتال در کشــور نیز بر این مســاله تاکید شــد 
کــه نــگاه دولــت ســیزدهم بــه حــوزه ارتباطــات و 
فناوری اطاعات، نگاه فرصت محور است. با این 
نــگاه می توان همــه عقب ماندگی ها در این حوزه 

را جبران کرد.
زارع پور افزود: ظرفیت های زیادی در کشور 

برای دستیابی به این اهداف وجود دارد. جوانان 
مــا یــک ســر و گــردن باالتــر از جوانان کشــورهای 
دیگر هســتند و اگر ظرفیت های الزم مهیا شــود، 
می تواننــد تحــوالت جــدی را در ایــن حــوزه رقــم 

بزنند.

نیممیلیونفیبرنوری
تاپایانسال

وی دربــاره کاهــش ســرعت اینترنــت گفت: 
کار اساســی کــه بایــد انجــام شــود ماننــد همــه 
ثابــت  ارتباطــات  توســعه  پیشــرفته،  کشــورهای 
است. ما باید بیشتر نیازمندی مردم را به سمت 
اینترنت ثابت هدایت کنیم و معنی ندارد که فرد 
زمانــی کــه در خانه اســت، از اینترنت ســیار خود 

استفاده کند.
ایــن عضــو کابینــه دولت ســیزدهم بــا تاکید 
انجــام  گذشــته  در  الزم  اقدامــات  این کــه  بــر 
بــه  ســیار  ارتباطــات  اضافه کــرد:  اســت،  نشــده 
دلیــل فرکانســی که بــه اپراتورهــا اختصاص داده  

شــده دارای محدودیــت اســت. از ابتــدای دولــت 
ســیزدهم، توســعه ارتباطات ثابت بــه عنوان یک 

راهکار بلندمدت در دستور کار قرار گرفت.
زارع پــور افــزود: امســال حدود نیــم میلیون 
فیبر نوری را راه اندازی می کنیم تا مســیر توسعه 
اینترنــت ثابــت همــوار شــود. بایــد ســعی کنیــم 
ترافیــک اصلــی مــورد نیــاز مــردم از طریق خطوط 
ثابــت تامیــن شــود که این مســاله رضایــت مردم 
را رقــم زد. بــر بســتر اینترنــت ثابــت می توانیــم 
ســرعت های بــاالی 100 مگابیــت را بــرای کاربــران 

مهیا کنیم.
وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کرد: بــر اســاس 
آمــاری کــه روز گذشــته منتشــر شــد، میانگیــن 
ســرعت ارتباطــات ســیار ایــران بیــن کشــورهای 
مختلــف 24 مگابیــت بــوده کــه نســبت بــه مــاه 
گذشــته تغییر زیادی نکرده اســت. اینترنت ثابت 
9 مگابیت اســت که نســبت به ماه گذشــته کمی 
افزایش پیدا کرده، اما این به هیچ وجه ســرعتی 
باشــد.  مــا  کشــور  مــردم  شایســته  کــه  نیســت 
به ویژه در این زمانی که زندگی مردم وابســته به 

ارتباطات و فناوری اطاعات است.

همکاریایرانوچین
برایتوسعهفناوری

زارع پــور در حاشــیه مراســم »اتصــال یــک 
هزار روســتا به شــبکه ارتباطی کشــور« در جمع 
خبرنگاران حاضر شد. وی در پاسخ به خبرنگاران 
درباره همکاری ایران و چین برای توسعه فناوری 
بــا  در کشــور، گفــت: مــا در همکاری هایــی کــه 
کشــورهای مختلف از جمله چین داریم، توســعه 
فناوری هایــی کــه بــرای اینترنــت نســل پنجــم و 
کیفیت بخشــی به ارتباطات ثابت ضروری اســت 

را در دستور کار قرار داده ایم.
وی بــا بیــان این که برای حضــور پلتفرم های 
ایرانی در کشورهای همسایه در حال برنامه ریزی 
هســتند، گفت: ظرفیت های خوبی در کشورهای 
آن هــا  از  می توانیــم  کــه  دارد  وجــود  مختلــف 
استفاده کنیم. این توافقات 2 طرفه می تواند به 

کشورها برای توسعه فناوری کمک کند.

روزنامــهوالاســتریتژورنــالدرگزارشــیبه
شــرحتــورمدرآمریــکاپرداختــهواعتــرافکــرده
کاخ بــه اکنــون فشــارحداکثری سیاســت اســت،
ســفیدکمانــهکــردهوآنهــارابــرایرســیدنبهیک

توافقباتهرانمجبورساختهاست.
در  ژورنــال  اســتریت  وال  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نوشتار خود از منظر یک روزنامه آمریکایی اینگونه 
نوشت: »یک سال چه تفاوتی می تواند ایجاد کند. 
ژانویــه گذشــته، دولت بایدن با وعــده احیای توافق 
هســته ای کــه ســلف وی ملغــی کرده بــود، روی کار 

آمد. اما این تنها شروع کار است.
جیــک ســالیوان مشــاور امنیــت ملــی بایــدن 
تاکیــد کــرد که این مســاله، مقدمه ای بــر یک توافق 
»طوالنی تــر و قوی تــر« با تهران اســت.12 ماه بعد، 
دولــت  دیپلماتیــک  تعامــل  نتیجــه  محتمل تریــن 
بایــدن، توافقــی اســت کــه از نظــر جامعیــت و قوی 

بودن، بسیار کمتر از توافق اولیه است.

کارشناســان نســبت به خطرات چنین توافقی 
هشــدار داده انــد کــه محدودیت هــای کمتــری را بــر 
فعالیــت هســته ای ایــران اعمــال می کنــد و در عین 
حــال امتیــازات و کاهــش تحریم هــای بیشــتری را 

نسبت به قبل در اختیار تهران قرار می دهد.
بــا ایــن حــال، واقعیت سیاســی این اســت که 
بــرای دولــت بایــدن در نظرســنجی های ملــی، حتــی 

یک توافق بد با ایران می تواند نجات بخش باشد.
دارد.  ارتبــاط  نفــت  بــه  مســاله  ایــن  دلیــل 
همانطــور کــه از طــرف بخش انرژی آمریکا اشــاره 
شــده، قیمت نفت در بیشــتر ســال 2021 افزایش 
داشته و بهای نفت برنت به طور متوسط 71 دالر 
در هر بشــکه در این ســال در مقایســه با رقم 42 
دالر در هــر بشــکه در ســال 2020 بــوده اســت. 
امــروز، بهــای نفت خام در بازار جهانی حتی بیش 
از ایــن بــوده و بــه 85 دالر در هــر بشــکه نزدیــک 

شده است.

ایــن افزایش، محــرک اصلی کاهش محبوبیت 
مقام هــای  اســت.  بــوده  آمریــکا  جمهــوری  رئیــس 
دولت آمریکا به دنبال راهی برای کاهش قیمت ها 
هســتند و ایران می تواند بخشــی از راه حلی باشــد 

که آنها در پی آن هستند.

ایرانابرقدرتانرژی
وال اســتریت ژورنــال در ادامــه ایــن گــزارش 
آورد: در حالــی کــه جمهوری اســامی به عنوان یک 
ابرقدرت واقعی انرژی رتبه بندی می شود، سیاست 
»فشــار حداکثــری« دولــت دونالــد ترامــپ رئیــس 
جمهــوری ســابق آمریکا، تجارت جهانــی نفت ایران 

را به شدت فلج کرده بود.
تــا ســال 2020، تولیــد نفــت ایــران بــه کمتــر 
از دو میلیــون بشــکه در روز کاهــش یافــت، زیــرا 
تحریم هــای آمریــکا مانــع از فروش نفــت ایران به 
خارج از کشــور می شــد. اما با این حال، این فقط 

یــک وضعیــت موقتی اســت. بدون فشــار مســتمر 
بــر مشــتریان بالقــوه ایــران، تجــارت انــرژی ایــن 
کشــور می توانــد نســبتا ســریع فعالیــت خــود را از 

سر گیرد.«
وال اســتریت ژورنــال ایــن گــزارش را اینگونــه 
ادامــه داد: »دولــت ایــران مقادیر زیــادی نفت دارد 
کــه می توانــد تقریبا فوری به بازار عرضه شــود. این 
ذخایــر در ایــران یــا فراســاحل نگهــداری می شــود و 
حــدود تقریبــی آن، 120 میلیــون بشــکه اســت کــه 
معــادل بیــش از ارزش یــک روز نفــت مصرفــی کل 

کره زمین برآورد می شود.
تحلیلگــران همچنیــن پیش بینی مــی کنند که 
جمهوری اسامی ایران می تواند تولید نفت خود را 
در کوتاه مدت افزایش دهد.مقام های ایرانی پیش 
از ایــن، نســبت بــه افزایــش تولید به ســطح قبل از 
تحریم ها یعنی چهار میلیون بشکه در روز تا اوایل 

بهار سال جاری تمایل نشان داده اند.

چنیــن مســاله ای می توانــد تفــاوت واقعــی در 
بــازار امــروز ایجاد کند. تقاضــای جهانی برای انرژی 
در حــال حاضــر از عرضــه پیشــی گرفتــه اســت و 

تولیدکنندگان در تاش برای حفظ آن هستند.

ناگزیربودنکاخسفید
برایتوافق

همانطــور که نیویورک تایمــز گزارش می دهد، 
با وجود وعده ها برای افزایش تولید، اعضای کارتل 
اوپــک پــاس بــه طــور معمــول از اهــداف افزایــش 
تولیــد ماهانــه فاصلــه دارنــد. در نتیجــه، افــزودن 
عرضــه ایــران به طور قابــل توجهی مقدار نفت خام 
در دســترس را افزایــش می دهــد و می توانــد قیمت 

جهانی نفت را به میزان 10 درصد کاهش دهد.
بــه کاهــش تحریم هــای فعلــی  برنامــه،  ایــن 
آمریــکا علیــه ایــران بســتگی دارد کــه دولــت بایدن 

می تواند آن را انجام دهد.
این فرضی است که کاخ سفید در حال حاضر 
با آن روبه روســت. هر توافقی با ایران، صرف نظر 
از اینکــه چقــدر شــکننده باشــد، توجیه کافــی برای 
دولت بایدن برای شــروع کاهش تحریم ها به ویژه 

علیه صنعت نفت ایران فراهم می کند.
اگــر ایــن اتفاق بیفتد، نفت خام ایران به بازار 
ســرازیر مــی شــود، عرضه موجــود افزایــش می یابد 
فــرآوری  نفــت )و در نتیجــه محصــوالت  و قیمــت 
شــده ای چــون بنزیــن( کاهــش خواهــد یافــت. ایــن 
مساله به نوبه خود دستکم بخشی از فشار تورمی 
و اقتصادی را که بایدن در خانه با آن روبه روست، 

فرو می نشاند.«
وال اســتریت ژورنــال در پایــان ایــن گــزارش 
آورد: همــه ایــن مــوارد توضیح می دهــد که چرا کاخ 
ســفید به شــدت مایل است که توافق با تهران را با 

هر ابزار الزم تضمین کند.

دردومیندادگاهفسادشرکتقطعهسازی
کــروز،رشــوههایکانــیکــهایــنشــرکتتحت
عنــوانهدایــابهمدیرانوســازمانهایمختلف

پرداختکرده،قرائتشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین 
جلســه دادگاه رســیدگی به پرونده شــرکت کروز 
روز یکشــنبه در شــعبه چهار دادگاه ویژه مفاسد 
اقتصــادی به ریاســت قاضــی ابوالقاســم صلواتی 

برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی صلواتی از فوالدی 
نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و 

ادامه کیفرخواست را قرائت کند.
فوالدی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته 

اقدامــات  و  معرفــی  پرونــده  متهمــان  )شــنبه( 
مجرمانــه آنهــا تشــریح شــد، افــزود: امــروز ادلــه 

انتصابی به متهمان قرائت می شود.
نماینده دادستان درباره ادله انتصابی به متهم 
ناصر عبدالحســینی سخا مدیرعامل شرکت کروز و 
متهم ردیف ســوم پرونده اظهار کرد: طبق اعترافات 
متهمان میرآقایی و طاهری دستور پرداخت هدایا به 

افراد متخلف را از آقای سخا می گرفتند.
وی ادامــه داد: متهــم رنجبــر دربــاره اعطــای 
خــودرو بــه کرمخانــی مســئول گمــرک فــرودگاه 
امــام خمینی )ره( گفته اســت کــه کرمخانی برای 
رفت وآمدهای روزانه درخواست خودرو کرده بود 
که این موضوع با آقای سخا مطرح و تأیید شد و 

یک دستگاه خودروی مزدا 3 به کرمخانی تحویل 
داده شد.

نماینده دادســتان ادامــه داد: متهم رنجبر در 
مورد عیدی های ســالیانه به کارمندان دولت گفته 
اســت که لیســت عیدی ها هر ساله تهیه و پس از 
تأیید میرآقایی مدیر خریدهای خارجی و آقای سخا 
پرداخت می شد. بدون تأیید آنها پرداخت هدیه به 

کارکنان گمرک شهید بندر رجایی ممکن نبود.
فوالدی تصریح کرد: متهم طاهری در پاسخ 
بــه ایــن ســؤال که چــه کســانی اســناد خریدهای 
خارجــی شــرکت را تهیــه می کردنــد، گفتــه اســت 
کــه مدیــران بخــش خریــد خارجــی اســناد را تهیه 
می کردند. وی افزود: متهم رنجبر درباره سازوکار 

پرداخــت هدایــا گفته اســت به دلیل تعــداد زیاد 
مراجعه به گمرک، هدایا پرداخت می شد و چون 
پرداخــت هدیه به یک عرف تبدیل شــده بود، در 
صورت عدم پرداخت هدیه کارهای شــرکت کروز 
بــه کنــدی انجام می شــده اســت. هدایــا در قالب 
کارت هدیــه، ســکه، خــودرو و قطعــات خــودرو 

پرداخت می شد.
نماینــده دادســتان گفــت: متهــم غریــب در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال که هدایــا به مدیــران کدام 
ســازمان ها پرداخت می شده است؟، گفته است 
کــه هدایــا بــه وزارت صمــت دفتــر نیــرو محرکــه 
بــرق و الکترونیــک، دفتــر ســتاد  خــودرو، دفتــر 
تســهیل، صنایع اســتان تهران، پشــتیبانی گمرک 

ایران خیابان ولیعصر، پشتیبانی توسعه تجارت، 
اســتاندار  ســازمان  ونــک،  اســتاندارد  ســازمان 
تخصیــص  دفتــر  شــامل  مرکــزی  بانــک  پونــک، 
و  مقــررات  دفتــر  ارز  کارشــناس تخصیــص  ارز، 

سیاست ها پرداخت شده است.
از  هدیه هــا  پرداخــت  لیســت  افــزود:  وی 
سیستم های شرکت، استخراج و به متهم غریب 
داده شــده اســت کــه وی پرداخــت هدیه به 30۶ 

نفر را تأیید کرده است.
در انتهــای ایــن جلســه از دادگاه و پــس از 
توســط  کیفرخواســت  از  دیگــری  بخــش  قرائــت 
نماینده دادســتان، قاضی صلواتی گفت: جلســه 

بعدی دادگاه روز چهارم بهمن  برگزار می شود.

والاستریتژورنال:بایدنچارهایجزتوافقندارد،ایرانابرقدرتانرژیاست

رشوههایشرکتکروز:ازخودرویخارجیوارقاممیلیاردیتاصدهاسکه

وزیرارتباطات:برایافزایشظرفیتاینترنتبینالمللمحدودیتیوجودندارد

رهبرانقابدردیدارمداحاناهلبیت)ع(:مراقبباشید
جذبجوانانبههرقیمتینباشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

رشد 30 درصدی پرداخت 
 تسهیالت قرض الحسنه

در بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین در 9ماهه سال جاری سه هزار 
و 181فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش دو هزار و 
422میلیــارد ریــال پرداخت کرد که ارزش ریالی آن در 
مقایســه با دوره مشــابه سال گذشــته حدود 30درصد 

رشد داشته است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
اقتصادنویــن، این بانک 
تســهیل  راســتای  در 
و  جوانــان  ازدواج 
آن هــا  توانمندســازی 
بــرای تشــکیل خانواده، 
در 9ماهــه ســال جــاری 
دو هــزار و 627فقــره تســهیالت قرض الحســنه به مبلغ 
دو هزار و 127میلیارد ریال اعطا کرده اســت. همچنین 
در 9ماهــه ســال جــاری، شــعب بانــک اقتصادنویــن در 
راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعــی خود و حمایت 
از اقشــار آســیب پذیر 460فقره تسهیالت قرض الحسنه 
اشــتغال زایی به ارزش 247میلیــارد ریال به مددجویان 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( و 94فقــره تســهیالت 
قرض الحســنه اشــتغال زایی بــه ارزش 48میلیــارد ریــال 
به مددجویان سازمان بهزیستی کشور پرداخت کردند.

مدیرعامل: فرایند خروج 
بانک ملی از بنگاه داری 

تسریع می شود
مدیرعامل بانک ملی از تسریع در روند خروج این بانک 

از بنگاه داری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک ملــی، محمدرضــا 
اینکــه  بیــان  بــا  فرزیــن 
جــای  بــه  بایــد  »بانــک 
پرداختــن به بنــگاه داری 
بانکــداری  عملیــات  بــه 
بپــردازد«،  خــود 
اظهارکــرد: پرداختــن به 
بانکــداری بــه جای بنــگاه داری بــه عنوان یک اســتراتژی 
و راهــی بــرای اصالح کفایت ســرمایه، اقدامی اســت که 
بانــک ملــی آن را ســرلوحه فعالیت هــای خود قــرار داده 
اســت. او با تاکید بر اینکه این روند در راســتای دســتور 
رئیــس جمهــوری مبنــی بر اصــالح فرایندهــای بانکداری 
در کشــور صورت می گیرد، خاطرنشــان کرد: بنگاه داری 
وظیفــه بانک ها نیســت، بلکــه بانک ها بایــد بنگاه خلق 
کنند و ســپس آن را در اختیار بنگاه داران حرفه ای قرار 
دهنــد. مدیرعامــل بانــک ملــی با یــادآوری روند پیشــین 
واگــذاری بنگاه هــا از ســوی ایــن بانــک، اعــالم کــرد: بــا 

اصالح فرایندها، این روند سرعت خواهد گرفت.
بــه گفتــه فرزیــن، فــروش امــوال مــازاد و واگذاری 
بــه  بانــک را  نــه تنهــا می توانــد  بنگاه هــای در اختیــار، 
جایگاه اصلی خود بازگرداند، بلکه حجم زیادی از منابع 
محبــوس را نیــز آزاد کرده و در اختیار فرایندهای اصیل 

بانکداری قرار می دهد.

تامین مالی تکمیل زیرساخت های 
مسکن مهر شهرهای جدید 

از سوی بانک مسکن
از  جدیــد  شــهرهای  عمــران  شــرکت  سرپرســت 
تکمیل زیرســاخت های باقیمانده مسکن مهر شهرهای 

جدید با تمهیدات بانک مسکن خبر داد.
بــه گــزارش هیبنــا، علیرضــا جعفــری، در خصوص 
تعهدات شــرکت عمران 
بــرای تکمیــل واحدهای 
باقیمانــده مســکن مهــر 
توضیحاتی را ارائه کرد.

شــرکت  سرپرســت 
عمــران شــهرهای جدید 
بــا بیــان اینکــه مســکن 
مهــر یکــی از طرح هــای 
پیشــران در حــوزه تولید 
مســکن بوده اســت از باقی ماندن بخشــی از تعهدات در 
این بخش خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در سنوات 
گذشته کندی در حوزه اجرای تعهدات مسکن مهر رخ داد 
و از ســوی دیگر متقاضیان مســکن مهر بعضا مشــکالت 
و نارضایتی هایــی داشــتند برخــی از واحدهــا باقی مانده 
است. جعفری ادامه داد: با تاکید رئیس جمهوری و وزیر 
راه و شهرسازی دولت سیزدهم، حل مساله مسکن مهر 
و تعیین تکلیف آن در دســتور کار اســت. او توضیح داد: 
اکنــون 40هــزار واحد مســکونی در تعهد شــرکت عمران 
شهرهای جدید است که باید تکمیل و تحویل شود و با 
تاکید وزیر راه و شهرسازی این تعهدات در ابتدای سال 
آینده به طور کامل تکمیل و به اتمام می رســد و تحویل 
متقاضیــان خواهــد شــد. بــه گفتــه سرپرســت شــرکت 
عمــران شــهرهای جدیــد، واحدهــای باقیمانــده مســکن 
مهــر بــا کمتــر از 10درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال 
اتمــام اســت. جعفری با بیان اینکه در نشســت شــورای 
مسکن که چندی پیش به ریاست وزیر راه و شهرسازی 
تشکیل شد تامین بودجه و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
واحدهــای مســکونی مهــر و تکمیــل زیرســاخت های آن 
مــورد تاکیــد قــرار گرفت، توضیح داد: در برنامه اســت تا 
در اولویت نخســت، واحدهای مسکونی مهر نیمه کاره و 
در مراحل پایانی کار، به اتمام برسد و تحویل متقاضیان 
بشود. در اولویت بعدی در برنامه است تا بانک مسکن 
بــا اتخــاذ تصمیم هایی اعتبارات موردنیــاز را برای تکمیل 
زیرســاخت ها تامیــن کنــد تــا تعهــدات بــه جــای مانده از 

گذشته در کوتاه ترین زمان به اتمام برسد.

ارائه خدمات ارزی بانک 
 کارآفرین به تجار فعال

در حوزه آفریقا
بانک هــا  پیشــتازترین  از  یکــی  کارآفریــن  بانــک 
بــه  متنــوع  بین المللــی  و  ارزی  خدمــات  ارائــه  در 
ایــن  کــه  اســت  کاال  واردکننــدگان  و  صادرکننــدگان 
خدمــات در اوضــاع فعلــی و بــا وجــود محدودیت هــای 

بین المللی نیز صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، حسنعلی 

حســینی، مدیر عملیات 
کارآفریــن  بانــک  ارزی 
در کنفرانــس تخصصــی 
تجــارت، ســرمایه گذاری 
همکاری هــای  و 
اقتصادی ایران و آفریقا 
که با حضــور نمایندگان 
برخی از سفرا و رایزنان 
تعــدادی  بازرگانــی 

اتــاق  اعضــای  و  نماینــدگان  و  آفریقایــی  از کشــورهای 
بازرگانی مشترک ایران و آفریقا برگزار شد، با اعالم این 
مطلــب افــزود: صــدور ضمانت نامه هــای ارزی مســتقیم 
بــه درخواســت متقاضیــان ایرانــی بــه نفــع کارفرمایــان 
)ذی نفعــان( آفریقایی، ابالغ ضمانت نامه های مســتقیم 
صــادره از ســوی ایــن بانک به نفــع کارفرمایان آفریقایی 
از طریق بانک های کارگزار در کشور آفریقا نیز خدماتی 
اســت که بانک کارآفرین می تواند در اختیار متقاضیان 

قرار دهد.
کارآفریــن  بانــک  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  او 
آمادگی دارد تأمین ارز شــرکت های واردکننده با قیمت 
مناســب از طریــق ســامانه نیما، انجام ایمــن حواله های 
کشــورهای  در  ذی نفعــان  به حســاب  مشــتریان  ارزی 
مختلــف بــا کنترل هــای سیســتماتیک و دقیــق، خریــد 
ارز صادراتی از شــرکت های صادرکننده در ســامانه های 
نیما و ســنا و همچنین عرضه ارز دالر و یورو )به صورت 
بــازار متشــکل  اســکناس( شــرکت های صادرکننــده در 
ارزی و رفع تعهد صادراتی برای آنان را بر عهده بگیرد.

همچنیــن  کارآفریــن  بانــک  ارزی  عملیــات  مدیــر 
تصریــح کرد: در صورت رفــع محدودیت های بین المللی 
ایــن بانــک می توانــد توســعه روابــط کارگــزاری، صــدور 
ضمانت نامه هــای متقابل ارزی به نفع کارگزاران، صدور 
ضمانت نامــه مســتقیم بــه نفــع کارفرمایــان آفریقایــی 
)حــوزه صــدور خدمــات فنی و مهندســی(، را در دســتور 

کار خود قرار دهد.

روند صعودی پرداخت وام 
ازدواج در بانک پارسیان

بیش از 5هزار و 500نفر در 9ماهه سال 1400 از 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک پارسیان بهره مند 

شدند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
بانــک  ایــن  پارســیان، 
 1400 ســال  ابتــدای  از 
تعــداد  آذر  پایــان  تــا 
تســهیالت  5528فقــره 
ازدواج  قرض الحســنه 
بــه مبلغی بالغ بر4هزار 
و529میلیــارد ریــال بــه 

هموطنــان پرداخــت کــرده اســت کــه بــه ترتیــب ماه ها، 
خرداد، شهریور، تیر و آذر بیشترین میزان پرداخت این 

وام را به خود اختصاص داده اند.
همچنیــن این بانک به منظور نقش آفرینی موثرتر 
و در راســتای ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی خــود، 
از ابتــدای ســال1400 تاکنــون جمعــا تعداد۳5000فقــره 
تســهیالت بــه مبلــغ 16865میلیارد ریــال در بخش های 
...بــه  و  مســکن  ضــروری،  درمــان،  اشــتغال،  ازدواج، 

هموطنان پرداخت کرده است.

بانک رسالت وام قرض الحسنه 
به سفرهای زیارتی فرهنگیان 

پرداخت می کند
بــه  فرهنگیــان  زیارتــی  ســفرهای  جدیــد  طــرح 
عتبات عالیات با همت بانک قرض الحســنه رســالت، 
وزارت آموزش و پرورش و شرکت خدمات مسافرتی، 
جهانگــردی و زیارتــی زاگــرس از شــرکت های تابعه 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــا شــرایط ویــژه آغــاز 

شده است.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قرض الحســنه رســالت، 
رهیار آموزش و پرورش 
بــا اعالم این خبر گفت: 
در این طرح که با هدف 
تســهیل در سفر زیارتی 
اجرایــی  فرهنگیــان 

شــده تــا ۳0میلیــون تومــان تســهیالت قرض الحســنه با 
بازپرداخت 24ماه پرداخت می شود.

مــدت  و  مبلــغ  افــزود:  موســی زاده  مســعود 
بازپرداخــت این تســهیالت متنوع و بــا توجه به انتخاب 
متقاضی است و فرهنگیان سراسر کشور اعم از شاغل 
و بازنشســته بــرای بهره منــدی از ایــن طــرح می تواننــد 
بــا عضویــت در یکــی از کانون هــای همیــاری اجتماعــی 
zagrostravel.ir در بخــش  و   mookeb.ir در ســامانه 
ثبت نام، گزینه ســفرهای زیارتی را انتخاب و به تکمیل 
فــرم اقــدام کنند. به گفته او، در ســال های گذشــته نیز 
از سوی بانک قرض الحسنه رسالت تسهیالتی در قالب 
ســفرهای زیارتــی بــه فرهنگیــان پرداخــت می شــد که با 
همه گیــری ویــروس کرونــا متوقف و اکنــون این طرح از 

بهمن 1400 از سر گرفته خواهد شد.

و  برنامــه  ســازمان  اعــالم  اســاس  بــر 
بودجه کشور، مصوبه 10 بند ستاد اقتصادی 
دولت اجرایی خواهد شــد و مقدمات کار در 

حال پیگیری است.
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
برنامــه و بودجــه، ســتاد اقتصــادی دولت در 
بنــدی   10 مــورخ 28 آذر مصوبــه ای  جلســه 
از  داشــت.  بــازار ســرمایه  از  بــرای حمایــت 

ایــن مصوبــه 10 بنــدی تنهــا یــک بنــد کــه در 
خصــوص ســوخت گاز و خــوراک صنایع بود، 
 1401 بودجــه  الیحــه  در  تغییراتــی  بــه  نیــاز 
از  مــوارد  بقیــه  و  دارد  مجلــس  تصویــب  و 

اختیارات دولت است. 
در همین راســتا تغییرات مورد نیاز برای 
اجــرای ایــن مصوبــه در جلســه هیــات وزیران 
مصوبــه  ایــن  براســاس  رســید،  تصویــب  بــه 

آینــده  پتروشــیمی ها در ســال  نــرخ خــوراک 
بــا فرمــول ســال 1400 محاســبه شــد و نــرخ 
سوخت گاز صنایع هم 40 درصد نرخ خوراک 

پتروشیمی ها خواهد بود.
بنــد دیگر مصوبه ســتاد اقتصادی دولت 
بــا تقویــت صنــدوق  مــوارد مرتبــط  از جملــه 
تثبیــت بــازار ســرمایه، بحــث نرخ تســعیر ارز 
اوراق  یــا  و  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 

مشارکت از طریق تصویب آیین نامه در درون 
دولــت اجرا می شــود و نیاز به تغییر بودجه و 

مصوبه مجلس ندارد.
بــازار  شــرایط  بهبــود  دولــت،  نظــر  از 
کالن  متغییرهــای  وضــع  تغییــر  بــا  ســرمایه 
اقتصــادی رقم خواهد خــورد؛ اما دولت بدون 
دخالــت مســتقیم از اجــرای مصوباتــی کــه به 

بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.

بیمــه و شــرکت های  بانــک و  معــاون 
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  دولتــی 
را  ضامــن  بــدون  وام  پرداخــت  جزئیــات 

تشریح کرد .
فــارس،  ســید  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
عبــاس حســینی در مــورد جزئیــات پرداخت 
وام خرد بدون ضامن گفت: پیرو جلســه ای 
نماینــدگان  و  رئیس جمهــوری  خدمــت  کــه 
ارشــد بانکــی داشــتیم، بــا توجــه بــه تاکیــد 

آسان ســازی  بــر  مبنــی  رئیس جمهــوری 
روز  آحــاد جامعــه  بــه  تســهیالت  پرداخــت 
چهارشــنبه ]گذشــته[ بــا مدیــران بانکی تابع 
وزارت اقتصــاد جلســه داشــتیم و محورهای 

جلسه با رئیس جمهوری بررسی شد.
معــاون وزیــر اقتصــاد اعــالم کــرد: در 
مرحلــه اول شــرایط دریافــت وام خــرد برای 
مســتمری بگیران  بازنشســتگان،  شــاغالن، 
دســتگاه های اجرایــی، اعــم از وزارتخانه هــا، 

ســازمان ها، شــرکت های دولتــی و نهادهای 
بــزرگ  شــرکت های  و  غیردولتــی  عمومــی 
بخــش خصوصــی کــه از شــعب بانک هــای 
ذی ربط حقوق پرداخت می کنند، در صورتی 
باشــند،   C و   A، B اعتبــاری  رتبــه  در  کــه 
می تواننــد بــدون ضامــن تســهیالت دریافت 

کنند.
حســینی افــزود: بخشــنامه و مصوبات 
اجرایــی شــدن ایــن موضــوع در حــال اجــرا 

و ابــالغ اســت. مصوبــات هیــات مدیره هــا 
اخذشــده، بــر ایــن اســاس تســهیالت تا 50 
میلیــون تومان تســهیالت بــدون ضامن و با 
نامــه کســر از حقــوق )شــخص وام گیرنده( 
تومــان  100میلیــون  تــا   50 از  همچنیــن  و 
بــدون ضامــن و بــا کســر از حقوق )شــخص 
وام گیرنده( به همراه چک یا ســفته حسب 
مــورد )امــکان پرداخــت دارد( به بانــک ارائه 

می دهند.

نمادهــا در بــورس، همیشــه در حالــت 
دالیــل  بــه  اســت  ممکــن  و  نیســتند  مجــاز 
قابــل  و  کنــد  تغییــر  آنهــا  وضــع  مختلفــی، 
معاملــه نباشــند. زمانــی کــه رویــداد ویــژه ای 
ســبب تاثیــر معنــادار بــر ارزش ســهام یــک 
شــرکت شــود، با هدف رعایت انصاف، برای 
مدتی معامالت نماد سهم متوقف می شود تا 
اطالعات الزم به تمام ذی نفعان برسد و پس 
از آن معامــالت از ســر گرفتــه خواهــد شــد. 
توقــف معامــالت ســهام شــرکت در بــورس ، 
بــا عنــوان توقــف نمــاد شــناخته می شــود که 
مختص بورس تهران نیست و متوقف شدن 
و بازشــدن نمادها در بورس ســایر کشــورها 

نیز وجود دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، چگونگــی توقــف و بازگشــایی نمادهــا 
از جملــه موضوعاتــی اســت کــه به طــور دائم 
دربــاره آن بیــن فعــاالن بازار ســرمایه بحث و 
گفت وگــو می شــود و شــائبه ســلیقه ای رفتــار 
کردن در توقف یا بازگشــایی نمادها از ســوی 
ناظــر بــازار در میان برخی فعــاالن بازار وجود 
سرپرســت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  دارد. 
معاونت نظارت بر بازار و سرپرســت معاونت 
بهــادار  اوراق  بــورس  بــازار شــرکت  عملیــات 
تهــران اظهــار کردنــد تمامــی موارد بازگشــایی 
یــا توقــف نمادها بر اســاس دو دســتورالعمل 

مرجع انجام می شود.
 چگونگی بازگشایی نمادها

در بورس تهران
بــازار  عملیــات  معاونــت  سرپرســت 
در  تهــران،  بهــادار  اوراق  بــورس  شــرکت 
ارتبــاط بــا نحــوه نظــارت بر معامــالت بورس 
نحــوه  اجرایــی  دســتورالعمل  گفــت:  تهــران 
انجــام معامالت در بورس تهران و آیین نامه 
معامــالت در ایــن بــورس، بــه طور مشــخص 
حدود و ثغور فعالیت ناظر را مشخص کرده 
اســت و هــر رفتــار یــا واکنــش ناظــر در بازار 
باید بر اســاس دو دســتورالعمل و آیین نامه 
اصلــی یادشــده و دســتورالعمل های جانبــی 
قراردادهایــی  یــا  بــرای ســایر معامــالت  کــه 
اختیــار  قــرارداد  یــا  آتــی  قــرارداد  همچــون 

معامله مصوب شــده باشد.
مهدی زمانی سبزی با بیان اینکه بورس 
بســتر انجــام معامــالت اســت و بایــد فضــای 
امــر  ایــن  بــرای  نیــز  را  شــفافی  و  منصفانــه 
فراهــم آورد، تصریــح کــرد: بــورس بــه عنــوان 
محل انجام معامله و دادوســتد اوراق بهادار، 
بایــد فضایــی منصفانــه، شــفاف و کارا بــرای 
عرضه کننــدگان  فروشــندگان،  و  خریــداران 

بتواننــد  آنهــا  تــا  کنــد  فراهــم  متقاضیــان  و 
دارایی هــای مالــی خــود را عرضــه یــا خریداری 

کنند تا در نتیجه، معامله صورت پذیرد.
او بــا اشــاره بــه مــاده 29 دســتورالعمل 
نحــوه انجــام معامــالت در بورس تهــران بیان 
معامــالت  همــه  مــاده،  ایــن  براســاس  کــرد: 
اســت  زمانــی قطعــی  بــورس  در  انجام شــده 
کــه بــه تأیید مدیرعامل بورس تهران برســد و 
براســاس مــواد ۳0 و ۳1، مدیرعامــل شــرکت 
بــورس تهــران در صــورت بــروز شــرایطی کــه 
در ایــن مواد آمده اســت، می تواند بخشــی از 

معامالت را تأیید نکند.
سرپرست معاونت عملیات بازار شرکت 
مــواردی همچــون  داد:  ادامــه  تهــران  بــورس 
خطــای سیســتمی، اشــتباه از جانــب کارگزار، 
فروخته شــدن ســهم مازاد بطوری که مشمول 
معامــالت عمده باشــد یا رعایت نشــدن اصل 
انصــاف در تمــام یــا بخشــی از معامــالت، از 
جملــه مــواردی اســت کــه مدیرعامــل شــرکت 
بورس تهران می تواند بر اســاس آنها بخشــی 

از معامالت را تأیید نکند.
او درباره نحوه بازگشــایی نمادها گفت: 
انجــام  نحــوه  دســتورالعمل  ششــم  فصــل 
بازگشــایی  بــه  تهــران،  بــورس  در  معامــالت 
نمادهــا اختصــاص داده شــد و در آنجــا رویــه 

کامالً مشخص است.
زمانــی ســبزی بــا اشــاره بــه تبصــره یک، 
مــاده 22، عنــوان کرد: بر اســاس این تبصره، 
اگر معامله ای صورت نپذیرد یا اینکه معامالت 
انجام شــده در دوره حراج ناپیوســته از ســوی 
بورس تأیید نشود، به تشخیص بورس تهران 
و پــس از اطالع رســانی، ایــن حــراج بــار دیگــر 
در روز کاری بعــدی اتفــاق می افتد تا این فضا 
فروشــندگان  و  خریــداران  کــه  شــود  فراهــم 

اقدام به معامله کنند.
او در ارتبــاط بــا بازگشــایی نمادهــا بیــان 
کرد: نمادی که به هر دلیلی همچون افشــای 
اطالعــات نوع »الــف«، برگزاری مجامع عادی 
برای تقسیم سود و تصویب صورت های مالی 
فوق العــاده  مجامــع  در  ســرمایه  افزایــش  و 
بــاز  دامنــه  بــا  اســت  قــرار  و  شــد  متوقــف 
بازگشــایی شــود، بــر اســاس چندیــن عامــل 
کارشناســی بررســی می شــود کــه آیــا اوضــاع 
بــرای کشــف قیمــت منصفانــه فراهــم شــده 
اســت یــا خیــر، چراکــه قیمــت کشف شــده در 
مرحلــه پیش گشــایش بــرای معامــالت بعــدی 

مورد استناد واقع می شود.
قیمــت  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
کشف شــده در حــراج ناپیوســته مرجع قیمت 
بــرای معامــالت پیوســته خواهــد بــود. حجــم 

حــراج  زمــان  مــدت  در  انجام شــده  معاملــه 
ناپیوســته از جملــه مــواردی اســت کــه بــه آن 
دقــت می شــود. بــه بیــان دیگــر، این پرســش 
مطــرح اســت کــه حجــم معاملــه انجام شــده 
چــه مقــداری از حجــم مبنــا بــوده اســت؟ اگر 
حجــم معاملــه انجام شــده برابــر یــا بیشــتر از 
حجــم مبنــا باشــد، این عالمــت را می دهد که 
معامالت و قیمت کشف شده از حجم خوبی 
برخــوردار بــوده و می توانــد بــرای ادامــه بــازار 

مبنا قرار گیرد.
سرپرست معاونت عملیات بازار شرکت 
بــورس تهــران ادامــه داد: افــزون بــر موضــوع 
یادشــده، درصــد نوســان قیمت کشــف شــده 
نیــز حائــز اهمیــت اســت؛ بــرای نمونــه، اگــر 
کشــف قیمــت ســهمی بیــش از دامنــه مجــاز 
مــوارد حساســیت  ایــن  بــرای  باشــد  نوســان 
بیشــتری وجــود دارد، به نحــوی که باید حجم 
ناپیوســته،  حــراج  در  شــده  انجــام  معاملــه 

نسبت بیشتری از حجم مبنا باشد.
دالیل توقف نماد یا تایید نشدن 

معامالت در بورس تهران
کارشناســان نظارت بازار شــرکت بورس 
اوراق بهــادار تهــران بــا اســتفاده از ابزارهــای 
نظارتــی اقــدام بــه رصــد تمامی ســفارش ها و 
معامالت می کنند و در صورت مشــاهده بروز 
تخلفاتی ازجمله ایجاد فشار فروش از طریق 
اقداماتــی همچــون ســفارش گذاری گســترده 
و غیرمتناســب بــا عرضــه و تقاضــای بــازار کــه 
منجر به ایجاد جریان غیرواقعی عرضه شود، 
براساس بند 2 ماده 7 دستورالعمل انضباطی 
کارگزاران، ورود ســفارش گســترده پایین تر از 
مظنه هــای فروش جاری بازار به منظور ایجاد 
رونــدی نزولی در قیمت اوراق بهادار ذیل بند 
5 مــاده 7 دســتورالعمل انضباطــی کارگــزاران 
و در صــورت انجــام معامله متفاوت با جریان 
بازار )رنج منفی( موضوع بند 6 ماده 7 همان 
دســتورالعمل، به معامله گر/ســهامدار خاطی 
از ســامانه ســنجش )ســامانه  بــا بهره گیــری 
جامعــه نظارتــی شــرکت بــورس( تذکــر داده 
نشــدن  تاییــد  بــرای  مــواردی  در  و  می شــود 

معامله اقدام می کنند.
معاونــت  راســتا، سرپرســت  در همیــن 
نظــارت بــر بــازار شــرکت بــورس اوراق بهــادار 
تهــران گفــت: تمامی ســرمایه گذاران اطمینان 
داشــته باشــند که در توقف نمادها سلیقه ای 
رفتار نمی شود و تایید قیمت های کشف شده 
در مرحله پیش گشایش  بر اساس متغیرهایی 
نظیــر حجــم معامــالت، ترکیــب خریــداران و 
فروشندگان انجام می شود. تمامی این موارد 

از جمله موضوعاتی است که جزبه جز بررسی 
توقف هــا  و  گشــایش  تمامــی  و  می شــوند 
بررســی های  و  دســتورالعمل ها  اســاس  بــر 

کارشناسی صورت می پذیرد.
محمدرضا شاه نظری با بیان اینکه دالیل 
توقف یا تایید نشدن بخشی یا تمام معامالت 
یــک نمــاد بورســی، متفاوت اســت، بیان کرد: 
براســاس ماده 18 دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران، 
در صورتی که ظن اســتفاده از اطالعات نهانی 
یا دســتکاری قیمتی در معامالت اوراق بهادار 
وجــود داشــته باشــد، بــورس می توانــد ضمــن 
اعــالم به عمــوم، نماد معامالتــی اوراق بهادار 
را متوقــف کنــد. بــر ایــن اســاس، بازگشــایی 
نمــاد معامالتــی پــس از بررســی های الزم، بــا 
محدودیــت دامنــه نوســان حداکثــر یــک روز 

معامالتی بعد انجام خواهد شد.
او ادامــه داد: همچنیــن، براســاس ماده 
19 مکرر دستورالعمل یادشده، در صورتی که 
ظــن دســتکاری بــازار )مبتنــی بــر اطالعــات یا 
معامالت( یا خرید و فروش متکی بر اطالعات 
نهانــی وجــود داشــته باشــد، ســازمان بــورس 
می توانــد راســاً یــا به پیشــنهاد بــورس تهران، 
نمــاد معامالتــی ناشــر پذیرفته شــده را تــا 5 
روزکاری با اطالع به بازار متوقف کند. بر این 
اســاس، پــس از دوره توقف، بازگشــایی نماد 
مطابق ترتیبات ماده 22 با حراج ناپیوســته و 

با محدودیت دامنه نوسان خواهد بود.
سرپرســت معاونــت نظــارت بــر بــازار بــا 
اشــاره بــه ماده یادشــده، ابراز کــرد: در برخی 
ســهامداران  از  محــدودی  تعــداد  مــوارد،  از 
)ســرمایه گذاران( بر اســاس عملکرد گذشــته 
ایــن  چراکــه  دارنــد؛  تخلفاتــی  پرونــده  خــود 
افــراد بــا نــوع معامــالت خــود کــه مغایــر بــا 
را  ســهمی  قیمــت  اســت،  دســتورالعمل ها 
افزایش می دهند و در حداکثر دامنه نوســان 
روزانــه و در صــف خریــد، اقــدام بــه فــروش 
می کننــد و از ســهم خــارج می شــوند. ایــن در 
حالی است که چنانچه سهم مورد نظر دارای 
و  عمــده  ســهامدار  و  بــوده  باالیــی  شــناوری 
بازارگــردان نیــز نداشــته باشــد، حمایت از آن 

سهم مشکل خواهد بود.
ایــن  مــوارد  برخــی  در  داد:  ادامــه  او 
در  کاذب  مثبــت  اخبــار  انتشــار  بــا  افــراد 
فضــای مجــازی ســهمی را صــف خریــد کرده و 
طبیعتــا خریدارانــی کــه در باالتریــن قیمت بر 
اســاس اغــوای ایــن اشــخاص اقدام بــه خرید 
کرده انــد، متضــرر خواهند شــد. ناظــران بازار 
بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن خطــری بــرای 

سهامداران خرد اقدام می کنند.

بازار ســرمایه در یک ماه گذشته شاهد 
خــروج پــول بوده اســت امــا در همیــن وضع 
نیــز عوامــل مؤثر فراوانی وجــود دارد تا بازار 

رشد کند.
بــورس  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بــه خــود گرفــت و  در دی نیــز رونــد نزولــی 
بــازار ســرمایه 18مــاه قرمز رنگ را پشــت ســر 
گذاشــت، در این راســتا ســهامداران  ناامید از 
تغییــر رونــد بــورس در حــال ترک این بــازار و 
ورود بــه بازارهــای موازی هســتند تا اندکی از 

سرمایه از دست رفته خود را بازگردانند.

نوسان گیری شرکت های حقوقی

خــروج  و  ورود  نحــوه  بررســی  البتــه 
شــرکت های حقوقــی بــه بازار ســرمایه نشــان 
می دهد، این شــرکت ها به نوسان گیری  روی 
آورده و دامنــه حــد ســود و ضــرر خــود را نیــز 
محدود کرده اند و در یک ماه گذشــته شــاهد 
آن بودیــم کــه گاه حتــی با ســودهای 2 الی ۳ 

درصدی از سهم ها خارج شدند.
ریالــی  ارزش  میــزان  ســو،  دیگــر  از 
معامالت در مقایسه با شاخص بازار و ارزش 
ریالــی بــازار پاییــن اســت و میانگیــن 2500 
میلیــارد تومــان ارزش معامــالت خــرد در یــک 
مــاه گذشــته، در وهلــه اول نشــان از تــرس و 
بی  اعتمــادی مــردم بــه بازار ســرمایه دارد و در 

کنار این موضوع ســهامداران همچنان منتظر 
سیاســی،  اتفاقــات  نتایــج  شــدن  مشــخص 
خارجــی  و  داخلــی  اقتصــادی  و  بین المللــی 
هســتند؛ ایــن اتفاقــات و رخدادهــا می  توانــد 
به شدت روی اقتصاد کشور و صنایع گوناگون 
تاثیرگذار باشد و در نتیجه بر روی درآمدهای 

عملیاتی شرکت  ها نیز تاثیر فراوانی دارد.

 خروج پول از بازار سهام
 ادامه دارد

بــا وجــود اصــالح شــدید قیمتــی اغلــب 
نمادهــای بــازار در مــاه  هــای اخیــر، همچنــان 

نقدینگــی  خــروج  و  فــروش  فشــار  شــاهد 
اشــخاص حقیقــی از بــازار هســتیم. در یــک 
مــاه اخیــر رونــد خــروج پــول از بــازار ســرمایه 
بــه شــدت نگران کننده بود و تنهــا در روز اول 
دی شــاهد ورود پــول به بــازار بوده و در تمام 
روزهای دی شاهد خروج پول از بازار سرمایه 

بوده ایم.
در دی مبلغــی بیــش از 6هــزار میلیــارد 
تومــان از بــازار خــارج شــده اســت، ایــن در 
حالــی اســت کــه بــازار تشــنه نقدینگــی بود و 
در صورتی که کوچکترین حمایتی از سهم ها 
صورت گیرد، بازار با تغییر روند روبه رو شــود 

و می تواند به وضع متعادل بازگردد.

سازمان برنامه و بودجه کشور: مصوبات ستاد 
اقتصادی برای بورس اجرا می شود

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: تسهیالت تا 50 میلیون 
فقط با کسر از حقوق وام گیرنده

خروج 6 هزار میلیارد تومان از بورس در یک ماه اخیر

 اظهارات دو معاونت شرکت بورس درباره بازگشایی
و توقف نمادها

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق  مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط  به مدت دو  سال شمسی  
واگذار نماید:

1- سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه.

2- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به 
ترتیب ضبط خواهد شد .

3- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات 
مختار است.

شماره  به حساب  مزایده  اسناد  از  یک  هر  خرید  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1/000/000   -4
امورپیمانهای  به  واریزی  فیش  اصل  و   واریز  عظیمیه  شعبه  شهر  بانک   700824126398

سازمان ارائه نمایند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد (
5- متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشار  این آگهی به مدت ده روز می توانند 
در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج  
واقع عظیمیه - ضلع شمالی میدان استقالل - طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره 

تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.

7- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی می باشد.
8- داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده 

الزامی می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .

10- مالیات بر ارزش افزوده به عهده مستاجـر بوده و به مبلغ كل قرارداد اضافـه خواهد شد.
11- هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزایـده 

می باشد .
12- تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت12مورخ1400/11/14 می باشد.

امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آگهی  مزایده عمومی - کد آگهی 1400-34 

قیمت پایه اجاره  موضوع  مزایدهردیف
آدرسماهیانه  ریال

اجاره چهار باب مغازه جنب پارکینگ جهت تجهیز و راه اندازی مجموعه 1
کرج -  جنب پارکینگ ضلع جنوبی پارک شهید چمران  40/000/000تفریحی و ورزشی 

جمال میرزایی سرپرست گروە 
صنعتی بارز شد

جمــال میرزایــی در حکمی به عنوان سرپرســت جدید 
گروە صنعتی بارز معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز بر 
اساس حکم تاپیکو  از هلدینگ  های زیرمجموعه شستا جمال 
میرزایی کە  پیش از این مدیرعامل مجتمع صنعتی الستیک ارگ 
کرمان بوده به عنوان سرپرست جدید گروە صنعتی بارز معرفی 
شد.میرزایی بیش از دو دهه سابقه فعالیت در صنعت تایر را در 
شرکت های مختلف تایرسازی کشور  در کارنامە کاری خود دارد.
پیش از این محمد امیری از اعضای هیات مدیرە گروه صنعتی 
بارز  به عنوان سرپرست این مجموعه مشغول به فعالیت بود.

انتخاب روابط عمومی فوالد 
سنگان به عنوان روابط 
عمومی برتر سال 1400

همزمــان بــا هفدهمیــن دوره ســمپوزيوم بين المللــی 
روابط عمومی که با حضور بیش از 200 شرکت برتر، در مرکز 
همایش هــای بین المللــی صدا و ســیمای جمهوری اســامی 
ایــران در تهــران برگــزار شــد، از علیرضا عرب بعنــوان مدير 
روابط عمومی برتر سال 1400 با اهدای تندیس و لوح تقدیر 
در دو حوزه  ارتباطات و رسانه ها و همچنین مدیریت بحران 

در رسانه ها تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است، ارتباط موثر و حمایت از حوزه ارتباطی و 
رسانه ها، بحران در رسانه و... از جمله شاخص های انتخاب 

روابط عمومی برتر در سال جاری بود.

طرح سرویس کلینیک 
زمستانه خودروهای هیوندای 

تمدید شد
شــرکت )KTL( تنهــا نماینده رســمی خودروهای ســواری 
هیوندای در ایران، طرح ســرویس کلینیک زمســتانه با عنوان 
زمستانی سبز برای دارندگان محصوالت هیوندای را تمدید کرد.
به گزارش روزنامه عصر اقتصاد، به دلیل استقبال گسترده 
و درخواست مشتریان، طرح سرویس کلینیک “زمستانی سبز با 
خدمات هیوندای” به مدت یک هفته تا هفتم بهمن ماه جاری 
تمدید شده است.شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان 
خودرو )KTL( تنها نماینده رســمی خودروهای ســواری هیوندای 
در ایران به منظور  ارائه خدمات استاندارد به تمامی خودروهای 
هیوندای اعم از شرکتی و غیر شرکتی و پای بندی به مسئولیت 
اجتماعــی خــود در راســتای کمک به هوای پاک، طرح ســرویس 
کلینیک زمســتان را برگزار کرده اســت.در این طرح فیلتر روغن 
موتور، اجرای سویس های ادواری، بازدید و تنظیم چراغ های جلو 
و عقب، بررسی عملکرد سیستم تهویه مطبوع، بررسی سیستم 
های الکتریکی خودرو)با دســتگاه GDS Mobile( و بررســی برای 
اطمینان از عدم وجود نشتی تمام مایعات همگی برای دارندگان 
خودروهای هیوندای رایگان است.طرح سرویس کلینیک زمستانه 
کی.تی.ال با عنوان زمستانی سبز با خدمات هیوندای از ۱۸ دی 
ماه جاری برای خودروهای هیوندای به اجرا گذاشته شده است و 

تا هفتم بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت

مهندس مجتبی مهری نژاد 
مدیرعامل شرکت فوالد ارفع 

شد
بــا حضــور هیــات مدیره شــرکت فــوالد ارفــع مهندس 
مجتبــی مهــری نژاد بعنــوان مدیرعامل شــرکت فــوالد ارفع 

معرفی شد.
به گزارش عصر اقتصاد صبح روزگذشته با حضور هیات 
مدیره شرکت فوالد ارفع ، مهندس مجتبی مهری نژاد بعنوان 
مدیرعامل شرکت فوالد ارفع معرفی و از زحمات مهندس علی 
محمدی تقدیر شد.مهندس مهری نژاد  از مدیران جوان انقالبی 
و خوشنام در حوزه صنعت شناخته می شود و مسئولیت های 
اجرایی و مدیریتی متعددی از جمله عضویت در هیات مدیره 
شرکت فوالد خوزستان ، هیات مدیره شرکت فوالد هرمزگان ، 
هیــات مدیــره شــرکت آهــن و فوالد ارفــع ومدیرعامــل چندین 

مجموعه ی صنعتی ومعدنی  را در کارنامه خود دارد.

روند پیشرفت پتروشیمی 
دهلران و ان جی ال ۳100 

بررسی شد
صندوق هــای  اقتصــادی  طرح هــای  پیشــرفت  وضــع 
بازنشســتگی صنعــت نفــت در اســتان ایام با محــور پروژه 
ان جــی ال ۳100 و پتروشــیمی دهلــران در »شــورای عالــی 

پروژه های صندوق ها« بررسی شد.
به گزارش نیپنا به نقل از صندوق بازنشستگی صنعت 
نفت، عبدالحســین بیات، رئیس هیئت  رئیســه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت در چهارمین نشست شورای عالی 
پروژه ها گفت: تجربه نشــان داده اســت که بیشترین آسیب 
در صنعت نفت، زمانی روی داده که تصمیم ها با تأخیر گرفته 
شــده اســت، این تأخیر بیشــتر ناشــی از پراکندگی پروژه ها و 
نبود سازوکارهای یکپارچه است.  وی با یادآوری اینکه پس از 
یک دوره بازدید از شــرکت های گروه صندوق ها، شــورای عالی 
پروژه ها در گروه صندوق ها ایجاد شــد، تصریح کرد: هدف از 
تشــکیل این شــورا، رفع ســریع چالش های پروژه، موارد فنی 
و غیرفنی تأثیرگذار بر پروژه ها و بررسی سناریوهای مختلف 
جایگزین برخی کارهاســت.رئیس هیئت  رئیســه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر اینکه مالک ارزیابی ها، 
محاســبات فنــی و اقتصادی اســت، افــزود: همــه قراردادهای 
گذشته مورد احترام است، مگر آنکه گزارش ها حاکی از کاستی 
در آنهــا باشــد، در ایــن صــورت اصــالح یا تکمیل آنهــا ضروری 
خواهد بود.بیات افزود: همکاران در سطح کارشناسی، مسائل 
را در پروژه ها بررسی می کنند و آن دسته از مشکالت اجرایی که 
نیازمند اقدام های مدیریتی است در شورای عالی پروژه ها طرح 
و چاره اندیشی می شود.وی افزود: تعداد شرکت های پروژه ای 
و طرح هــای گــروه صندوق ها و حجم پیچیدگی آنها به گونه ای 
است که با مسائلی مرتبط با باالدست و تکمیلی صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی مواجه است، از این رو ضرورت تشکیل شورای 
عالی پروژه ها را دوچندان کرد.رئیس هیئت  رئیسه صندوق های 
بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به اینکه پروژه های صندوق ها 
در حوزه نفت، گاز، پتروشــیمی و پاالیشــگاه تعریف شــده اند 
و بــا هــدف ایجــاد ارزش  افزوده، محصول و خــوراک در امتداد 
هــم قــرار دارند، گفت:  بهره برداری به موقع آنها اهمیت دارد. 
از این رو، در شــورای عالی پروژه ها، طرح هایی که به یکدیگر 
وابســته هســتند در یک گروه تعریف شــده اند و کنترل پروژه 
به صــورت یکپارچــه صــورت می گیرد.بیات در این نشســت به 
مدیران در آســتانه دوران بازنشستگی نیز توصیه کرد نسبت 
به جانشین پروری اهتمام داشته باشند.در چهارمین نشست 
شــورای عالــی پروژه هــا که برای دومین مرتبه در این شــورا به 
طرح های صندوق ها در دهلران و ایالم اختصاص داشت، درصد 
پیشرفت ماهانه طرح پاالیشگاه گاز مایع طرح دهلران، ایستگاه 
تقویت گاز، نیروگاه برق، پروژه تقویت فشار گاز چشمه خوش، 

NGL3۱00 و پتروشیمی دهلران ارزیابی شد.

استخراج ماده وراثتی با 
کیت های ایرانی ممکن شد

یک شرکت دانش بنیان کیت های استخراج ماده وراثتی 
از انواع نمونه های زیستی را به تولید رسانده است.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر به نقــل از معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، پرویز شایان، مدیرعامل این شرکت 
دانش بنیــان بــا بیان اینکه یکی از محصــوالت این واحد فناور، 
تولیــد مجموعــه کیت هــای اســتخراج مــاده وراثتــی از انــواع 
نمونه های زیســتی اســت، گفت: ســلول و بافته های انسانی، 
حیوانی، گیاهی، باکتری های گرم منفی و گرم مثبت، قارچ ها، 
و اســتخراج DNA از ژل آگارز برخی از نمونه های زیســتی این 
کیت ها هستند.وی افزود: روش کار این کیت ها بر پایه پیوند 
اختصاصــی اســیدهای نوکلئیــک بــه غشــاء مخصــوص داخــل 
ســتون های طراحی شده اســتوار است.این محقق یادآور شد: 
دانش فنی کیت های اســتخراج ماده وراثتی از مواد بیولوژیک 
بر پایه دستاوردهای ثبت اختراع شده در داخل کشور و کشور 
آلمان بوده و از سطح علمی ممتازی برخوردار هستند.این شرکت 
دانش بنیان، کیت های دیگری از قبیل کیت تشخیص تفریقی 
هم زمان ۱۲ گونه حیوانی در فرآورده های دامی را طراحی، اجرا، 
ثبت اختراع و تجاری سازی کرده است.این کیت های تولیدی از 
لحاظ کمیت و کیفیت با نمونه های خارجی خود قابل رقابت بوده 
و نیز دارای قیمت پایین تر است. همچنین تولید این محصوالت 

از انتقال ارز به خارج از کشور جلوگیری می کند.

 11 شرکت دانش بنیان 
برای تامین تجهیزات حوزه 

امنیت غذایی تالش می کنند؛ 
سه تقسیم کار ملی صورت گرفت

امنیــت غذایــی موضوعــی اســت کــه با جان مردم ســرو 
کار دارد بــه همین دلیل توســعه ایــن حوزه یک ضرورت ملی 
اســت؛ امــا تحقــق این مفهوم جهانی در ایــران نیازمند تامین 
و به کارگیری تجهیزات و فناوری های نوینی اســت که توســط 

دانش بنیان ها تولید شده است.
5۱ شرکت دانش بنیان انتخاب شده اند تا در اجرای طرح 
تامین امنیت غذایی، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری را همراهی کنند. طرحی که حوزه های 
مختلفــی چــون »زراعــت و باغبانی«، »افزودنی هــای غذایی«، 
»تولیــد مثــل و اصــالح نــژاد«، »بهداشــت دام« و »تجهیــزات 
مورد نیاز« را دربرمی گیرد و قرار است با هم افزایی شرکت های 
دانش بنیــان، دانشــگاه ها و نهادهــای مرتبــط اجرایی شــود.این 
برنامه در حوزه تامین تجهیزات کاربردی به ۱۱ شرکت دانش بنیان 
ســپرده شــده است تا در 3 عرصه پرورش دام، پرورش طیور و 
بهداشت دام همکاری کنند. در این طرح از ظرفیت دانشگاه های 
توانمنــدی چــون ارومیــه، کرمــان، شــیراز، فردوســی مشــهد و 
کرمانشاه نیز بهره می برد و شرکت هایی چون »کشت و صنعت 
بردیا«، »طیوران ابزار«، »اسکان طیور«، »کارنوتک«، »آرسام 
کار تهــران«، »صنعــت بــرق طیــوران«، »پویاصنعــت مبــدل«، 
»امیدان صنعت تهران«،»دام آریا مبتکرین الوند«، »ماشــین 
ابزار فارس« و »نوین دام پارس« نیز به یاری دانشگاه ها آمده اند.
تاکنون 33 محور فعال در طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری در 
حوزه امنیت غذایی از سوی ستاد تعیین شده و ۲۸  مرکز فعال 

نیز در این حوزه فعالیت می کنند.

در حالــی کــه روابط عمومی ایــران خودرو و 
ایدرو خبر تغییر مدیرعامل ایران خودرو را تکذیب 
می کنند، یکی از مدیران وزارت صمت این تغییر را 

طی روزهای پیش رو قطعی می داند.
جوان ترین مدیر صنعت خودرو کشور پس 
از گذشت 6ماه از استقرار دولت سیزدهم با توجه 
بــه تغییر وزرا و شــنیده ها در حــال خروج از این 

شرکت است.
روز شــنبه پایــگاه خبــری صــراط بــا اعــالم 
ایــن خبــر »با توجه به حذف نام فرشــاد مقیمی 
از لیســت جدیــد اعضای هیات مدیــره، او را باید 
مدیرعامل برکنار شده دانست.« موضوع تغییر 
مدیرعامل غول خودروســازی کشــور را دوباره به 

صدر اخبار صنعتی بازگرداند.
اما پیگیری های روزنامه عصر اقتصاد از سه 
منبع در این رابطه پاسخ های متفاوتی به دنبال 
داشــت. داوود نوروزبیگــی، رئیــس اداره اطــالع 
رســانی ایــران خــودرو، ایــن خبر را بــه طور کامل 

تکذیب کرد. 
روابط عمومی سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( نیز این اخبار کذب دانست. 

یکی از کارشناسان این روابط عمومی در پاسخ به 
پرسش های خبرنگار ما گفت: محسن صالحی نیا، 
مدیرعامل این ســازمان طی چند روز گذشــته در 
این سازمان حضور نداشته است و جلسه ای نیز 

در این باره برگزار نشده است!
تکذیب روابط عمومی ایدرو در واقع متوجه 
محتــوای خبــر صراط نیوز بود. در خبر فوق آمده 

بود: » در جلسه برگزار شده در سازمان گسترش 
و نوســازی صنایــع ایــران ترکیــب جدیــد هیــات 
مدیــره ایران خودرو انتخاب شــده اســت: مهدی 
داداشی زین الدین، علی شیخ زاده، مهدی خطیبی، 
محمدرضــا فیض بخــش و مرتضــی شــفیعی بــه 
عنــوان اعضــای جدید هیات مدیره ایــران خودرو 
انتخــاب شــده اند. بــر ایــن اســاس احتمــال دارد 

یکی از این پنج گزینه جانشــین فرشــاد مقیمی، 
مدیرعامل کنونی ایران خودرو شود و قرار است 
مدیرعامــل ایــران خــودرو بــه جایگاه ســابق خود 
یعنی معاونت امور صنایع حمل و نقل باز  گردد.«
اما به رغم این اظهارات یکی از مدیران وزارت 
صمت که اجازه نداد به نام وی اشاره شود؛ تاکید 
کرد که در هفته اخیر موضوع تغییر مدیرعاملی 
گروه صنعتی ایران خودرو دوباره در وزارت صمت 
باال گرفته است و طی روزهای پیش رو به طور حتم 
تصمیم وزیر برای تعیین تکلیف مدیریت بزرگترین 
گروه خودروسازی کشور اعالم خواهد شد.قابل 
ذکر اســت  که فرشــاد مقیمی متولد بهمن سال 
۱355 دارای مــدرک کارشناســی ارشــد مدیریــت 
اجرایــی از دانشــگاه علــم و صنعــت و دکتــرای 
مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد تهران است.وی 
از ۴ شهریور ۹۸، به نمایندگی از شرکت تعاونی 
کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
، جایگزین مهندس هاشم یکه زارع، مدیرعامل 
معــزول و بازداشــتی گروه صنعتی ایــران خودرو 
شــد و جوان تریــن مدیرعامل غول خودروســازی 

خاورمیانه به شمار می رود. 

در مراســمی بــا حضــور وزیــر ارتباطات، 
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پرسرعت همراه اول متصل شدند. 
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت 
ارتباطــات ســیار ایــران، صبــح روز یکشــنبه 3 
بهمن ۱۴00، در مراسم افتتاح پروژه های دولت 
سیزدهم به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی کــه بــا حضور عیســی زارع پــور وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، مهــدی اخــوان 
و مدیرانــی  اول  بهابــادی مدیرعامــل همــراه 
و  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  از 
اپراتورهای ارتباطی و حضور ویدئوکنفرانســی 
جمعــی از اســتانداران، فرمانــداران، مقامــات 
محلی و مدیران کل ارتباطات اســتانی برگزار 
شد، ۱000 روستای باالی ۲0 خانوار کشور به 
شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت متصل شدند.
 در این مراسم ضمن افتتاح نمادین سایت 

نســــل چــهــــار روســــتای 
از  کنــدی«  »محمدتقــی 
توابــع شهرســتان گرمــی 
اســتان اردبیل، با دستور 
وزیــر ارتباطــات و فناوری 
ســایت   ۲0۲ اطالعــات 
جدیــد یــا ارتقــا یافتــه به 
تکنولوژی نســل سه و یا 

چهار، در ۲۹7 روســتای باالی ۲0 خانوار وارد 
مــدار شــبکه همــراه اول شــد. پس از افتتــاح 
سایت های روستایی، زارع پور وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات  ضمــن تشــکر از زحمــات 
اپراتورهای ارتباطی و افرادی که در این پروژه ها 
دخیل بودند اظهار داشت: امروز زندگی بشر 
بــا فنــاوری ارتباطــات و فنــاوری اطالعات زیرو 
رو شــده اســت؛ اکنــون داشــتن زیرســاخت 
ارتباطــی مناســب در کشــور یــک الــزام اســت 

دولـــــت  اهــــداف  از  کــه 
ســیزدهم نیــز بــه شــمار 
مــی رود. وی با اشــاره به 
راه اندازی پلتفرم شــبکه 
»شــاد«  آمــوزی  دانــش 
توســط همراه اول گفت: 
اخــوان و  آقــای دکتــر  از 
تیم فنی شــاد تشکر می 
کنــم کــه بــا راه انــدازی یــک پلتفــرم بومــی 
تعطیــل  آمــوزش  کرونــا  ایــام  در   نگذاشــتند 

شود. عیســی پور اظهار داشــت: با راه اندازی 
500 سایت جدید و ارتقای تکنولوژی در حدود 
۲50 روستا در دولت جدید، امیدواریم شاهد 
رشد و شکوفایی در روستاهای تحت پوشش 
ایــن آمادگــی در وزارت  باشــیم.  وی افــزود: 
ارتباطــات وجــود دارد کــه در صــورت تصویــب 
بودجه پیشــنهادی در مجلس، تا پایان ســال 

۱۴0۱ در ســه مقطــع زمانــی همــه روســتاهای 
بــاالی ۲0 خانــوار را بــه شــبکه ملــی اطالعات 
متصل کنیم. گفتنی است همراه اول به عنوان 
اپراتور پیشرو در ارتباطات روستایی، تاکنون در 
قالب پروژه »خدمات عمومی اجباری ارتباطات 
و فناوری ارتباطات«)Uso(  ۸۴۴ سایت جدید 
و ۲۲57 ارتقای تکنولوژی داشــته است که با 
این تعداد ۴۹56 روســتای باالی ۲0 خانوار را 
تحت پوشــش شــبکه اینترنت پرسرعت خود 
قــرار داده اســت. بنابر اعــالم وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، تاکنــون 3۲ هزار روســتا 
معادل ۸۱ درصد روســتاهای کشــور به شبکه 
ارتباطــی پایــدار و پرســرعت متصــل شــده اند 
و از ابتــدای اســتقرار دولــت ســیزدهم ۱000 
روستای جدید به این شبکه متصل شده اند 
 که این روند تا پایان ســال ۱۴0۱ ادامه خواهد 

داشت.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در جریان 
ســفر 2 روزه خــود بــه اســتان خوزســتان از 

کارخانه فوالد شادگان بازدید کرد.
به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین در 
نخستین سفر خود به خوزستان از چند طرح 
تولیدی و صنعتی در شهرستان های ماهشهر، 

آبادان و خرمشهر نیز بازدید خواهد کرد.
وی همچنین برای بررسی حادثه رانندگی 
تصادف زنجیره ای 50 دستگاه خودرو در جاده 

بهبهان به این شهرستان سفر خواهد کرد.
وزیر صمت در این سفر از صنعت فوالد 
شادگان، مجتمع فرآورده های فسفات کارون، 
پترو آذر کاســپین، واحد تولیدی رینگ سایپا، 
پخت کک ســبز،ارتباطات گویا همــراه اروند و 
شــرکت پرداخت فنــاوری اطالعات و ارتباطات 

پاسارگاد آریان اروند بازدید خواهد کرد.
مجتمع فوالد شادگان یکی از هفت طرح 
مطالعات جامع فوالد کشور در راستای توسعه 
اشتغال در منطقه محروم شادگان در زمینی به 
مساحت ۲56 هکتار و در 35 کیلومتری جنوب 
شرقی شهرستان شادگان در سال ۱3۸۲ مورد 

مطالعه و بررسی قرار گرفت.
مجتمــع فــوالد شــادگان از نظر موقعیت 
جغرافیایی و اســتراتژیک و به واسطه نزدیکی 
به اســکله اختصاصی شرکت فوالد خوزستان 
در بندر امام خمینی )ره( و حمل و نقل آسان 

مزیت های ویژه ای دارد.
این مجتمع شامل ۲ بخش اصلی احیا و 
فوالد سازی است که در بخش احیای مستقیم 
۸000 هزار تن آهن اســفنجی در ســال تولید 

و در بخــش فــوالد ســازی نیز یــک میلیون تن 
شــمش فوالدی در ســال به روش ریخته گری 

مداوم تولید می کند.
سید رضا فاطمی امین در جریان سفر به 
استان خوزستان با اشاره به شرکت های فعال 
فوالد در این استان گفت : خوزستان جزء پنج 

استان برتر در تولیدات فوالد است.
ســید رضــا فاطمــی امیــن پنجشــنبه در 
جمــع  در  شــادگان  بنــدر  از  بازدیــد  حاشــیه 
خبرنــگاران بیــان کــرد : شــرکت هــای فــوالدی 
دربحث واردات تجهیزات مشکلی داشتند که 

حل شد.
وی گفت : باید به سمت تولیدات فوالد 
با ارزش افزوده پایین تر حرکت کنیم و به جای 
تولید شمش به سمت تولید ورق و فوالد آلیاژی 

حرکت کنیم.
وزیر صمت با اشاره به اینکه شرکت های 
فــوالدی در تامیــن مــواد اولیه مشــکلی ندارند 
ادامــه داد : در شــرکت فــوالد شــادگان طــرح 
توسعه یکیاز دغدغه های این شرکت است که 
الزامــات الزم بــرای تســریع در راه اندازی طرح 

توسعه این شرکت انجام شود.
فاطمــی امیــن اظهــار داشــت : یکــی از 
مهمترین طرح های شادگان رونق بندر تجاری 
این شهرســتان است که زیر ساخت ها ایجاد 

شده اما بدون استفاده مانده است.
وی گفــت : تــالش خواهیــم کــرد کــه بــا 
تســهیالت تخفیف سود بازرگانی جریان ورود 
و خروج کاال در این بندر با محور صادرات رونق 

دهیم.

شرکت پتروشیمی فن آوران در 9 ماهه 
منتهی به ۳0 آذر ماه 1400 موفق شد با ثبت 
فروش ریالی بیش از ۶ هزار  و 99۳ میلیارد 
تومانی میزان فروش خود را نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 117 درصد افزایش دهد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ تاپیکو، 
پتروشیمی فن آوران همچنین موفق شد میزان 

صادرات محصوالت خود را در ۹ ماهه ابتدایی 
سال جاری به بیش از ۴ هزار و 360 میلیارد 
تومــان برســاند کــه در مقایســه با صــادرات ۲ 
هزار و ۲50 میلیارد تومانی مدت مشابه سال، 
بیش از ۹3 درصد رشــد داشته است.شرکت 
پتروشــیمی فن آوران در ۹ ماه ابتدایی ســال، 
رفع تعهد ارزی ۱05٪ داشــته که ۱۹۴ میلیون 

دالر ارز در ســامانه نیمــا عرضــه کــرده اســت.
محمدجواد بدری مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
پــروژه  ایــن جلســه، مهم تریــن  فــن آوران در 
شــرکت را احداث واحد پتروالفین عنوان کرد 
و گفت:خوشبختانه در بازدید اخیر مدیرعامل 
شــرکت ســرمایه  گذاری تأمین اجتماعی که با 
همراهــی مدیرعامــل بانــک رفــاه انجــام شــد، 

تصمیمات خوبی در خصوص این پروژه اتخاذ 
شــده و مقرر شــد بخشــی از تأمین مالی این 
ابرپروژه توســط بانک رفاه به انجام برسد.وی 
افزود: مطالعات مهندســی این پروژه در حال 
تکمیل بوده و بالفاصله پس از تأمین مالی، فاز 
اول احداث پروژه پس از حدود ۱0سال وقفه از 

سر گرفته می شود.

قرعه کشی دو طرح پیش فروش یکساله 
تولیــد ۶ محصــول ســایپا در  و مشــارکت در 
هفته اول بهمن ماه 1400 انجام شد و اسامی 
منتخبــان پــس از تائید نهایی توســط نهادهای 
نظارتی ساعت ۸ روز دوشنبه، 4 بهمن ماه در 
ســایت رســمی این گروه خودروســازی منتشر 

خواهد شد.
به گزارش سايپانيوز، قرعه کشی دو طرح 
پیش فروش یک ساله و پیش فروش مشارکت در 
تولید 6 محصول سایپا شامل کويیك با گیربكس 
معمولي، کويیك.آر، کوییک.اس، شاهین.جی، 
ساینا.اس و سایپا ۱5۱ با حضور نهادهای نظارتی 
و مسئوالن این گروه خودروسازی برگزار شد.در 
طرح اخیر پیش فروش یک ساله سايپا ۹۸ هزار 
و 675 نفر شركت كردند كه ۹6 هزار و ۲۹7 نفر 
واجد شرايط شناخته شدند.ظرفيت محصوالت 
عرضه شده گروه خودروسازي سايپا در این طرح 
فروش ۱5 هزار خودرو است و براي آنكه حقي 
از متقاضيان خريد خودرو ضایع نشود، 30 هزار 
نفر هم به عنوان رزرو در نظر گرفته شده اند.در 
این طرح دو هزار و ۲00 دستگاه خودرو شاهین.
جــی عرضــه می شــود. عــالوه بــر این دو هــزار و 

700 دستگاه کويیك با گیربكس معمولي، هزار 
و 700 دستگاه کوییک.آر، هزار و ۸00 دستگاه 
کوییک.اس، 6 هزار و ۱00 دستگاه ساینا.اس و 
500 دستگاه سایپا ۱5۱ عرضه می شود.همچنین 
در طرح پیش فروش مشــارکت در تولید سایپا 
۲۸ هزار و ۹6۸ نفر شرکت کردند که ۲6 هزار و 
۹3۲ نفر واجد شرایط شناخته شده اند.ظرفيت 
محصوالت عرضه شده گروه خودروسازي سايپا 
در این طرح فروش ۱۲هزار و 500 خودرو است و 
با توجه به تعداد متقاضیان این طرح، بر اساس 
قرعــه کشــی تمامــی افــراد متقاضی بــه صورت 
منتخبین اصلی و رزرو مشخص شدند. اسامی 
منتخــب دو طــرح پیــش فــروش یــک ســاله و 
مشــارکت در تولیــد ســایپا پــس از تائیــد نهایی 
توسط نهادهای نظارتی روز -دو شنبه- در سایت 
رسمی این گروه خودروسازی منتشر خواهد شد 
و منتخبین از ساعت ۸ روز دوشنبه به مدت 7۲ 
ساعت فرصت واریز وجه خواهند داشت.گروه 
خودروسازي سايپا براي منتخبين دو طرح پیش 
فروش، پيامك ارسال مي كند اما براي اطمينان 
بيشــتر ضــرورت دارد كــه ثبت نام كننــدگان به 

سايت سايپا مراجعه كنند.

اتصال 297 روستای دیگر به شبکه اینترنت پرسرعت همراه اول

بازدید وزیر صمت از کارخانه فوالد شادگان

رشد بیش از دو برابری فروش شرکت پتروشیمی فن آوران طی 9 ماه

 قرعه کشی عرضه ۶ محصول سایپا 
در دو طرح پیش فروش برگزار شد
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1ـ رأی شـماره 140060330002014448 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1400114430002001334 آقـای ابوطالـب یاسـباغی شـراهی فرزنـد محرمعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث 
بنـا شـده بمسـاحت 60/63 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1967 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از مهـدی شـاکری ورثـه مرحـوم فتـح الـه.) م الـف 12302(
2ـ رأی شـماره 140060330002014394 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1399114430002003064 آقـای یوسـف نظیـری بهـرام فرزنـد سـعداله در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 

بمسـاحت 132 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از2594/68 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکـی 4256-1397.)م الـف 12303(
 3- رأی شـماره 140060330002014449 مربـوط بـه پرونـده کاسـه 1400114430002000604 آقـای شـهریار علـی زاده  فرزنـد خلیـل  در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 

 بمسـاحت 56 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1979/67 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از علـی فاقـد نـام خانوادگـی فرزنـد تقـی صفحـه 568 دفتـر 144.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دادنامه 
شـماره پرونـده :8909985411800898 شـماره بایگانـی شـعبه :890976 نسـبت بـه خواسـته 
شـماره  نهایـی  تصمیـم  پـاک 765بـا  وقنـات(  )مزرعـه  باصاحـب  ملـک  امـوال  تکلیـف  تعییـن 
9809975411800126 قـراررد دعـوا صـادر شـد. خواهـان :سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام ره 
بـه نشـانی اسـتان تهـران –شهرسـتان تهـران –شـهرتهران –خالـد اسـامبولی –کوچـه  17 سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( بـا نمایندگـی آقـای محمـود ماشـاهی حسـنخان فرزنـد محمـد 
موضوع:تعییـن تکلیـف امـوال )پـاک 765-اصلـی ایرانشـهر( رای دادگاه در خصـوص درخواسـت 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( مبنـی برصـدور حکـم در خصوص یک قطعه زمین واقع در 
امـاک  ایرانشـهربه شـماره 15764 کـه متعلـق بـه آقـای ابوالقاسـم معـرح بـوده وبـه دلیـل متـواری 
بودن طی دادنامه صادره ازاین شـعبه به شـماره 85/915/49 مورخ 1385/08/17 به نفع سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( ضبـط شـده ، دادگاه بـا عنایـت بـه اینکـه در خصـوص موضـوع 
قبـا درایـن شـعبه رسـیدگی ومنتهـی بـه صـدور دادنامـه شـده رسـیدگی مجـدد وجاهتـی نداشـته 
بـه اسـتناد بنـد 6 مـاده 84 قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی وانقـاب درامورمدنـی قـرار 
رد دعـوا مطروحـه را صـادر واعـام میکنـد . بدیهـی اسـت سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( 
بـا توجـه بـه دادنامـه صـادره بـه شـرح فـوق الذکرحـق خواهـد داشـت جهـت احقـاق حـق واجـرای 
دادنامـه ازطریـق اجـرای احـکام اقـدام کننـد.رای صـادره ظـرف مهلـت بیسـت روزپـس ازتاریخ اباغ 

قابـل تجدیـد نظرخواهـی دردادگاه تجدیدنظراسـتان تهـران مـی باشـد.
قاضی دادگاه اصل49  قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان   

»آگهی قرار تحریر ترکه«
مرحـوم  وراث  از  احـدی  غیـوری  سـحاب  شمسـی  خانـم  درخواسـت  خصـوص  در 
سـیف اله سـحاب غیوری به طرفیت سـایر وراث 1- خانمتاج طاقتی شـکوری 2- ولی 
سـحاب غیـوری 3- گل علـی سـحاب غیـوری 4- بختیـار سـحاب غیـوری 5- منوچهـر 
سـحاب غیـوری 6- خدیجـه سـحاب غیـوری 7- جمشـید سـحاب غیـوری درخواسـتی 
به خواسـته تحریر ترکه ماترک مرحوم سـیف اله سـحاب غیوری مطرح و به کاسـه 
پرونـده 113/0001127 ثبـت گردیـده و شـورا بـا بررسـی محتویـات پرونـده و مـدارک 
ابـرازی و بـا احـراز سـمت متقاضـی و گواهـی حصـر وراثـت شـماره 161/338/88 در 
اجرای ماده 210 قانون امور حسـبی با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور 
را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه ای در 
نزد او می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال وفق مقررات 
قانونی اقدام خواهد شـد و وقت اجرای قرار تحریر ترکه مورخ 1400/12/14 سـاعت 

10:30 صبـح مـی باشـد./ج
شناسه : 1265178  م الف 449  

قاضی شعبه 113 شورای حل اختالف کبودرآهنگ – امیرستایش ولی پور

مفقودی
شناسـنامه مالکیـت و بـرگ کمپانـی نیسـان سـایپا 2400 ، 
مـدل 1377 ، شـماره پـاک 917 ج 97 ایـران 19 بـه شـماره 
موتـور 00119917 و شـماره شاسـی C  21379 00 بـه نـام 
شـکر علـی ناصـری کاروانـه مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط 

مـی باشـد.

۲۹ پیشنهاد شهرداری 
شیراز برای گنجانده شدن 

در بودجه ۱۴۰۱ 
شهردار شیراز در سفر نیم روزه خود به پایتخت، 
دربــاره  رئیس جمهــوری  معاونــان  بــا  را  نشســت هایی 
از جملــه ســهم شــهرداری ها در  موضوعــات مختلــف 
بودجه ۱۴۰۱ داشت، از ارائه ۲۹ پیشنهاد بودجه ای در 

بودجه سال آینده خبر داد.
 سیداحســان اصنافی تصریح کرد: پیش از جلسه 
شــهرداری شــیراز ۲۹ پیشنهاد خود را برای گنجاندن در 
بودجــه ۱۴۰۱ را بــرای وزیــر کشــور، مجمــع کالنشــهرها، 
نمایندگان مردم شیراز در مجلس، سخنگوی کمیسیون 
تلفیــق و رئیــس کمیســیون عمــران ارســال شــد تــا از 
ظرفیت هــای آنــان بــرای جــذب ردیف هــای بیشــتری از 
بودجه عمومی دولت برای شهرداری ها استفاده شود.

در  شــده  مطــرح  موضوعــات  ریــز  خصــوص  در  او 
جلســه بــا معــاون اول رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی گفــت: دربــاره موضوعاتــی نظیــر 
ردیف هــای بودجــه ای شــهرداری ها از جملــه درصــد ارزش 
افــزوده و نحــوه تخصیص آن، تهاتــر بدهی های دولت به 
شهرداری ها، بخشودگی جرائم مالیاتی و تامین اجتماعی 
شــهرداری ها، اوراق مشــارکت پروژه های زیرســاختی مثل 
متــرو و وصــول ســهم جرائــم راهنمایــی و رانندگــی بــرای 
کالنشــهر ها گفت وگــو شــد. شــهردار شــیراز  بــا یــادآوری 
اینکه در جلســه پیشــین با معاون اول رئیس جمهوری در 
تاریــخ ۲۹ آذر نیــز ۱۴ دســتور کار خروجــی جلســه بــوده 
اســت، گفت: تعدادی از موضوعات مطرح شــده از ســوی 
دولت در مجلس دفاع خواهد شــد و تعدادی نیز به نظر 
کارشناســی عادل، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و دبیرخانــه کالنشــهر ها منــوط شــد کــه پیگیــری و انجــام 
خواهد شــد. اصنافی ســپس به جلســه دوم که بالفاصله 
پس از جلسه اول آغاز شد، پرداخت و گفت: جلسه دوم 
بــا حضــور دهقان، معــاون حقوقی رئیس جمهــوری برگزار 
شــد کــه در آن بــه طــرح بحــث در خصــوص موضوعــات 
حقوقــی مرتبــط بــا شــهرداری ها پرداختیــم. بــه گفتــه او، 
اهم موضوعات مطرح شــده در جلســه با معاون حقوقی 
رئیس جمهــوری شــامل صــدور پروانــه بــر روی زمین هــای 
فاقــد ســند، مباحــث تغییــرات قانون ماده ۱۰۰ شــهرداری 
مبنی بر رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرداری ها، 
شــهرداری ها  و  شهرســازی  و  مســکن  اختــالف  موضــوع 
دربــاره اعمــال ماده ۱۰۱ بــر روی زمین های تفکیکی دولت 
در محــدوده شــهرها، موضــوع تعاریــف قانونــی عــوارض 
پروانــه ســاختمانی، عــوارض ســاختمانی بــرای اعمــال در 
درصــد پرداختــی بــه نهاد کتابخانه ها و آمــوزش و پرورش 
و مباحــث فــی مابیــن از جملــه موضــوع نیروی انســانی و 

آیین نامه استخدامی شهرداری ها بوده است.

مرحله دوم چهاربانده کردن 
جاده دهلران - اندیمشک 

به زودی اجرایی می شود
نماینــده دهلــران، دره شــهر، آبدانــان و بــدره در 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که به زودی عملیات 
پــروژه چهاربانــده کــردن مســیر  اجرایــی مرحلــه دوم 
شهرســتان دهلران به اندیمشــک در اســتان خوزستان 

توسط قرارگاه خاتم اجرایی می شود.
از  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  علیــزاده  بهــزاد 
پیگیری هــا بــرای چهاربانده کردن ۲۸ کیلومتر از مســیر 
دهلران به اندیمشــک به وســیله قرارگاه خاتم خبر داد 
و اظهار کرد: پیمانکار در حال تجهیز کارگاه بوده و این 

پروژه به زودی کلنگ زنی می شود.
 - بــودن مســیر دهلــران  پرتــردد  بــه  توجــه  بــا  او 
اندیمشــک - مهــران و نامطلــوب بــودن راه هــا در ایــن 
شهرســتان و بــروز تصادف هــا افــزود: چهاربانــده شــدن 
مســیر دهلــران بــه اندیمشــک از مطالبــات مردم اســت 
و حــذف نقــاط حادثــه خیز در مســیر دهلــران به مهران 
در چندین نقطه شــامل کارخانه گچ، حد فاصل ســنگر 
نادر تا پل بیشــه دراز و پاســگاه نصریان نیز در دســتور 

کار قرار دارند.
نماینــده دهلــران حــوزه جنوبــی ایــالم در مجلــس 
شورای اسالمی یادآور شد: عملیات اجرایی ۱۲ کیلومتر 

از این مسیر در قالب مرحله اول اجرایی شده است.
علیــزاده دربــاره رونــد احــداث جــاده چمســرخ و 
اینکــه ایــن پــروژه از مطالبات مردم اســت، یادآور شــد: 
با گذشــت ۱۸ ســال از آغاز عملیات این پروژه پیشرفت 
آن تنها ۲۰ درصد بوده و وضعیت مناسبی ندارد و برای 

اعمال ماده ۵۶ آن پیگیری کرده ایم.
او تاکیــد کــرد: ایــن پــروژه دارای مجــوز مــاده ۳۲ 
برنامه چهارم اســت که معادل ماده ۲۳ و از پروژه های 
ملــی اســت، به دنبــال اخذ مــاده ۵۶ برای ادامــه اجرای 
آن هســتیم، بانک توســعه تعاون با تخصیص یک هزار 
و ۴۰۰ میلیــارد ریــال بــه این پروژه موافقت کرده اســت 
و تــالش می کنیــم مابقی اعتبار هــم از طریق بانک رفاه 
کارگران که زیرمجموعه وزارت رفاه است، تامین شود و 

شاهد رهایی این پروژه از بالتکلیفی باشیم.
نماینــده دره شــهر یــادآور شــد: از ایــن مســیر ۶۰ 
آن  کیلومتــر   ۲۰ اجرایــی  عملیــات  تاکنــون  کیلومتــری 
اجــرا و ۴۰ کیلومتــر دیگــر همچنــان باقیمانده اســت که 
امیدواریــم بــا توجــه به رایزنی هــا و پیگیری هــا این مهم 
 به ســرانجام برســد و بخش زرین آباد و ســراب میمه از

بن بست خارج شوند.

اعتبار ۱۴۳ میلیارد تومانی 
طرح های هادی روستایی 

خراسان شمالی 
معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی خراســان شــمالی اعــالم کــرد که امســال برای 
 ۱۴۳ اســتان  روســتاهای  در  طرح های هــادی  اجــرای 
میلیــارد تومــان اعتبــار از منابــع اســتانی و ملــی و نیــز 
منابع قیر رایگان مصوب شد که امید است، تخصیص 

آن مناسب باشد.
علی اکبر صابری دیروز به ایرنا اظهار کرد: امســال 
بــرای اجــرای طرح های هادی در روســتاهای اســتان ۱۰۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار از منابــع اســتانی و ملــی و ۴۳ 

میلیارد تومان از منابع قیر رایگان مصوب شده است.
او افــزود: تاکنــون ۵۰ درصــد معــادل ۵۰ میلیــارد 
تومان از منابع عمرانی ردیف استانی و ملی برای اجرای 
طرح های هادی روستایی استان تخصیص یافته است.

انقــالب  بنیــاد مســکن  معــاون عمــران روســتایی 
اســالمی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد: منابــع قیر 
اختصــاص  اســالمی  اســناد خزانــه  بــه صــورت  رایــگان 
می یابد که برآورد می شود با این میزان اعتبار پروژه های 

آسفالت در حدود ۵۰۰ هزار متر مربع اجرا شود. 
صابــری بــا بیان اینکه اعتبارات امســال بــرای اجرای 
طرح های هــادی در ۱۱۰ روســتای اســتان هزینه می شــود، 
گفــت: اکنــون اجــرای طرح هــادی در ۲۲۰ روســتا معــادل 
۳۰ درصــد از روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار اســتان اجرایی 
شــده اســت؛ البته با توجه به اینکه اجرای این طرح ها از 
روستاهای پرجمعیت آغاز شد، اکنون بیش از ۷۰ درصد 
از جمعیت روستایی استان از مزایای آن بهره مند هستند.
 ۷۲۲ در  بایــد  طرح هــادی  کــرد:  خاطرنشــان  او 
روســتای باالی ۲۰ خانوار اســتان اجرایی شود که اکنون 
اجــرای ایــن طرح هــا در ۴۳۰ روســتا اجــرا شــده و یــا در 

حال اجراست. 

اخبـــــــــــــــــار

فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردشــگری سردشــت  و  دســتی  صنایــع 
اعــالم کــرد کــه بــا توجه بــه وجــود منابع 
آبــی، گردشــگری آب بــه عنــوان اولویــت 
ایــن  در  ســرمایه گذاری  طرح هــای 

شهرستان انتخاب شده است.
صــالح محمــدی دیــروز در گفت وگــو 
بــا ایرنــا اظهــار کــرد: در این همین راســتا 
اقدامــات الزم بــرای مطالعــه ضلع شــرقی 
بــه  سردشــت  محــور  و  سردشــت  ســد 
پیرانشهر از سوی وزارت نیرو برای معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری گردشگری آب 
در ایــن شهرســتان انجــام و موافقت الزم 
بــرای اجــرای طرح هــای گردشــگری صــادر 

شده است.
او ادامــه داد: نخســتین »همایــش 
گردشــگری«  فرصت هــای ســرمایه گذاری 
بهار ســال آینده در این شهرســتان برگزار 
از نهادهــای دولتــی  می شــود کــه در آن 
ماننــد بنیــاد علــوی، بنیاد مســتضعفان و 
بخــش خصوصی بــرای ســرمایه گذاری در 
حــوزه گردشــگری و معرفــی ظرفیت هــای 
موجــود در ایــن شهرســتان دعوت خواهد 

شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 

دســتی و گردشگری سردشت تاکید کرد: 
حمایــت از ایجــاد طرح های نوین از جمله 
اجرای طرح اسکله، زیپ الین، تله کابین، 
پل معلق و اکوکمپ جنگلی در سردشت 
در دســتور کار اداره  کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع  دســتی آذربایجــان 

غربی قرار گرفته است.
محمــدی بــا توجه بــه پتانســیل های 
بــاالی گردشــگری در منطقــه سردشــت و 
شــهرهای حومــه گفت: شــهر »ربــط« نیز 
واحدهــای  ایجــاد  بــرای  باالیــی  ظرفیــت 
اســتان  ســطح  در  و  دارد  بوم گــردی 
نخســتین واحــد بوم گــردی در ایــن شــهر 

ایجاد شده است.
واحــد   ۷ اکنــون  کــرد:  اضافــه  او 
و  اســت  فعــال  سردشــت  در  بوم گــردی 
از ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه حمایــت 

می شود.
جمعیــت  بــا  سردشــت  شهرســتان 
۱۲۰ هــزار نفر در جنوب آذربایجان  غربی 
و  تاریخــی  اثــر  دارای ۳۵  و  واقــع شــده 
طبیعی شامل ۲ منطقه نمونه گردشگری 
و ۲   » شــلماش  »آبشــار  و   »گــراوان« 
باســتانی در  تاریخــی و ۳۱ محوطــه  بنــا 

فهرست آثار ملی است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچستان تاکید کرد که با سرمایه گذاری 
بــه وجــود  عظیــم و ظرفیت هــای مناســب 
آمــده در بنــدر چابهــار، ایــن بنــدر می تواند 
بــه عنوان مبــدا ورود مواد اولیه و کاالهای 
مــورد نیــاز مراکــز مصــرف و صنایــع شــرق 

کشور عمل کند.
بــه گزارش ایســنا، بهــروز آقایی افزود: 
بنــدر چابهــار همچنیــن می توانــد در واردات 
کاالهــای اساســی، نهاده هــای دامــی و مواد 
از  کارخانه هــا  تولیــدی  و  مصرفــی  اولیــه 
جملــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع فوالد 
اســتان های شــرقی و مرکزی کشــور داشــته 

باشد.
همچنیــن  بنــدر  ایــن  کــرد:  تاکیــد  او 
مــواد  صــادرات  تســهیل  باعــث  می توانــد، 
معدنــی و تولیدات صنایع تولیدی و تبدیلی 
کشــور شــود. از ایــن رو نیازمنــد نــگاه ویــژه 
کاالهــای  ســهمیه  تخصیــص  در  دولــت 
اساســی و نهاده هــای دامــی بــه میــزان ۵۰ 

درصد، اعطای معافیت ۲۵ درصدی در سود 
بازرگانــی ۵ گــروه کاالیــی پرتکــرار، تخفیــف  
۲۵ درصدی در تعرفه های صادراتی به مواد 
معدنی به میزان حداقل ۱۵ درصد به مدت 
۳ ســال و درکنار آن تکمیل زیرســاخت های 

مواصالتی به بندر است.
مدیــر کل بنادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچســتان با بیــان اینکه تکمیل و اتصال 
راه آهن چابهار – زاهدان – مشهد می تواند 
مهم تریــن اولویــت دولــت بــه منظــور رونــق 
و توســعه بنــدر چابهــار باشــد، خاطرنشــان 
کــرد: این مســاله می تواند در جذب ترافیک 
بــه بندر و در نتیجه توســعه بنــدر و منطقه 
شرق کشور به ویژه استان محروم سیستان 
و بلوچستان سهم به سزایی داشته باشد.

آقایــی افــزود: متصــل نبــودن بنــدر بــه 
راه آهن سراســری کشور و متناسب نبودن 
حمل ونقــل جاده ای با رشــد عملکــرد تخلیه 
و بارگیــری و توســعه زیرســاخت های بندری 
از جملــه مهم تریــن موانــع و محدودیت هــا 

در مســیر بهره برداری بهتر از بندر به شــمار 
می رود.

او خاطرنشــان کرد: اعطای مشوق های 
شــرکت های  و  کامیــون داران  بــه  گوناگــون 
حمل و نقلی و رفع یا کاهش عوارض جاده ای 
حمل و نقــل  توســعه  زمینه ســاز  می توانــد 
محدودیت هــای  دیگــر  از  باشــد.  جــاده ای 
عمــده پیــش روی بنــدر چابهــار می تــوان از 
ناهماهنگی دســتگاه های نظارتی مختلف و 
برداشت نادرست از قوانین و مقررات و در 
نتیجه بوروکراســی اداری دســت و پاگیر در 

ترخیص کاالها نام برد.
مدیــر کل بنادر و دریانوردی سیســتان 
و بلوچســتان بــا تأکیــد بــر لــزوم مشــارکت 
بخــش خصوصــی بــه منظــور ارتقــای بنــدر 
زیرســاخت های  اکنــون  گفــت:  چابهــار 
مطلوبــی  بســیار  تأسیســات  و  زیربنایــی 
در زون هــای مختلــف بنــدری بــرای جــذب و 
انجــام  ســرمایه گذاری  هزینه هــای  کاهــش 
شــده اســت تــا بتــوان بــا ایجــاد فرصت های 

سرمایه گذاری در زون های مختلف از جمله 
صنعتــی، نفتی و معدنــی، زمینه های جذب 
ســرمایه گذاری و مشــارکت بخش خصوصی 

را فراهم کرد.
آقایــی گفــت: تاکنــون درخواســت های 
احــداث  زمینــه  در  ســرمایه گذاری  مختلــف 
انبــار و صنایــع به صــورت بلندمدت و روش 
BOT بــه بنــدر ارســال شــده و بــه تصویــب 

رســیده اســت کــه بســیاری از ایــن طرح هــا 
پیشــرفت زیــادی داشــته و توانســته اســت 
زمینــه جــذب ســرمایه گذاران عظیــم بخــش 

خصوصــی در بندر را فراهم آورد.
او گفــت: بنــدر چابهــار بــا ایجاد بســتر 
بخــش خصوصــی،  بــا  بــرای همــکاری  الزم 
همواره این بخش را به عنوان ســرمایه گذار 
و  بنــدری  روســاخت های  و  زیرســاخت ها 
مکمل ســرمایه گذاری بخش دولتی شناخته 
اســت. از جملــه فرصت های ســرمایه گذاری 
در بنــدر می تــوان از طرح هــای مهــم ترافیک 

کاال و جذب کشتی به بندر را نام برد.

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکه این اســتان 
نیازمنــد اســتفاده از صنایع هایتــک و دانش بنیــان 
است، اعالم کرد که رویکرد جدید مدیریت استان 
در ایــن دوره مبتنــی بــر اســتفاده از ظرفیت هــای 
جدید اقتصادی بر اساس آمایش سرزمین است.

و  جدیدتریــن  بــه   )High-tech(هایتــک
پیشــرفته ترین فناوری ها اشــاره دارد و در این دوره 
ســرآمد ســایر فناوری هاســت و در تعریفی ســاده، 
صنعتی اســت که در آن نقش »علم« از »تجربه« 

بیشتر و از سرعت تحول باالیی برخوردار است. 
بــه گــزارش ایرنا، ســیدرضا مرتضوی شــنبه در 
صــد و نهمیــن جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و 
بخــش خصوصی اســتان در اتــاق بازرگانی اصفهان 
افــزود: ایــن رویکــرد، ما را به حضــور فعاالنه و موثر 
در عرصــه صنایــع دانش بنیــان و هایتــک رهنمــون 

خواهد کرد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه فعالیت هــای اقتصــادی 
موجــود در اســتان را بایــد با توجه بــه محدودیت ها 
بــه پیــش بــرد، اضافــه کــرد: ایــن صنایــع بایــد بــر 
ظرفیت هــای جدیــد اقتصــادی اســتان بیفزایــد؛ امــا 

آسیب های صنایع موجود را نداشته باشد.
اینکــه مجموعــه  بیــان  بــا  اســتاندار اصفهــان 
اقتصادی و اتاق بازرگانی استان موظف به گشایش 
مســیرهای جدیــد بــرای فعــاالن اقتصادی هســتند، 
ادامــه داد: اصفهــان ظرفیت هــای متعددی در حوزه 
ســالمت، میــراث فرهنگــی و بخش هــای مختلــف 

طبیعت گردی دارد.
مرتضــوی، گردشــگری را یکــی  از حوزه هایــی 
دانســت کــه در ســند آمایــش اســتان بــر آن تاکیــد 
شده است و در این زمینه نیز ظرفیت های متعددی 

در استان وجود دارد.
او اضافــه کــرد: بایــد بــا تعریــف مختصــات و 
مقتضیــات جــاری، در حــوزه گردشــگری و اقتصادی 
فعالتر شویم و به این واسطه ارتباط موثرتری را نیز 

با تاجران کشورهای دیگر برقرار کنیم.
کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتاندار 
ابرپروژه های زیرساختی در حوزه گردشگری استان 
وجود دارد که اجرای مشترک آن ها با کمک فعاالن 
اتاق بازرگانی و سرمایه گذاران اقتصادی، به توسعه 

بیش از پیش استان کمک می کند.

مرتضــوی با بیان اینکه انجام کارهای مشــترک 
توســعه  طرح هــای  زمینــه  در  ســرمایه گذاری  و 
گردشــگری در دوره هــای گذشــته انجــام شــده، امــا 
اســتمرار نیافته اســت تصریــح کرد: راه انــدازی خط 
هوایی برای اصفهان از جمله این کارهاست که در 
گذشته، به درستی مدیریت و راهبری نشده است.
او با اشاره به اینکه بانک اطالعاتی متقن و کاملی 
برای استفاده سرمایه گذاران در حوزه های مختلف در 
اســتان وجــود نــدارد، گفــت: مجموعــه اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهــان می تواننــد بــه 

شناسایی موردی این ظرفیت ها کمک کنند.
اســتاندار اصفهــان افــزود: شــورای گفت وگوی 
پایــه ای  از جلســه های  دولــت و بخــش خصوصــی 
اســتان اســت کــه فعاالن اقتصــادی و دســتگاه های 

اجرایی، بطور جدی و فعاالنه در آن حضور دارند.
شــورا،  ایــن  در  شــد:  یــادآور  مرتضــوی 
سیاست گذاری الزم در باره بعضی رویه های غلط یا 
مقرراتــی کــه به دلیل بعضی مقررات پایین دســتی 
یــا باالدســتی مخــل امــر تولیــد و جریــان اقتصــادی 

است، مورد شناسایی و بررسی قرار می گیرد.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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واردات نخبه و صادرات خنگ
راضیه حسینی

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فناوری رییــس جمهور 
بــا بیــان اینکــه آمار فــرار مغزهــا صحیح نیســت گفت: 
»بــا برنامه ریــزی کــه معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری نســبت بــه بازگشــت ایرانیــان تحصیــل کرده 
خــارج از کشــور انجــام 
داده، به طــور میانگین 
بــه  نخبــه   ۲ مــاه  در 

کشور بر می گردند.«
یعنــی در ســال بیســت 
و چهــار نخبه به کشــور 
حــاال  می شــوند.  وارد 
اگــر بــه ازای هــر نخبــه 
کــه وارد می شــود، دو تا 
خنــگ خــارج کنیــم، احتمــاالً تا چندســال دیگر کشــوری 

نابغه با ضریب هوشی باالی صد و شصت داریم.
امــا کم هوش هــا را چطــور پیــدا و از کشــور خــارج 
کنیــم؟ بهتریــن کار برگــزاری یــک آزمــون اســت. در این 
امتحان، شرکت کننده ها باید جواب این سؤال را بدهند 
که: »در کشوری با تورم باالی چهل درصد، تحریم هایی 
کــه فقــط روی ســاعت های خــواب واجابــت مــزاج ملــت 
تأثیــر نگذاشــته، خودروهــای داخلــی بــا ایربگ هایی که 
مقاومت عجیبی روی باز شدن دارند، میوه و سبزیجات 
که توی سم وول می خورند، هوای آلوده و... چطور یک 

نخبه تصمیم می گیرد برگردد؟« )100 نمره(
هــر کســی توانســت بــه این ســؤال پاســخ درســت 
بدهد به نظرمان مغزش پیچیدگی های انیشتین را دارد 
و بایــد تــا جایــی که می تــوان از توانایی هایش اســتفاده 
کــرد. البتــه احتمــاالً آن هایــی کــه توانایــی پاســخ به این 
ســؤال را دارنــد خیلــی کم هســتند، خیلــی خیلی کم. با 
این حساب جمعیت مهاجران خیلی زیاد می شود. پس 

بهتراست از سؤال های آسان تری استفاده شود.
ایــن یکــی را نتوانــد جــواب دهــد واقعــاً  هرکــس 

شایسته خروج از کشور است:
»جای نخبه کجا است؟ 

الف: دانشگاه
ب: اسنپ

ج: پشت میز ریاست
د: گزینه الف و ج

تنهــا افــرادی لیاقــت مانــدن در کشــور نخبه خیــز و 
نخبه برگــردان مــا را دارنــد کــه گزینــه »ب« را انتخــاب 
کــرده باشــند. باقــی همگــی بایــد هرچه زودتــر مملکت 
را تــرک و برونــد درکشــورهایی زندگــی کننــد کــه پــر از 

آدم های کم هوش واستعداد است. 
البتــه این کــه چطور می خواهند برونــد و اصالً کجا 
بــا ایــن ارزش پــول ملــی می تواننــد بروند جز پارک ســر 
کوچــه، بــه مســئوالن ربطــی نــدارد. ایــن دیگــر مشــکل 

خودشان است.
لطفاً هرچه ســریع تر جهت خروج از کشــور اقدام 
کنید، تا جا برای بازگشت غرورآفرین نخبه ها باز شود.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رقیــب  بازارهــای  نســبی  ثبــات  وجــود  بــا 
مســکن، به دلیل قرار گرفتن در ماه های پایانی 
ســال، تحرک بازار مســکن افزایش یافته است؛ 
به طوری که بررســی های غیررســمی از افزایش 
 ۲.۵ رشــد  و  خریــد  بــرای  تمایــل  درصــدی   ۳۵
درصــدی قیمــت طــی یــک مــاه گذشــته حکایــت 

دارد.
به گزارش ایســنا، آمار غیررسمی، رشد ۳۵ 
درصــدی معامــالت و افزایش ۲.۵ درصدی قیمت 
مسکن شهر تهران در دی نسبت به آذر را نشان 
می دهد. مطابق بررسی های خام که از آگهی های 

ملکــی شــهر تهــران بــا وزن دهــی بــه مناطــق بــر 
اســاس معامالت قطعی به دست آمده، متوسط 
قیمــت مســکن از متری ۳۲.۹ میلیــون تومان در 
آذرمــاه 1۴00 بــه ۳۳.۷ میلیون تومان در دی ماه 
رسیده که از افزایش ۲.۵ درصدی حکایت دارد.

در ماه گذشته تمایل برای خرید مسکن در 
پایتخت نیز افزایش یافته است. تغییرات میزان 
بازدید آگهی های دی در مقایسه با آذر از افزایش 
۳۵ درصــدی حکایت دارد. تعداد آگهی ها نیز که 
بــه عنــوان شــاخصی برای میــزان عرضــه و تمایل 
بــرای فــروش مســکن تلقــی می شــود ۴.۴ درصد 

رشد نشان می دهد که نسبت به افزایش تقاضا 
بسیار کمتر بوده است.

بر اســاس ایــن آمار که از ســامانه کیلید به 
دســت آمــده، تقاضا برای رهــن و اجاره در تهران 
نســبت بــه مــاه قبــل تغییر محسوســی نداشــته، 
امــا نــرخ اجاره مســکن در آگهی ها ۴.۲ درصد در 
مقایســه با ماه گذشــته افزایش دارد. این برآورد 
بــا آمــار مرکــز آمــار ایــران کــه رشــد ۴.۶ درصــدی 
را نشــان  اجــاره در کل کشــور  ماهیانــه قیمــت 

می دهد تطبیق دارد.
رشد نسبی قیمت مسکن در ماه های پایانی 

ســال، مســاله ای دور از انتظــار نیســت و معمــوال 
در ســال های گذشــته نیــز اتفاق افتاده اســت. با 
غیررســمی  آمارهــای  ایــن  پیش فــرض مطابقــت 
بــا گــزارش بانــک مرکــزی که طــی روزهــای آینده 
ارائه می شــود در ســه ماه گذشــته تــورم ماهیانه 
مسکن در تهران به ترتیب 1.۲ درصد، 1.۸ درصد 
و ۲.۵ درصــد بــوده کــه نشــان می دهــد مطابــق 
پیش بینی هــا بــازار با نزدیک شــدن به شــب عید 

مقداری رونق گرفته است.
بــا تحرک بازار مســکن همزمــان با مذاکرات 
1+۴ بازارهــای ارز، بــورس و کریپتــو )رمــزارز( بــا 

مقــداری ریــزش مواجــه شــده اند. ایــن در حالــی 
اســت که پس از زمزمه های انتشار اولین لیست 
خانه هــای خالــی به منظــور اعمال مالیــات که در 
روزهــای پایانــی دی  محقق شــد، انتظــار می رفت 
بــازار مســکن مقــداری افت کند. امــا طرف تقاضا 
احتماال با هدف مصون ماندن از تورم و به دلیل 
بــازده پاییــن ســرمایه در بازارهای مولد، ســرمایه 

خود را به خرید مسکن اختصاص داده است.
نیــز خبــر می رســد  طــال  و  ارز  بازارهــای  از 
کــه از ابتــدای هفتــه ای کــه گذشــت تــا روز پایان 
چهارشــنبه بــازار از ثبــات پایداری برخــوردار بود؛ 
امــا از صبــح روز پنجشــنبه بــا افزایــش 1۷ دالری 
قیمت اونس جهانی نسبت به روز پیش از آن و 
نوسان هرچند محدود نرخ ارز، هر گرم طالی 1۸ 
عیار نســبت به روز پیش از آن )چهارشــنبه( ۲۶ 
هــزار تومــان و هــر قطعه ســکه تمام طــرح جدید 

۳00 هزار تومان افزایش قیمت داشت.  
بنــا بــه گفتــه نــادر بذرافشــان، دبیــر هیــات 
مدیــره اتحادیــه طــال و جواهر تهران طــی ۲0 روز 
گذشــته بازار قیمت ها به ثبات خوبی رســیده اما 
در پــی اخبــار سیاســی - اقتصــادی و اخبار مربوط 
بــه مذاکــرات، مــردم احتمــال می دهنــد کــه ایــن 
رونــد ثبــات شکســته شــود و به ســمت کاهشــی 
شــدن میــل کنــد. تجربــه مــا نشــان می دهــد بــا 
توجــه بــه روند اونــس جهانی و نــرخ ارز، احتماال 
طــی هفته هــای آینده مابین ســه الــی پنج درصد 

نوسان )افزایش/کاهش( قیمت ایجاد شود.
بــه هــر ترتیــب در شــرایط فعلــی، تمامــی 
بازارها در یک حالت ســردرگمی به ســر می برند. 
اگرچــه قیمــت مســکن تــا حــدود اندکــی افزایش 
یافتــه امــا فرامــوش نکنیم که نرخ رشــد ســالیانه 
آن از حــدود ۹۹ درصــد در ســال گذشــته بــه ۲1 
درصد در سال جاری رسیده که از ثبات این بازار 

حکایت دارد.

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ضمــن 
و  الکترونیــک  نسخه نویســی  مزایــای  تشــریح 
درخواست حمایت از سایر دستگاه ها، از برخی 

انتقادها در این زمینه گایه کرد.
محمدمهــدی  دکتــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ناصحــی در نشســتی خبــری ضمــن تبریــک فــرا 
زن،  روز  و  )س(  زهــرا  حضــرت  میــالد  رســیدن 
گفــت: عمده بیمه شــدگان ما بیمــه رایگان در دو 
بخــش روســتایی و همگانــی هســتند و در ســایر 
صندوق هــا هم در کل کشــور تــا دورترین نقاط را 
پوشــش داده ایــم و بــرای ما هم افتخار اســت که 
بــه مردم خدمت کنیم و همه حوزه های ســازمان 
درصدد بهبود خدمات هستند. در سطح پوشش 
خدمات می خواهیم ان شــاءهللا بتوانیم مردم کم 
برخــوردار در حاشــیه شــهرها کــه نه داخل شــهر 
هســتند و نــه روســتا، بیمــه شــوند. بــا همــکاری 
ســایر نهادهــا کار را آغــاز کردیــم که این قســمت 

جامعه را بیمه رایگان کنیم.
منطقــه  در  افــزود:  راســتا  همیــن  در  وی 
هرنــدی تهــران نزدیــک 10 هــزار نفــر بیمه شــدند 
و در ۲۴۳ منطقــه تهــران هــم برنامــه داریــم کــه 
به ســرعت کار را اجرایی کنیم و ســعی کردیم تا 
پایان سال بتوانیم حاشیه شهر تهران را پوشش 
کامل بیمه دهیم. در سایر استان ها هم کار آغاز 
شــده اســت و  ۲0۲0 منطقه کم برخوردار داریم 
و برخــی اســتان ها مثــل کرمــان پیشــگام بودند و 
سایر استان ها هم آغاز به کار کردند تا این قشر 
از مردم با توجه ویژه، بیمه شوند؛ در مجموع هر 

ایرانی که بیمه ندارد با آغوش باز بیمه می شود.
او دربــاره پوشــش بیمه نابــاروری نیز اظهار 
کــرد: اعتبــاری از زمــان ابــالغ ایــن برنامــه تاکنون 
داریــم و بــه شــدت پیگیــر هســتیم و در ســطح 
کشــور ابالغیــه انجــام دادیم و با موسســات وارد 
پرداخــت  آمادگــی  و  شــدیم  قــرارداد  و  مذاکــره 
طبــق قانــون در ایــن حوزه را داریــم. تقاضا داریم 
زوجیــن  کــه  گیــرد  صــورت  کافــی  اطالع رســانی 
نابارور بامراجعه به پزشکان نشان دار شوند و از 

این خدمات بهره ببرند.
وی افزود: در بخش توانبخشــی معلوالن و 
بیماران اوتیسم از ابتدای سال تالش کردیم و به 
تمــام موسســات  اطالعیه دادیــم و آمادگی اعالم 
کردیــم کــه فعــال باشــیم. در ایــن بخــش تــالش 
کردیــم اعتبــاری کــه بــا توافــق بهزیســتی جــذب 
شــده اســت هزینــه شــود، ولــی یک ســری موانع 
ســبب شــد منابــع به صــورت کافی جذب نشــود. 
طبــق قانــون بایــد تعرفــه دولتی در نظــر بگیریم، 
پیشــنهادی بــه شــورای عالــی بیمه مطــرح کردیم 
تــا بتوانیــم تعرفــه غیردولتــی هــم پرداخــت کنیم 
و تقریبــا یــک ســوم معلولیــن بــا ایــن امکانات به 
مراکز طرف قرارداد ما مراجعه کردند؛ هرچند به 
نظر ما کم است و ظرفیت بیشتر است. از طرف 
دیگر محدودیت واژه »معلوالن« گذاشته شده و 
الزم است تعریف وسیع تری صورت گیرد؛ چراکه 
کســی کــه دچــار حادثــه می شــود و دچار آســیب 
جســمی و مغــزی می شــود زمــان طالیــی خدمــت 
بــه او ۶0 روز اول اســت و بایــد بتوانــد از خدمات 

بخــش  ایــن  تعریــف  بنابرایــن  کنــد؛  اســتفاده 
محدودیت هایی دارد که باید جامع تر شود.

خصــوص  در  صحبت هایــش  ادامــه  در  او 
مــا  کــرد:  تاکیــد  نیــز  الکترونیــک  نسخه نویســی 
مجــری اولیــه اجــرای طــرح نبودیم و باید شــورای 
وزارت  در  مرتبــط  معاونت هــای  و  بیمــه  عالــی 
بهداشــت ایــن کار را انجــام می دادنــد؛ امــا بعــد 
از اینکــه اجرایــی نشــد به مــا واگذار شــد و اینبار 
قانون گــذار تکلیــف ایــن کار را بــر عهــده بیمه هــا 
گذاشــت. ایــن کار بــزرگ ملــی با تمــام چالش ها 
و عــدم همکاری هــا صورت گرفت. نسخه نویســی 
الکترونیــک یــک نهــال نوپا و آســیب پذیر اســت و 

باید فواید آن را دید.
ســوالی  بــه  پاســخ  در  راســتا  ایــن  در  وی 
دربــاره امــکان انتشــار اطالعــات بیمه شــدگان در 
قالــب ســامانه نسخه نویســی الکترونیــک، گفت: 
نشــت پرونــده فــردی در فضای مجــازی اول خود 
پزشــک را زیــر ســوال می برد، پزشــک امین مردم 
و بیمــار اســت و اگــر کــدی دارد، بــرای معاینــه و 
ویزیت بیمار است، نباید اقدام به نشر اطالعات 
کنــد. قبــال مهر پزشــک در درمانگاه و بیمارســتان 
در بخــش بــود و اســتفاده می شــد. اکنــون ایــن 
کــد در دســت پزشــک اســت و االن حفاظــت این 
کار بیشــتر اســت و ایــن کار بــزرگ ســبب بهبــود 
بســیاری از موضوعات از جمله ساماندهی منابع 
و جلوگیــری از تخلفــات شــده اســت. امــا بــا یــک 
را  دســتاوردها  می خواهنــد  مشــکالت  از  ســری 

تحت الشعاع قرار دهند.

بیمــه  کــرد: ســازمان های  ناصحــی تصریــح 
هزینــه  کــم  اجتماعــی  تامیــن  بیمــه  و  ســالمت 
نکردیــم و ایــن درحالیســت که خیلی هــا از جمله 
اکنــون  و  نیامدنــد  کار  پــای  تکمیلــی  بیمه هــای 
اعــالم می کننــد کــه مردم کاغــذ بیاورند پــول آنها 
را بدهیــم، درحالــی کــه ایــن ســامانه بایــد آمــاده 
می شــد و در بیمه ســالمت به بیمه هــای تکمیلی 
لینــک دادیــم تــا مــردم بتواننــد بــدون مراجعه به 

بیمه تکمیلی هزینه اسناد را دریافت کنند.
وی گفت: ما جزئیات کار را در این سامانه ها 
رصــد می کنیــم کــه کــدام دارو چه هزینــه ای دارد 
و.... مثال در شهرســتان قم میانگین تعداد اقالم 
دارویــی تجویــزی ۴.۹ اســت و در مازنــدران ۳.۷ 
اســت؛ درحالــی کــه میانگیــن جهانــی نزدیــک ۲ 
است. بیشترین هزینه سازمان در دی ماه بیش 
از ۵ میلیارد تومان در زمینه کووید بوده است و 
این درحالیســت که ســهم بیمــار ۵00 هزارتومان 
اســت. با ایــن اطالعات به داد مــردم در پرداخت 
هزینه هــا می رســیم در غیر این صــورت نمی توان 
هزینــه کمرشــکن و مخــرب را ســاماندهی کــرد. 
مطمئنا اســتخراج اطالعات شــش ماه و یک سال 
خیلی مفید است؛ چون جلوی سوءاستفاده ها را 
می گیــرد و مثــال دارو کد اصالــت می خورد و دیگر 
قاچــاق نمی شــود و تولیــد کننــده بر اســاس آمار 
مــا می دانــد دارو را چقــدر تولید کند و کجا توزیع 
کنــد؛ ایــن مشــکالت بــا نســخه نویســی برطــرف 

می شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، اظهار کرد: 

ســامانه مــا قطعــی چندانی نــدارد و ســامانه های 
پشــتی قطــع می شــود. در تهــران مشــکل بیشــتر 
اســت و در اســتان ها نسخه نویسی تا حد زیادی 
موفــق اســت. خــود نظام پزشــکی به عنــوان یکی 
دوســتان  خــود  و  اســت  دبیرخانــه  در  ارکان  از 
نظــام پزشــکی منتقــد هســتند کــه جــای تعجــب 
دارد و بایــد خودشــان  فعــال باشــند. مــا وظیفــه 
پنــل درســت کــردن نداریم و بعد هم مــورد آماج 
حمله هــا قــرار گیریــم، آیا وظیفه مــا بوده امضای 
الکترونیــک را ســاماندهی کنیــم؟ ۵0 هزارنفر در 
ســامانه نظــام پزشــکی بــدون ســخت افزارهــای 
موجــود امضــای دیجیتــال گرفتنــد؛ درحالــی کــه 
نزدیــک ۲00 هــزار پزشــک شــماره نظــام دارنــد. 
مرتــب به امنیت ســامانه انتقــاد دارند اما امنیت 

سامانه وظیفه چه کسی بوده است؟
نسخه نویســی  فایــده  کــرد:  بیــان  وی 
الکترونیک برای نظام ســالمت بســیار باال اســت  
و چــرا نبایــد بعــد از 1۶ ســال اتفاقــات بــه نتیجــه 
برســند؟ کدینگ هــا ناهماهنــگ اســت و پرونــده 
الکترونیک سالمت کامل نشده است . از عزیزان 
تقاضای حمایت داریم. آقایی که در رســانه ها به 
نســخه نویســی الکترونیــک انتقاد کرده اســت یا 
تصویــر کارت واکســن وزیــر بهداشــت را منتشــر 
کــرده اســت را چــک کردیــم و دیدیــم حتــی یــک 
نســخه هــم ننوشــته اســت، پــس بــه چــه چیزی 
انتقاد دارد؟ با نسخه نویسی الکترونیک می توان 
جلوی تخلفات را گرفت و از سایر دستگاه ها هم 

می خواهیم کمک کنند.

رئیــس مجمــع نماینــدگان فــارس بــا بیــان 
اینکــه ایــرادات مطــرح از ســوی شــورای نگهبــان 
بــه رتبه بنــدی معلمــان بــه زودی مرتفــع خواهــد 
شــد، گفت که پیش بینی مجلس این اســت که 
ایــن قانــون تا پایــان بهمن یا قبل از ســال جدید 

اجرایی شود.
پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  گــزارش  بــه 
اســتان فــارس، علیرضــا پاک فطرت در نشســت 
هــم اندیشــی مجمــع نمایندگان مــردم فارس در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا مدیــرکل و اعضــای 
شــورای معاونــان آمــوزش و پرورش این اســتان، 
گفــت: وزارت آمــوزش و پــرورش را مادر و مرجع 
تمام وزارتخانه های کشــور می دانیم و نقشی که 
سیســتم تعلیم و تربیت در راســتای رشــد کشور 
بدون جایگزیــن  و  بی بدیــل  کنــد  ایفــا  می توانــد 

است. 

او افــزود: بــاور داریــم توســعه یافتگــی هــر 
آن  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  کشــوری  و  جامعــه 
کشور بستگی دارد و در راستان این امر مجلس 
یازدهم توجه ویژه ای به این مساله داشته است. 
رئیــس مجمع نمایندگان فارس گفت: طرح 
رتبه بنــدی معلمــان را کــه ســال ها مغفــول مانده 
بــود، مجلــس یازدهم پی گیری کــرده و تا حصول 

نتیجه پای کار ایستاده است. 
پــاک فطرت عنــوان کرد: پیــش بینی ما این 
اســت کــه تــا پایــان بهمــن یا قبــل از عید امســال 
مســاله رتبه بنــدی معلمــان بــرای اجــرا بــه وزارت 

آموزش و پرورش ابالغ شود. 
او خاطرنشــان کــرد: رئیــس جمهــوری نیــز 
همواره بر نظام هماهنگ پرداخت عادالنه تاکید 
کرده اســت و نســبت به تهیه و ارائه الیحه ای به 
مجلــس بــرای تحــول نظام پرداخــت عمومی قول 

مساعد داده اند. 
گفــت:  فــارس  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
بــه  بایــد  را  دســتمزد  و  حقــوق  داریــم  اعتقــاد 
راندمان، سختی و ارزش کار داد و تعیین حقوق 
صرفــا بــا تکیــه بــر ســاعات کاری باعــث کاهــش 

انگیزه و کیفیت کار خواهد شد. 
پــاک فطــرت بــا بیــان اینکــه باید نخبــگان را 
بــه  بنــا  افــزود:  کنیــم،  پــرورش  و  آمــوزش  وارد 
فرمــوده مقــام معظــم رهبــری بایــد معلمــان از 
طریق دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش 

شوند. 
او گفــت: آسیب شناســی مســائل تربیتــی و 
آموزشــی آمــوزش و پــرورش بایــد در اولویــت کار 
مســئوالن ایــن سیســتم قــرار گیرد تــا بدانیم چرا 
در این نقطه ایســتاده ایم و چه راهکارهایی برای 

برون رفت از آن داریم. 

عنــوان  فــارس  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
کار  نمره گــذاری  و  آمــوزش  کمی ســازی  کــرد: 
دانش آمــوزان یــک آفــت بــزرگ بــرای آمــوزش و 
پرورش است و باعث اضطراب تحصیلی و گاهی 

حتی ترک تحصیلی می شود. 
پــاک فطــرت ادامه داد: مســائل تربیتی باید 
پــرورش  و  آمــوزش  فعالیت هــای  اصلــی  محــور 
فارس باشد تا دانش آموزانی اخالق مدار و فعال 
و متعهد به ارزش های اسالمی در جامعه تربیت 

کنیم. 

تحول مبتنی بر گفتمان انقاب 
اسامی در فارس شکل بگیرد

نماینده مردم ممســنی و رســتم در مجلس 
شــورای اســالمی نیز در این جلســه گفت: انتظار 

داریــم یــک تحولــی مبتنــی بــر گفتمــان انقــالب 
اسالمی در اموزش و پرورش فارس انجام شود. 
فرهاد طهماســبی افــزود: آموزش و پرورش 
فــارس ظرفیــت بزرگــی بــرای ارتقــا و رشــد دارد و 
انتظار اســت با برنامه ریزی مناســب این اموزش 
و پــرورش را بــه نقطــه ای کــه شایســته آن اســت 

برسانیم. 
و  ارســنجان  مرودشــت،  مــردم  نماینــده 
پاســارگاد در مجلس شــورای اســالمی نیز گفت: 
بایــد تفکــر انقالبی در بدنــه آموزش و پرورش به 

ویژه در بین معلمان ترویج یابد. 
جالل رشــیدی کوچــی افزود: پتانســیل های 
عظیمــی در آمــوزش و پــرورش وجــود دارد کــه 
می توانــد درآمــدزا باشــد و بخشــی از مشــکالت 
مالــی ادارات آمــوزش و پــرورش را حــل و فصــل 

کند.

شرط اجرایی شدن کروکی 
الکترونیک در کشور

رئیــس پلیــس راهنمایی و رانندگی شــرط اجرایی 
شــدن کروکــی الکترونیکــی در کشــور را اجرایی شــدن 
توافقات پلیس با بیمه نامه مرکزی دانســت و از حذف 

بیمه نامه های کاغذی خبر داد.
ســردار کمــال  هادیانفــر در گفت وگــو بــا مهــر بــا 
اشــاره بــه موضــوع هوشمندســازی در ناجــا اظهــار کرد: 
هوشمندســازی در دســتور کار پلیــس راهــور همچنــان 
باقــی اســت. اتفاقات خوبی هــم در بخش های مختلف 
ایــن پلیس تخصصی در زمینه هوشمندســازی رخ داده 
و اســتفاده از دســت افزارهای سپهر را می توان نمونه ای 

از این هوشمندسازی در راهور دانست.

 ۹ هزار دست افزار ایرانی سپهر
در دستان افسران راهور

وی ادامــه داد: بیــش از ۹000 دســت افزار ایرانــی 
ســپهر در دســت افســران راهــور اســت کــه می توانند با 
اطالعــات کامــل از خودرو و مالک خــودرو، فرد را اعمال 
قانون کنند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی 
کل کشــور افزود: به وســیله این دســت افزارها می توان 
اطالعــات دارنــده گواهینامــه، اطالعــات وســیله نقلیــه، 
داشــتن یــا نداشــتن معاینه فنــی و حتــی بیمه نامه ها را 
چــک کــرد. هادیانفــر اظهار کــرد: یکی دیگــر از اقدامات 
اثربخش در حوزه هوشمندسازی این بود که از بیمه ها 
خواســتیم برگــه کاغــذی بیمه نامــه صــادر نکننــد و فقط 
داده هــا را بــه پلیــس راهور ارســال کنند. آنهــا برگه های 
کاغــذی را حــذف و داده هــا را بــرای مــا ارســال کردند که 
افســر مــا هــم می تواند این داده هــا را در دســت افزارها 

مشاهده کند.
بــه گفتــه وی، اطالعات خودروهای ســرقتی، تحت 
تعقیــب و حتــی خودروهــای توقیفی در دســت افزارهای 

سپهر قابل رؤیت است.

اجرای پایلوت طرح کروکی 
الکترونیک در قم

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی انتظامــی کل 
کشور با اشاره به اجرای طرح کروکی الکترونیک گفت: 
ایــن طــرح ۸ مــاه اســت که به صورت پایلوت در اســتان 
قم عملیاتی شــده و روز به روز هم اشــکاالتش برطرف 

می شود و اکنون به یک پایداری خوبی رسیده است.
وی گفت: اگر توافقاتی که با بیمه مرکزی داشتیم، 
سریع تر عملیاتی شود می توان کل کشور را زیر کروکی 

الکترونیک برد و کروکی های کاغذی را حذف کرد.

سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع 
رســانی وزارت بهداشــت، پیــرو مصوبــات ســتاد 
ملــی کرونــا اعــام کــرد ســتاد مصــوب کــرد کــه 
در  ســال   ۱۱ تــا   ۵ ســنی  گــروه  واکسیناســیون 
سراســر کشــور بــه صــورت پلکانــی و بــا رضایــت 

والدین آغاز شود.

مصوبــات  خصــوص  در  محمد هاشــمی، 
پیشــنهادی بــرای تصویب در ســتاد ملی کرونا به 
ریاست رئیس جمهوری، افزود: بر این اساس، با 
توجه به لزوم آمادگی کامل مراکز درمانی مقابله 
بــا کرونــا؛ اجــرای مــاده ۲۷ قانــون جمعیت مبنی 
بــر بــه کارگیری خانم های پزشــک دارای فرزند در 

محــل ســکونت به مدت ۶ ماه بــه تعویق می افتد 
بهداشــت خدمــت  وزارت  قبلــی  روال  و مطابــق 

می کنند.
وی ادامه داد: همچنین، ســتاد مصوب کرد 
کــه واکسیناســیون گــروه ســنی ۵ تــا 11 ســال در 
سراســر کشــور بــه صــورت پلکانــی و بــا رضایــت 

والدین آغاز شود.
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  سرپرســت 
فعالیــت  افــزود:  بهداشــت  وزارت  اطالع رســانی 
مــدارس نیــز بــه قــوت خود باقــی بــوده و تعطیل 
نیســتند و چنانچــه ســتاد ملــی کرونــا تصمیمات 

جدید اتخاذ کند، اعالم خواهد شد.

آغاز واکسیناسیون 
 کودکان ۵ تا ۱۱ سال

با رضایت والدین

مدیرعامل سازمان بیمه سامت: حاشیه نشینان رایگان بیمه می شوند
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