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معتقــد  صندوق بین المللی پــول 
است رمزارزها به تنهایی نمی توانند به 
عنوان نظام مالی در آفریقا مورد تکیه 
واقــع شــوند. صندوق بین المللی پــول 
۸اردیبهشــت(  ۲۸آوریل) پنجشنبه
آفریقای مرکــزی  کــه  روزی  فــردای 
بیت کوین را به عنوان پول رسمی این 
کشور اعالم کرد گفت به رمزارزها به 

عنوان نسخه درمان مشکالت آفریقا نمی نگرد.
»اَبه به اَ اِ مرو ِسالسی« مدیر بخش آفریقای 
صندوق بین المللی پــول در ایــن خصوص گفت:»به 
فرض آنکه شرایط به خوبی برای استفاده از وجوه 
بانک های مرکــزی  و  شده باشــد  فراهــم  دیجیتالــی 
نیــز از ایــن وجــوه بهره برداری کنند؛ رمــز ارزها می 
توانند در آفریقا برای نظام های پرداخت به عنوان 
پشــتوانه عمــل کننــد. بنابرایــن صــرف به رســمیت 
شــناختن ایــن رمــز ارزهــا بــه هیــچ عنــوان کفایــت 
نمی کنــد و نظــارت بــر ایــن امــر بــه صــورت دقیق و 

جــدی اجتنــاب ناپذیراســت. بایــد از 
اینکــه چارچــوب قانونــی، شــفافیت 
مالی و حاکمیت هرکدام نقش خود 
را بــه خوبــی ایفــا می کننــد مطمئــن 

باشیم.«
آفریقای مرکــزی دومین کشــور 
کمترتوســعه یافته جهــان بــه تعبیــر 
ســازمان ملــل متحد روز چهارشــنبه 
۲۷آوریــل )۷اردیبهشــت( اســتفاده 
از بیت کویــن را بــه عنــوان پــول رســمی این کشــور 
در کنار فرانک قانونی اعالم کرد. این اولین کشــور 
آفریقایــی اســت کــه چنیــن اقدامــی کــرده اســت. 
السالوادر اولین کشوردر جهان بود که ۷ سپتامبر 
۲۰۲۱)۱۶شهریور۱۴۰۰( بیت کوین را به عنوان پول 

قانونی خود اعالم کرد.
صندوق بین المللی پول نیز بالفاصله با تقبیح 
این عمل نسبت به خطراتی که این امر برای »ثبات 
و تمامیــت مالــی و حمایــت از مصــرف کننــدگان« 
دارد، هشــدارداد. نوســانات بیت کوین سرســام آور 

اســت. در ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( قیمــت بیــت کوین با 
افزایش تاریخی ۱۵۰ درصدی خود به ۶۸۹۹۱ دالر 
رسید و سپس ناگهان ۳۰درصد سقوط کرد. گرچه 
بازار این ارز در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( معقول تر شده، 
امــا نوســانات قوی همچنان پابرجاســت. منفی ۱۷ 
درصــد در فوریــه) بهمــن ۱۴۰۰(، مثبــت ۸ درصــد 
در مــارس )اســفند ۱۴۰۰(  و مثبــت ۱۰ درصــد در 

آوریل)فروردین(. 
در حــال حاضــر الســالوادر و آفریقــای مرکزی 
بیــن کویــن را وجــه رایــج رســمی کشــورهای خــود 
اعــالم کرده انــد؛ اما برخی کشــورهای دیگــر نیز در 
نظر دارند این اقدام را انجام دهند و در پی فراهم 

کردن مقدمات قانونی آن هستند.
منبع: لوموند

نیلوفر جمالی

از آغاز به کار دولت ســیزدهم نرخ ارز حدود 
۲۵ هزار تومان بود و کم کم روند صعوی به خود 
گرفــت و در مــدت کوتاهــی خــود را بــه ۲۷ هــزار 
تومــان رســاند؛ حــاال االکلنــگ نرخ ارز میــان ۲۷ تا 

۲۸ هزار تومان در حرکت است.
تا کنون نیز دولت ســیزدهم رویکردی مشــابه 
دولــت قبــل در برخــورد قانونــی بــرای مهار بــازار در 
پیش گرفته است؛ راهکارهایی که سالها در دولت 
گذشــته از آنهــا اســتفاده شــده امــا به دلیــل وجود 
مشــکالت در ایــن قوانیــن هر یک به تنهایی ســدی 
بــر مبــادالت تجــاری کشــور ایجــاد کــرد و ســرعت 
فعالیتهــای اقتصــادی را بــه پایین تریــن حــد ممکــن 

رساند.
حاال دولت سیزدهم در اصالحیه جدید قانون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز؛ خریــد و فــروش ارز 
میــان صادرکننــدگان و واردکننــدگان را مشــروط به 
ضوابطــی کــرده که بانــک مرکزی تعییــن می کند به 
نحــوی کــه تنهــا بــا تایید بانــک مرکزی مبادلــه ارزی 
بــه صــورت مســتقیم امــکان پذیــر خواهــد بــود؛ اما 
اگــر ایــن بانک ضوابط را تغییــر دهد، آنگاه پای یک 
صرافــی یــا نهــاد واســط مالــی بــه میــان آید تــا بلکه 
صادرکننده بتواند ارز خود را به صورت غیرمستقیم 
به واردکننده بفروشد و این تازه آغاز ماجرا است.

ســید ابراهیــم رییســی؛ رییس جمهــور دولت 
ســیزدهم بــرای مقابلــه بیشــتر بــا قاچــاق کاال و ارز 
در جلســه علنــی روز یکشــنبه ۱۰ بهمــن مــاه  ۱۴۰۰ 
اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را تصویب 
کــرد کــه در هفتم اســفندماه همان ســال بــه تایید 
شــورای نگهبــان رســید. این قانــون در ۲۳ فروردین 
مــاه ۱۴۰۱ ابــالغ شــد؛ قانونــی کــه قــرار اســت بــا 
مشخصات جدیدتری، به مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
بپردازد و زمینه را برای به حداقل رساندن تخلفات 

فراهم کند.
اما یکی از بندهای این قانون یعنی بند ۱۲ که 
تبصره هــای مختلــف و متنوع حول محور قاچاق ارز 
دارد از زمــان ابــالغ ایــن قانــون، حاشــیه های زیادی 
را ایجــاد کــرده اســت. درواقــع، ماده ۱۲ ایــن قانون 
موارد مشــخصی را به عنوان قاچاق ارز اعالم کرده 
کــه در یکــی از بندهــای آن، ورود ارز بــه کشــور یــا 

خــروج ارز از کشــور اســت که بدون 
رعایــت ضوابــط مربوط کــه در حدود 
اختیارات قانونی شورای پول واعتبار 
اســت، به عنوان مصــداق قاچاق ارز 

محسوب شده است.
دیگــری،  بنــد  در  همچنیــن 
انجــام معاملــه ارزی درکشــور تحــت 
هــر عنــوان نظیــر خریــد و فــروش، 
حوالــه، معاوضــه یــا صلــح، قاچــاق 

ارز محســوب می شــود، مگــر آنکــه حداقــل یکــی از 
طرفین معامله صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی 
و اعتبــاری دارای مجــوز از بانــک مرکــزی باشــد. در 
ایــن میــان تبصــره ای هم بــرای این موضــوع در نظر 
گرفته شــده که بر مبنای آن، حکم این بند شــامل 
معامالتــی اســت که در زمان انجــام معامله حداقل 

یکی از طرفین در کشور باشند.
امــا در ایــن بنــد، نکتــه دیگــری هــم کــه مــورد 
اشــاره واقــع شــده آن اســت کــه معامالتــی کــه بــا 
مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شــده 
ایــن بانــک توســط اشــخاص نظیــر واردکننــدگان و 
صادرکننــدگان و معامله گــران در بورس های کاالیی 
صورت می گیرد، از شمول این بند و بند »ت« این 

ماده خارج است.
در واقــع در بنــد »ت« گفته شــده که هرگونه 
معامله ارز توســط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز 
و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده 
ولی منجر به تحویل ارز نمی شود و یا از ابتدا قصد 
تحویل ارز وجود نداشــته اســت و قصد طرفین تنها 
تســویه تفــاوت قیمــت ارز بوده اســت نیز مشــمول 

قاچاق ارز می شود.
به نظر می رسد؛ یکی از عوامل افزایش ارز در 
روزهــای اخیــر همین اصالحیه و نحــوه مبادالت در 

سامانه نیما باشد.
 قیمت گذاری پتروشیمی ها 

در سامانه نیما
در ایــن راســتا؛ کامــران ســلطانی زاده رییــس 
ســابق و عضــو کانــون صرافــان ایــران دربــاره مــوارد 
تاثیرگــذار بر افزایش قیمت ارز در روزهای گذشــته 
در گفتگــو با عصراقتصاد گفــت: یکی از عوامل این 

اتفاق، توزیع ناهمگن ارز در سامانه 
در  عرضه کنندگانــی  اســت.  نیمــا 
سامانه نیما وجود دارند که براساس 
را  متفاوتــی  قیمت هــای  خــود  نیــاز 

اعالم می کنند.
عمده تریــن  داد:  ادامــه  وی 
ســامانه  ایــن  در  عرضه کننــدگان 
صنایــع  ایمیــدرو؛  پتروشــیمی ها؛ 
فوالدی و شرکت گاز هستند و باقی 
صادرکننــدگان براســاس قیمــت توافقی بــا صرافان 
نرخ خود را مشــخص و در این ســامانه معامله می 

کنند. 
به گفته سلطانی زاده؛ معموال پایه قیمت در 
ســامانه نیما  براســاس نرخ ارز پتروشیمی ها است 
یعنی هر قیمتی که پتروشــیمی ها بر حســب مدت 
زمــان تحویل در ســامانه اعالم می کننــد باقی ارزها 
نیــز قیمت گذاری می شــوند. به عنــوان مثال اگر هر 
درهم پتروشــیمی ۶۷۰۰ تومان باشــد قیمت درهم 
در معامــالت غیــر پتروشــیمی نیــز میــان ۶۸۰۰ تــا 
۶۹۰۰ تومــان خواهــد بــود. در رابطه بــا قیمت  دالر 
نیــز میان ۷۰۰ تــا ۱۰۰۰ تومان اختالف قیمت وجود 

دارد. 
وی توضیــح داد: قیمــت درهم پتروشــیمی ها 
در جــدول عرضــه از اواخــر ســال ۱۴۰۰ روی کانــال 
۶۲۰۰ تومــان بــود کــه اگــر ضــرب در ۳.۶۷ کنیــم 
حدود ۲۲۷۰۰ تا ۲۳۰۰۰ تومان هر دالر آن در حال 
معامله بوده اســت؛ اما در ســال ۱۴۰۱ قیمت درهم 
پتروشیمی ها حدود ۶۷۰۰ تومان شده که براساس 
آن قیمــت دالر معــادل ۲۴۵۶۰ تــا ۲۵۰۰۰ تومــان 
در حــال معاملــه اســت یعنی قیمت پایــه عرضه در 

سامانه نیما افزایش پیدا کرده است.
رییــس ســابق کانون صرافان ایــران ادامه داد: 
به تناســب این افزایش قیمــت پایه؛ صادرکنندگان 
دیگــر نیز قیمت ارز خود را افزایش می دهند عالوه 
بــر اینکــه ارز حاصــل از صــادرات پتروشــیمی ها بــه 
صــورت همگــن و همســان میــان همــه مشــتریان و 

صرافی ها توزیع نمی شود.
بــه گفته وی؛ خریدار عمده ارز پتروشــیمی ها 
صرافی های بانکی هستند؛ چراکه اکثر صرافی های 
بانکــی یا صرافی هــای عامل ماننــد: بانک های رفاه؛ 

صادرات و ملی، ســهام دار شــرکت های پتروشــیمی 
بــوده و اصــوال به صورت دســتوری موظف به خرید 

ارز پتروشیمی ها هستند. 
ســلطانی زاده بــا اشــاره بــه قدرت خریــد باالی 
عرضــه  تمــام  خریــد  جهــت  بانکــی  صرافی هــای 
پتروشــیمی ها؛ گفت: با این شرایط باقی مشتریان 
مجبور می شــوند به صورت چانه زنی و توافقی ارز 

مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تهیه کنند.
اصــوال  شــرایطی  چنیــن  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
ســعی  و  می بیننــد  بــاال  را  تقاضــا  صادرکننــدگان 
می کننــد؛ عرضــه خود را با وســواس انجــام دهند و 
ارز خــود رابــا قیمت باالتری به فروش برســانند. به 
همیــن دلیــل عرضه و تقاضا به صــورت نابرابری در 
سامانه نیما صورت می گیرد و ارز به صورت همگن 
و همســان بیــن همــه صرافــی هــا بــه تناســب توان 

صرافی ها و مشتریان عرضه نمی شود. 
رییس سابق کانون صرافان ایران تشریح کرد: 
بنابرایــن قیمــت ارز بــا تالطمــی موقتــی در روزهای 
گذشــته مواجه شــد کــه این روند ادامــه دار خواهد 
بــود و هــر از گاهی که ارز صادرکنندگان با افزایش 
قیمــت مواجــه شــوند؛ پتروشــیمی ها نیز بــه بهانه 
افزایــش قیمــت ارز آزاد کــم کم پایه قیمت ارز خود 

را افزایش می دهند.
وی معتقد اســت؛ در شرایط کنونی که قیمت 
نفــت در بــازار جهانی با افزایش روبرو بوده اســت؛ 
عمدتــا قیمــت محصــوالت پتروشــیمی نیــز افزایش 
پیدا کرده که حداقل توقع بر این است که افزایش 
قیمت ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی 

افزایش پیدا نکند. 
بــه گفتــه ســلطانی؛ ایــن موضوع باعث شــده 
اســت که عرضه به تناســب در بازار وجود نداشــته 
باشد و قیمت ارز به ۲۸ هزار تومان برسد. این در 
حالــی اســت که توقع از تیــم اقتصادی دولت جدید 
ایــن بــود که حداقل قیمــت ارز روی ۲۴ یا ۲۵ هزار 
تومــان در زمــان آغــاز بــه کار دولــت  باقــی بمانــد؛ 
چراکــه اخبــار مثبــت از ســوی مذاکــرات؛ افزایــش 
قیمــت و عرضــه نفــت ایــران و همچنین آزاد شــدن 
منابع ارزی ایران از کشورهای کره؛ عمان و انگلیس 

جو روانی مثبتی در قیمت ارز ایجاد کرده بود.
ادامه در صفحه 4

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

ممنوعیتسرمایهگذاریبانکها
درطالوامالک

قیمتمسکن
یکقدمعقبنشست

صفحه ۵
یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 . 1 می 2022 

29 رمضان 1443 . سال هجدهم . شماره 4900
تومان  10000  . صفحه   ۸
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اولینضررهایآمازونازسال۲۰۱۵تاکنون

رکوردچهلسالهتورمدرآلمانشکستهشد
ترجمه: سلیم حیدری

هشدارصندوق بین المللی پول در مورد ناکارآمدی بیت کوین 
به عنوان پول رسمی پذیرفته شده در آفریقای مرکزی

گروه آمازون اولین ضررهای 
خود از سال۲01۵)1۳۹4( تاکنون 
را اعــالم کــرد. بــا این حــال بخش 
خدمــات وب ایــن گــروه  پیشــتاز 
بــا   ابــری  رایانــش  خدمــات  در 
مالــی  گــردش  رشــد ۳۷درصــدی 
خــود  ســال   نخســت  ســه ماهه 
همچنــان نقــش لوکوموتیــو گروه 

آمازون را ایفا می کند.
این گروه با ازدست دادن فرصت سرمایه 
گذاری در گروه خودروسازی »ریویان« متحمل 
خســارت ۳/۸ میلیارددالری شــد. رشــد فروش 
آن نیــز بــه پایین تریــن ســطح خود طی بیســت 
ســال گذشــته رســید. پایان کرونا  و قرنطینه ها 

خبر خوبی برای آمازون نیست. 
آغــاز یــک زندگی طبیعــی بــرای میلیون ها 
مشــتری ایــن گــروه در بخــش تحویــل درمنــزل 
بــه شــدت بــه ایــن غــول فــروش برخط آســیب 
وارد می کنــد. خســارت ۳/۸ میلیــارد دالری در 
ســه ماهــه نخســت ســال ضربــه بزرگــی بــرای 
ســهامداران آن محســوب می شــود. ایــن گــروه 
مواجــه  فــروش  در  ۷درصــدی  رشــد  بــا  صرفــا 
بوده اســت و ایــن پایین تریــن ســطح فروش آن 
طی بیست سال گذشته به شمار می رود.بدین 
ترتیــب گــردش مالی آمــازون بــه ۱۱۶.۴ میلیارد 

دالر می رسد.
مشــکالتی  بــه  مبتــال  همچنیــن  آمــازون 
دیگر اســت که حتی گروه های قدرتمندتر نظیر 
او ماننــد اَپــل بــه این مشــکالت مبتال هســتند: 
آنهــا همچنــان مختــل  زنجیره هــای پشــتیبانی 
هستند، هزینه نیروی انسانی آنها همچنان رو 
به افزایش است و تورم، روزگار خوش طوالنی 
مدت آنها را ازبین برده است. ناکامی این گروه 
در بورس وال استریت بیشتر است زیرا»اَندی 
ِجســی« مدیرجدید جانشــین»ِجف بِزوس« در 
آمازون برای سه ماهه دوم سال نیز ادامه روند 
خســارتها را دور از انتظــار نمی دانــد. او بــه طور 
خالصه معتقد است:» بحران کرونا و به دنبال 
آن جنــگ اوکرایــن موانــع وچالشــهای ســختی 
برای رشــد ما به وجود آورده اند.« قیمت سهام 
آمــازون بیــش از ۹درصــد ســقوط کــرده اســت. 
حــدود پیش بینی هــای این گروه بــرای آوریل تا 
ژوئن)فروردین تا خرداد( یک میلیارد دالر ضرر 

و سه میلیارد دالر سود است. 
ایــن درحالــی  اســت کــه ســود آمــازون در 
بــازه زمانــی مشــابه در ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( ۷/۷ 
میلیــارد دالر بــود. پیش بینــی آمــازون کســب 
درآمــد صرفــا ۱۱۶ تــا ۱۲۱ میلیــارددالری در ســه 
ماهه دوم ســال اســت. اما وال اســتریت بیش 
از ۱۲۵ میلیارد دالر برای آن امیدوارست. بدین 
ترتیــب ارزش ســهام آمــازون در بــازار فرابــوس 
»ناســداک« در پایان روز پنجشــنبه ۲۸ آوریل 

ســقوط  ۹درصــد  )۸اردیبهشــت( 

کــرد. بنابرایــن در بازگشــایی بازار 
بــورس در صبح جمعــه ۲۹ آوریل 
)۹ اردیبهشت( با این روند سقوط 

انتظــار آنســت کــه ســرمایه گذاری 
امپراتــوری  آمــازون بــه  ســطحی 
معادل  ژوئن ۲۰۲۰)خرداد۱۳۹۹( 

بازگردد.
امــا در مــورد بخــش خدمات  
وب  کــه زیــر مجموعــه گــروه آمازون و پیشــتاز 
در خدمــات رایانــش ابری اســت ماجرا متفاوت 
است. این بخش همچنان به عنوان لوکوموتیو 
گــروه به ایفــای نقش خود ادامــه می دهد. این 
بخش با گردش مالی ۱۸ میلیارد دالری در سه 
ماهــه نخســت ســال رشــدی معــادل ۳۷ درصد 
را نصیــب خــود کــرده اســت. بــه عــالوه آمازون 
بــا راه اندازی بخش جدیــد خود یعنی تبلیغات 
دیجیتالــی بــه رقابــت مســتقیم بــا گــوگل و متا 
پرداخته اســت. فعالیت هــای ایــن بخــش جدید 
ظرف یکسال ۲۳درصد رشد داشته و آمازون از 
ایــن بخش ۸ میلیارد دالر گردش مالی داشــته 

است. 
دلیــل دیگــر خســارت ۳/۸ میلیــارد دالری 
از  کــه  ســال  نخســت  ماهــه  ســه  در  آمــازون 
ســال ۲۰۱۵)۱۳۹۴( تاکنــون بــی ســابقه بــوده، 
ضــرر درســرمایه گذاری در گــروه خودروســازی 
اســت.  برقــی  »ریویــان« ســازنده خودروهــای 
ســرمایه گذار دیگر این گروه خودروســاز نیز در 
ایــن بــازه زمانی متحمل خســارت شــده اســت. 
ایــن گــروه خودروســاز رؤیــای رقابت با تســال را 

در سر می پروراند.
»اَنــدی ِجســی« رئیــس جدید آمــازون در 
ایــن خصــوص می گویــد:» نیروهای مــا کامال بر 
موضــوع ارتقــای بهــره وری و کاهــش هزینه هــا 
پشــتیبانی متمرکــز شــده اند.  هــای  در شــبکه 
مــا کارمــان را بلدیــم. در گذشــته هــم چنیــن 
بــوده ایــم.« ایــن درســت اســت کــه بــا کاهش 
تقاضــای خدمــات بــه ویــژه در آمریکای شــمالی 
گــروه آمــازون دیگر نیازی به ســرمایه گذاری در 
انبارهــای جدیــد نیســت. ایــن گــروه فعالیتهای 
خــود را برمدیریــت بهترانبارهــای خــود متمرکــز 
کــرده  و امیدوارســت تأمیــن کننــدگان آن بــه 
ویــژه در آســیا بتواننــد بــر مشــکالت تولیــد و 
بــه مقصــد رســاندن کاالهای خــود غلبــه کنند. 
برآورد»برایــان اولساوســکی« مدیــر امــور مالی 
آمــازون  آنســت کــه ایــن گروه در طی ســه ماه 
۶ میلیــارد دالر هزینــه اضافی به دلیل افزایش 
کاهــش  و  شــده  خریــداری  کاالهــای  قیمــت 
بهــره وری متحمــل شده اســت. در ایــن شــرایط 
انبارهایــش بــه مرحلــه بیــش از حــد ظرفیــت 

رسیده اند.
منبع: فیگارو

کــه قیمت هــا  بــاری  آخریــن 
ایــن ســرعت افزایــش یافــت،  بــا 
مربــوط به آلمان غربی و در ســال 
عامــل  هــر  از  بیــش  بــود.   1۹۸1
دیگــری، افزایــش قیمــت انــرژی، 
کــه بــا تهاجم روســیه بــه اوکراین 
تشــدید شــد، بــه تــورم دامــن زده 

است.
آوریــل  مــاه  داده هــای 

)اردیبهشــت( کــه روز پنجشــنبه منتشــر شــده 
اســت، نشــان مــی دهــد که نــرخ تــورم آلمان با 
ســرعت زیــادی افزایش یافته اســت. زیرا حمله 
روســیه به اوکراین باعــث افزایش قیمت  انرژی 

شد.
دستاتیس )آژانس آمار آلمان(، بر اساس 
قیمت هــای  کــه  کــرد  اعــالم  اولیــه  محاســبات 
مصرف کننــده اکنــون ۷.۴ درصــد بیشــتر از مــاه 

مشابه سال گذشته است.
دســتاتیس می گویــد: "به خصــوص از زمان 
آغاز جنگ در اوکراین، قیمت های انرژی به طور 

قابل توجهی افزایش یافته است."
ســرعت  بــا  قیمت هــا  کــه  بــاری  آخریــن 
بیشــتری افزایــش یافت مربوط بــه آلمان غربی 
و در نیمــه دوم ســال ۱۹۸۱ بــود )نــه ســال قبــل 
از اتحــاد مجــدد آلمان( زیرا جنــگ ایران و عراق 

باعث افزایش قیمت نفت شد.
تــورم قبالً در ماه مارس )فروردین( قبل از 
افزایش دیگری که در آوریل )اردیبهشت( اتفاق 

افتاد، به ۷.۳ درصد رسیده بود.
شولتز: آلمان »باید« برای 

تعلیق احتمالی گاز آماده باشد
آلمان، مانند بســیاری از همسایگان خود، 
برای مقابله با نیازهای انرژی خود به شــدت به 

عرضه گاز روسیه وابسته است.
درگیری در اوکراین به این معنی است که 
قیمت ها افزایش یافته است، در حالی که خطر 
توقــف بالقــوه عرضــه می تواند تــورم را افزایش 
دهــد. صدراعظــم اوالف شــولتز روز پنجشــنبه 
ماننــد  روســیه  اســت  ممکــن  کــه  کــرد  اذعــان 
لهســتان و بلغارســتان، تحویــل گاز بــه آلمان را 
بــه حالــت تعلیــق درآورد. امــا گفت کــه در حال 
حاضــر فقــط می توان در این مــورد »گمانه زنی« 

کــرد و ایــن گمانه زنــی لزومــا مفید 
نیست. با وجود این، رئیس دولت 
فدرال گفت آلمان "باید برای" این 

سناریو آماده شود.
شولتز گفت که دولت آلمان 
حتــی قبــل از تصمیم روســیه برای 
حملــه بــه اوکرایــن در ۲۴ فوریــه، 
آمــاده شــدن بــرای این احتمــال را 

آغاز کرده بود.

مشکل جهانی
انــرژی  غــول  گازپــروم،  چهارشــنبه،  روز 
روســیه، عرضــه بــه لهســتان و بلغارســتان را به 
دلیل اینکه این کشورها از دستور اتحادیه اروپا 
مبنی بر خودداری از پرداخت بهای گاز به روبل 

پیروی کردند، متوقف کرد.
امــا مســائلی در جاهــای دیگــر نیــز وجــود 
دارد، و ایــن فقــط ناشــی از جنــگ در اوکرایــن 

نیست.
شــدید  کمبــود  ماه هــا  از  پــس  ســریالنکا 
غذا، ســوخت و دارو در روز پنجشــنبه اعتصاب 
عمومــی برگــزار کــرد. ایــن اتفــاق بالفاصله پس 
از آن روی داد کــه دولــت بدهــی خارجــی خــود 
نجــات صنــدوق  مذاکــرات  وارد  و  نپرداخــت  را 

بین المللی پول شد.
دولــت مجارســتان در اوایــل هفتــه قیمت 
بنزین و مواد غذایی را برای مصرف کنندگان تا 

اول ژوئیه )تیر( فریز کرد.
بانــک مرکــزی ژاپــن پیش بینی تورم ســال 
جاری را در روز پنجشنبه به شدت افزایش داد، 

البته از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد.
صنــدوق  پنجشــنبه،  روز  همچنیــن  و 
بین المللــی پول هشــدار داد کــه افزایش قیمت 
مواد غذایی و سوخت، که تا حد زیادی به دلیل 
جنگ در اوکراین افزایش یافته است، می تواند 

به نا آرامی اجتماعی در آفریقا منجر شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش ساالنه 
منطقه ای خود برای آفریقا گفت: »جنگ برخی 
منطقــه،  سیاســت  چالش هــای  مهم تریــن  از 
از جملــه اثــرات مخــرب اجتماعــی و اقتصــادی 
همه گیری کووید-۱۹، خطرات امنیتی در چندین 
کشــور و چالش هــای ناشــی از تغییــرات آب و 

هوایی را تشدید می کند.«
منبع: دویچه وله

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رجوع به صفحه 6 شناسه : 1309501             م الف : 399
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عک  گرفتار تله های افزاینده نرخ ارز

صفحه ۸

سلطانیزاده:پایهقیمتسامانهنیما
نرخارزپتروشیمیهااستیعنی

هرقیمتیکهپتروشیمیها
برحسبمدتزمانتحویل
درسامانهاعالممیکنندباقیارزها
نیزقیمتگذاریمیشوند
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ایرانی ها صدرنشین سفر 
تفریحی به ترکیه شدند

درآمــدگردشــگریترکیــهدرســهماههاولســال
۲۰۲۲بــهطــورســاالنه۱۲۲درصــدافزایــشیافــتو
نزدیــکبــه۲.۱میلیونگردشــگرخارجیدرماهمارس
ازایــنکشــوربازدیــدکردندکهنشــاندهندهافزایش

قابلتوجه۱۲۹درصدینسبتبهسالقبلاست.
به گزارش ایلنا از روزنامه حریت؛ مرکز آمار ترکیه 
)TÜİK( در ۲۹ آوریــل اعــام کــرد کــه درآمد گردشــگری 

دالر  میلیــارد  مــارس ۵.۴۵  تــا  ژانویــه  در  ایــن کشــور 
بــوده اســت. ترکیــه قصــد دارد ۳۵ میلیــارد دالر درآمــد 
گردشــگری داشــته باشــد کــه در ســال ۲۰۲۱ بــه ۲۴.۵ 
میلیارد دالر رسید. هزینه سرانه در سه ماهه اول ۸۴۵ 
دالر بود که نســبت به ۹۴۳ دالر در مدت مشــابه ســال 

گذشته کاهش داشت.
بــه گفتــه تویک، حــدود ۷۶.۵ درصــد از درآمدهای 
و  رومینــگ  هزینه هــای  احتســاب  بــدون  گردشــگری 
خدمــات دریایــی GSM از طریــق گردشــگران خارجی به 
دست آمده است، در حالی که ۲۳.۵ درصد باقی مانده 

از شهروندان ترکیه مقیم خارج از کشور بوده است.
به طور متوسط   هزینه هر شب بازدیدکنندگان ۶۸ 
دالر بود که کمی بیشتر از ۶۶ دالر در سال گذشته بود.
گردشــگری  و  فرهنــگ  زارت  و حــال،  همیــن  در 
اطاعــات خــود را در ۲۹ آوریــل منتشــر کــرد کــه نشــان 
مــی دهــد ۲.۱ میلیــون گردشــگر خارجــی در مــاه مارس 
از ترکیه بازدید کرده اند که نســبت به ماه مشــابه ســال 

۲۰۲۱ افزایش ۱۲۹.۷ درصدی را نشان می دهد.
فهرســت  صــدر  در  نفــر   ۲۷۵۰۰۰ بــا  ایرانی هــا 
رنــد. حــدود  دا قــرار  مــاه  ایــن  گردشــگران خارجــی در 
اه  ـ ۱۸۷۰۰۰ آلمانــی و ۱۷۰۰۰۰ تبعــه بلغارســتان در مـ
مــارس از ترکیــه دیــدن کردنــد. بریتانیایی ها بــا ۸۷۰۰۰ 
نفــر چهارمیــن گــروه بــزرگ بازدیدکننــدگان را تشــکیل 
می دادنــد. بــا وجــود جنگ جاری در اوکرایــن، نزدیک به 
۱۲۰۰۰۰ روس به ترکیه آمدند که حدود ۶ درصد از کل 

گردشگران خارجی را تشکیل می دهند.
داده های این وزارتخانه همچنین نشان می دهد که 
ترکیــه در مــاه مــارس از ۶۶۰۰۰ اوکراینــی اســتقبال کــرده 
که در مقایســه با ۵۱۰۰۰ نفر در همان ماه ســال ۲۰۲۱ و 

۲۲۶۰۰ نفر در دو سال پیش، افزایش یافته است.

مدیر عامل اتحادیه باغداران: 
2۰تا ۳۰درصد سیب تولیدی 
قابلیت عرضه به بازار را ندارد

بــهگفتــهمدیــرعامــلاتحادیــهباغــداران،میــزان
تولیــدســیب4.۲میلیــونتــناســتکــهحــدود۲۰تــا
3۰درصدســیبتولیدیقابلعرضهبهبازارندارداما
میتوانآنرادرصنایعتبدیلیبهمیوههایخشــکو

....استفادهشود.
کمــال یدالهــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا بیــان اینکــه 
بخشــی از محصــوالت باغــی بازارپســندی الزم را ندارنــد، 
گفــت: محصوالت باغــی با محصوالت زراعــی متفاوت اند؛ 
باغــات بعــد از گذشــت چندیــن ســال بــه ثمر می رســند از 
ایــن رو نمی تــوان به راحتی بــرای آنها تغییــر کاربری اعمال 
کرد پس در باغات مدیریت پس از تولید اهمیت ویژه دارد.
وی بــا اشــاره بــه لزوم بازارســازی بــرای محصوالت 
تولیــدات  از  توجهــی  قابــل  بخــش  افــزود:  تولیــدی، 
محصــوالت باغی مازاد مصرف داخلی هســتند از این رو 
بایــد بــه  دنبال بازاریابی بــرای فروش این محصوالت در 
خارج از کشــور باشــیم. همچنین بخش از این تولیدات 
قابلیــت مصــرف داخلــی و صــادرات را ندارند که باید در 

حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی از آنها بهره بگیریم.
ایــن فعــال اقتصــادی میــزان تولیــد ســیب را ۴.۲ 
میلیــون تــن دانســت و افــزود: حــدود ۲۰ تــا ۳۰ درصــد 
سیب تولیدی قابل عرضه به بازار ندارد اما می توان آن 
را در صنایع تبدیلی به میوه های خشــک و .... اســتفاده 
شود. یدالهی با بیان اینکه صنایع تبدیلی ارزآوری قابل 
توجهی برای کشــور ایجاد می کند، خاطر نشــان کرد: از 
ضایعات پس از حرس درختان یا از بقایای پوست گردو 
می توان منابع درآمدی قابل توجهی به دست آورد. این 
روزها که کشــور با تنش های آبی درگیر اســت زمان آن 
رســیده اســت کــه بــه اجــرای طرح هایــی که تا بــه امروز 

نادیده گرفته شده اند، توجه شود.
بــه گفتــه وی؛ در امور باغبانی بــه طرح هایی چون 
ایجــاد بازارهــای جدیــد، تمرکــز بــر سیســتم هایی جدید 
در تولیــد، کار برد دســتگاه های مــدرن و تغییرات نژادی 
بی توجهــی کردیــم امــا زمــان آن رســیده اســت کــه ایــن 

طرح ها را با جدیت دنبال کنیم.
مدیر عامل اتحادیه باغداران با بیان اینکه می توان 
از آب مصرفــی در کشــاورزی عملکــرد بهتــری داشــت، 
تصریــح کــرد: اگــر امروز از نیم لیتر آب یک کیلو ســیب 
تولیــد می شــود می تــوان بــا همیــن حجــم آب و برخــی 
اصــاح ارقــام از همــان حجــم آب ۳ کیلــو ســیب تولیــد 
کــرد پــس تنش های آبی لــزوم مدیریت تولید را برای ما 

دوچندان کرده است تا عملکردها در هکتار باال برود.
این فعال اقتصادی ضریب مکانیزاســیون در باغات 
را پاییــن دانســت و خاطــر نشــان کــرد: غیرمکانیزاســیون 
بودن باغات باعث شده است که هزینه تولید در باغات 
افزایــش پیــدا کنــد؛ هنــوز برداشــت در ایــران بــه صــورت 
دستی انجام می شود این در حالیست که در دنیا ماشین 
آالت برداشت با کمترین هزینه استفاده می شوند. وی با 
اشــاره به اجرای طرح ســایبان ها در باغات کشــور، خاطر 
نشان کرد: سرمازدگی هر ساله در باغات ضرر و زیان های 
زیادی را متوجه کشــاورزان می کند. اگر روش اســتفاده از 
سایبان ها در باغات افزایش پیدا کند بسیاری از خطرات 
چــون ســرمازدگی، تگــرگ، باران هــای ســیل آســا، هجوم 
پرندگان و آفتاب ســوختگی و ... جلوگیری کرد. از این رو 
الزم است که دولت تسهیاتی برای احداث سایبان ها در 
اختیار کشــاورزان قرار بدهد تا خســارت ها در این بخش 

کاهش پیدا کند.
انــدازه کافــی  بــه  پایــان گفــت: بیمــه  یدالهــی در 
تحمیــل  کشــاورزان  بــه  کــه  خســارت هایی  نمی توانــد 
می شود را پوشش بدهد؛ به عبارت دیگر توان پرداخت 
و جبران خسارت های وارد شده به کشاورزان را ندارد.

توزیع بیش از ۸۰۰ هزار تن 
آرد در بین روستائیان کشور

مدیرعاملسازمانمرکزیتعاونروستاییایران
بیــنروســتائیان آرد تــن توزیــع۸۶۹هــزارو۷۱۹ از

سراسرکشورخبرداد.
دکتــر  روســتایی،  تعــاون  ســازمان  گــزارش  بــه   
اسماعیل قادری فر معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر 
عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایران بــا اعام 
اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن آرد در بین 
روستائیان توزیع شد، گفت: در راستای خدمات رسانی 
به روستائیان و کشاورزان و همچنین براساس وظایف 
محوله سازمان تعاون روستایی، شبکه تعاون روستایی 
کاالهــای  و  آرد  توزیــع  بــه  اقــدام  روســتاها  در ســطح 
اساســی مــی کند. این مســئول هدف از توزیــع آرد بین 
روســتائیان را ارائــه خدمــات بهتــر و در راســتای حمایت 
از روســتائیان دانســت و خاطرنشــان کــرد: از مهمتریــن 
مزایــای ایــن اقــدام تعاونی های روســتایی، کاهش رفت  

وآمد روستائیان، صرفه جویی در وقت و هزینه است.
وی در ادامــه افــزود: ســهمیه آرد هــر شهرســتان 
براســاس آمار جمعیت شــهری و روستایی محاسبه می 
شود. قادری فر با بیان اینکه عمده شرکت های تعاونی 
روســتایی عامل توزیع آرد روســتائیان هســتند، تصریح 
کرد: در حال حاضر در بحث توزیع آرد در سطح کشور 
هیچ گونه مشــکلی وجود ندارد. وی خاطرنشــان کرد: در 
صورت توجه به قابلیت ها و پتانســیل ها، شــبکه تعاون 
روستایی می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار کشور 

به ویژه در جوامع روستایی ایفا کند.

اتحادیه مرغداران گوشتی 
خواستار بارگیری فوری 

 نهاده های خریداری شده

از سوی مرغداران شد
اتحادیــهسراســریمرغــدارانگوشــتیایــراندر
نامهایبهوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهعدمتأمین
نهادهموردنیازواحدهایمرغداریدرسامانهبازارگاه
وعدمپاســخشــفافوروشــندرخصوصنهادههای
خریداریشــدهبارگیرینشــده)باگذشــتبیشازدو
ماهازخریدتوسطمرغداران(،خواستاربارگیریفوری

نهادههایخریداریشدهازسویمرغدارانشد.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی اتحادیه سراســری 
مرغداران گوشتی ایران، در متن این نامه آمده است: 

»پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱.۲۹ 
بــا حضرتعالــی بــه اســتحضار می رســاند که عــدم تأمین 
نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه، 
عــدم پاســخ شــفاف و روشــن در خصــوص نهاده هــای 
خریــداری شــده بارگیــری نشــده با گذشــت بیــش از دو 
ماه از خرید توسط مرغداران و عدم اختصاص و تعیین 
هرگونه ســهمیه برای مرغدارانی که از هشــتم فروردین 
ماه مبادرت به جوجه ریزی نموده اند و سن گله آنها از 
۳۰ روز گذشــته موجی از نارضایتی، نگرانی و اضطراب 
را در صنعــت مــرغ گوشــتی ایجــاد نمــوده و بــا وجــودی 
کــه وزارت جهــاد تاکیــد بر تأمیــن ارز ترجیحی مورد نیاز 
برای ۳ ماهه اول ســال ۱۴۰۱ داشــته اســت ولیکن تجار 
ادعــای عــدم تخصیــص ارز نهاده هــای فروخته شــده به 
مرغداران در اســفند ماه ۱۴۰۰ را داشــته و با این بهانه 
از بارگیــری نهاده هــای خریداری شــده توســط مرغداران 

خودداری می نماید.

بــا وجــود تمامــی پیگیری ها از طریــق معاونت های 
مرتبــط و شــرکت پشــتیبانی امــور دام، هیــچ اطاعات و 
پاســخ مشــخص و قابل اتکایی در خصوص شــارژ نهاده 
در ســامانه بــازارگاه داده نمی شــود و اخبــار دریافتی در 
خصــوص تأمیــن ســویای مورد نیــاز واحدهــای مرغداری 
نگــران کننــده می باشــد که عــدم تمهیــدات الزم و فوری 
بــرای رفع مشــکل می توانــد بحران آفرین شــده و تولید 
کنندگان را در تأمین نهاده و استمرار تولید دچار چالش 
جدی کند. فلذا ضمن تقاضای جلســه حضوری اســتدعا 
دارد دســتور فرمائیــد ضمــن بارگیــری فــوری نهاده هــای 
خریــداری شــده توســط مرغــداران از تجــار، نســبت بــه 
تأمیــن و عرضــه نهــاده معــوق و فروردین مــاه مرغداران 
در ســامانه بازارگاه به منظور ایجاد اطمینان در فعاالن 
بخش برای برنامه ریزی تولید مساعدت الزم را معمول 
تولیدکننــدگان جــای  بــه  نگرانی هــای  و  دغدغه هــا   و 

برطرف شود.«

کاالها گران، برخی ها هم 
کمیاب

بررسیوضعبازارکاالهایاساسیدرهفتهدوم
اردیبهشــتمــاه۱4۰۱حاکــیازایــناســتکــهقیمــت
کاالهاهمچنانگراناســتودربرخیمواردازجمله

شکروروغن،کمبودعرضهوجوددارد.
بــه گــزارش مهــر، بررســی وضعیــت بــازار کاالهای 
اساسی و اقام ضروری خانوار در هفته دوم اردیبهشت 
۱۴۰۱ حاکــی از ثبــات نســبی قیمــت اکثــر کاالهــا اســت 
ضمــن اینکــه در حــوزه صیفی جات، قیمت ســیب زمینی 
رونــد صعــودی طــی کرده و در برخــی از مناطق تهران تا 

کیلویی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
گزارشــات میدانی حاکی از کمیاب شــدن شــکر در 
برخی از مغازه های سطح شهر و تفاوت قیمت این کاال 
در مناطق مختلف با یکدیگر اســت. همچنین روغن در 
مراکــز خرده فروشــی بــه انــدازه کافی عرضه نمی شــود و 
خرده فروشان درباره کمبود این کاال هشدار می دهند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ازآذرســالگذشــتهطرحشفافسازی
درجقیمتکاالبادرجقیمتتولیدکنندهبر
رویبرخیکاالهامانندآبمعدنی،آبمیوه
و...الزامــیشــد.همچنیــندرفــازدومایــن
طــرحکــهاز۱۹دیمــاهســالگذشــتهآغــاز
شــد،تولیدکننــدگانمکلــفبــهدرجقیمــت
تولیدکننــدهبــررویســایراقــالماعالمــیاز
ســویســازمانحمایــتازمصرفکننــدگانو

تولیدکنندگانشدند.
از طرفــی در بخشــنامه صــادره از ســوی 
معاونــت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید 
شــد کــه خــرده فروشــان باید نســبت به نصب 
برچســب قیمت مصرف کننده با لحاظ ســود و 
هزینه هــای مصوب اقدام نموده و درصد ســود 

اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند. 
بــه  موضــوع  ایــن  بررســی  منظــور  بــه 
فروشــگاه های ســطح شــهر مشــهد مراجعــه 
واقــع  زنجیــره ای  فروشــگاه  یــک  در  کردیــم. 
در بلــوار معلــم نوشــته  چاپــی بزرگــی توســط 
فروشندگان بر روی قفسه ها نصب شده بود. 
در این نوشــته آمده بود: » همراهان گرامی؛ 
باتوجــه بــه دســتورالعمل انجمــن حمایــت از 
حقــوق مصرف کننــدگان مبلغ منــدرج بر روی 
ایــن کاال، قیمــت نهایی تولیدکننــده بوده و با 

مبلغ پرداختی خریدار متفاوت می باشد«.
بسیاریازخریدارانگمانمیکنند
کهقیمتتولیدکنندهبررویکاال

قیمتنهاییاست
علــت را از فروشــنده جویــا شــدیم. وی 
می گوید: بر روی هیچکدام از کاالهای موجود 
نشــده  قیمــت مصرف کننــده درج  مغــازه  در 
اســت. بــه همین دلیــل بســیاری از خریداران 
گمــان می کنند که قیمــت تولیدکننده بر روی 

کاال، قیمت نهایی است.
یک فروشــنده مواد شوینده و بهداشتی 
واقــع در بولــوار قرنــی، بیــان می کنــد: هنــوز 

قیمت مصرف کننده بر روی کاالها درج نشده 
و ایــن موضوع مشــکات زیــادی را برای ما به 
همراه داشته است. برخی از مشتریان وقتی 
می بیننــد قیمــت روی کاال بــا فاکتــور متفاوت 

است از خرید پشیمان می شوند.
درباره نحوه محاســبه ســود فروش از او 
می پرســم؛ فروشــنده پاســخ می دهــد: میــزان 
ســودی که بایــد به قیمــت تولیدکننده اضافه 
شــود و بــه مصرف کننــده فروخته شــود به ما 

اباغ شده است.
سوءاستفادهبرخیفروشندگان

ازدرجقیمتتولیدکننده
 مــرد جوانــی در بولــوار معلــم مشــهد، 
عنوان می کند: از وقتی که قیمت تولیدکننده 
بر روی برخی کاالها درج شــده اســت، برخی 
سوءاســتفاده  موضــوع  ایــن  از  فروشــندگان 
کــه  قیمتــی  هــر  بــا  را  خــود  کاالی  و  کــرده 
بخواهند می فروشــند. همچنین قیمت برخی 
اقــام در محله هــای پاییــن شــهر مشــهد بــا 

محله های باالی شهر تفاوت فاحشی دارد.
وی ادامــه می دهــد: برخــی فروشــندگان 
در منطقــه طبرســی مشــهد کاال را بــا همــان 
قیمــت درج شــده روی محصــول یــا بــا نهایت 
ســود ۱۰ تــا ۴۰ درصد می فروشــند. درحالیکه 
مــن همــان کاال را در منطقــه معلــم بــا ســود 
بــرای  می کنــم.  خریــداری  درصــد   ۸۰ تــا   ۶۰
پیگیــری این موضوع به ســراغ عباس اخوان، 
کارشناس مســئول نظارت و بازرسی سازمان 
رضــوی  تجــارت خراســان  و  معــدن  صنعــت، 
رفتیــم. وی در خصــوص بازرســی های صــورت 
گرفتــه بــه منظــور طــرح شفاف ســازی قیمــت 
در اســتان اظهــار می کنــد: تاکنون تعداد ۹۵۰ 
واحــد بــه منظور طرح شفاف ســازی قیمت در 
ســطح استان شناسایی شده که این واحدها 
بــه درج قیمــت تولیدکننــده و  بایــد نســبت 

مصرف کننده اقدام نمایند.

نظارتبرشفافسازیقیمتها
برایمردمملموسنیست

کارشــناس مســئول نظــارت و بازرســی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان 
رضــوی دربــاره تفــاوت نحــوه محاســبه ســود 
فروشــندگان  توســط  مصرف کننــده  قیمــت 
مختلــف می گویــد: این موارد تخلف بوده و ما 
منکر آن نخواهیم شد. الزم به ذکر است که 
نظــارت بــر شفاف ســازی قیمت هــا در اســتان 
صــورت می گیــرد، امــا ایــن نظارت بــرای مردم 
ملموس نیســت. نظارت مانند یک دارو عمل 
می کنــد و درمــان کامل نیســت. بنابراین باید 
علل اصلی تخلف در ســطح اســتان بررسی و 

ریشه یابی شود.
اخــوان با اشــاره به بازرســی های صورت 
گرفته در ســال گذشــته تصریــح  می کند: طی 
سال گذشته تعداد ۲۶۹ هزار و ۴۱۹ بازرسی 
صورت گرفت و حدود ۱۸ هزار و ۸۶۸ پرونده 

تخلف نیز تشکیل شد.
وی ادامه می دهد: از اول اردیبهشت  سال 
جــاری تمامــی واحدهــای توزیــع کاال در اســتان 
ملزم به درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
بــه صــورت همزمان شــدند. البته پیــش از این 
نیز چند واحد توزیع کاال در سطح استان اقدام 
بــه درج قیمــت تولیدکننــده و مصرف کننده به 

صورت داوطلبانه کرده بودند.
اولویتانجمنحمایت

ازمصرفکنندگانارزشیابیکیفیت
محصوالتاست

در ادامه به سراغ علی اصغریان، رئیس 
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  انجمــن 
خراســان رضوی رفتیــم.وی در خصوص نقش 
می گویــد:  قیمت گذاری هــا  در  ســازمان  ایــن 
انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان به 
دلیل نوپا بودن در ایران کمتر شــناخته شــده 
اســت. اولویــت در کار ایــن انجمن ارزشــیابی 

از  پــس  ارائــه خدمــات  کیفیــت محصــوالت، 
فــروش بــه مشــتری، رضایت مندی مشــتری و 

سپس قیمت گذاری است.
درجنکردنقیمتمصرفکنندهبر

رویکاالجریمه۲میلیونتومانیرا
درپیخواهدداشت

قیمــت  نشــدن  درج  علــت  دربــاره  وی 
صنفــی  واحدهــای  برخــی  می کنــد:  تصریــح 
تولیــدی  واحدهــای  بــا  همــکاری  دلیــل  بــه 
کاال  خریــد  در  تخفیــف  ماننــد  امتیازاتــی  از 
و  هســتند  برخــوردار  عمــده  صــورت  بــه 
مهمتریــن دلیــل مخالفت آنان بــا درج قیمت 
مصرف کننده بر روی کاال ســلب این امتیازات 
و کاهــش پیــدا کردن ســود آن ها اســت. الزم 
بــه ذکر اســت کــه درج نکــردن قیمت مصرف 
کننــده بــر روی کاال جریمــه ۲ میلیون تومانی 

را در پی خواهد داشت.
حقــوق  از  حمایــت  انجمــن  رئیــس 
اشــاره  بــا  رضــوی  خراســان  مصرف کننــدگان 
بــه کمبــود بازرســان نظارتــی در اســتان تاکید 
و  نظارتــی  کارشناســان  کمبــود  می کنــد: 
بازرســان مربــوط به حــوزه قیمت گــذاری یکی 
از عمــده مشــکات بــروز تخلــف در این حوزه 
اســت، زیرا تعداد واحدهای صنفی در ســطح 
اســتان بســیار بیشــتر از تعــداد کارشناســان 
نظارتــی بــوده و بازرســی از تمــام این واحدها 

زمانبر خواهد بود.
و  تولیدکننــده  قیمــت  هم زمــان  درج 
قیمــت مصرف کننــده روی کاال زمانی ملموس 
خواهــد شــد که درج قیمــت تولیدکننده برای 
مصرف کننده نهادینه شــود و مصرف کنندگان 
آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود 
به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند. 
از طرفــی افزایــش بیشــتر نظارت هــا و رصــد 
مستمر بازار موجب کنترل تخلف ها و رعایت 

حقوق مصرف کننده خواهد بود.

برخــیفروشــگاههایاینترنتیباتخطی
ازقیمتهــایمصــوبوزارتخانههــایجهــاد
کشــاورزیوصمــت،کاالهــایپروتئینیخود
ازدامزنــدهوگوشــتتامــرغوتخممرغرا

گرانعرضهمیکنند.
حجت االســام رئیســی در حاشیه دیدار 
لــزوم  فروردیــن،   ۲۶ مــورخ  هنرمنــدان  بــا 
برخــورد بــا گران فروشــان را بــه عنــوان  برنامه 
عــده ای  گفــت:  و  کــرد  عنــوان   دولــت  جــدی 
بــرای تأمیــن منافــع  تــورم،  بــه بهانــه وجــود 
گروهــی،  یــا  شــخصی  نامشــروع  اغــراض  و 
قیمت هــا را فراتر از واقعیت های اقتصادی به 
مــردم تحمیــل می کننــد، کــه در همین راســتا 
بخش های نظارتی وظیفه دارند تا با اقدامات 

خود نگذارند در حق مردم اجحاف شود. 
بر اســاس گزارشــاتی که مردم در سامانه 
کرده انــد،  ثبــت  فــارس  خبرگــزاری  ســوت زنی 
برخی از فروشــگاه های اینترنتــی در عرضه دام 
زنــده، گوشــت، تخــم مــرغ و مرغ بهداشــتی از 
قیمت هــای مصــوب وزارت جهــاد کشــاورزی و 
ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده 
تخطــی  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
در  مصــوب  قیمت هــای  براســاس  می کننــد.  
ســامانه پاســخگویی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت، نرخ حداکثری دام زنده ۶۸ هزار تومان 
اســت، همچنین منصور پوریان رئیس شــورای 
تامین کننــدگان دام در گفت وگویــی قیمت دام 
زنده را بسته به سبک یا سنگین بودن آن، بین 
۶۵ تا ۷۰ هزار تومان اعام کرده است، با این 
حال برخی از سایت های اینترنتی دام زنده را با 

قیمت باالتری عرضه می کنند. 
همچنیــن برخــی دیگــر از فروشــگاه های 
گران فروشــی  گوشــت  ارائــه  در  اینترنتــی 
ملکــی  اصغــر  علــی  کــه  می کننــد، در حالــی 
طــی  گوســفندی  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس 

مصاحبــه ای مــورخ ۳۰ فروردین به این شــرح 
اعام کرده اســت: )طبق گزارش های اســتانی 
قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه گوســفندی بــدون 
دنبه ممتاز برای مغازه داران بین ۱۶۰ تا ۱۶۵ 
هــزار تومان و قیمت شــقه با کیفیت پایین تر 
بیــن ۱۵۰ تــا ۱۶۰ هــزار تومــان تمام می شــود، 
کــه بــا احتســاب ۱۰ درصــد ســود مربوطه این 
محصــول بایــد بــا نرخ ۱۷۰ تــا ۱۷۵ هزارتومان 
به دســت مصرف کنندگان برســد(، اما بعضی 
قیمــت  بــا  را  محصــول  ایــن  فروشــگاه ها  از 

باالتری عرضه می کنند.
عاوه برآن منصور پوریان رئیس شــورای 
تامین کننــدگان دام اخیــرا در رســانه  ها اذعان 
داشــته اســت: )بــا توجــه بــه حجم انبــوه دام 
روی دســت دامــدار، عرضه الشــه گوســفندی 
و گوشــت باالتــر از ۱۵۰ تــا ۱۶۰ هــزار تومــان 
برخــی  بنابرایــن  اســت(،  گران فروشــی 
قیمــت  بــه  نســبت  اینترنتــی  فروشــگاه های 

مصوب گران فروشی می کنند . 
الزم بــه ذکــر اســت کــه قیمــت مصــوب 
کاالهای گوشت گوسفند و گوساله در سایت 
مرجعــی ثبت یــا از جانب مســئول مربوطه ای 
اعام نشــده است، اما براساس مطالب فوق 
شــاهد قیمت های نجومــی برخی از این اقام 
هستیم، به نحوی که در سطح بازار یک کیلو 
ران یا سردســت گوســفندی ۲۱۶ هزار تومان، 
یک کیلو راســته گوســفندی ۳۰۱ هــزار تومان 
و یک کیلو فیله گوســفندی ۳۳۰ هزار تومان 
فروخته می شــود، البته بعضی فروشــگاه  های 
شمال شهر تهران موارد باال را تا چندین برابر 

قیمت های مذکور هم به فروش می رسانند.
در بــازار مــرغ نیــز، طبــق گفتــه حبیــب 
اســدهللا نــژاد مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران 
گوشــت  کیلــو  هــر  قیمــت  کشــور،  گوشــتی 
مــرغ بــرای مصرف کننــدگان بیــن ۲۷ تــا ۲۹ 

بخــش  در  همچنیــن  اســت،  تومــان  هــزار 
اســتعام قیمت هــای خوراکــی ســایت وزارت 
جهاد کشــاورزی و ســامانه پاســخگویی وزارت 
صمــت حداکثــر قیمت گوشــت مــرغ ۳۱ هزار 
تومان درج شــده اســت، با این حال برخی از 
فروشــگاه های اینترنتــی از قیمت های مصوب 

مذکور تخطی می کنند. 
تخــم  بــازار  در  فــوق  مطالــب  عاوه بــر 
مــرغ نیــز گران فروشــی می شــود، بــه نحــوی 
جهــاد  وزارت  مصــوب  قیمــت  براســاس  کــه 
عــددی   ۳۰ شــانه ای  مــرغ  تخــم  کشــاورزی 
۴۳ هــزار تومــان، بســته ۲۰ عــددی ۳۸ هــزار 
تومان، بســته ۲۴ عددی ۴۵ هزار تومان درج 
ثبــت اســت، امــا در بــازار مربوطــه برندهــای  

مختلف گران فروشی می کنند . 
مطالــب مذکــور نشــان می دهد، شــرایط 
اقتصــادی فعلــی کــه مــردم و بــه ویــژه قشــر 
ضعیف را تحت فشار قرار داده است، عرضه 
کاالهــای اساســی در فروشــگاه های اینترنتــی 

نیاز به نظارت بیشتری دارد.
همچنیــن در بســیاری از مــوارد شــاهد 
نــرخ  خــاء  یــا  مختلــف  مصــوب  قیمت هــای 
مشــخص از جانــب دســتگاه های حمایتــی و 
نظارتــی هســتیم، کــه برای شــفافیت بیشــتر 
الزم اســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وزارت جهاد کشــاورزی و سازمان های میادین 
میــوه و تره بــار وحــدت رویــه ای در اعــام نرخ 

مصوب کاالهای اساسی داشته باشند.

قیمــت افزایــش بــر مصوبــهای هنــوز
شویندههااعالمنشدهاماگویاتولیدکنندگان
خواســتار خودســرانه صــورت بــه شــوینده

تغییراتقیمتیدرمحصوالتخودهستند.
بــه گزارش تســنیم، همزمان بــا افزایش 
هزینه هــای تولیــد در ســال جدیــد برخــی از 
صنایع با ارسال نامه های مختلف به سازمان 
حمایت ســعی در تغییــرات قیمت محصوالت 
خــود در بــازار دارنــد، از آن جملــه می توان به 

صنایع شوینده اشاره کرد .
تولیدکننــدگان ایــن بخــش معتقدنــد به 

دلیل گران شدن مواد اولیه داخلی و خارجی 
و همچنین افزایش دســتمزد کارگران در چند 
مــاه گذشــته، تصمیــم بــه افزایــش قیمت هــا 

گرفته اند تا تولید به صرفه باشد.
البتــه هنوز مصوبــه ای بر افزایش قیمت 
شــوینده تصویب نشــده و تولیدکنندگان گویا 
بــه صــورت خودســرانه تصمیــم بــه افزایــش 
رئیــس هیــات  بیگــی  علــم  دارنــد.  قیمت هــا 
همیــن  در  شــوینده  صنایــع  انجمــن  مدیــره 
ارتباط گفته اســت: دولت باید فکری به حال 
کاهش هزینه های تولید کند. به نظر می رسد 

حداقــل پتروشــیمی هایی کــه در داخــل تولید 
مواد اولیه دارند و سود آن ها هم کم نیست، 
می توانند این مشکل را برطرف کنند. در واقع 
می تــوان از ســود آن هــا کــم کرد؛ چــرا بعضی 
از پتروشــیمی ها بایــد اعــام کننــد کــه تا ۱۵۰ 
درصــد ســود داشــته اند؟ وی افــزود: همکاران 
مــا فعــا تحمــل می کنند تا بعــد از ماه مبارک 
رمضــان افزایــش قیمت هــای مواد شــوینده را 
اعمال کنند. تمام کشــور های اســامی در این 
ماه حتی ســعی می کنند تخفیف هم بدهند، 
بــه همیــن دلیــل مــا هــم قیمت هــا را فعــا تا 

پایان این ماه مبارک حفظ کرده ایم.
علم بیگــی دربــاره میــزان افزایش قیمت 
گفــت: تعییــن درصد افزایش نرخ بســتگی به 
عوامــل متعدد دارد و هــم اکنون نمی توان به 

صورت دقیق آن را مشخص کرد.
صنایــع  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
شــوینده بــا بیان اینکه بــرای افزایش کیفیت، 
بایــد محصــوالت جدیــد تولیــد شــود، افــزود: 
ســازمان استاندارد، سازمان حمایت، سازمان 
غذا و دارو و کارشناسان در انجمن، برکیفیت 

محصوالت شوینده نظارت دارند.

بازارداغ
گرانفروشیپروتئین

درفروشگاههایاینترنتی

تصمیمتولیدکنندگانبرایتغییرخودسرانهقیمتشویندهها

شفافسازیدرجقیمتکاال؛طرحیکهآنچنانشفافنیست
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رشد ۴۵۳ درصدی تجارت 
ایران با تاجیکستان

بنابــر اعــام ســخنگوی گمــرک، تجارت کشــور در 
ســال 1400 با تاجیکســتان با عبور از 131میلیون دالر، 
رشــد 453درصــدی داشــته کــه ایــن رشــد در ســه مــاه 

پایانی سال جهش چشم گیری داشته است.
به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی 
تاجیکســتان  بــا  کشــور  تجــارت  خصــوص  در  گمــرک 
بــا  کشــورمان  1400تجــارت  ســال  در   : کــرد  اظهــار 
ارزش  بــه  کاال  249تــن  و  139هــزار  تاجیکســتان، 
131میلیــون و 38هــزار و 584دالر بــود که نســبت به 
ســال 1399رشد 489درصدی در وزن و 453درصدی 

در ارزش داشته است.
وی افــزود: در ایــن مــدت صادرات به تاجیکســتان 
124هزار و 737تن کاال به ارزش 91میلیون و 600هزار 
و 929دالر بود که نسبت به سال 99 رشد 535درصدی 

در وزن و 459درصدی در ارزش داشته است.
لطیفــی در خصــوص واردات از تاجیکســتان گفت: 
ارزش  بــه  کاال  512تــن  و  14هــزار  گذشــته  ســال  در 
39میلیــون و 437هــزار و 655دالر واردات کشــورمان 
از تاجیکســتان بوده که با رشــد 263درصدی در وزن و 

439درصدی در ارزش همراه بوده است.
تجــارت  میــزان  کــرد:  تاکیــد  گمــرک  ســخنگوی 
کشــورمان بــا تاجیکســتان  در ســه مــاه پایانــی ســال، 
شــتاب بیشــتری به خود گرفت به طوری که  47هزار 
ارزش 37میلیــون و 656هــزار و  بــه  و 957تــن کاال 
363 دالر، صــادرات بــه تاجیکســتان و هشــت هــزار و 
364تــن کاال بــه ارزش 24میلیــون و 42هــزار و 845 
دالر واردات کاال از تاجیکســتان در این ســه ماه انجام 

شده است.
وی افــزود:  میزان صادرات کشــور به تاجیکســتان  
در زمســتان، نســبت به ســه ماه پایانی ســال 99 رشــد 
1049درصدی در وزن و 953درصدی در ارزش را نشان 
می دهــد و واردات ســه مــاه پایانی ســال از تاجیکســتان 
نیــز بــا رشــد  649درصــدی در وزن و 1046درصــدی در 

ارزش به همراه بوده است.
لطیفــی در خصــوص کاالهــای تبــادل شــده بیــن 
پنبــه  تاجیکســتان  از  واردات  گفت:عمــده  کشــور  دو 
حالجی شــده بوده و پیله کرم ابریشــم، صفحات نازک 
ورقــی، مصنوعــات پالســتیکی و اشــیای رو میــزی هم از 
ایــن کشــور وارد شــده اســت و صــادرات کشــورمان بــه 
تاجیکســتان نیــز  انــواع محصــوالت کشــاورزی، غذایی، 
مصالــح ســاختمانی، لــوازم خانگی، مــواد معدنی، انواع 
دارو و واکســن، مواد شــیمیایی، شوینده ها، انواع میله  
و ورق هــای فلــزی، پوشــاک، کفــش، الســتیک، پارچه و 
نــخ، ظــروف شیشــه ای، لوازم الکترونیکــی، انواع مبل و 

وسایل بازی کودکان بوده است.

خبـــــــــــــــــر

تعیین تکلیف ۳ هزار 
اظهارنامه متروکه در گمرک 

فرودگاه امام
معــاون صادرات گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( 
از تعیین تکلیف بیش از 3 هزار اظهارنامه متروکه در 

گمرک این فرودگاه خبر داد.
طاهــرزاده معــاون صــادرات گمــرک فــرودگاه امــام 
خمینی )ره( در گفت وگو با تســنیم، با بیان اینکه بیش 
از 4 هــزار اظهارنامــه متروکــه از ســوی گمــرک فــرودگاه 
تعیین تکلیف شــده اســت،گفت: در یــک اقدام جهادی 
با همکاری بسیج، تمامی ارزیابان و کارشناسان گمرک 
فــرودگاه امــام، در طــی 3 مــاه گذشــته بیــش از 4 هزار 
اظهارنامــه متروکــه تعییــن تکلیــف و بــه ســازمان اموال 

تملیکی ارسال شده است.
بــه گفتــه معــاون صــادرات گمــرک فــرودگاه امــام 
خمینی، از ســال 1384 تا پایان ســال 1400 بیش از 47 
هزار اظهارنامه متروکه در این گمرک اجرایی صادر شده 
است که  در طی این سال ها 21 هزار از این اظهارنامه ها 
به ســازمان اموال تملیکی. ارســال  شــده اســت. این در 
حالیســت که تنها کاالهای مربوط به 2000 اظهارنامه از 
انبارهای عمومی گمرک فرودگاه، توســط ســازمان اموال 
تملیکی خارج و به انبارهای سازمان جمع اوری و فروش 

اموال  تملیکی ارسال شده است.
وی افــزود: بخــش مهمــی از  کاالهــای متروکــه در 
انبارهــای عمومــی گمــرک فــرودگاه امــام خمینــی )ره( 
باقــی مانده و ســازمان امالک تملیکــی احتماال به دالیل 
مشــکالت اقتصــادی اقــدام به خــروج این کاالهــا نکرده 
اســت. همچنیــن در مرحلــه بعــد بایــد بســیاری از ایــن 
کاالهــا امحــاء شــوند، کــه این فراینــد نیز برای ســازمان 
مذکور  هزینه بر است. این درحالی است که گمرک به 

وظایف خود در این حوزه عمل کرده است.
طاهــرزاده افــزود: در ماه های اخیر بیش از 4 هزار 
اظهارنامه به ســازمان اموال تملیکی ارســال شده است 
هــر چند در یکی دو ســال گذشــته مکاتبــات متعددی با 
دستگاه های ذیربط برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه 
موجــود در انبارهــای عمومــی موجــود در فــرودگاه امــام 

خمینی انجام شده است.
الزم به ذکر اســت تمامی اظهارنامه های مربوط به 
کاالهــای متروکــه وارد شــده تا پایان ســال 1400 تعیین 
تکلیــف شــده و ورود اطالعــات آنهــا به ســامانه مربوطه 

انجام شده است.

توسعه همکاری سازمان 
زمین شناسی با شرکت های 

دانش بنیان در پروژه های 
نیروگاهی و نفتی

مدیــر زمین شناســی دریایــی ایــن ســازمان از تهیــه 
نقشه های ژئوشیمی رسوبی و آالینده های زیست محیطی 
شهرها و بنادر ساحلی جنوب کشور از جمله بندرعباس، 
بنــدر شــهید رجایی، بوشــهر، بنــدر امام خمینــی، چابهار، 
کنــارک، خــور موســی و خــور ســلج بــه مناســبت روز ملی 

خلیج فارس خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور، دکتر مسعود زمانی پدرام گفت: 
دفتــر بررســی های زمین شناســی دریایــی دریایــی ســازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  با همکاری مراکز 
اســتانی از جمله اهواز، شــیراز، ســاری و گیالن  27 پروژه 

فعال در مناطق ساحلی و دریایی ایران دارد.
رهبــر  کــه  جدیــد  ســال  آغــاز  بــا  وی؛   گفتــه  بــه 
معظــم انقــالب ســال 1401 را ســال تولیــد، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین نام گــذاری کردند، ایــن دفتر همکاری های 
بســیار خوبی را با شــرکت های دانش بنیان در پروژه های 
نفتی از جمله بسترشناسی سکوهای نفتی خلیج فارس، 
بررســی های ژئوفیزیــک دریایی پهنــه آبی فاز اول احداث 
نیروگاه حرارتی سیریک و دیگر طرح های عمرانی داشته 
اســت.  مدیر زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور بــا بیــان این که ایــن مدیریت 
امســال پنــج پــروژه برداشــت های ژئوفیزیــک دریایــی و 
کــرد:  تصریــح  دارد،  کار  دســتور  در  را  رسوب شناســی 
برداشــت های ژئوفیزیــک دریایی در حد فاصل شــهرهای 
ساحلی نوشهر-نور به منظور شناسایی ژئومتری زیر بستر 
دریا و نیز پایش و بررسی شرایط زیر ساختی اسکله های 
ســاحلی، شناســایی و تعیین الگوی انباشــتگی رســوبات 
دلتایی مصب رودخانه ســفیدرود در دریایی خزر، پروژه 
مشــترک بــا پژوهشــکده علــوم زمیــن بــه منظور بررســی 
نســبی نوســانات ســطح آب دریای کاسپین و تاثیر آن بر 
روی رســوبات هولوسن، برداشت های ژئوفیزیک دریایی 
در جنوب جزیره قشــم، شــامل بسترشناســی حد فاصل 
جزایر هنگام و الرک در خلیج فارس در قالب تفاهم نامه 
ســازمان بــا منطقــه آزاد قشــم و بررســی رسوب شناســی 
شــرایط اکسیداســیون-احیا و  گسترش مواد آلی در پهنه 
به عنــوان  خلیج فــارس  شــمالی  بخــش  ســاحلی-دریایی 

برنامه سال جاری یاد می شود.
ســازمان  دریایــی  زمین شناســی  مدیــر  ادامــه  در 
توســعه  از  کشــور  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
همکاری هــای ســازمان متبــوع خود با شــرکت های دانش 
بنیــان در پروژه هــای نیروگاهــی و نفتــی همزمــان بــا روز 

ملی خلیج فارس خبر داد.
شــرکت  درخواســت  طــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
زمین شناســی  ســازمان  از  نقشــه  دریــا  دانش بنیــان 
اولیــه  مطالعــات  جهــت  کشــور  اکتشــافات معدنی  و 
بسترشناســی و زیــر بســتر در پهنــه آبی فــاز اول احداث 
گــروه  هرمــزگان  اســتان  در  ســیریک  حرارتــی  نیــروگاه 
ژئوفیزیک دریای دفتر بررســی های زمین شناسی دریایی 
مســئولیت برداشــت داده هــای لرزه نــگاری زیــر بســتر از 

سوی دستگاه Sub Bottom  profiler را پذیرفت.
به گفته وی، مهندس محمدرضا انسانی رئیس گروه 
ژئوفیزیــک دریــا  بــه منطقــه اعزام شــد و تعــداد 14 نیمرخ  
لــرزه ای 7 کیلومتــری عمــود بــر ســاحل و تعــداد 7 نیمــرخ 
لــرزه ای یــک کیلومتــری به مــوازات ســاحل در منطقه مورد 

نظر در دریا در راستای اهداف پروژه برداشت شد.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
و  نیرومحرکــه  همگــن  صنایــع  تخصصــی 
مشــکات  از  کوهــی  کشــور،  قطعه ســازی 
باعــث به شــماره افتادن نفس قطعه ســازان 

در کشور شده است.
احمدرضــا رعنایی در گفت وگو با ایســنا، 
بــا تاکیــد بــر اینکــه قطعه ســازان در روزهــای 
آغازیــن کار خود در ســال 1401، وضع بســیار 
بــدی را می گذراننــد، اظهار کرد: قطعه ســازان 

در حــال حاضــر بــه لحــاظ تامیــن نقدینگــی و 
ســرمایه در گردش و از نظر تامین مواد اولیه 

شرایط سختی را سپری می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ارز مــورد نیــاز بــرای 
تامیــن و واردات مــواد اولیــه فراهم می شــود، 
تصریــح کرد: در شــروع ســال بــه دلیل جنگ 
روسیه و اوکراین و جنگ انرژی، قیمت برخی 
از مــواد اولیــه و واســطه ای وارداتی حدود 30 
درصــد گــران شــده اســت، همچنیــن مســاله 

حــذف ارز 4200 تومانی نیز افزایش قیمت را 
به دنبال خواهد داشت و در یک دوماه آینده 

هزینه های گمرکی را افزایش می دهد.
رعنایی افزود: افزایش حقوق و دستمزد 
افزایــش  را  تولیــد  هزینــه  خــود  خــودی  بــه 
می دهــد و در کنــار آن افزایــش قیمــت همــه 
کاالها در شــروع ســال، عمال نیاز به ســرمایه 
در گــردش را در صنعت قطعه ســازی افزایش 
داده است و در حال حاضر تولیدکننده ها به 

شدت تحت فشار قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه در حال 
حاضــر بــه صــورت کلی بازار کشــور با شــرایط 
بی پولی روبروســت، گفت: در شــروع ســال، 
بانک هــا شــرایط انقباضــی در پیــش گرفتنــد 
و پولــی را بــه عرصــه تولیــد تزریــق نکردنــد و 
همــه این عوامل باعث شــده اســت که تولید 
در صنعــت قطعه ســازی بــا به شــماره افتادن 
نفس هایــش روبرو شــود، چراکه این واحدها 
توانــی بــرای تامیــن ســرمایه در گــردش بــرای 

شروع سال نداشتند.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی 
با اشــاره به پا برجا بودن بدهی خودروسازان 
بــه قطعه ســازان، بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
خودروســازان، 45 هــزار میلیــارد تومــان بــه 
قطعه سازان بدهکار هستند که این امر خود 

فشار به این صنعت را باال برده است.
ایــن  بــودن  دار  ادامــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــرایط، باعث می شــود تولید خودرو در سال 
جاری به شدت کاهش یابد و خودروسازان از 
برنامــه زمانــی عقب می ماننــد، همچنین بازار 
در تامین قطعات یدکی دچار وقفه می شود، 
نداشــتن  دلیــل  بــه  مجموعه هــا  از  بســیاری 
توانایــی در تامیــن ســرمایه و حقــوق کارگــران 
تعطیل می شوند و در کنار آن تولیدکنندگانی 
که قصد ورود به این صنعت را داشتند و یا در 
صدد طرح توســعه بودند با دیدن این شرایط 
قطعــا در تصمیــم خــود تجدیدنظــر می کنند و 
رونــد توســعه تولید متوقف می شــود. رعنایی 
با بیان اینکه خودروسازان باید به هر شکلی 
بدهی خود را به قطعه ســازان پرداخت کنند، 
افزود: با تالش و تصمیم دولت، بانک ها باید 
از شــرایط انقباضــی خــارج شــوند تــا ســرمایه 
در گــردش بــا کاهــش ســود بانکــی در اختیار 

تولیدکننده و قطعه ساز قرارگیرد.

بــا وجود گذشــت حدود یک مــاه از اباغ 
قانــون بودجــه امســال و وعــده تعیین تکلیــف 
یــک هفتــه ای از ســوی گمرک، هنــوز وضعیت 
ورودی  حقــوق  محاســبه  مبنــای  ارز  تغییــر 
باتکلیــف  واردکننــدگان  و  نشــده  مشــخص 
مانده اند، این در حالی است که گمرک بابت 

ترخیص تعهد دریافت می کند.
بــه گــزارش ایســنا، طبق تبصــره 7 قانون 
بودجــه ســال  1401، نــرخ ارز مبنــای محاســبه 
ارزش گمرکــی کاالهــای وارداتی در همه موارد 
از جمله محاسبه حقوق ورودی از 4200 حذف 
 )ETS( و بــه نــرخ ســامانه مبادلــه الکترونیکــی
در روز اظهــار تغییــر کــرد. همچنیــن نرخ چهار 
درصــد حقــوق گمرکی بــرای کاالهای اساســی، 
دارو، تجهیــزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و 
همچنیــن نهاده های کشــاورزی و دامی به یک 

درصد کاهش یافت.

قرار بود یک هفته ای تکلیف 
مشخص شود

گمــرک ایــران کــه در نیمــه فروردیــن مــاه 
بــرای اعمــال نرخ جدید در ســامانه امورگمرکی 
اقداماتــی  کــه  کــرد  اعــالم  بــود،  کــرده  اقــدام 
جهت تعدیل حقوق گمرکی ســایر کاالها )غیر 

اساســی( و همچنین ســود بازرگانی در دستور 
کار قرار دارد.

در همان زمان،  رئیس کل گمرک ایران از 
جملــه اقدامات بــرای تعدیل جریان تغییر نرخ 
ارز از 4200 بــه نــرخ حاشــیه بــازار را کاهــش 
حقوق گمرکی ســایر کاالها و همچنین تعدیل 
ســود بازرگانــی عنــوان کــرده و گفته بــود که« 
وزارت صمت نســبت به کاهش سود بازرگانی 
کلیــه کاالهــای قابــل ورود بــه تناســب اهمیت 
آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد 
طبقــات ماخذهــا اقدام کرده کــه در هفته آتی 

به تصویب دولت خواهد رسید. 
وی ایــن را هــم گفته بود که »از اقدامات 
مهــم دیگــر کاهــش چشــم گیر حقــوق گمرکــی 
ســایر کاالهــا اســت کــه در هفتــه پیــش رو بــا 
رویکــردی کلــی و از طریــق ســتاد هماهنگــی 
اقتصــادی دولت مصوب خواهد شــد تا شــاهد 
افزایش های نامتناسب در میزان وجوه متعلق 

به واردات نباشیم. «

وضع واردکنندگان و درآمد 
دولت معلوم نیست

اکنــون بیــش از ســه هفتــه از وعده داده 
شــده جهــت تعییــن تکلیــف ســود بازرگانــی و 

بــه گفتــه دبیر انجمــن غات ایــران، باتکلیفی 
ارز،  تخصیــص  ســفارش،  ثبــت  چگونگــی  در 
قیمــت عرضــه داخلــی و مــواردی از این دســت 
منجر به از دســت رفتن فرصت های کشــور در 
بازارهای جهانی برای واردات کاال شده است.

انجمــن  دبیــر  یگانــه،  علیپــور  اســماعیل 
غالت ایران در گفتگو با مهر با اشاره به آسیب 
شناســی برنامه هــا و سیاســت های موجــود در 
تأمین امنیت غذایی و واردات کاالهای اساســی 
به کشــور گفــت: مهمترین معضل حادث شــده 
طی هشــت ماهه گذشــته که موجبات از دست 
رفتــن فرصت هــای موجود در بازار جهانی شــده 
اســت و در حــال حاضــر در اوج چنیــن مشــکلی 
هســتیم بالتکلیفــی سیاســتگذار در موضوعــات 
مهمــی نظیــر چگونگی ثبت ســفارش، تخصیص 
ارز؛ قیمــت عرضــه داخلی و … اســت که موجب 
نا اطمینانی و انقطاع در جریان تأمین کاالهای 
اساســی و نهاده هــای دامــی و از دســت رفتــن 

فرصت خرید خارجی به موقع شده است.
این فعال صنفی تصریح کرد: این موضوع 
از یک سو و خشکسالی رخ داده در ایران و سایر 
کشــورها کــه بــا وقــوع جنــگ روســیه و اوکراین 
همراه شــده ضمن افزایش شدید قیمت جهانی 
مــواد غذایــی، انتظــارات تورمــی را نیــز در بــازار 
جهانــی افزایــش داده و ریســک تأمیــن کاالهای 

کشاورزی را افزایش داده است.
مقتضــای  بنابرایــن  افــزود:  علیپــور 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در حــوزه تأمیــن 
امنیت غذایی در چنین شــرایط خطیری نیازمند 
تدبیــر بیشــتر و توجــه به شــرایط بــازار جهانی و 
اطمینــان بخشــی بــه بخــش خصوصــی جهــت 

تداوم فعالیت است.
تجــارت  حــوزه  در  بالتکلیفــی  افــزود:  وی 
اتخــاذ  و  لحظــه ای  تصمیمــات  ارز؛  و  خارجــی 
سیاســت های نادرســتی از جملــه قیمت گــذاری 
دســتوری منجــر بــه ایجــاد شــرایط نامطلوب در 
بازار کاالهای اساســی می شــود، به عنوان مثال 
وقتــی قیمت هــای جهانــی مــواد غذایــی بــه طور 

چشم گیری در حال افزایش است ما نمی توانیم 
با ثابت نگه داشــتن دســتوری قیمت های ریالی 

در داخل بازار را تنظیم کنیم.
بالتکلیفــی  فعــال صنفــی  ایــن  گفتــه  بــه 
سیاســت ها، فرصــت خرید با قیمت های بســیار 

پایین را قبل از جنگ اوکراین از کشور گرفت.
علیپــور یگانــه توضیــح داد: اگرچــه ممکــن 
اســت ســرکوب قیمت ها با تحمیــل هزینه زیان 
بخــش خصوصــی و یــا دولتــی، بــازار را در مدت 
کوتاهــی آرام نگــه دارد اما در میان مدت و بلند 
مدت منجر به کمبود کاال در داخل خواهد شد.
دبیــر انجمن غــالت ایران با اشــاره به اینکه 
بخــش اعظمــی از نهاده هــای دامــی و دانه هــای 
روغنــی و روغــن کشــور از طریــق واردات تأمیــن 
می شــود، تصریح کرد: ما نیاز به برنامه ریزی های 

مستمر، به موقع و پایدار داریم.
علیپــور گفــت: واردات ایــن اقــالم زمانبــر 
اســت و در بهتریــن حالــت حداقــل دو الــی ســه 
مــاه طول می کشــد ما نمی توانیــم امروز تصمیم 

بگیریم و هفته آینده کاال وارد کشور شود.
اضافــه  خصوصــی  بخــش  فعــال  ایــن 
کــرد: می تــوان بــا شــفاف کــردن سیاســت ها و 
برنامه ریزی درست، اقدامات مثبتی را در جهت 
واردات کاالهــای اساســی انجــام داد؛ بــه عنوان 
مثــال اگــر مــا بتوانیــم در زمان های مناســب که 
محصــوالت در مبــادی تولیــد دارای قیمت هــای 
مناســب تری هســتند اقــدام کنیــم و ایــن کاالها 
خریداری و وارد کشــور شــود، قیمت تمام شــده 
بــرای مــا بســیار کاهــش خواهــد یافــت و ایــن 

نیازمند خروج از بال تکلیفی است.
وی همچنین اشــاره کرد: برای برنامه ریزی 
درســت برای واردات کاالهای اساســی باید آمار 
دقیــق و واقعــی از میزان تولید محصوالت وجود 
داشــته باشــد. علیپــور یگانــه تصریــح کــرد: در 
صورتی که بتوانیم چنین سیاســت هایی را اجرا 
کنیــم بحــران کنونی جهــان را در تأمین کاالهای 
اساســی و امنیــت غذایــی بــا اطمینــان و آرامش 

پشت سر می گذاریم.

 هشدار انجمن غات ایران

درباره اتخاذ سیاست های نادرست 
در واردات کاالهای اساسی

ولــی همچنــان  تعرفــه ســایر کاالهــا گذشــته 
خبــری از ایــن موضوع نیســت، ایــن تاخیر، در 
کنــار تحقــق نیافتن درآمد دولــت در بودجه از 
ایــن محــل، موجــب بالتکلیفــی واردکنندگان و 
عــدم بــرآورد مشــخصی از وضعیت  پیش روی 
آنها شده است. پیگیری ایسنا، از گمرک ایران 
جهت دریافت اطالع از وضعیت اعمال حقوق 
ورودی بــر مبنــای جدیــد و همچنیــن اقداماتی 
کــه وعــده آن داده شــده بــود از جملــه تغییــر 
حقــوق گمرکــی کاالهــای غیــر اساســی، بــدون 

پاســخ مانــده اســت و اینکــه چــه برنامــه ای در 
دســتور کار اســت و  آیا بازنگری انجام خواهد 

شد یا نه، مشخص نیست.
ایــن در حالی اســت که طبــق اعالم قبلی 
مســئوالن گمرک ایران، در ترخیص های انجام 
تعییــن  تــا  امســال، گمــرک  ابتــدای  از   شــده 
ســود و تعرفــه گمرکــی جدیــد از واردکننــدگان 
تعهــد دریافــت کــرده کــه بعــد از تعیین تکلیف 
نحــوه محاســبات و افزایــش عــوارض واردات، 

مابه التفاوت را پرداخت کنند.

باتکلیفی ارز 4۲00 در عوارض واردات

بدهی 45 هزار میلیارد تومانی 
خودروسازها به قطعه سازها
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 نقش کنترل های داخلی در کاهش تعارض منافع
در سازمان های دولتی

دکترحسینپارسیان

کارشناس و پژوهشگر مسائل 

اقتصادی و مالی

منافــع  تعــارض 
 )Conflict of interest(
عبارت است از مجموعه 
شــرایطی کــه ایــن خطر 
کــه  می کنــد  ایجــاد  را 
تصمیمــات یــا اقدامــات حرفــه ای فــرد در ارتبــاط بــا 
شــخصی کــه بــه او اعتماد کــرده تحت تأثیــر منافع 
شخصی قرار گیرد. در تعریفی فراگیر »مجموعه ای 
از شرایط که موجب می شود، تصمیمات و اقدامات 
حرفــه ای، تحــت تأثیر یک منفعــت ثانویه قرار گیرد 
تعــارض  می نامنــد«، همچنیــن  منافــع  تعــارض  را 
منافع به عنوان نشــانه، شــاکله و نتیجه فســاد در 
نظــر گرفتــه می شــود. نهادهای مختلــف بین المللی 
تعاریــف مختلــف و البتــه مشــابهی را بــرای تعارض 
منافــع مطرح کرده اند. راهنمای ســازمان توســعه و 
همکاری های اقتصادی )OECD( در پاســخ به سؤال 
تعــارض منافــع چیســت، آن را بــه عنــوان تعارضــی 
میــان وظایــف دولتــی و منافــع خصوصــی مأموریــن 
دولتــی تعریــف می کنــد، بــه طــوری کــه ایــن منافع 
می توانــد بــه صــورت ناصحیحــی وظایــف آن هــا را 

تحت تأثیر قرار دهد.
در کشــورهای توسعه یافته در راستای کاهش 
تعــارض منافع در حوزه های مختلف بخش عمومی 
)سازمان های دولتی و ...( و همچنین در حوزه های 
ســاختارهای  ایجــاد  بــا  می شــود  تــاش  شــرکتی، 
ســازمانی و شــرکتی و همچنیــن، ایجــاد کنترل های 
داخلــی پیشــگیرانه، یابنــده و اصاحــی بــه ســمت 
اقتصــادی،  صرفــه  اثربخشــی،  کارایــی،  افزایــش 
کاهــش تعــارض منافــع و مبــارزه بــا فســاد حرکــت 
شــود. به عنوان مثال ایجاد کمیته های حسابرســی 
داخلــی یــا مراکــز نظارتی داخلی مســتقل در چارت 
ســازمانی و ایجــاد کمیته هــای حسابرســی مســتقل 
در شــرکت ها دولتــی و خصوصی می تواند به بهبود 
شــرایط حکمرانی خوب در ســازمان ها منجر شــود. 
شایســته اســت این کمیته های حسابرسی یا مراکز 
نظارتــی داخلــی مســتقل، بــرای افزایــش اســتقال 
و حــوزه اختیــارات، مســتقیماً بــه رئیس دســتگاه و 
در حوزه شــرکتی به مدیرعامل شــرکت ها گزارش و 
در راســتای مرتفــع نمــودن این مشــکات، اقدامات 
نتیجــه  پیگیــر  ادامــه  در  و  کننــد  ارائــه  اصاحــی  

پیشنهادات اصاحی باشند.
هــدف از تشــکیل مراکــز نظارتــی داخلــی در 
دســتگاه ها یا کميته حسابرســی مســتقل و قوی در 
حوزه شــرکت ها، کمک به ایفای مســئوليت نظارت 
رئیــس ســازمان و هيات مدیــره از طریــق نظــارت بر 
نظــارت  مالــی،  گزارشــگری  عملیاتــی،  فرآیندهــای 
اثربخشــی کنترل هــای داخلــی و  بــر حسابرســان، 
تعــارض  کاهــش  و  مدیریت ریســک  فعاليت هــای 
منافــع می باشــد. یکــی از ســازوکارهای موثــر بــرای 
برقــراری حکمرانــی خوب، ایجــاد کنترل های داخلی 
کارآمــد و اثربخــش پیشــگیرانه، یابنــده و اصاحــی 
می باشــد. ریاســت محتــرم دســتگاه ها، ســازمان ها 
و مدیران عامــل شــرکت ها از طریــق تشــکیل مراکــز 
نظارتــی داخلــی مســتقل در دســتگاه ها یــا کميتــه 
بــا  و  شــرکت ها  در  قــوی  و  مســتقل  حسابرســی 
بکارگیــری نیروهــای مختصــص و اعطــای اختیــارات 
کافــی و همچنیــن ایجــاد کنترل هــای داخلی کارآمد 
و  منافــع  تعــارض  کاهــش  بــه  می تواننــد  موثــر  و 
نماینــد.  کمــک شــایانی  اقتصــادی کشــور  توســعه 
ایــن مجموعه هــا باید بــا تردید حرفــه ای فرآیندهای 
عملکــردی  ناکارآمدی هــای  ســازمان،  عملیاتــی 
سیستم، روابط و معامات، انتصابات و ارتقاءهای 

جهشی اداری، دارایی مدیران و کارشناسان و ... را 
به صورت دوره ای مورد بررسی قرار دهند تا احتمال 
وقــوع هر گونــه تعارض منافع احتمالــی یا بالفعل، 
شناســایی و متناســب بــا ســطح اهمیــت تعــارض 
منافــع، از کنترل هــای داخلــی کارآ و اثربخــش برای 
پیشــگیری، پایــش و اصــاح فرآینــدی آن اســتفاده 
شــود. در ادامــه نمونه  مــواردی که نیاز به بکارگیری 
و  تردید حرفه ای )Professional Skepticism( است 

مجموعه اقداماتی که برای بررسی بیشتر ماهیت و 
محتوای آن ها نیاز است با اختصار بیان می شوند:

1. بررســی فرآیندهــا و رویه هــای مختلــف ســازمان 
بــا توجــه بــه اهــداف هــر رویــه، از مبانــی فکــری و 
اقدام اولیه شــروع و تا ســطح خروجی و بروندادها 
پیگیری شــود. در ادامه بایســتی متناســب با سطح 
اهمیــت تعــارض منافــع، از کنترل هــای داخلی کارآ 
و اثربخــش بــرای پیشــگیری، پایــش و اصــاح ایــن 

تعارض منافع بهره برد. 
فعالیت هــای  انجــام  و  شــرکت  ثبــت  بررســی   .2
اقتصادی از ســوی مدیران و کارشناســان و خانواده 
ایــن بزرگــواران بــا در نظــر گرفتــن تعــارض منافــع 
و  شــرکت ها  ثبــت  بــا  مکاتبــه  طریــق  از  احتمالــی 
روزنامــه رســمی جمهوری اســامی ایــران به صورت 

دوره ای.
3. بررسی دارایی و اموال مدیران و کارشناسان به 

صورت متناوب.
4. بررســی ماهیــت انتصابــات خــاص و ارتقاء هــای 

جهشی.
5. بکارگیــری مدیــران و کارشناســان در بخش هــای 
خصــوص، عمومــی یــا خصولتی کــه از محــل منافع 
عمومی )چه در قالب طرح های ســرمایه گذاری، چه 
در قالــب کمــک و ...( منابــع قابــل توجــی دریافــت 

می کنند.
و ......

در ادامــه باید توجه داشــت که بــرای کاهش تعارض 
و  عمومــی  بخــش  مختلــف  حوزه هــای  در  منافــع 
ســازمان های دولتی و حوزه شــرکتی، بایســتی اصول 
ارشــد  مدیــران  و  راهبــری  نظــام  مدنظــر  نکاتــی  و 
سازمان ها قرار گیرد این موارد به اختصار عبارتند از:

1. تقویت فرهنگ قانون گرایی کارکنان و مدیران
2. رعایــت اصل شایسته ســاالری و گزینش صحیح 

کارشناسان و مدیران
3. ایجــاد و نظــارت بر ســامانه های ارزیابی عملکرد 

مدیران و کارشناسان
و  خدمــت  جبــران  کارآمــد  ســامانه های  ایجــاد   .4

حقوق و دستمزد مدیران و کارشناسان
5. عــدم تمرکــز اداری و مشــارکت دادن کارکنان در 

اداره امور
6. کاســتن از حجم قوانین و ســاده و شفاف ســازی 

آن ها
7. نهادینه سازی فرهنگ نقد و نقادی

در  مســتقل  داخلــی  نظارتــی  مراکــز  تشــکیل   .8
دســتگاه ها یا کميته حسابرســی مســتقل و قوی در 
حوزه شرکت ها و ایجاد کنترل های داخلی کارآمد و 
اثربخش پیشــگیرانه، یابنده و اصاحی در راســتای 
و  اقتصــادی  صرفــه  اثربخشــی،  کارایــی،  افزایــش 

مبارزه با فساد.
9. وجود سامانه های سوت زنی و گزارشگری فساد

و.... 
بــا بهره گیــری از ظرفیــت مراکــز  امیــد اســت 
نظارتی داخلی مســتقل در دســتگاه ها و سازمان ها 
حــوزه  در  قــوی  و  کميتــه حسابرســی مســتقل  یــا 
و  کارآمــد  داخلــی  کنترل هــای  ایجــاد  و  شــرکت ها 
اثربخش پیشــگیرانه، یابنده و اصاحی در راســتای 
اقتصــادی،  صرفــه  اثربخشــی،  کارایــی،  افزایــش 
کاهــش تعــارض منافــع و مبــارزه بــا فســاد، زمینــه 
توسعه اقتصادی کشور بیش ار پیش فراهم شود.

اخبـــــــــــــــــار

اتــاقبازرگانیتهــراندرجدیدترینگزارش
خودبهبررسیوضعیتشاخصآزادیاقتصادی

ایرانپرداختهاست.
آخریــن  اســاس  بــر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بررســی های صورت گرفته از سوی بنیاد هریتیج، 
آزادی  وضعیــت  در  کیفــی  و  کمــی  مولفــه   12
اقتصــادی کشــورها تاثیــر گذار اســت و ایــن بنیاد 
در جدیدتریــن گــزارش خــود وضــع 177 کشــور را 

بررسی کرده است.

ارائــه شــده در ســال  بــر اســاس اطاعــات 
2۰22، امتیاز ایران در این شاخص ها 42.4 بوده 
و در میــان 177 کشــور در رتبــه 17۰ قــرار گرفتــه 
اســت. امتیاز ایران در ســال جاری میادی حدودا 
4.8 واحــد کاهــش یافتــه اســت و کاهــش امتیــاز 
مولفــه ســامت مالــی، اصلی تریــن عامــل در ایــن 

افت امتیاز بوده است.
ایــران از نظــر آزادی اقتصــادی در میــان 14 
کشــور خاورمیانه و شــمال آفریقا در رده آخر قرار 

گرفتــه و امتیــاز ایــران پایین تــر از میانگین جهانی 
بوده است. در سال 1996 برای اولین بار اقتصاد 
ایــران نیــز از منظــر ایــن شــاخص مــورد بررســی 
قــرار گرفــت و در طــول ایــن ســال ها همچنــان در 
وضعیت ســرکوب شــده قرار گرفته اســت. در این 
بررســی میانگین آزادی اقتصــادی خاورمیانه 6۰ و 

میانگین جهانی 56.9 بوده است.
در میــان 12 عامــل بررســی شــده، اقتصــاد 
ایــران در مولفه هــای آزادی تجــارت، هزینه هــای 

دولت، اثربخشــی قضایی و آزادی پول نســبت به 
سال قبل بهبود وضعیت داشته است.

در مقابل امتیاز ایران در مولفه های سامت 
مالی، آزادی کســب و کار، تمامیت دولت، حقوق 
بــا کاهــش همــراه  نیــروی کار  مالکیــت و آزادی 
بــوده اســت. در مولفه هــای بــار مالیاتــی، آزادی 
ســرمایه گذاری و آزادی مالــی نیــز گــزارش ســال 
2۰22 در مقایســه با ســال قبل تغییری را نشــان 

نمی دهد.

جــذب و مشــارکت دفتــر سرپرســت
ســرمایهگذاریوزارتراهوشهرســازیبــااشــاره
بهجذبتسهیالتبانکیبرایتوسعهپروژههای
زیربنایی،ازانعقادقرارداد۳۳۰میلیاردتومانی
بــرایکمــکبــهپیشــرفتپــروژهخــرمآبــاد-پــل

دخترخبرداد.
و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
شهرســازی، ســیدجال افتخاریان درباره جزئیات 
این قرارداد اظهار کرد: در راســتای اجرای دســتور 
ایــن  وزیــر راه شهرســازی و برنامه هــا و اهــداف 
 ،56 مــاده  تســهیات  جــذب  بــرای  وزارتخانــه 
مکاتبــات متعــددی بــا بانک هــای مختلــف را آغــاز 
کرده و مســتندات مورد نیاز بانک ها را نیز فراهم 

کردیم.
او افــزود: یکــی از بانک هایــی کــه بــه نتیجــه 
رســید، بانک ملی بود که طی جلســه ای مشــترک 
زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت  میــان 
حمل ونقــل و بــا حضــور معاون وزیــر و مدیرعامل 
ایــن شــرکت، قــراردادی بــه ارزش 33۰ میلیــارد 
تومان تسهیات از محل ماده 56 به امضا رسید.
جــذب  و  مشــارکت  دفتــر  سرپرســت 
سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان 
کــرد: این تســهیات بــرای احداث مجــدد و مرمت 
پروژه خرم آباد- پل دختر در نظر گرفته شــده که 

در اثر سیل سال 98 از بین رفته بود.
افتخاریــان بــا بیــان اینکــه بــه محــض واریــز 

منابع مالی این تســهیات، به ســرعت پروژه خرم 
آبــاد- پــل دختــر را مرمــت خواهیم کــرد، گفت: با 
جذب تســهیات مذکور 2۰ کیلومتر از این مســیر 
زیــر بــار رفتــه و ظرف 2 الی 3 ســال آینده تکمیل 

می شود.
او خاطرنشان کرد: پروژه خرم آباد- پل دختر 
بــه طــول 42 کیلومتــر بــوده و تــا کنــون 2۰ درصد 

پیشرفت داشته است.
جــذب  و  مشــارکت  دفتــر  سرپرســت 
ســرمایه گذاری وزارت راه و شهرســازی زمان اتمام 
کل پروژه خرم آباد- پل دختر را سال 14۰6 اعام 

کرد.
گفتنی است، بر اساس ماده 56، به منظور 

تملــک  طرح هــای  اجرایــی  عملیــات  در  تســریع 
ملــی  طرح هــای  و  ملــی  ســرمایه ای  دارایی هــای 
اســتانی شروع شــده با اولویت پیشرفت فیزیکی 
بیشــتر، به دســتگاه های اجرایی طرح های مندرج 
در پیوســت شــماره)1( قوانیــن بودجــه ســنواتی و 
طرح های ملی اســتانی شــده، اجازه داده می شود 
ازتأییــد ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی  پــس 
کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیات مالی با 
تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا 
سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، 
بانک هــا و ســایر مؤسســات اعتبــاری مالی و پولی 
در قالب عقود اســامی مندرج در قانون عملیات 

بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 اقدام کنند.

نمایندگانمجلسشــورایاسالمیتصویب
کردنــدکــهالگــویمصــرفماهانــهبــرقخانگــی
متناســببــاشــرایطاقلیمــی،معادلســطحیاز
مصــرفتعریــفشــودکــه۷۵درصــدمشــترکان
خانگیآناقلیمدردورهمشابهسالقبلکمتر

ازآنمصرفکردهاند.
بــه گــزارش ایســنا، در جلســه علنــی دیــروز 
مجلس شــورای اســامی و در جریان رسیدگی به 
طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نمایندگان 

ماده 6 این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
مــاده 6- الگــوی مصــرف ماهانه بــرق خانگی 

متناســب بــا شــرایط اقلیمــی، معــادل ســطحی از 
مصــرف تعریف می شــود که 75 درصد مشــترکان 
خانگی آن اقلیم در دوره مشــابه ســال قبل کمتر 
از آن مصــرف کرده انــد. وزارت نیــرو مکلف اســت 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ الزم االجــرا شــدن ایــن 
قانــون، اعمــال تعرفــه مخفف به مصــارف خانگی 
را در قالــب الگــوی افزایشــی - پلکانی )آی-بی-تی( 
برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی 
مصــرف محــدود کنــد و به مصــارف باالتــر از الگو، 

یارانه اختصاص ندهد.
تعرفه برق مشــترکان خانگی با مصرف باالتر 

از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، 
مــازاد بــر آن تــا یک و نیم برابر، مازاد بــر آن تا دو و 
نیــم برابــر و میــزان مصارف بیــش از دو و نیم برابر 
بــه ترتیــب بــا ضریــب 5 / ۰، 5 / 1، 5 / 2 و 5 برابر 
هزینه تأمین برق )متوســط نــرخ قراردادهای خرید 
تضمینــی بــرق از نیروگاه هــای حرارتــی در 3 ســال 
قبــل به عاوه هزینه انتقال برق و هزینه ســوخت 

با تعرفه نیروگاهی( محاسبه و دریافت می شود.
تبصــره 1- در محاســبه صــورت حســاب بــرق 
ماه های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در 
مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم، به ترتیب 

ضریب 5 / ۰ و 8 / ۰ اعمال می شود.
تبصره 2- بهای برق برای مصارف خانگی کم 
مصــرف تحت پوشــش کمیتــه امداد امــام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیســتی کشــور از تخفیــف صــد 
)1۰۰( درصد برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه 

قابــل اعمــال و نیــز بهــای بــرق مصرفــی واحدهای 
قانــون  مکــرر   54 مــاده  مشــمول  کــه  مســکونی 
مالیات هــای مســتقیم مصــوب  3 /  12 /1366 بــا 
اصاحــات و الحاقــات بعــدی می شــوند، باالتریــن 
قیمتــی اســت کــه دولــت در فــروش داخلــی یــا 

خارجی برق در هر سال تعیین می کند.

ادامهازصفحه1

جوروانیارز۲۳هزارتومانی
بودجهدرجامعه

وی دومیــن موضــوع موثــر بــر قیمــت ارز در 
شرایط کنونی را ناآرامی های موجود در کشورهای 
منطقه دانســت و گفت: هم اکنون مشــکاتی در 
افغانســتان؛ شــمال عــراق و بخش هایــی از ترکیه 
وجــود دارد کــه صــادرات ایران به این کشــورها را 
بــا مشــکاتی روبــرو کــرده اســت و مــی توانــد در 
بازگشــت ارز به داخل کشــور موثر باشــد؛ چراکه 
قیمــت ارز هــرات و ســلیمانیه نیــز در قیمــت ارز 

داخلی ایران موثر است.
بــه  ایــران  صرافــان  کانــون  ســابق  رییــس 
درگیری هــای روســیه و اوکرایــن در شــمال ایــران 
اشــاره و اظهــار کرد: ایــران با کشــورهای نام برده 
مبادالتی داشــته اســت که با توجه به تحریم های 
اعمال شده مبادالت میان ایران و روسیه محتما 

با سختی هایی مواجه خواهد شد.
و  مذاکــرات  اخبــار  شــدن  عــادی  بــه  وی 
کاهــش حساســیت نتایج آن در میــان مردم برای 
و  کــرد  اشــاره  اقتصادیشــان  تصمیم گیری هــای 
گفت: جو روانی ناشــی از مذاکرات طوالنی مدت 
نیز باعث شــد تا مردم منتظر اتفاقی تازه نباشــند 
و تصمیم گیری هــای تجاری و ســرمایه گذاری خود 

را انجام دهند.

ســلطانی زاده بــا بیــان اینکــه بودجــه ســال 
14۰1 بر اســاس قیمت ارز 23 هزار تومان بســته 
شــد؛ گفت: این موضوع نشــان مــی دهد که کف 
قیمــت دالر کــه اصطاحــا به دالر دولتــی معروف 
است 23 هزار تومان خواهد بود و به هیچ عنوان 

دالر از این قیمت سقوط نخواهد کرد.
وی ادامــه داد: زمزمه هــای حــذف ارز 42۰۰ 
تومانــی نیــز در بــازار وجــود دارد کــه بــار روانــی و 
مالــی ایــن اتفــاق نیز وجــود داد؛ چراکه اســتفاده 
متقاضایــان  بــه جمــع  نیــز  ارز  ایــن  از  کننــدگان 
در ســامانه نیمــا اضافــه خواهنــد شــد و افزایــش 
متقاضیــا در ایــن بــازار باعــث افزایــش قیمــت ارز 
صادرکننــدگان  اســت  ممکــن  امــا  شــد؛  خواهــد 
پتروشــیمی بخشــی از ارز خــود را بــه ایــن تامیــن 

کنندگان اختصاص دهند. 

چالشهایقوانینجدید
مبادالتارزی

رییــس ســابق کانــون صرفــان ایــران دربــاره 
قانــون قاچــاق کاال و ارز کــه فــروش ارز و بیــن 
صادرکننــدگان و واردکنندگان مشــروط به ضوابط 
بانــک مرکــزی کــرده اســت نیــز گفت: در ســالهای 
گذشــته روندهــای مختلــف بســیاری ماننــد: برات 
بــدون تعهــد؛ واردات در مقابــل صــادرات؛ فروش 
کوتــاژ صادراتــی و... را امتحان کردیم و ثابت شــد 

که هر چه این تبادل ها در قالب ضوابط محدودتر 
شــود ســرعت عمل در زمینه اقتصاد کاهش پیدا 
خواهــد کــرد؛ درحالی که اقتصاد نیازمند ســرعت 
عمــل جــا به جایــی ارز اســت؛ اما معمــوال قوانین 
چالش هایــی  و  مشــکات  کــدام  هــر  گذشــته 

داشته اند که وقت گیر بوده است.
وی بــر لــزوم تبادل ارز میان صادرکنندگان و 
واردکننــدگان به واســطه یک صرافــی تاکید کرد و 
گفــت: بایــد به جای ارائه سوبســید بــه واردکننده 

به صادرکننده کمک کنیم.
ســلطانی زاده ادامه داد: این در حالی است 
که صادرکننده ارز خود را به قیمت ســامانه ســنا 
به فروش می رســاند و واردکننده نیز کاالی خود 
را به قیمت سنا وارد می کند؛ در حالی که معموال 
کاالهای وارداتی موجود در بازار به قیمت ارز سنا 
به دســت مردم نمی رســد. ما باید کمک کنیم که 
صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به قیمت واقعی 
عرضــه کننــد. هر قدر بــه صادرکننــده کمک کنیم 
کــه ارز صادراتــی خود را بیشــتر بفروشــد از طرف 
دیگر مالیات بیشــتری به دولت پرداخت میکند و 
سود حاصل از صادرات بیشتری صورت میگیرد و 

صادرات کشور نیز تقویت می شود. 
وی تاکیــد کــرد: ایــن محدودیت هــا موجــب 
انتقــال ســرمایه ها و تبدیــل آنهــا بــه طــای خــام 
خــروج  احتمــال  و همچنیــن  شــود  مــی  ســکه  و 
دیجیتــال  ارزهــای  بصــورت  ارزی  ســرمایه های 

ســرعت خواهــد گرفــت. همچنیــن تبدیــل ارزهای 
خانگــی بــه ارزهــای دیجیتــال شــدت مــی گیــرد و 
عمــا همــه ســرمایه های ارزی داخلــی احتمــاال به 
ارز دیحیتــال در پلتفرم هــا و صرافی هــای خارجــی 

منتقل خواهد شد.
بــرای  راهــکار  ارایــه  بــه  زاده،  ســلطانی 
آزادســازی نــرخ ارز پرداخــت و گفــت: در مــورد 
آزادســازی نــرخ ارز بــرای برداشــتن فاصلــه ارز 
بانکــی و آزاد هــم بــه عنــوان راهــکار جایگزین و 
ارائه راهکارهای ســپرده گذاری ارزهای مردم به 
جــای ســختگیری های کنونــی و قاچــاق شــمردن 
ناگهانــی ارز کــه مخاطــرات آن در بــاال نــام برده 
شــد مــی تــوان بــه عنــوان یــک راهــکار تشــویقی 
بهره برد و با ایجاد فاصله زمانی و مشــوق برای 
بــه چرخــه ســالم اقتصــادی و  ارزهــا  ایــن  ورود 

سیســتم پویای تولید بهره مند شــد.
بانــک مرکــزی اســت  تــوپ در زمیــن  حــاال 
میــان  ارزی  تبــادالت  حــوزه  در  را  ضوابــط  تــا 
واردکننــدگان و صادرکننــدگان تعییــن کنــد کــه 
همین امر شبهاتی به وجود آورده است، چراکه 
آنچــه در بندهــای اصاحیه جدید نوشــته شــده، 
بانــک مرکــزی را مکلــف کــرده تــا ضوابــط خود را 
معاملــه  و  صادرکننــدگان  واردکننــدگان،  بــرای 
گران در بورس تعیین نماید و تجربه تلخ دولت 
گذشــته در ایــن حوزه امید بــه نتیجه مثبت را از 

میان برده است.

براساساعالمبانکمرکزی،در۳ماههسوم
ســالگذشــته1۳۰۰پروانهساختمانیدرشهرتهران
صــادرشــدهکــهدرمقایســهبــاپاییــز1۳۹۹کاهــش

۲۳.۶درصدیداشتهاست.
اقتصــادی  بــر اســاس نماگــر  بــه گــزارش مهــر، 
کشــور در 3 ماهــه ســوم 14۰۰ کــه بانک مرکــزی برای 
بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش ساختمان 
منتشــر کــرده، تنهــا 13۰۰ فقــره پروانه ســاختمانی در 
شــهر تهــران صــادر شــده بــود که در مقایســه بــا دوره 
مشــابه ســال قبل از آن )پاییز 1399( که این شاخص 
)تعداد پروانه های ساختمانی صادره( 17۰۰ فقره بوده 

است، کاهش 23.6 درصدی را نشان می دهد.
پروانه هــای ســاختمانی صــادر شــده در  تعــداد 
پاییــز پارســال نســبت به تعــداد پروانه هــای صادره در 
تابستان و بهار 14۰۰ نیز کمتر بوده و ساخت وساز در 

کشور در پاییز 14۰۰ روند نزولی داشته است.
برآورد می شود، سطح زیربنای طبقات حاصل از 
ایــن تعــداد پروانــه ســاخت 1 میلیــون و 9۰۰ هزار متر 
مربــع باشــد کــه 33.8 درصــد کمتــر از 3 ماهــه ســوم 

1399 است.
در پاییز 14۰۰ در شــهرهای بزرگ 63۰۰ و ســایر 
مناطق شهری 17 هزار و 3۰۰ فقره پروانه ساختمانی 
صــادر شــده کــه در مقایســه بــا پاییز 1399 بــه ترتیب 
37.9 و 27.1 درصد کاهش صدور پروانه ســاختمانی 

رخ داده است.
در کل مناطــق شــهری در 3 ماهــه ســوم ســال 
گذشــته 24 هــزار و 8۰۰ فقــره پروانــه ســاخت صــادر 
شده بود 3۰ درصد در مقایسه با پاییز 1399 کاهش 

داشته است.
بــرآورد ســطح زیربنــای تعداد طبقاتــی که از این 
24 هزار و 8۰۰ پروانه ساختمانی که در پاییز گذشته 
صــادر شــده بــود، 17 میلیــون و 8۰۰ هــزار متــر مربــع 
اســت کــه رشــد منفــی 22.3 درصــدی در مقایســه بــا 

پاییز 1399 داشته است.
در 9 ماهــه 14۰۰ معــادل 4 هــزار و 5۰۰ فقــره 

پروانه ساختمانی در تهران و 87 هزار و 2۰۰ فقره در 
کل کشور صادر شده است.

در  شــده  ســاخته  طبقــات  زیربنــای  ســطح 
 7 تهــران  در   14۰۰ ماهــه   9 ســاختمانی  پروانه هــای 
میلیــون متــر مربــع و در کل کشــور 59 میلیون و 8۰۰ 

هزار متر مربع برآورد می شود.
گفتنــی اســت بیشــترین میــزان رشــد ســاخت و 
ســاز در 5 ســال اخیر به سال 1397 با صدور 1۰ هزار 
و 9۰۰ فقــره پروانــه ســاختمانی در تهــران و 143 هزار 
و 3۰۰ فقره در کل مناطق شهری کشور برمی گردد.

 14 معــادل   )1397( ســال  ایــن  در  همچنیــن 
میلیــون و 3۰۰ هــزار متر مربع ســطح زیربنای طبقات 
ســاخته شــده در تهران و 79 میلیون و 4۰۰ هزار متر 
مربع در همه مناطق شهری بوده که بیشترین میزان 

ساخت و ساز در 5 سال اخیر است.
با این حال بیشــترین میزان رشــد بهای خدمات 
بــا رشــد 59.4 درصــدی  پاییــز 14۰۰  بــه  ســاختمانی 
تعلــق دارد؛ ولــی میــزان رشــد شــاخص تولیــد مصالح 
ســاختمانی 3 ماهه ســوم ســال گذشــته )پاییز 14۰۰( 
معــادل 4۰.7 درصــد بــوده اســت؛ بیشــترین میــزان 
افزایــش مصالــح ســاختمانی بــه ســه ماهه دوم ســال 
 7۰.1 کــه  دارد  اختصــاص   )14۰۰ )تابســتان  گذشــته 

درصد رشد داشته است.
افتشدیدصدورتعدادپروانهساختعلیرغم

آغازنهضتملیمسکن
روند کاهش شــدید صدور پروانه ســاختمانی در 
پاییز 14۰۰ در حالی است که دولت سیزدهم با شعار 
ســاخت 4 میلیــون مســکن در 4 ســال کار خــود را از 

تابستان سال گذشته آغاز کرد.
گفتنــی اســت در روزهــای اخیــر محمــد آئینــی 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت 
بازآفرینــی شــهری بــه کنــدی صــدور پروانــه ســاخت 
انتقــاد کــرده و گفتــه بــود برخــی از شــهرداری ها تا 17 
مــاه دیرتر از زمان درخواســت، پروانه های ســاختمانی 

را صادر می کنند.

مجتمعپتروشیمیکیمیایبندرامامدرسال
گذشــتهباتولید۹۰۰هزارتنانواعمحصوالت،
توانســتبادســتانپرتوانمتخصصانداخلی،
فراترازپیشبینیهابهوظیفهتولیدخودعمل

کند.
پتروشــیمی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بندرامــام، مجتمــع کیمیا که یکــی از مدیریت های 
محســوب  بندرامــام  پتروشــیمی  تولیــد  و  فنــی 
می شــود، در ســال 14۰۰ بــا تولیــد قریــب به 9۰۰ 
هزار تن محصوالت موفق شــد، 93 درصد برنامه 

تولیــد را محقــق کنــد و عملکــرد خــود را مطابــق 
اهتمــام  راســتای  در  شــرکت  کان  سیاســت  بــا 

حداکثری در امر تولید به منصه ظهور برساند. 
ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی واحدهــای 
مجتمــع کیمیــا بــه تبــع برنامه هــای به روزرســانی 
فرآیندهــا و رفــع نقــاط بــا ریســک بــاال، تعمیــرات 
اساســی موفقیت آمیزی را پشــت ســر گذاشتند و 
تاشــگران پتروشــیمی بندرامام توانســتند در این 
مجتمــع فراتــر از پیش بینی ها عمل کنند و عاوه 
بر حرکت عظیم نوسازی واحدها، وظیفه تولیدی 

خود را به نحو احسن به مرحله اجرا برسانند. 
گفتنــی اســت، ایــن عملکــرد تولیــدی کیمیــا 
باعــث شــد تا ایــن مجتمع، در مجمــوع 2۰ درصد 
از ســود خالــص پتروشــیمی بندرامــام را بــه خــود 
اختصاص دهد و همچنین رتبه نخســت به لحاظ 

تحقق تولید نسبت به برنامه را کسب کند. 
دارای  کیمیــا  تولیــدی  و  فنــی  مجتمــع 
آور،  ســوز  ســود   ،MTBE همچــون  محصوالتــی 
گاز کلــر، اســید کلریدریــک، آب ژاول، اتیلــن دی 

کلراید، وینیل کلراید منومر و نمک است.

اقتصادایرانگرفتارتلههایافزایندهنرخارز

رشد منفی ساخت وساز در پاییز ۱۴۰۰

الگویمصرفماهانهبرقخانگیمشخصشد

جذبتسهیالتبانکیبرایتوسعهپروژههایزیربنایی

جایگاهایراندرشاخصآزادیاقتصادی

تولید حداکثری زنجیره 
 کلر و ام تی بی یی

در پتروشیمی بندرامام
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

اعالم برخط خسارت بیمه 
بدنه در بیمه رازی 

در ســال جــاری شــرکت بیمه رازی بــه دنبال ارائه 
خدمــات بــه صــورت برخــط اســت کــه اعــام و ارزیابی 
خسارت بیمه بدنه اتومبیل یکی از این اقدامات است.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
علی اصغر اصالن بیگی- 
معــاون فنــی بیمه هــای 
غیرزندگــی این شــرکت 
و  ســی  مهمــان  کــه 
چهارمین سه شــنبه های 
بــا  بــود،  پاســخگویی 
اشــاره به دســتاوردهای 
قابــل قبول این شــرکت 
در ســال گذشــته گفت: بیمه رازی در سال های گذشته 
به واســطه رونق بازار بورس و فرابورس از عملیات های 
بیمه ای فاصله گرفته بود و این موضوع عاملی شد تا در 
ســال گذشــته در بخش فنی نیاز به تقویت زیرســاخت 
احســاس شــود. او ادامه داد: در ســال 1400 زیرساخت 
بخش درمان بیمه رازی تقویت شد و با تکیه بر سامانه 
ســیناد فرآینــد دریافــت اطالعــات، ارزیابــی و پرداخــت 
خسارت به شدت کاهش یافت و بعد از تائید خسارت 
درمــان ظــرف مــدت 72 ســاعت هزینــه بــه بیمه گــذار 
پرداخــت می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه بیمه گــذار 

نیازی به حضور در شعب بیمه رازی ندارد.
معــاون فنــی بیمــه رازی تصریــح کــرد: در راســتای 
ارائه خدمات نوین ســامانه جدیدی برای اعالم خســارت 
بیمــه بدنــه خودرو طراحی و تحت آزمون های اولیه قرار 
گرفتــه کــه طبــق برنامه ریزی صورت گرفتــه این خدمت 

در خردادماه به صورت برخط عرضه خواهد شد.

بیمه هوشمند چه کسانی 
را برای عضویت در هیات 

مدیره معرفی کرد
بیمه »هوشمند فردا« مجمع موسسین را دیروز 

برگزار کرد.
بــه گــزارش رازپــول این شــرکت که در ســال گذشــته پذیره 
 10 کــه  اســت  کــرده  اعــالم  داده  انجــام  را  خــود  نویســی 
اردیبهشــت بــرای انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره، بررســی 
گزارش هیات موسس از روند تاسیس، تصویب اساسنامه، 

انتخاب بازرس و روزنامه رسمی به مجمع می رود.
داود هــادی  پورســتار-  مهــدی  امراللهــی-  محمــود 
فــر- اکبــر افتخــاری- ســید ایمــان میــری- ســید روح ا... 
حســینی مقــدم- علــی دهقانی- جــالل دهنــوی- محمود 
اعالئی- مهدی جامی- تیمور مرجانی- عبدالرضا عیسوند 
حیدری- ســید نوید میرمطهری- مجید رئیسی دهکردی- 
علــی دهقانــی- ســعید جمشــیدی فــر- ســید علــی اکبــر 
موســوی میری از جمله افرادی اند که برای عضویت در 

هیات مدیره معرفی شدند.

 آغاز پرداخت وام ازدواج

در بانک تجارت
شــعب بانک تجارت در سراســر کشور سال ۱۴۰۱ 
را با تداوم اعطای تســهیات قرض الحســنه ازدواج به 

زوج های جوان آغاز کردند.
بــه گــزارش ایبِنــا بــه نقــل از روابــط عمومــی بانک 
تجــارت، ایــن بانــک در تــداوم ایفــای نقــش مســئولیت 
تســهیل  و  اجتماعــی 
شــرایط ازدواج زوج های 
جــوان، همچنان اعطای 
قــرض  تســهیالت 
در  را  ازدواج  الحســنه 
اولویت برنامه های خود 
قــرار داده و در همیــن 
از  نفــر   204۹ راســتا 
متقاضیــان در فروردین 
ماه امســال تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج خود را از 
ایــن بانــک دریافــت کرده.انــد. 2۹۵۹۸ متقاضــی دیگــر 
نیــز بــا تشــکیل پرونــده در نوبــت دریافــت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج قــرار دارنــد کــه پــس از تکمیــل 
مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده 

از سوی بانک تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد.

بانک سامان، حامی 
صادرکنندگان فرآورده های 

نفت، گاز و پتروشیمی
بانک ســامان در راســتای توجه همیشگی خود به 
صنایــع و صادرکننــدگان، حامــی برگــزاری پانزدهمیــن 
همایــش ســاالنه اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای 
نفت، گاز و پتروشیمی 

کشور شد.
به گزارش ســامان 
پانزدهمیــن  رســانه، 
ســاالنه  همایــش 
اتحادیــه صادرکننــدگان 
نفــت،  فرآورده هــای 
گاز و پتروشــیمی ایــران 
بــا حمایــت ویــژه بانــک 
سامان، بیمه سامان، کارگزاری سامان و صرافی سامان 
برگــزار می شــود. گفتنــی اســت، بانــک ســامان و ســایر 
اعضــای گــروه مالــی پــس از برگــزاری ایــن همایــش بــه 
عضویــت ایــن اتحادیــه درمی آینــد و به عنــوان یــک عضو 
خدمــات مالــی و بیمه ای خــود را به صادرکنندگان نفت، 
گاز و پتروشیمی ارائه خواهند داد. این همایش روز 1۹ 
اردیبهشــت ماه ســال 1401 بــا موضوع »تعــارض منافع، 

مانع تنظیم گری و شفافیت« برگزار خواهد شد.

تخصیص منطقه ای منابع برای 
پرداخت وام در پست بانک

اداره کل اعتبــارات پســت بانــک ایــران بخشــنامه 
»تخصیــص ۵۰ درصــد حداقــل منابــع ســپرده ای هــر 
منطقه جهت اعطای تسهیات به همان منطقه« را به 

تمام شعب بانک در سراسر کشور اباغ کرد.
اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  کل 
ایــران،  بانــک  پســت 
بخشــنامه  برطبــق 
مــورخ   ۳4۳۸72/00
مدیریــت   1400/11/2۳
کل مقــررات، مجوزهای 
بــا  مبــارزه  و  بانکــی 
پولشــویی بانــک مرکزی 

و  تخصیــص   « موضــوع  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
هدایت موثرمنابع بانکی« بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکــی، حداقــل ٥٠ درصد از منابع ســپرده ای تجهیز 
شــده در هــر منطقــه را بــه اعطــای تســهیالت در همــان 
منطقه اختصاص دهند. براساس این بخشنامه، انتقال 
منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق با توجیه 
عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای به همان منطقه، 
در صــورت اختصــاص ٥٠ درصــد از منابــع ســپرده ای به 
همــان منطقــه امــکان پذیــر خواهــد بــود. بر اســاس این 
گــزارش، بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیــر بانکــی کــه 
نسبت مجموع تسهیالت اعطایی آنها در هر منطقه آزاد 
تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به مجموع سپرده های 
آنهــا در همــان منطقــه کمتر از ٥٠ درصد باشــد، موظف 
هستند این نسبت را به حداقل ٥٠ درصد ارتقا دهند.

 رشد ۳۸ درصدی

میزان تسهیالت پرداختی 
بانک ملی ایران

میــزان تســهیات پرداختــی از ســوی بانــک ملــی 
ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی سال گذشته 
بیــش از ۳۸ درصــد نســبت بــه ســال قبــل آن افزایش 

داشته است.
روابــط  گــزارش  بــه 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایران، اطالعــات موجود 
از آمار میزان تســهیالت 
تفکیــک  بــه  پرداختــی 
اقتصــادی  بخش هــای 
از ایــن حکایــت دارد کــه 
طی ســال گذشته بیش 
از 222۶ هــزار میلیــارد 

ریــال تامیــن مالی توســط بانک ملی ایــران صورت گرفته 
اســت. ایــن تســهیالت به ترتیب بــه بخش های خدمات، 
صنعت و معدن، بازرگانی، کشــاورزی و صنایع تبدیلی، 
مسکن و ساختمان و صادرات پرداخت شده است. این 
منابــع در قالــب یــک میلیــون و 24۵ هــزار و ۸71 فقــره 
پرونده تسهیالتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

آب رسانی به روستای 
کلهرود با کمک بانک رفاه

در مراســمی و بــا حضــور مدیــر شــعب بانــک رفاه 
کارگران اســتان اصفهان و جمعی از مســئوالن شاهین 
شــهر و میمــه، پــروژه آب رســانی روســتای کلهــرود بــه 

بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی 
کارگــران،  رفــاه  بانــک 
مدیــر  آرمــان  بهمــن 
شــعب اســتان اصفهــان 
گفــت:  ایــن مراســم  در 
بانــک رفــاه در راســتای 
مســئولیت های  ایفــای 
اجتماعی خود توانســته 

اســت در پــروژه ای مشــارکت کندکــه منافــع آن نصیــب 
پــروژه  افتتــاح  بــا  شــود.  مــی  کلهــرود  روســتای  مــردم 
آب رســانی، مــردم ایــن روســتا از آب آشــامیدنی ســالم 

بهره مند می شوند.
شــایان ذکــر اســت، بانــک رفــاه کارگــران بــا تخصیــص 
اعتبــاری بالــغ بــر۵00 میلیون ریال در پروژه آب رســانی 

روستای کلهرود مشارکت داشته است.

رویکرد موسسه اعتباری 
ملل برای بازاریابی خارجی

مدیرعامــل موسســه اعتبــاری ملــل در ســفر بــه 
خوزســتان ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات در 
این ماه پربرکت از زحمات کارکنان موسســه در تحقق 
اهداف در سال ۱۴۰۰ باالخص استان خوزستان تشکر 

و قدردانی کرد.
موسســه  مدیرعامــل 
تجهیــز  بــه  تاکیــد  بــا 
منابــع  تخصیــص  و 
بهداشــت  رعایــت  بــا 
اعتباری گفت: بازاریابی 
برای کســب ســهم بازار 
خوزســتان  اســتان  در 
را ادامــه دهیــد و حتــی 

می توان بازاریابی را به خارج از مرزها نیز گسترش داد 
تا از منابع کشورهای همسایه استفاده کنیم.

وی ضمــن اشــاره بــه ظرفیت ها و پتانســیل های اســتان 
خوزســتان بیان داشــت: این استان  دارای  ظرفیت های 
صنعتــی و کشــاورزی بســیاری مــی باشــد کــه مــی توان 
بــا کمــک بــه واحدهــای تولیــدی و اشــتغالزایی در جهت 

توسعه استان سرافراز خوزستان قدم برداشت.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت 
بــه شــبکه بانکــی ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد 
کفایت ســرمایه بانک ها، افزایش درآمدهای 
پایدار شــبکه بانکــی و پرداخت بدهی دولت 
بــه بانک هــا شــاهد افزایــش توان تســهیات 

دهی بانک ها هستیم.
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، سید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد 
و دارایی در جلسه رونمایی از سند راهبردها 
و سیاســت های بخش بانکی وزارت اقتصاد و 
دارایــی گفت: ما تــالش کردیم در این راهبرد 
آن چیــزی کــه در قالــب سیاســت های کلــی 
وجــود داشــته را در قالــب راهبردهای اجرایی 
قــرار دهیــم. سیاســت اصلــی وزارت اقتصــاد 

همان نقشه راه رشد غیر تورمی است.
رشــد  بــه  نمی توانیــم  مــا  افــزود:  وی 
اقتصادی غیر تورمی دســت پیدا کنیم مگر با 
اصــالح روش هــای تامیــن مالــی. در اینجا و با 
توجــه بــه حجم تامین مالی اگر شــبکه بانکی 
بخواهد در این مســیر قــدم بردارد حتما خود 
شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت های 
ســالمت بانکی و توانمندی برخوردار باشــد تا 
بتوانــد ایــن اقدام را انجام دهــد، در نتیجه تا 
زمانی که شبکه بانکی اصالح نشود نمی توان 
انتظــار داشــت کــه در نظــام اقتصادی کشــور 

نقش قابل توجهی داشته باشد.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: در ایــن بســته 
کــه به عنــوان راهبردهــای نظام بانکــی آماده 
شــده تــالش شــده تــا از میان تمــام تکلیفاتی 
کــه بــرای بانک ها تعییــن شــده اولویت بندی 
انجــام دهیم. مصوبات تنظیم گرانه چارچوبی 
را بــرای مدیریــت بانــک فراهــم می کنــد امــا 
اینکــه کدام سیاســت مورد توجه بیشــتر قرار 

می گیرد به عهده نظام بانکی است.

نحوه اجرای مصوبات استانی 
در دست بانکها

وی تاکیــد کــرد: ممکــن اســت در برخــی 
سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد 
امــا در نهایــت ایــن مدیــران بانکــی هســتند 
کــه در ایــن خصــوص تصمیم گیــری می کننــد. 

زمانــی  دانش بنیان هــا  و  تولیــد  از  حمایــت 
ممکــن می شــود کــه بانک هــا بــه فعالیت های 
بــه  حتــی  و  ندهنــد  تســهیالت  مولــد  غیــر 
فعالیت هــای مولدی کــه بازدهی پایینی دارند 

نیز تسهیالت ندهند.
وی بــا بیــان اینکــه دانســتن جایــگاه این 
راهبردهــای نشــان می دهــد کــه ایــن بســته 
تعارضــی بــا مصوبــات شــورای پــول و اعتبار و 
بانــک مرکــزی نــدارد، گفت: چهار مــورد یعنی 
بــدون  وام  پرداخــت  اعتبار)تســهیل  هدایــت 
ضامن، تســهیالت بــه دانش بنیان هــا و تولید 
و ...(، انضبــاط مالــی )کاهــش مطالبــات غیــر 
جــاری، بهبود شــاخص های بانکی، رشــد نقل 
و  فناورانــه  راهبردهــای  ارزی(،  انتقــاالت  و 
در نهایــت راهبردهــای خــوزه نظارت)انتشــار 
بــر  نظــارت  دوره،  میــان  مالــی  صورت هــای 
تسهیالت کالن، استرداد سود مازاد دریافتی( 
اســت کــه قدم هــای بزرگی در ایــن زمینه طی 
مــدت اخیر برداشــته شــد کــه این مــوارد باید 

ادامه پیدا کند.
خروجــی نقــل و انتقــاالت ارزی در نظام 
وجــود  بــا  اخیــر  ماه هــای  در  کشــور  بانکــی 
تحریم هــا افزایش چشــم گیری داشــته اســت 
کــه بایــد با تالش مدیران جدید شــبکه بانکی 
تــداوم یابــد. در بحــث راهبردهــای فناورانــه 
وزارت  در  دولتــی  بانک هــای  داده هــای  بایــد 
اقتصــاد و بــه صورت سیســتمی تجمیع شــود 
تــا امــکان نظــارت بهتــر فراهــم شــود. کاهش 
بدهی دولت به بانک ها و ارتقا نظام درآمدی 
بانک هــا از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در 

دستور کار باشد.
خانــدوزی در جمــع خبرنــگاران گفــت: با 
توجــه بــه اینکــه نقشــه راه رشــد غیــر تورمــی 
در ســتاد اقتصــادی دولــت تصویــب شــده و 
اولویت های تحقق شعار سال، الزم است که 
شــبکه بانکــی در ایــن زمینــه فعــال باشــد. در 
نتیجــه اگر بتوانید راهبردهــای عملیاتی را در 
این زمینه داشته باشیم نظام تامین مالی نیز 

باید در این زمینه حرکت کند.

نظارت فصلی بر بانک ها
وی افــزود: بــا توجــه بــه جلســات برگزار 

شــده به یک بســته راهبر رســیدیم که ضمن 
تســهیل تســهیالت دهــی بــه تولیــد، وام های 
خرد ســبب افزایش شــفافیت نیز بشــود و از 
ایــن پــس مــالک نظارت بــر بانک ها براســاس 
نظــارت دو ماهــه و ســه ماهــه ای خواهد بود 
که براســاس این ســند صورت خواهد گرفت. 
امیــدوار هســتیم در پایــان هــر فصــل گزارش 
بانک هایی که نتوانستند به برنامه خود عمل 

کنند را اعالم کنیم.
وزیــر اقتصــاد تاکید کــرد: ما بــرای اینکه 
بانکــی  نظــام  تحــول  سیاســت های  بتوانیــم 
دولت را برای بانک ها ترجمه کنیم الزم بود تا 
اهداف چهار ساله را به اولویت بندی های یک 
ساله تبدیل کنیم. اگر بتوانیم این سند را به 
عنــوان مهم تریــن دســتور کار مشــترک وزارت 
اقتصــاد و بانک هــای دولتــی در نظــر بگیریم، 
این مســیر تبدیل به یک مســیر دائمی تبدیل 
خواهــد شــد. برخــی از مواردی کــه ممکن بود 
بانک ها لیســت بدهکاران را منتشــر نکنند با 
مصوبــه بانــک مرکــزی شــاهد انتشــار لیســت 
بــه مصوبــات  توجــه  بــا  و  بودیــم  بدهــکاران 
قانونــی امیــدوارم تــا ایــن رونــد را بــه صــورت 

مداوم شاهد باشیم.
خانــدوزی گفــت: وقتــی از شــبکه بانکی 
توقــع داریــم در مســیر سیاســت های دولــت 
حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانکها 
دچار کســری منابع نشــوند. با اجرای مواردی 
بانک هــا،  ســرمایه  کفایــت  رشــد  جملــه  از 
افزایــش درآمدهــای پایــدار  شــبکه بانکــی و 
بانک هــا شــاهد  بــه  پرداخــت بدهــی دولــت 
افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها باشیم.
ســازمان  غیرقطعــی  گــزارش  براســاس 
میلیــارد  هــزار   ۳00 کشــور  کل  حسابرســی 
تومــان بدهــی دولــت بــه شــبکه بانکی اســت 
کــه امیــدوار هســتیم پرداخــت بخشــی از این 
بدهی هــا را در ســال جــاری داشــته باشــیم تا 

بانک ها تقویت شوند.

سه محور اصلی در سند جدید 
نظام بانکی کشور دیده شد

وزارت  بیمــه  و  بانــک  معــاون  حســینی 
اقتصــاد و دارایــی در ایــن نشســت گفــت: از 

ابتــدای دولــت ســیزدهم و در راســتای ایجــاد 
متعــددی  اقدامــات  بانکــی  نظــام  در  تحــول 
صــورت گرفتــه اســت. در بســته ای کــه امروز 
رونمایــی می شــود، تاکیــدات رئیــس جمهــور، 
مــوارد مــورد تاکیــد وزیــر اقتصــاد و همچنیــن 
ســند تحول دولت که اخیرا ابالغ شــده مورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. در این ســند برخی 
موضوعــات کــه مربــوط به ســال 1401 و برخی 
موارد که مربوط به افق سال 1404 است، در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامــه داد: تــالش شــده تــا در جهت 
تحقق شــعار ســال جاری شاخص های مربوط 
بــه شــرکتهای دانش بنیــان بنیــان نیــز در این 

سند در نظر گرفته شود.
بــه گــزارش تســنیم، براســاس اطالعات 
ارائــه شــده از ســوی وزارت اقتصــاد و دارایی، 
ســند راهبردهــا و سیاســت های بخش بانکی 
وزارت اقتصــاد و دارایــی کــه امــروز از آن رو 
نمایی شــد، شــامل چهار راهبــرد اصلی یعنی 
هدایــت اعتبــار، انضبــاط مالــی، اســتفاده از 
راهبردهــای فناورانــه و خــود تنظیمــی اســت. 
همچنیــن مســئولیت اجرای ایــن راهبردها به 
عهــده مدیــران عامــل بانک ها قرار داده شــده 
است و مدیران بانک ها موظف هستند تا هر 
دو مــاه یکبــار گــزارش اجــرای ایــن ســند را به 

وزارت اقتصاد ارائه کنند.

رشــد  مرکــزی  بانــک  اعــام  اســاس  بــر 
اقتصادی بدون نفت در سه ماهه سوم سال 
۱۴۰۰ حدود ۵.۸ درصد بوده است، همچنین 
تولیــد ناخالــص داخلی به قیمــت پایه در این 
مقطع زمانی ۳.۷ درصد گزارش شده است.

بــه گزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی، 
شــاخص های عمــده اقتصــادی در ایــن نشــریه 
در ســه بخــش واقعی، خارجــی و مالی تفکیک 

شده است.
بخــش واقعــی شــامل حســاب های ملی، 
و  قیمــت  رونــد  ســاختمان،  انــرژی، صنعــت، 
یــا  بازرگانــی داخلــی اســت و در بخــش دوم 
پرداخت هــا،  تــراز  بــه  خارجــی  بخــش  همــان 
بدهی هــای  سررســید  خارجــی،  بدهی هــای 
کشــور  خارجــی  بازرگانــی  وضعیــت  خارجــی، 
و نــرخ ارز اشــاره شــده اســت؛ همچنیــن در 

بخــش مالی بــه تفکیک نرخ های ســود بانکی، 
متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.
رشــد  مرکــزی  بانــک  اعــالم  اســاس  بــر 
اقتصادی بدون نفت در ســه ماهه ســوم سال 
1400 حدود ۵.۸ درصد بوده اســت، همچنین 
تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمت پایــه در این 

مقطع زمانی ۳.7 درصد گزارش شده است.

 رشــد بخش خدمات در ســه ماهه ســوم 
اســت،  بــوده  درصــد   ۸ از  بیــش  قبــل  ســال 
 همچنین رشد بخش کشاورزی نیز منفی 2.۵ 

درصد بوده است.
بخــش  منفــی  رشــد  اســاس  ایــن  بــر 
ســاختمان در فصل پاییز ادامه داشــته و رشــد 
منفی ۵.۸ درصدی از سوی بانک مرکزی برای 

سه ماهه سوم سال قبل، اعالم شد.

و  راهبردهــا  اقتصــاد،  وزارت  ســوی  از 
سیاســت های بخش بانکی در جهت حمایت 
بــه  تولیــدی  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از 

مدیران شبکه بانکی ارائه شد.
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، راهبردها و سیاست های بخش بانکی 
در راســتای شــعار ســال و حمایــت از تولیــد 
دانش بنیان امروز از سوی معاونت امور بانک 
و بیمــه وزارت اقتصــاد در جمــع مدیران عامل 

شبکه بانکی در وزارت اقتصاد ارائه شد.
در این جلســه مدیرکل دفتر امور بانکی 
و بیمه وزارت اقتصاد گفت: برای اولین بار در 
تاریــخ نظام بانکــی سیاســت ها و راهبردهای 
بــه بخــش  بــا هــدف هدایــت منابــع  بخــش 
اعتبــاری،  مؤسســات  مالــی  انضبــاط  تولیــد، 

تنوع بخشی به روش تأمین مالی و اعتبارات 
و بهبــود کیفیــت رابطــه مؤسســات اعتباری و 

مردم تدوین شد.
به گفته قربان اســکندری، براساس این 
راهبردهــا بانک هــا از ســرمایه گذاری در طــال، 

سکه، امالک و مستغالت منع شدند.
بانک هــا  ســاختار  وی،  گفتــه  بــه 
خــود  بــر  نظــارت  و  خودتنظیمــی  براســاس 
بانــک انجــام می شــود و در راســتای هدایــت 
اعتبــار و انضبــاط مالــی و افزایــش فناوری و 
همچنیــن ممنوعیت ســرمایه گذاری بانک در 
طــال و امــالک و مســتغالت از جملــه خریــد 
از  غیــر  و  مســکونی  و  تجــاری  مجتمع هــای 
مواردی که از روش تملیک به بانک می رسد 

ممنوع شده است.

مدیــرکل دفتر امــور بانکی و بیمه وزارت 
اقتصــاد افزود: مؤسســات مالــی اعتباری باید 
سیاســت اعتباری خود را که در ســال گذشته 
تهیــه شــده اســت را ظــرف یک مــاه بــه وزارت 

اقتصاد تسلیم کنند. 
اولویــت  را هــم گفــت:  ایــن  اســکندری 
اعطــای اعتبــارات بــه طرح هــای دارای توجیــه 
فنی، اقتصادی، زیست محیطی و با پیشرفت 

باالی ۸0 درصد اختصاص یابد. 
براســاس سیاســت های  وی،  گفتــه  بــه 
بخــش بانکــی، مدیریــت مؤسســات اعتبــاری 
باید نسبت مانده تسهیالت اعطایی به مانده 
درصــد  میــزان 7۵  بــه  حداقــل  را  ســپرده ها 
رعایت کند و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 
بعــد از احــراز صالحیــت وام گیرنــده و کســب 

اطمینــان از بازگشــت اصــل و ســود وام هــا و 
رعایت منابع و مصارف، تسهیالت اعطا کنند. 
بــه گفته مدیرکل بانکی، مؤسســاتی که 
ســال قبل فاقد عملیات بوده اند امســال باید 
حداقــل یــک  درصــد از تســهیالت خــود را بــه 
شــرکت های دانش بنیــان بدهنــد و همچنیــن 
مؤسســات اعتباری مجاز هســتند تا 10 درصد 
از اعتبارات خود را به شرکت های دانش بنیان 
و خالق ارائه کنند و مؤسســات مالی اعتباری 
برای تحقیق و توســعه به ابزارهایی در جهت 
تدویــن ترازنامــه و زیرســاخت های الزم اقــدام 

کنند.
وی همچنیــن گفت: بانک هــا حداقل 10 
درصــد در انتشــار اوراق گام نســبت بــه ســال 

قبل رشد داشته باشند.

محدثه ملک پور

بازار سرمایه از نشست دو طرف ذینفع 
را تســهیل مــی کنــد، یعنی کســانی که دارای 
وجوه هســتند )سرمایه گذاران( و کسانی که 

نیاز به وجوه دارند. 
توانایــی  ارزیابــی  بــرای  ســرمایه گذاران 
و عملکــرد یــک شــرکت قبــل از تصمیم گیــری 
درباره ســرمایه گذاری بــه اطالعات نیاز دارند. 
مالــی  نظــر  از  می تــوان  را  شــرکت  عملکــرد 
ایــن  بــه  ســهام  بــازده  ســنجید.  غیرمالــی  و 
معناست که سهامداران انگیزه سرمایه گذاری 
سرمایه خود را به امید کسب بازده متناسب 
با ســرمایه ســرمایه گذاری شــده دارند. این به 
ایــن دلیل اســت که بازده باال در یک شــرکت 
نشــان دهنده توانایــی شــرکت در ایجاد ســود 

است.
ســود مورد نظر ســودی است که شرکت 
بــرای توســعه عملکــرد شــرکت در  می توانــد 
ایــن  ایــن،  بــر  عــالوه  کنــد.  اســتفاده  آینــده 

بــه  پرداختــی  ســود  میــزان  می توانــد  ســود 
سرمایه گذاران را تعیین کند. بنابراین بازدهی 
برای جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
در نظــر گرفتــه می شــود. بــازده ســهام آتــی را 
می توان به عنوان انتظار بازده سهام با توجه 

به سرمایه گذاری انجام شده تعبیر کرد.
تأثیــر  ســرمایه گذاران  بــر  بــاال  بــازده 
می گــذارد کــه بــه نوبــه خــود ســرمایه گذاران 
را عالقمنــد بــه ســرمایه گذاری وجــوه خــود در 
بازار ســرمایه می کند. از نــرخ بازده باالیی که 
شرکت به سرمایه گذاران خواهد داد، می توان 
عملکرد شرکت را نشان داد. عالوه بر این که 
بــا نــرخ بازدهــی باال می تــوان تأثیــر مثبتی بر 
ســهامی که ســرمایه گذاران در بازار ســرمایه، 
مــوارد  گذاشــت،  کرده انــد  ســرمایه-گذاری 
متعــددی از جملــه رســوایی های حســابداری 
همچــون حسابرســی و عــدم افشــای ســرمایه 

فکری نیز رخ می دهد. 
توســط  بایــد  مالــی  صورت هــای  کیفیــت 
اشــخاص خارجــی یــا شــرکت های حســابداری 

عمومی که شــخص ثالث مســتقل هســتند نیز 
بررســی شــود. احــزاب بیرونــی بایــد اســتقالل 
امــر کیفیــت  ایــن  کــه  باشــند  نگــرش داشــته 
اطالعــات  می کنــد.  ایجــاد  خوبــی  حسابرســی 
مربــوط بــه عملکــرد شــرکت را می تــوان تحــت 
تأثیــر عواملــی ماننــد محافظــه-کاری قــرار داد. 
محافظه کاری سود را قابل پیش بینی تر می کند 
به طوری که ســود با کیفیت تر می شــود و بازده 
ســهام را بیشــتر می کنــد. ایــن زمانــی در تضــاد 
اســت کــه نشــان می دهــد هیــچ رابطــه ای بیــن 

محافظه کاری و بازدهی سهام وجود ندارد.
نکتــه ایــن اســت که مدیریت ســود برای 
انتقــال اطالعاتــی که باید در شــرکت در مورد 
رونــد ســود بلندمدت باشــد، انجام می شــود. 
بــازده ســهام قــادر اســت عملکــرد شــرکت را 
در آینــده بــا بازدهــی بــاال پیش بینــی کنــد که 
می توانــد ســود ایجــاد کنــد، جایــی کــه ســود 
می توانــد عملکرد شــرکت را در آینده توســعه 
دهد. همچنین قادر به تعیین اندازه تقســیم 
اســت.  ســرمایه گذاران  بــه  پرداختــی  ســود 

بــر اســاس پیش زمینــه بــا توجــه بــه موضــوع 
محافظه کاری، مدیریت سرمایه فکری و سود 
بــر بــازده آتــی ســهام، پیامدهایی بــرای بازده 

سهام وجود دارد.
بــا  نبایــد  همیشــه  بــاال  بــازده  امــا 
ســرمایه گذاری های پرخطــر همراه باشــد. این 
امر می تواند در یک بازار منطقی اتفاق بیفتد 
کــه ســهامدارانی کــه مســتحق درآمد شــرکت 
هستند و مسئولیت ریسک بخشی از شرکت 
را کــه نماینــده هر ســهم هســتند، را بر عهده 
دارند. دو نوع ســهام عبارتند از: ســهام عادی 
و ســهام ممتاز. ســهامداران عادی در تصمیم-
گیــری از جملــه عضویــت یا عــدم عضویت در 
شــرکت دیگــر و دریافــت ســود ســهام تعییــن 
شــده توســط مدیریــت حــق انتخــاب دارنــد. 
ســهامداران ممتــاز معمــوالً حقوقــی ندارنــد، 
امــا حداقل ســود ســهام را دریافــت می کنند. 
بنابرایــن، می توان نتیجه گرفت که بازده آتی 
سهام، بازده مورد انتظار سهام در طول زمان 

به عنوان اطالعات فعلی بازار است.

تأثیر سرمایه فکری، محافظه کاری، مدیریت سود بر بازده سهام آتی و تأثیرات آن بر بازده سهام
دیدگاه

ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در طا و اماک 

روایت بانک مرکزی از رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۰

خاندوزی خبرداد: بدهی ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی
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قیمت پایه )ریال(مساحت بالکنمساحت کفطبقه استقرارشماره قطعه تفکیکیموضوعردیف
122,000,000,000ندارد1523طبقه سوم623رستوران1
11,650,000,000ندارد50.75زیر همکف1یک باب مغازه2
8,000,000,000ندارد26.6زیر همکف3یک باب مغازه3
6,300,000,000ندارد24.34زیر همکف15یک باب مغازه4
5,400,000,000ندارد35/19زیر همکف23یک باب مغازه5
7,350,000,000ندارد23زیر همکف30یک باب مغازه6
7,150,000,000ندارد22.3زیر همکف31یک باب مغازه7
8,350,000,000ندارد27.9زیر همکف32یک باب مغازه8
8,350,000,000ندارد27زیر همکف33یک باب مغازه9
7,450,000,000ندارد31.1زیر همکف50یک باب مغازه10
6,550,000,000ندارد20.45زیر همکف55یک باب مغازه11
6,000,000,000ندارد70/18زیر همکف56یک باب مغازه12
5,000,000,000ندارد60/18زیر همکف57یک باب مغازه13
5,200,000,000ندارد19.2زیر همکف59یک باب مغازه14
11,250,000,000ندارد51زیر همکف60یک باب مغازه15
8,700,000,000ندارد32.2زیر همکف61یک باب مغازه16
6,000,000,000ندارد20زیر همکف62یک باب مغازه17
5,450,000,000ندارد50/19زیر همکف63یک باب مغازه18
7,250,000,000ندارد20.1زیر همکف65یک باب مغازه19
5,550,000,000ندارد18.45زیر همکف66یک باب مغازه20
5,750,000,000ندارد19.1زیر همکف68یک باب مغازه21
5,550,000,000ندارد18.55زیر همکف69یک باب مغازه22
4,700,000,000ندارد16.7زیر همکف70یک باب مغازه23
4,900,000,000ندارد16.85زیر همکف73یک باب مغازه24
5,050,000,000ندارد16.85زیر همکف74یک باب مغازه25
4,700,000,000ندارد16.85زیر همکف75یک باب مغازه26
6,600,000,000ندارد20.6زیر همکف76یک باب مغازه27
5,550,000,000ندارد18.55زیر همکف80یک باب مغازه28
5,100,000,000ندارد18.3زیر همکف81یک باب مغازه29
6,200,000,000ندارد19.34زیر همکف102یک باب مغازه30
5,100,000,000ندارد18.3زیر همکف104یک باب مغازه31
5,500,000,000ندارد18.2زیر همکف105یک باب مغازه32
5,250,000,000ندارد18.72زیر همکف110یک باب مغازه33
19.3310.212,200,000,000همکف183یک باب مغازه34
16.578.310,150,000,000همکف192یک باب مغازه35
67/1910.6114,800,000,000همکف226یک باب مغازه36
19.6410.2212,250,000,000همکف230یک باب مغازه37
10/209.6613,000,000,000همکف262یک باب مغازه38
18.929.811,900,000,000همکف263یک باب مغازه39
24/11527.845,000,000,000همکف297یک باب مغازه40
19.9211.413,350,000,000همکف301یک باب مغازه41
10,150,000,000ندارد50.63طبقه اول303یک باب مغازه42
7,100,000,000ندارد25.32طبقه اول304یک باب مغازه43
7,200,000,000ندارد26.61طبقه اول305یک باب مغازه44
5,950,000,000ندارد23.7طبقه اول310یک باب مغازه45
5,300,000,000ندارد20.46طبقه اول320یک باب مغازه46
5,850,000,000ندارد21.73طبقه اول324یک باب مغازه47
6,000,000,000ندارد23طبقه اول325یک باب مغازه48
6900000000ندارد26.52طبقه اول329یک باب مغازه49
7,200,000,000ندارد25.2طبقه اول333یک باب مغازه50
7,400,000,000ندارد89/26طبقه اول334یک باب مغازه51
7,750,000,000ندارد27.58طبقه اول335یک باب مغازه52
8,400,000,000ندارد29طبقه اول336یک باب مغازه53
8,300,000,000ندارد32.3طبقه اول337یک باب مغازه54
7,800,000,000ندارد35.63طبقه اول339یک باب مغازه55
6,800,000,000ندارد26.23طبقه اول344یک باب مغازه56
6,650,000,000ندارد25.53طبقه اول347یک باب مغازه57
6,500,000,000ندارد24طبقه اول348یک باب مغازه58
6,100,000,000ندارد23.35طبقه اول350یک باب مغازه59

قیمت پایه )ریال(مساحت بالکنمساحت کفطبقه استقرارشماره قطعه تفکیکیموضوعردیف
6,300,000,000ندارد23.31طبقه اول352یک باب مغازه60
5,050,000,000ندارد19.39طبقه اول357یک باب مغازه61
5,500,000,000ندارد20.31طبقه اول359یک باب مغازه62
5,050,000,000ندارد20.23طبقه اول360یک باب مغازه63
5,300,000,000ندارد21.19طبقه اول363یک باب مغازه64
5,350,000,000ندارد21.47طبقه اول367یک باب مغازه65
5,050,000,000ندارد12/20طبقه اول370یک باب مغازه66
4,750,000,000ندارد18.88طبقه اول379یک باب مغازه67
4,700,000,000ندارد18.55طبقه اول380یک باب مغازه68
4,950,000,000ندارد74/18طبقه اول390یک باب مغازه69
4,750,000,000ندارد20.31طبقه اول392یک باب مغازه70
4,150,000,000ندارد18.1طبقه اول416یک باب مغازه71
4,750,000,000ندارد19.82طبقه اول421یک باب مغازه72
5,000,000,000ندارد19.18طبقه اول428یک باب مغازه73
6,600,000,000ندارد20.66طبقه اول433یک باب مغازه74
4,800,000,000ندارد19.18طبقه اول443یک باب مغازه75
4,300,000,000ندارد68/18طبقه اول445یک باب مغازه76
4,800,000,000ندارد20طبقه اول446یک باب مغازه77
4,850,000,000ندارد33/19طبقه اول457یک باب مغازه78
4,750,000,000ندارد19طبقه اول459یک باب مغازه79
4,300,000,000ندارد26طبقه اول463یک باب مغازه80
4,000,000,000ندارد26.61طبقه اول464یک باب مغازه81
4,250,000,000ندارد24.44طبقه دوم485یک باب مغازه82
5,350,000,000ندارد26.77طبقه دوم486یک باب مغازه83
4,750,000,000ندارد24.93طبقه دوم487یک باب مغازه84
4,950,000,000ندارد26طبقه دوم492یک باب مغازه85
5,300,000,000ندارد28طبقه دوم493یک باب مغازه86
5,150,000,000ندارد28.61طبقه دوم494یک باب مغازه87
5,400,000,000ندارد33.73طبقه دوم496یک باب مغازه88
3,350,000,000ندارد20.24طبقه دوم497یک باب مغازه89
4,350,000,000ندارد24طبقه دوم508یک باب مغازه90
3,750,000,000ندارد22.14طبقه دوم525یک باب مغازه91
3,150,000,000ندارد18.5طبقه دوم538یک باب مغازه92
4,450,000,000ندارد21.85طبقه دوم542یک باب مغازه93
4,150,000,000ندارد20طبقه دوم562یک باب مغازه94
3,150,000,000ندارد19.44طبقه دوم563یک باب مغازه95
4,100,000,000ندارد20.15طبقه دوم620یک باب مغازه96
1,580,000,000ندارد17.5زیرزمین3یک واحد انباری97
1,700,000,000ندارد18.75زیرزمین8یک واحد انباری98
1,620,000,000ندارد18زیرزمین11یک واحد انباری99
1,100,000,000ندارد11.12زیرزمین21یک واحد انباری100
1,060,000,000ندارد15.1زیرزمین26یک واحد انباری101
1,150,000,000ندارد16.38زیرزمین29یک واحد انباری102
1,300,000,000ندارد18.44زیرزمین31یک واحد انباری103
1,260,000,000ندارد18زیرزمین34یک واحد انباری104
1,710,000,000ندارد19زیرزمین42یک واحد انباری105
1,740,000,000ندارد19.31زیرزمین43یک واحد انباری106
1,790,000,000ندارد19.81زیرزمین44یک واحد انباری107
1,960,000,000ندارد21.7زیرزمین45یک واحد انباری108
1,250,000,000ندارد15.2زیرزمین65یک واحد انباری109
1,470,000,000ندارد16.3زیرزمین66یک واحد انباری110
1,290,000,000ندارد14.27زیرزمین72یک واحد انباری111
1,200,000,000ندارد13.28زیرزمین76یک واحد انباری112
1,200,000,000ندارد13.25زیرزمین82یک واحد انباری113
1,100,000,000ندارد15.6زیرزمین123یک واحد انباری114
1,100,000,000ندارد15.6زیرزمین141یک واحد انباری115
1,100,000,000ندارد15.6زیر زمین184یک واحد انباری116
1,100,000,000ندارد15.6زیر زمین187یک واحد انباری117
1,100,000,000ندارد15.6زیر زمین188یک واحد انباری118

مدیریت امور شــعب بانک کشــاورزی در تهران بزرگ ، در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برســاند. در همین راســتا تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری میالد قائم ؛ به نشــانی خیابان قزوین ؛ نرســیده به ســه راه آذری ، نبش خیابان 16 
متری امیری به پالک ثبتی 2340و2341 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش 10تهران را با مشــخصات ذیل به فروش می رســد. متقاضیان می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده و بازدید واحدهای تجاری و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 1401/2/11 لغایت 1401/2/22 
همه روزه به جز ایام تعطیل از ســاعت 9 الی 12 ، به مدیریت امور شــعب بانک کشــاورزی در تهران بزرگ، به نشــانی تهران، خیابان ســتارخان، 

نبش خیابان حبیب اللهی مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت به همراه سایر مستندات ساعت 12 مورخ 1401/2/22 و بازگشایی پاکت ها مورخ 1401/2/24 
در محل مدیریت و با حضور اعضا کمیسیون فروش صورت می گیرد. حضور شرکت کنندگان اختیاری و منوط به هماهنگی قبلی و ارائه رسید 
تحویل پاکت مزایده و کارت شناسایی معتبر می باشد. اعالم برنده مزایده منوط به تائید فرآیند مزایده توسط ادارات ذی ربط ستادی خواهد بود. 

شماره تلفن های 66554647 -021 ، 66554672-021 جهت کسب اطالعات بیشتر آماده پاسخگویی می باشند.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده :

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی است که متقاضیان باید وجه مذکور را به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
 به حســاب شــماره 605853725 / شــبا IR-1401-6000-0000-0006-0585-3725  به نام مدیریت شــعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ واریز و 

اصل رسید را به همراه سایر اسناد و مدارک تحویل دهند. 
2- متقاضیان باید مدارک خود را شــامل ) فرم پیشــنهاد قیمت و فرم شــرایط مزایده و اقرارنامه ( در  پاکت در بســته به همراه اصل رســید واریز 

سپرده شرکت در مزایده به بانک تحویل نموده و رسید اخذ نماید.
3- بازدید از امالک مورد مزایده قبل از شرکت در مزایده و مطالعه اسناد و مدارک مربوطه برای متقاضیان ضروری است.

4- در خصوص واگذاری قطعه شماره 623 ) رستوران (  تعداد 80 واحد پارکینگ به همراه رستوران قابل واگذاری می باشد که به ازاء هر پارکینگ 
مبلغ 1/000/000/000 ریال به قیمت پایه رستوران اضافه خواهد شد.

5- واگذاری قطعات مربوط به انباری به صورت مجزا امکان پذیر نبوده و صرفا یک انباری با هر مغازه تجاری قابل واگذاری خواهد بود.
6- با هر واحد تجاری امکان واگذاری پارکینگ با قیمت پایه هر واحد 1/000/000/000 ریال ) حداکثر 2 پارکینگ ( میسر می باشد.

7- وضعیت کمی و کیفی امالک مورد مزایده ) اعم از کاربری، مساحت و ... ( بر اساس اسناد و مدارک در اختیار بانک بوده و الزم است متقاضیان 
قبل از خرید و شرکت در مزایده از وضعیت حقوقی و ثبتی اسناد و عوارض و مالیات و بدهی های احتمالی متعلقه اطمینان حاصل نمایند.

8- کلیه مطالبات تامین اجتماعی، دارایی، شهرداری، رفع بازداشتی های احتمالی بعد از سند رهنی، حق الوکاله وکیل و غیره مربوط به ملک به عهده 
برنده مزایده می باشد.

9- مساحت واحد ها تقریبی و غیر قطعی بوده و نیازمند مراجعه خریداران و بررسی دقیق آن می باشد  .
10- کلیه هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شــهرداری، هزینه های معوق مربوط به انشــعابات و شــارژ و هرگونه هزینه دیگر و بدهی های 

احتمالی بر عهده خریدار خواهد بود.
11- واگــذاری از طریــق مبایعــه نامــه بــوده کــه پس از اخذ مفاصاحســاب های مربوطه توســط خریدار و پس از حصول شــرایط قــراردادی، از طریق 

وکالت نامه و یا حسب مورد، انتقال قطعی در دفتر اسناد رسمی، منتقل خواهد گردید . 
12- اولویت خرید در شرایط مساوی و پیشنهاد قیمت برابر با متصرف فعلی واحد )منوط به اثبات ادعای تصرف و قبول بانک( خواهد بود . 

13- در صورت وجود معارض قانونی با اسنادرسمی و متیقن نسبت به هر واحد ، مزایده نسبت به واحد مزبور لغو خواهد شد.
14- کلیه امالک با وضع موجود واگذار می گردد. لذا برای امالکی که دارای متصرف می باشند، تخلیه و خلع ید و رفع تصرف بر عهده خریدار می باشد. 

در خصوص برخی از واحدها قابلیت واگذاری به صورت تخلیه شده میسر می باشد.
15- فروش کلیه قطعات صرفا به صورت نقدی می باشد.

16- مهلت تکمیل وجه در خصوص کلیه واحدها به استثنا رستوران ، حداکثر یک ماه از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده و در خصوص رستوران، حداکثر 
3ماه از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده خواهد بود.

17- بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد داللت بر قبول بانک ندارد و قبول پیشنهاد خریدار 
منوط به ابالغ کتبی به وی خواهد بود. 

18- هزینه خرید اسناد مزایده 1/000/000ریال می باشد.
19- هزینه درج آگهی و کارشناسی ملک به عهده برنده مزایده می باشد.

توجه : عرصه و اعیان مندرج در فهرست ذیل براساس مترمربع و قیمت پایه امالک بر حسب ریال می باشد .

شناسه : 1309501
م الف : 399
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آگهی استفاده از حق تقدم
 شرکت آرد گندمین باختر )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۲۱5۱ به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰35۰۷۴ 
به اطالع کلیه سهامداران شرکت آرد گندمین باختر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۱5۱ 
به شناسـه ملی ۱۰۶۶۰۰۳5۰7۴ میرسـاند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
در روز یکشـنبه مـورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و تفویـض اختیـار عملـی نمـودن افزایـش سـرمایه بـه 
هیـات مدیـره نظـر بـه اینکـه مقـرر اسـت سـرمایه شـرکت از مبلـغ )۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( به 
مبلغ )۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( منقسـم به - ۳۰ هزار – سـهم یکصد هزار ریالی با نام از طریق 
مطالبـات و یـا آورده نقـدی افزایـش یابـد از کلیـه سـهامدارن محتـرم شـرکت درخواسـت 
میشود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام 
استفاده نمایند و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره ۱۳۱۹۳۰۱۱۲۴۲۰۹ 
شـرکت نزد بانک سـپه شـعبه شـهید امامی کرمانشـاه – واریز و فیش واریزی مربوطه را 
به دفتر شرکت واقع در کرمانشاه شهرستان سنقر کلیایی کیلومتر ۴ جاده باوله روبروی 
پلیس راه کارخانه آرد واحد مالی تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، 

هیات مدیره می تواند سـهام باقیمانده را به سـایر متقاضیان واگذار نماید.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای رمضانعلـی رسـتمی دارای شـماره شناسـنامه ۶۴7۹7۸۸۴۲7 بـه شـرح دادخواسـت 
به کالسه ۱۴۰۱-۶-۱۱۱ در این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده کـه شـادروان نورعلـی رسـتمی بـه شـماره شناسـنامه ۳۱۸ در تاریـخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ در 
اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصر اسـت به 
۱- رمضانعلـی رسـتمی فرزنـد نورعلـی بـه ت.ت: ۱۳۳7/۸/۲ کدملـی: ۶۴7۹7۸۸۴۲7 ۲- 
علی اکبر رسـتمی فرزند نورعلی به ت.ت: ۱۳5۰/۱۱/۱7 کدملی: ۶۴7۹۴۱۱۴7۱ ۳- عباس 
رسـتمی فرزنـد نورعلـی بـه ت.ت: ۱۳5۳/۹/۱۹ کدملـی: ۶۴7۹۴۱۲۶۶۴ ۴- فاطمـه رسـتمی 
فرزنـد نورعلـی بـه ت.ت: ۱۳۳۴/5/۴ کدملـی: ۶۴7۹۴۰75۹۸ 5- صغـری رسـتمی فرزنـد 
نورعلـی بـه ت.ت: ۱۳۳۸/۴/۱ کدملـی: ۶۴7۹۴۰۸۱7۹ ۶- ثریـا رسـتمی فرزنـد نورعلـی بـه 
ت.ت: ۱۳۴۲/۸/۱۰ کدملـی: ۶۴7۹۴۰۸55۳ 7- عصمـت رسـتمی فرزنـد نورعلـی به ت.ت: 
۱۳55/۶/5 کدملی: ۶۴7۹۴۱۴۸۱۰ ۸- بتول رستمی فرزند نورعلی به ت.ت: ۱۳۴7/۱۲/7 
کدملی: ۶۴7۹۴۱۱۴۶۳ ۹- کبری اروجی فرزند شـعبانعلی به ت.ت: ۱۳۱۲/۸/۲۰ کدملی: 
۳۲۰ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسـی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین 

آگهـی ظـرف مـدت یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. م.الـف: ۱۹۴
قاضی حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف قهاوند

آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای پرویـز فاطمـی کیـا بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصدق به مهـر دفترخانه ۶۶ 
همـدان برابـر وارده شـماره ۰۰۱۲۸۰- مـورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰5 مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
سـه دانـگ مشـاع پـالک ۱۲۰۳۶ فرعـی از ۱ اصلـی واقـع در حومه/بخـش دو همـدان بـه 
شماره مسلسل ۸۶۹7۸7 و دفتر الکترونیکی شماره ۱۳۹۹۲۰۳۲۶۰۳۴۰۱۰۳7۱ به علت 
جابجایی مفقود گردیده و نزد کسـی در بیع شـرط نیسـت ،لذا به اسـتناد تبصره الحاقی 
به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی مدعی انجام 
معامله و یا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی طی مدت 
۱۰ روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند 
معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهی و نرسـیدن 
اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت 
المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد. مراتـب بر اسـاس آخریـن اطالعات 

سیسـتم جامع تهیه و گزارش شـده اسـت.م.الف: ۱۹۶ 

حمید سلگی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ شهرستان همدان

آگهی اخطار اداری پرونده کالسه 93۰۰۱۶۲
بدین وسـیله به علی اکبر معصومی نام پدر : حسـین شـماره شناسـنامه ۴۳7 به 
نشـانی گرمسـار خیابـان جانبـازان شـرقی پـالک ۲۲۲ واحـد ۱۱ و شـرکت شـهرکهای 
صنعتی سـمنان به نشـانی سـمنان میدان اسـناندارد و شـرکت ماد الکترون شـرق 
بـه نشـانی گرمسـار شـهرک صنعتـی نبـش پژوهـش در خصـوص پرونـده کالسـه 
۹۳۰۰۱۶۲ علیـه شـما و لـه بانـک تجـارت نظـر بـه مراجعـه کارشناسـان اداره ثبـت 
گرمسـار و عـدم همـکاری آن شـرکت جهـت ورود و انجـام کارشناسـی شایسـته 
اسـت در اسـرع وقـت و ظـرف یـک هفتـه از تاریـخ ابـالغ نسـبت بـه همـکاری بـا 
کارشناسـان مربوطـه بـا مراجعـه بـه واحـد اجـرای اسـناد رسـمی گرمسـار اقدامـات 
الزم را مبـذول داریـد در غیـر ایـن صـورت وفـق مـاده ۹۸ آیین نامه اصالحی مراتب 
از طریـق دادسـتانی پیگیـری مـی گـردد. بدیهـی اسـت مسـئولیت ایـن امـر و ورود 

هـر گونـه خسـارت بـر عهـده شـما مـی باشـد. 
شناسه :   ۱3۱۱۱۶۱

مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- 
مهدی صابری منش

آگهی تغییرات شـرکت مهندسـی پارین کنترل سـهامی خاص به شـماره ثبت ۱۳7۱۸5 و 
شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۳۰۱۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای 
مدیریت مفاهیم حسـاب جامع حسـابداران رسـمی به شناسـه ملی ۱۰۱۰۳5۶۴۸۰۳ به 
سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم شوقی بیگی به شماره ملی۰۰۴۴7۰۶۳۹۱ به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سـال مالی انتخاب گردیدند .
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )۱3۱۰۸۱۸(
آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه تامیـن پرشـیا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ۸5۶۱۲ و 
شناسـه ملـی ۱۰۱۰۱۳۰۰7۱۶ بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق 
العـاده مـورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۱  تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : موسسـه حسابرسـی و بهبـود 
سیسـتمهای مدیریـت مفاهیـم حسـاب جامـع بـه شناسـه ملـی ۱۰۱۰۳5۶۴۸۰۳ بسـمت 
بـازرس اصلـی وآقـای ابراهیـم شـوقی بیگـی بشـماره ملـی ۰۴۴7۰۶۳۹۱ به سـمت بازرس 

علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب گردیدنـد .
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )۱3۱۰۸۲۰(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه فـن اوا سـهامی عـام بـه شـماره ثبـت ۱۹۹۳۳۶ و شناسـه ملـی 
۱۰۱۰۲۴۱۱۴7۹ بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۰ تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد : آقـای محمدعلـی فرقانـی الـه آبـادی بـه کـد ملـی 55۱۹7۶75۲۱ بـه نمایندگـی 
بـه  ملـی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴  بـه شناسـه  عـام(  گـذاری صدرآریـن )سـهامی  از شـرکت سـرمایه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره.- آقـای محمـد مردانـی شـهر بابـک به کـد ملـی ۳۱۴۹۱۰۶7۳7 به 
نمایندگی از شـرکت فناوران طلوع شـبکه )سـهامی خاص( به شناسـه ملی ۱۰7۴۰۰۴۹۶۰۰ 
بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل. - آقـای احسـان متولیـان بـه کـد ملـی 
۰۰57۹۰۱۱۸۱ بـه نمایندگـی از شـرکت خدمـات ارتباطـی رای تـل )سـهامی خـاص( بـه شناسـه 
ملـی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸ بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره. آقـای حمیدرضـا نائینـی بـه کـد ملـی 
۳۲5۹۰۰7۶۸7 بـه نمایندگـی از شـرکت رشـد پایـدار ایرانیـان )سـهامی خـاص( بـه شناسـه 
ملـی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۱۰ بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره- آقـای ابوالفضـل الـه قلـی زاده بـه کـد 
ملـی ۱۳۸۱۸۳۱۸۹۳ بـه نمایندگـی از شـرکت سـرمایه گـذاری آتیـه صبـا )سـهامی خـاص( بـه 
شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳7۴۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. تعیین شدند - کلیه اسناد و اوراق 
تعهدآور از جمله چک ، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت و اوراق عـادی و مکاتبـات اداری بـا امضـای مدیـر 
عامـل منفـرداً همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیـاب مدیـر عامـل بـا امضـای یکـی از اعضای هیئت 
مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت. - هیئـت مدیـره بـه اسـتناد مـاده ۳7 اساسـنامه 
قسـمتی از اختیـارات خـود را بشـرح ذیـل بـه مدیـر عامـل تفویـض نمـود. - نمایندگـی شـرکت 
در برابر صاحبان سـهام، اشـخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسـات خصوصی. - تهیه 
آئیـن نامـه هـای اجرائـی شـرکت جهـت پیشـنهاد بـه هیئـت مدیـره. - تهیـه دسـتورالعمل های 
اجرائـی مربـوط بـه آئیـن نامـه هـای مصـوب هیئـت مدیـره. - تهیـه و پیشـنهاد برنامـه و بودجـه 
شرکت. - دریافت مطالبات در وجه شرکت و پرداخت دیون آنها. - مبادرت به تقاضا و اقدام 
در مورد ثبت هر گونه اختراع و عالمت تجاری و یا خرید، تحصیل اختراعات و ورقه اختراع 

و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. - اقامه هر گونه 
دعـوی و دفـاع از هـر گونـه دعـوی اعـم از حقوقـی و کیفـری بـا داشـتن تمام اختیـارات راجع به 
امر داوری، شامل: حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و 
اسـترداد سـند، تعییـن جاعـل، ارجـاع دعـوی بـه داوری و تعییـن داور و بطـور کلـی اجرای کلیه 
تکالیـف ناشـی از قانـون داوری، تعییـن وکیـل بـرای دادرسـی و حـق توکیـل و توکیل در توکیل 
بـه غیـر ولـو کـراراً و عـزل و تجدیـد انتخـاب او بـا تعییـن وکیـل دیگری بجای او ، تعیین مصدق 
و کارشـناس، دعـوی خسـارت ، اسـترداد دعـوی، جلـب شـخص ثالـث و دفـاع از دعـوی ثالـث، 
اقـدام بـه دعـوی متقابـل و دفـاع از آن، تأمیـن مدعـیً بـه، تقاضـای توقیـف اشـخاص و امـوال 
از دادگاه هـا، اعطـای مهلـت بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت، درخواسـت صـدور بـرگ اجرائی 
و تعقیـب عملیـات اجرائـی و اخـذ محکـوم بـه بنـام شـرکت، چـه در دادگاه هـا و چـه در ادارات 
و دوائـر ثبـت اسـناد بـر اسـاس قوانیـن جـاری کشـور. - نصـب و عـزل کلیـه مامـوران و کارکنان 
شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام 
و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چهارچوب 
آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت. - تنظیم و عقد قرارداد با کارکنان و مشاوران 
شـرکت و امضـاء آن. - عـزل و نصـب معاونیـن و مدیـران مسـتقل شـرکت در چهارچـوب آئیـن 
نامـه هـای شـرکت بـه اسـتثنای باالتریـن مقـام مالـی. - بـه امانـت گـذاردن هـر نـوع اسـناد و 
مـدارک و وجـوه در صنـدوق هـای دولتـی و خصوصـی و اسـترداد آنها براسـاس تصویب هیئت 
مدیـره. - بررسـی و اقـدام جهـت دریافـت اعتبـار و هرگونـه تامیـن مالـی از بانکهـا بـر اسـاس 
ضوابط قانونی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. - تنظیم خالصه صورت دارائی 
و دیـون شـرکت هـر شـش مـاه یکبـار و ارائـه آن بـه بـازرس قانونـی شـرکت. - تنظیـم صـورت 
دارائـی و دیـون شـرکت پـس از انقضـای سـال مالـی و همچنیـن ترازنامـه و حسـاب عملکـرد و 

حسـاب سـود و زیـان شـرکت و گزارشـات مربـوط بـه قانـون مبـارزه بـا پولشـوئی 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)۱3۱۰۸۲۱(

آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه کسـب و کار ناربـن شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبـت 57۲۲۹۹ و شناسـه ملـی ۱۴۰۰۹7۶۸۱۸5 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره 
مـورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۴  تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه 
آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهران ، بخش مرکزی ، شـهر تهران، محله عباس آباد-
اندیشـه ، خیابـان میـر عمـاد ، کوچـه دوم ، پـالک -۱۸ ، طبقـه دوم ، واحـد ۳ کـد پسـتی 

۱5۸7۹۹۴۸۱5 تغییـر یافـت .
  سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها

و موسسات غیرتجاری تهران )۱3۱۰۸۲9(

 بهبود وضع آب قشم
با بهره برداری از 3 سایت 

نمک زدایی
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان اعالم 
کرد که با بهره برداری از 3 سایت نمک زدایی باسعیدو 
)غرب(، ســلخ )مرکز( و تورگان )شــرق( قشــم، بیش از 
۱۲ هــزار متــر مکعــب در شــبانه روز بــه ظرفیــت تولید 
ایــن شهرســتان اضافه شــده که باعــث بهبود وضع آب 

روستاهای قشم خواهد شد.
عبدالحمید حمزه پور در گفت وگو با ایســنا افزود: 
آبفا در این راستا برنامه ریزی الزم برای اجرای پروژه های 
مهــم آبرســانی با هــدف تامین نیاز آبی هرمــزگان بویژه 
مناطــق روســتایی انجــام داده اســت کــه تکمیــل آنها به 

پایداری وضعیت آب استان خواهد انجامید.
او بــه مشــکالت آب روســتاهای قشــم اشــاره کــرد 
و افــزود: بســیاری از روســتاهای ایــن شهرســتان بویــژه 
روســتاهای واقــع در غــرب جزیــره بــا کمبــود آب مواجه 
هستند که با هدف تامین نیاز آبی مردم این شهرستان 

احداث سه آب شیرین کن در دستور کار است.
هرمــزگان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
همچنین به تامین نیاز آبی رضوان و روســتاهای بخش 
مرکــزی بندرعبــاس از محل آب شــیرین کن خلیج فارس 
اشــاره کــرد و افــزود: اتصــال شــهر فیــن و این روســتاها 
بــه خــط انتقــال تامیــن و انتقــال آِب خلیــج فــارس، آب 
مــورد نیــاز جمعیتــی بالــغ بــر ۲۴ هــزار و ۲۰۰ نفــر بــه 
پایداری الزم خواهد رســید. حمزه پور همچنین با اشــاره 
به مصوبات ســفر اســتاندار هرمزگان به شهرستان های 
خمیر و حاجی آباد و بررسی وضعیت آب این مناطق در 
شــورای اداری، از جدیت آبفا برای به ســرانجام رســیدن 
ایــن مصوبــات خبــر داد. بــه گفتــه او، آب کهورســتان و 
رویــدر شهرســتان خمیر نیز با پیش بینــی صورت گرفته 
از محل آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب هرمزگان همچنین با 
قدردانــی از مشــارکت نیــروی دریایــی ســپاه گفت: برای 
بهبــود وضعیت آب اســتان پیش بینی هایــی برای اجرای 
پروژه هــای مشــارکتی با قــرارگاه امام حســن مجتبی)ع( 

صورت گرفته است که با جدیت در حال انجام است.

اختصاص ۶۴۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای سهمیه قیر 

رایگان در ایالم
معــاون اســتاندار ایالم از اختصــاص ۶۴۰ میلیارد 
ریــال اعتبــار ســهمیه قیــر رایگان بــرای آســفالت معابر 

درون شهری استان خبر داد.
ســعید هژبــری در نشســت جــذب اعتبــارات قیــر 
رایــگان موضــوع بنــد )ز( تبصره )۱( قانــون بودجه ۱۴۰۰ 
بر تدوین شیوه نامه اجرای آسفالت تاکید و اظهار کرد: 
اعتبــار ســهمیه قیــر رایــگان اســتان ۶۴۰ میلیــارد ریــال 
اســت که شــهرداری ها بایــد بریای دریافت ســهمیه قیر 
رایگان و پیمان سپاری اقدام کنند و تا قبل از پایان سال 

مالی عملیات اجرای آسفالت معابر به اتمام برسد.
او بــر رعایــت اســتانداردها و ضوابــط فنــی فراینــد 
حمل، پخت و پخش تاکید و تصریح کرد: با استفاده از 
خدمات آزمایشگاه کیفیت اجرای آسفالت تامین شود.
معــاون اســتاندار ایــالم گفــت: تهاتــر قیــر رایــگان 
ممنــوع اســت و تمــام ســهمیه دریافتــی بایــد صرفــا در 
قالــب آســفالت بــا کیفیــت مطلــوب در ســطح معابــر 

محدوده  شهرستان ها مصرف شود.

اخبـــــــــــــــــار بلوکه شدن زمین های شهرک 
 صنعتی خدابنده مانع

از توسعه آن شده است
 فرمانــدار شهرســتان خدابنــده عنــوان کــرد کــه 
بلوکــه شــدن زمین هــای شــهرک صنعتــی خدابنــده از 
ســوی سودجودیان مانع از اســتقرار واحدهای تولیدی 

و توسعه این شهرک شده است.
جــواد تاراســی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: وضــع 
شــهرک صنعتــی خدابنــده در واقــع ایــن اســت کــه ایــن 
شهرک هم زمین دارد و هم ندارد؛ زمین های موجود آن 
در اختیار افرادی گذاشــته شــده اســت که طی سال ها، 
نه خود در آنها واحدی را ایجاد کرده اند و نه آن زمین ها 

به دلیل بدون استفاده ماندن تعیین تکلیف شده اند.
او با بیان اینکه این مشــکل در اغلب شــهرک های 
صنعتی اســتان نیز کم و بیشــی وجود دارد، اظهار کرد: 
شــرکت شــهرک های صنعتــی بایــد در ایــن خصــوص از 
طریق شورای حفظ حقوق بیت المال، به تعیین تکلیف 

زمین های بلوکه شده اقدام کند.
فرمانــدار شهرســتان خدابنده بــه وجود تقاضاهای 
قطعــات  تولیــد  واحدهــای  راه انــدازی  بــرای  متعــدد 
بتنــی، تولیــد ادوات کشــاورزی و تولیــد پوشــاک در این 
شهرســتان اشــاره و اظهــار کــرد: به دلیل مشــکل بلوکه 
بودن زمین های شهرک صنعتی، در تالش هستیم تا با 
ایجاد محدوده هایی در ســایر مناطق شهرســتان، زمینی 
را بــرای اســتقرار ایــن فعالیت هــا تامیــن کنیم. تاراســی 
افزود: در این راستا ایجاد یک محدود ۲۰ هکتاری برای 
اســتقرار واحدهای تولید پوشــاک و تولید قطعات بینی 
در خدابنــده در دســتور کار اســت. او گفــت: بــا ایجــاد 
ایــن محدوده هــای اختصاصــی از خــرد شــدن زمین هــای 
و  می شــود  جلوگیــری  نیــز  شهرســتان  در  کشــاورزی 
واحدهــای تولیدی که در زمینه های یکســان و مشــابهی 
فعالیــت دارنــد می تواننــد در یــک محل مســتقر شــوند. 
شهرســتان خدابنده در جنوب اســتان زنجان واقع شده 
و بــا حــدود پنج هــزار کیلومترمربع وســعت، یک چهارم 
مســاحت ایــن اســتان را بــه خود اختصاص داده اســت. 
ایــن شهرســتان بــا 5 بخــش، 7 شــهر و بیــش از ۲۲۰ 

روستای دارای سکنه، ۱۶۴ هزار نفر جمعیت دارد.

مطالبه ۱۸۰ میلیارد تومانی 
 پیمانکاران پروژه

بجنورد-جنگل گلستان
زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت  معــاون 
حمل ونقــل کشــور از بدهــکاری ۱۸۰ میلیــارد تومانــی 
ایــن شــرکت بــه پیمانــکاران پــروژه راهســازی در محور 
در  طــرح  ایــن  اجــرای  بابــت  بجنورد-جنــگل گلســتان 
محــدوده خراســان شــمالی و تــالش ایــن شــرکت برای 

جذب منابع و پرداخت این مطالبه خبر داد.
محمدرضــا کدخــدازاده به خبرنــگار ایرنا گفت: این 
میــزان، مطالباتی اســت که ثبت شــده، بــه یقین میزان 

بدهی ما به این پیمانکاران بیش از این رقم است.
او گفــت: در صورتــی کــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 
تکمیل این پروژه راهسازی در اختیار قرار گیرد، ساخت 
این راه تا یک و نیم سال دیگر به اتمام می رسد و تمام 

مسیر به صورت ۴ خطه زیر بار ترافیک می رود.
زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت  معــاون 
حمل ونقــل افــزود: از مســئوالن اســتان انتظــار مــی رود 
بــرای جــذب منابــع و نیــز گنجانــده شــدن ایــن پــروژه 
در مصوبــات ســفر پیــش روی دولــت بــه اســتان تــالش 
داشــته باشــند، ایــن محــور عالوه بــر اینکــه بــرای مــردم 
خراســان شــمالی اهمیــت دارد، بــه عنــوان راه ملــی و 
حتــی بین المللــی دارای اهمیــت اســت، ایــن محور برای 
کشــور اهمیــت دارد و ســرعت دادن بــه اجــرای آن بایــد 
در اولویــت کشــور قــرار گیــرد. کدخــدازاده خاطرنشــان 
کــرد: اکنــون ۴خطه کــردن حدود ۳5 کیلومتر از مســیر 
بجنورد-جنگل گلســتان در حوزه خراســان شــمالی باقی 
مانــده و تکمیــل آن هــزار و ۱۰۰ تــا هــزار و ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان اعتبــار نیــاز دارد. او دربــاره اهمیــت ایــن محــور 
گفــت: ایــن مســیر از شــرقی ترین مرزهــا تــا غربی تریــن 
مرزهای کشور را پوشش می دهد و ارزش ترانزیتی دارد 

و می تواند زمینه ساز توسعه این استان باشد.

 مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام از اجرای بیش از 3۰ هزار طرح 
اشتغال  برای اقشار اجتماعی ویژه خبر داد.

 محمــد ترکمانــه با اعــالم این خبر اظهار 
کرد: بنیادبرکت امسال ۳۰ هزار و 5۰۰ طرح 
اقشــار  بــرای  را  اجتماع محــور  اشــتغال زایی 
اجتماعی ویژه و آسیب پذیر در سراسر کشور 

اجرا می کند.
 او یادآور شد: این اقشار اجتماعی ویژه 
و آســیب پذیر شــامل زنان سرپرســت خانوار، 
و  شــهدا  خانــواده  کولبــران، سوخت کشــان، 
ایثارگران، طالب و خانواده هایشان، معلولین 
خانــواده  معلــول،  دارای  خانواده هــای  و 
کــودکان بازمانــده از تحصیــل و افــرادی کــه 
مهاجــرت معکــوس کرده و به روستاهایشــان 

بازگشته اند می شود.
کــرد:  تاکیــد  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل   
اجرای این ۳۰ هزار و 5۰۰ طرح اشتغال زایی 
ایجــاد ۱۰5 هــزار فرصــت شــغلی مســتقیم و 
غیرمســتقیم را برای این اقشــار ویژه و ســایر 
افــراد بــه دنبال دارد.  به گفته ترکمانه، حجم 

کل ســرمایه گذاری بــرای راه انــدازی طرح هــای 
اشــتغال  اقشــار اجتماعــی ویژه و آســیب پذیر 
در ســال جــاری 5۴ هــزار و ۹۰۰ میلیارد ریال 

است.
کــرد:  تصریــح  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
بــر  برکــت  بنیــاد  فعالیت هــای  درصــد   ۸۰
توانمندســازی اقتصادی، اشــتغال و معیشت 
مردم متمرکز اســت و اشــتغال زایی مأموریت 

اصلی بنیاد به شمار می رود.
 ترکمانــه بــا ارائــه آماری دربــاره عملکرد 
کــرد:  بیــان  اشــتغال  حــوزه  در  بنیــاد  ایــن 
اشــتغال زایی  طــرح  هــزار  امــروز ۱۹۰  بــه  تــا 
اجتماع محــور در مناطــق محــروم و روســتایی 
کشــور اجــرا شــده کــه ایجــاد قریــب بــه ۶۰۰ 
هزار فرصت شغلی خرد و خانگی را به دنبال 

داشته است. 

تســهیل گران  شــبکه  امــروزه  افــزود:  او 
بنیاد برکت با ۳۲ هزار مقام و مسئول محلی 

در ارتباط مستمر هستند.
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر فعالیت 
بنیــاد برکــت در سراســر کشــور خاطرنشــان 
کــرد: ۱۲ هــزار روســتا و ۳۹۰ شهرســتان در 
تمامــی اســتان ها تحــت پوشــش فعالیت های 

اشتغال زایی بنیاد برکت قرار دارند.

اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
سیســتان و بلوچســتان از بهره بــرداری دو 
پل شــیله و نهراب تا پایان ســال جاری در 
محــور ترانزیتــی زاهــدان- زابــل در شــمال 

این استان خبر داد.
عطاء الــه اکبــری در گفت وگو با ایســنا 
در بازدیــد از روند احداث بزرگراه در قطعه 
۳ و ۴ محــور زاهــدان- زابــل بــا اعــالم ایــن 
بــر  پــل مهــم  ایــن ۲  کــه ســاخت  مطلــب 
مــی رود،  پیــش  زمانبنــدی  برنامــه  اســاس 
ابــراز امیــدواری کــرد پــل نهــراب تــا پایــان 
اردیبهشــت جــاری و پل بزرگ شــیله نیز تا 

پایان سال آماده بهره برداری شود.
ایمــن،  عبــوری  ترافیــک  برقــراری  او 
ساماندهی و ایمن سازی ابنیه فنی، افزایش 
عمــر مفیــد راه و ابنیــه، جلوگیــری از بســته 

ســیالب های  وقــوع  زمــان  در  مســیر  شــدن 
احتمالــی را از مهمتریــن دالیــل احــداث پــل 
در محورهای مواصالتی اســتان عنوان کرد و 
افــزود: پل نهــراب بطول ۱۹۲ متر و ۸ دهانه 
از وقفــه چندیــن ســاله در  ۲۴ متــری بعــد 
ســاخت آن بــا پیگیری هــای ایــن اداره کل در 
تخصیــص منابــع مالــی در مدت ۹ مــاه اخیر 
تکمیــل و تــا پایــان اردیبهشــت جــاری آمــاده 

بهره برداری می شود.
اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
سیســتان و بلوچســتان افــزود: تاکنون ۶۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای احــداث این ۲ 
پل مهم در شــمال سیســتان و بلوچســتان 
و  تکمیــل  بــرای  و  اســت  شــده  هزینــه 
بهره برداری از آنها نیز افزون بر ۴۰ میلیارد 

تومان اعتبار مورد نیاز می باشد.

اکبــری اتمــام پروژه هــای نیمــه تمام را 
و  راه  کل  اداره  اولویت هــای  مهمتریــن  از 
شهرســازی شــمال سیســتان وبلوچســتان 
ذکــر کــرد و گفــت: ایــن اداره کل نظــر بــه 
اهمیــت تکمیــل پــل ماشــکید در جلوگیری 
ارتباطــی  مســیرهای  شــدن  مســدود  از 
طغیــان  زمــان  در  مهرســتان  شهرســتان 
رودخانه های محلی، سال گذشته عملیات 
احــداث ایــن پــل را بطــول ۱5۰ متــر بــا 5 
دهانه ۳۰ متری بعد از وقفه حدود ۹ سال 

به اتمام رساند.
او بــا بیــان اینکه افزایــش ایمنی کاربران 
جاده ای، صیانت از مزیت ترانزیتی سیســتان 
و بلوچســتان و همچنین فراهم شــدن زمینه 
جــذب ســرمایه گذار ضــرورت احــداث بزرگراه 
را در ایــن اســتان دوچنــدان می کنــد، گفــت: 

بــا برنامه ریــزی انجام شــده در نظــر داریم در 
صورت تامین منابع مالی امســال هم همانند 
ســال گذشــته شــاهد بهره بــرداری از حداقــل 
۸۰کیلومتــر شــبکه بزرگراهــی و راه اصلــی در 
محورهــای زاهــدان- زابــل، زاهــدان -بیرجنــد، 
زاهدان- نصرت آباد، زاهدان -خاش، زاهدان- 
میرجــاوه، گوهرکــوه - بزمــان و زابــل - زهــک 

باشیم.
در پایــان مدیــر کل راه و شهرســازی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان تاکید کرد: 
تمــام تــالش ایــن اداره کل بــر ایــن اســت 
کــه به ســرعت بــا اتمــام پروژه هــای درحال 
شــبکه  جدیــد  قطعــات  آغــاز  و  ســاخت 
بزرگراهــی اســتان را کامــل و عقب ماندگی 
تاریخــی در ایــن حــوزه را در کمتریــن زمان 

ممکن جبران کند.

رئیس امور آب مهاباد حجم آب پشــت 
ســد این شــهر با ۱۸ میلیون لیتر افزایش در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱۷۷ 

میلیون متر مکعب رسید.
رضــا جهیــن در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهار 
کــرد: اکنــون تراز ســد مهاباد به  هــزار و ۳57 
متــر از ســطح دریاهــای آزاد رســیده کــه ایــن 
مقــدار حــدود ۳ متــر بیشــتر از تــراز ســد در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.
او بــا بیــان اینکــه اکنــون حجــم ورودی 
آب بــه ســد مهاباد به ۱۰ متــر مکعب بر ثانیه 
رســیده اســت، ادامه داد: دبی خروجی آب از 
ســد ایــن شهرســتان هــم ۱.5 متــر مکعــب بر 
ثانیــه اســت کــه از ایــن میــزان بــرای مصــرف 
اســتفاده  صنعــت  و  شــرب  زیســت محیطی، 

می شــود. رئیــس اداره امــور آب مهاباد اضافه 
کــرد: از ابتــدای ســال جــاری نیــز تاکنــون 5۲ 
ایــن مخــزن در  از  میلیــون متــر مکعــب آب 
چندیــن نوبــت با دبی کنترل شــده به ســمت 

دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.
جهین، همچنین از شــهروندان خواست 
به رعایت نظافت در اطراف سد و جلوگیری از 
آلودگی آب در باالدســت ســد حساس باشند 
و در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلف، موارد 
 ۴۴۴۲۲۲۲۰۸۱ تمــاس  شــماره  طریــق  از  را 
بالفاصله مراتب را به این اداره اطالع دهند.

بــا  برخــورد  تشــدید  از  همچنیــن  او 
متصرفــان حاشــیه دریاچــه ســد مهابــاد خبــر 
داد و گفت: براســاس دستور دادستانی تمام 
دســتگاه های اجرایــی و متولــی حریم و بســتر 

ســد مکلف هســتند با قید فوریت تصرفات و 
تغییــر کاربری هــای غیر مجاز را به دادســتانی 
گــزارش دهنــد تا در اســرع وقت آزادســازی و 
رفــع تصرف اراضی حاشــیه ســد مهاباد انجام 

شود.
رئیــس اداره امــور آب مهاباد تاکید کرد: 
تمــام باغ هــای احــداث شــده در فاصلــه ۱5۰ 
متــری بســتر ســد مهابــاد غیرقانونــی بــوده و 
هیــچ مجــوزی تحــت عنــوان کاربــری بــاغ در 
اطــراف ایــن دریاچــه بــرای آن صــادر نشــده 

است.
متــر  میلیــون   ۱۹7 دارای  مهابــاد  ســد 
مکعــب ظرفیــت اســمی و ۱7۲ میلیــون متــر 
مکعــب ظرفیــت مفیــد اســت کــه عــالوه بــر 
تأمین آب شرب شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار 

از اراضی کشــاورزی این شهرســتان را نیز زیر 
پوشش قرار می دهد.

ایــن ســد کــه در ضلــع غربــی ایــن شــهر 
احداث شــده اســت تنها یک کیلومتر با شــهر 
فاصله دارد و به همین لحاظ نزدیک ترین سد 
به مناطق مسکونی در جهان به شمار می آید.

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـر اقتصــاد
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تورم یا توهم صعودی؟
راضیه حسینی

رئیــس بانــک مرکــزی: »تــورم در اکثــر کشــورهای 
جهان صعودی شده اما در ایران نزولی است.«

لطفــاً زود قضــاوت نکنیــد. بــه نظر ما آقــای رئیس 
کامــاً درســت گفته انــد. چــرا؟ االن خمدت تــان عــرض 
می کنیــم.  تــورم یعنــی 
و  فزاینــده  »رونــد 
در  افزایــش  نامنظــم 

قیمت ها«
افزایــش  در  شــما 
هیــچ  قیمت هــا 
بی نظمــی ای می بینیــد؟ 
نظــم  بــا  کاالهــا  همــه 
جــا  یــک  ترتیــب  و 
نشســته اند و بــه نوبــت افزایش قیمــت می خورند. اصاً 
نظمــی که مــا در افزایش قیمت کاالها داریم هیچ جای 

دنیا ندارد.
 اول هفته که شروع می شود خبرهای گرانی یکی 
یکــی می رســد. از لبنیــات و گوشــت تا نــان و ماکارونی. 
آخــر هفته ها هم معمــوالً خبر تکذیب گرانی یک چیزی 

می رسد. که اول هفته بعد، تأیید می شود. 
مهــم این اســت که هیچ وقــت کاالیی از نظم خارج 
نشــده و ارزان نمی شــود. اگــر یــک وقــت چیــزی زیــادی 
گــران شــد، همــه صنوف، حتــی صنف پرنــدگان تزئینی، 
هم دست به کار شده و قیمت ها را آن قدر باال می برند 
کــه بــاز هم نظــم به هم نخورد. اگــر کاالیی یک هو افت 
قیمت پیدا کرد، همگی دســت به دســت هم می دهند، 
بهش آب قند می خورانند، از جا بلندش می کنند، چندتا 
ســیلی، جهت شوک، بهش می زنند تا دوباه اوج بگیرد. 

شوک بازاری که می گویند دقیقاً همین است. 
ایــن  جهــان،  کشــورهای  اکثــر  متأســفانه  امــا 
هماهنگی و اتحاد را ندارند. برای همین همیشه گرفتار 
تورم باال هستند. مثاً همین ترکیه، نظم قیمتی ندارد. 
سیســمونی هایش طــوری ارزان اســت کــه اگــر دو ســه 
میلیــون پــول در حســابت باشــد می توانی چنــد چمدان 
بخــری و بیــاری. ولــی باقی امکاناتش گــران و برای از ما 

بهتران است. 
حــاال کــه خوب فکــر می کنیــم می بینیم ما مشــکل 
تــورم صعــودی نداریــم. معضــل توهــم صعــودی داریم. 
کاش ایــن را می شــد یک جوری حل کــرد. تعجب نکنید 
اگر همین فردا خبر رسید:»ما اقتصاد برتر جهانیم.« یا 
»ایران خودرو و ســایپا بهترین شــرکت های خودروسازی 
جهان هســتند.«، »تهران پاک ترین شــهر جهان شد.«، 
»جنــگل ســراوان گیــان، بی زباله تریــن نقطــه در جهان 
شناســایی شــد. جای که حتی یک تکه آشغال چسبیده 

به پای مگس هم روی زمین پیدا نمی شود.«
 ادامه این قصه با شما...

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــاون اول رئیس جمهــوری، در نامه ای 
بــه وزیــر بهداشــت، بــرای جــو حاکم بــر حوزه 
دارو ابــراز نگرانــی کرده و خواســتار رســیدگی 

به این موضوع شده است.
ایــن روزهــا بــازار دارویی کشــور بــه دلیل 
دارو،  تولیدکننــدگان  مالــی  و  ارزی  مشــکات 
در شــرایط ســختی به سر می برد. به طوری که 
دســت اندرکاران صنعت دارو نسبت به اوضاع 

تولید و تأمین دارو، ابراز نگرانی می کنند.
معــاون  مخبــر  محمــد  حــال،  همیــن  در 
اول رئیــس جمهــوری نیــز در نامــه ای بــه بهرام 
عین اللهــی وزیــر بهداشــت، جــو دارو را خیلــی 
بــد توصیــف کرده و خواســتار رســیدگی به این 

موضوع شده است.
اما، وزیر بهداشــت، هر گونه مشــکل در 
تأمین دارو را رد کرد و گفت: در کشور مشکل 
گرانــی دارو نداریــم. با توجه به تأمین ارز برای 
مــواد اولیــه و دارو، تولیــد داخلــی دارو تقویت 
داروهــای ضــروری، هیــچ  مــورد  در  می شــود. 
مشــکلی نداریــم و شــاید در مــورد مکمل هــای 
داخلــی  مشــابه  دارای  کــه  خارجــی  تقویتــی 
هســتند، مشــکاتی وجــود داشــته باشــد امــا 
در داروهــای تولیــد داخل که نیــازی به واردات 

مشابه خارجی آن نیست، مشکلی نداریم.
وی افــزود: برخــی بیمــاران مزمــن مرتبــاً 
از دارو اســتفاده می کننــد امــا برخــی بیمــاران، 
در مقطعــی ممکــن اســت نیــاز به دارو داشــته 
باشــند. یکــی از طرح های ما بــرای بیمارانی که 
همواره نیاز به دارو دارند، ارسال دارو به درب 
منــزل آنهــا اســت، تــا دچــار زحمــت و مشــکل 

نشوند.
ایــن در حالــی اســت کــه دســت اندرکاران 
صنعــت داروســازی کشــور، بر خــاف اظهارات 
وزیــر بهداشــت، نگــران آینده صنعت هســتند 
و نســبت بــه خطــر ورشکســتگی شــرکت های 
دارویــی کشــور هشــدار داده اند. بــه طوری که 
الیاس کهزادی عضو سندیکای صاحبان صنایع 
داروهــای انســانی ایــران، در گفت وگــو با مهر، 
بــه وضعیــت بحرانــی شــرکت های داروســازی 
اشــاره کــرد و گفــت: طــی چنــد ســال گذشــته 
هزینه های دســتمزد و ســربار با تورم متوســط 
۴۵ درصــدی افزایــش یافته اســت. بهای خرید 
مــواد اولیــه نیز در این ســال ها مجموعاً حدود 
۸ تــا ۹ برابــر شــده اســت. این در حالی اســت 
که قیمت فروش محصوالت دارویی با نسبتی 

بســیار پایین تر رشــد کرده و در نتیجه عملکرد 
شرکت های تولیدکننده دارو به مرز زیان دهی 

رسیده است.
وی بــه تبعــات اصاح نشــدن قیمت دارو 
اشــاره کــرد و افــزود: بــه ازای هــر روز تأخیــر 
در اصــاح نــرخ فــروش دارو، صنعــت صدمــه 
ایــن صدمــات شــامل  کــه  جدی تــری می بینــد 
شــرکت ها،  شــدن  ضعیــف  ماننــد  مــواردی 
نهایتــاً  و  شــرکت ها  از  بســیاری  ورشکســتگی 
خروج سرمایه از صنعت توسط سرمایه گذاران 

خواهد بود.
حقوقــی  محمدمهــدی  حــال،  همیــن  در 
فعــال صنعــت دارو، بــا عنــوان ایــن مطلــب که 
نشانه های زیان دهی تولید دارو در شرکت های 
داروســازی کشــور از سال گذشــته نمایان شده 
نشــان  آمــاری  داده هــای  کــرد:  تاکیــد  اســت، 
اقــام  مــورد  در  قیمــت  اصــاح  اگــر  می دهــد 
دارویــی  شــرکت های  نگیــرد،  صــورت  دارویــی 
زیــان ده خواهنــد شــد. بــا ایــن وضعیــت تنهــا 
زمانی که اصاح و افزایش نرخ دارو به بیش از 
۳۰ درصد برســد می توانیم انتظار حاشیه سود 

برای شرکت های داروسازی داشته باشیم.
مشــکات  حــل  بــرای  اگــر  افــزود:  وی 
اقتصــادی شــرکت های دارویــی اقدامی نشــود، 
دولــت در آینــده نزدیک مجبور می شــود همان 
بــه شــرکت های داروســازی  بایــد  کــه  را  ارزی 
داخلــی بــرای واردات ماده موثــره و تولید همه 
اختصــاص  کشــور  نیــاز  مــورد  دارویــی  اقــام 
مــی داد، صــرف واردات بخــش کوچکــی از نیــاز 

دارویی کشور کند.
عضــو  بندپــی  محســنی  محمدعلــی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان 
ایــن مطلــب کــه وزارت بهداشــت ادعــا می کند 
دارو گــران نشــده و برخــی از مســئوالن هــم 
گرانــی دارو را در ارتبــاط بــا موضــوع حــذف ارز 
دولتــی نمی داننــد، گفــت: در ایــن میــان مردم 
به ویژه بیماران تاوان گرانی دارو را می دهند.

وی افــزود: حقیقــت ماجــرا اینجــا اســت 
کــه داروهــا گران شــده و ایــن گرانــی و تورم را 

می توان با پوست و گوشت خود لمس کرد.
رئیــس  دارایــی  بهــرام  حــال،  همیــن  در 
ســازمان غــذا و دارو، مدعــی شــده اســت کــه 
افزایــش قیمــت دارو در ســال ۱۴۰۰ بــه خاطــر 
رشــد هزینه هــای تولید بوده ولی بســیار کمتر 

از تورم عمومی جامعه بوده است.

بنابر اعالم رئیس سازمان غذا و دارو ۲۵۰ 
قلــم دارو پــس از اصــالح قیمــت تحــت پوشــش 

بیمه قرار می گیرند.
رئیــس  دارایــی  بهــرام  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
سازمان غذا و دارو در نشست خبری روزگذشته 
خود با اشــاره به چالش های مختلف حوزه دارو، 
از پوشــش بیمــه ای و تغییــر قیمــت برخــی اقــام 
دارویــی کشــور خبــر داد و گفــت: ۲۵۰ قلــم دارو 
پــس از اصــاح قیمــت تحــت پوشــش بیمــه قرار 

می گیرند.
دارایــی تأکید کرد: تــا امروز ۲۵۰۰ قلم دارو 
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارند. بیمه هــا موظف 
هستند داروهای ژنریک را به صورت کامل تحت 

پوشش قرار دهند.
وی همچنیــن از باز شــدن فهرســت دارویی 

کشــور خبر داد و گفت: با باز شــدن این فهرست 
بــا فــن آوری بــاال وارد فهرســت  ۲۳ قلــم داروی 

دارویی کشور شده اند.
دارایــی اظهــار کــرد: مــا محدودیــت منابــع 
داریــم، بــه همیــن دلیــل قرار نیســت همــه اقام 
دارویــی موجــود را وارد ایــن فهرســت کنیم. هیچ 
کشــوری ۱۶ هــزار قلم داروی موجــود در جهان را 
وارد فهرســت دارویی خود نمی کند بلکه با توجه 

به منابع و نیاز خود تصمیم می گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در مورد 
 OTC وضع ارز داروهای بدون نســخه موســوم به
اظهــار کــرد: ایــن داروها عمدتا پرمصرف هســتند 
کــه در دولــت قبــل ارز نیمایــی به آنهــا اختصاص 
ســوی  از  داروهــا  ایــن  قیمت گــذاری  و  یافــت 

سندیکای صاحبان صنایع دارویی انجام شد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه مصــرف زیــاد ایــن 
داروهــا و در راســتای کاهــش هزینه هــای مــردم 
تصمیــم گرفتیــم تــا ۴۲ قلــم از ایــن داروها تحت 
پوشــش بیمــه قــرار گرفتــه و مردم نیز با داشــتن 
نســخه پزشــک و بــا کســر بیمــه ایــن داروهــا را 

دریافت کنند.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
هزینه دارویی بیماران خط قرمز دولت ســیزدهم 
اســت، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع از جملــه نکاتی 
اســت کــه رئیــس جمهوری محتــرم روی آن تاکید 
دارنــد و هــر روز پیگیــر آن هســتند. اهمیــت آن 
نیــز بــرای وزیــر بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو 
مشــخص اســت. به همیــن منظور هیــچ تغییری 
تــا زمانی که اصاح سیاســت های یارانــه ای یا ارز 
بــرای دارو و الزامــات آن تکمیــل و کامــل نشــود، 

اعمــال نمی شــود و اگر قرار اســت اتفاقی بیفتد، 
بایــد ذی نفعــان ضمانت های الزم را به ما بدهند. 
ضمــن اینکــه حضــور ســازمان برنامــه و بودجــه و 

نظرات آنها برای ما خیلی مهم است.
شبهات رسانه ای در مورد قیمت دارو

معــاون وزیــر بهداشــت همچنیــن در ادامــه 
ایــن نشســت بــا اشــاره بــه برخــی گزارش هــا در 
کــرد:  اظهــار  کشــور  داروی  وضعیــت  خصــوص 
شــبهات رســانه ای زیادی در چند ماه گذشــته در 
رابطه با افزایش سرســام آور قیمت داروها وجود 
داشــته اســت، افزایــش قیمــت چنــد قلــم داروی 
برنــد وارداتی که مصرف ناچیزی داشــتند، چیزی 
نیســت کــه بتــوان آن را تعمیم داد. مثا اســپری 
تنفسی یکی از داروهایی بود که تبلیغات زیادی 
روی آن شد که قیمت آن چند برابر شده است. 

ما ســال گذشــته ۱۰ میلیون اســپری تنفسی را از 
منابــع خارجــی تهیــه و نزدیــک یــک میلیــون را در 

داخل تولید کردیم.
وی ادمه داد: به هر حال مســئوالن وقت در 
ســازمان غــذا و دارو بــرای اینکــه بتوانند یک برند 
شــاخص را برای برخی بیماران وارد کشــور کنند، 
مجــوز محــدود ۵ هزار اســپری را صادر کردند که 
با ارز نیمایی وارد کشور شده است. این ۵ هزار 

عدد با حدود ۱۱ میلیون قابل ذکر نیست.
دارایــی همچنیــن در خصــوص قیمت گذاری 
دارو برای سال جاری نیز اظهار کرد: امسال فقط 
یک جلســه کمیسیون قیمت گذاری جلسه برگزار 
شد و آن هم برای داروهایی بوده که برای اولین 
بار وارد بازار دارویی کشور شده اند. مطمئنا این 

قیمت گذاری با ماحظاتی انجام خواهد گرفت.

در فروردین  سال14۰1، تعداد آپارتمان های 
مســکونی معامله  شده در شهر تهران به 3هزار 
و 4۲7مورد رسیده که این تعداد نسبت به ماه 

قبل 49.9درصد کاهش نشان می دهد.
میانگیــن قیمــت مســکن در آســتانه شــروع 
در  معامــات  و  جابه جایی هــا  اوج  ماه هــای 
اردیبهشــت، خرداد و تیر یک قدم عقب نشست. 
در حالی که میانگین قیمت مســکن در تهران در 
ماه اســفند ســال گذشــته به بیش از ۳۵ میلیون 
نشــان  جدیــد  آمارهــا  حــاال  بــود  رســیده  تومــان 
می دهد این عدد در فرودین به ۳۴ میلیون تومان 
کاهش پیدا کرده اســت البته بیشــتر کارشناسان 
معتقدنــد ایــن کاهــش موقتــی اســت و با شــروع 
روزهــای نقــل و انتقــال و افزایــش تقاضــای خرید 
و جــا بــه جایی مســکن در ماه های آینــده احتمال 
افزایــش دوباره قیمت مســکن خیلی زیاد اســت. 
بررســی آمارهای اداره بررســی ها و سیاســت های 
اقتصــادی بانــک مرکــزی از تحــوالت بازار مســکن 
تهــران در فروردیــن۱۴۰۱ نشــان می دهــد:  شــهر 
میانگیــن قیمــت مســکن ۲.۴درصــد نســبت بــه 
اســفند۱۴۰۰ افــت کــرده و بــه کانــال ۳۴میلیــون 
برگشــته اســت. البتــه در این مــاه ۹منطقه تهران 
بــا رشــد میانگیــن قیمــت مســکن و ۱۳منطقــه بــا 

کاهش میانگین قیمت روبه رو بوده اند.  

در فروردین  ســال۱۴۰۱، تعداد آپارتمان های 
مســکونی معامله شــده در شــهر تهران به ۳هزار 
و ۴۲7مــورد رســیده کــه ایــن تعــداد نســبت بــه 
مــاه قبــل ۴۹.۹درصــد کاهــش نشــان می دهــد. 
همچنیــن از منظــر قیمــت، میانگین یک مترمربع 
زیربنــای مســکونی شــهر تهــران در ایــن مــاه بــا 
کاهش ۲.۴درصدی نسبت به اسفند سال قبل، 
بــه رقــم ۳۴میلیــون و ۲7۲هــزار تومان رســیده و 
توانســته بخشــی از جهــش ۶.۲درصــدی قیمــت 
مسکن در اسفند گذشته را جبران کند. از سوی 
دیگر، میانگین قیمت مســکن تهران در فروردین 
امســال نسبت به فروردین سال قبل ۱۶.۹درصد 
افزایــش نشــان می دهــد که در مقایســه بــا تورم 
مصرفــی  ســبد  ۳۵.۶درصــدی  نقطه به نقطــه 
جامعــه، میــزان رشــد آن ۱۸.7واحــد درصد کمتر 
است و می توان گفت حباب قیمت مسکن تهران 
در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل 

به همین میزان کمتر شده است.
تــورم  کــه  داده  رخ  حالــی  در  اتفــاق  ایــن 
قبــل  فروردیــن ســال  در  نقطه به نقطــه مســکن 
نسبت به نقطه مشابه سال های قبل به بیش از 
۹۰درصد می رســید و عما شــتاب رشد تورم بازار 
مســکن حداقل ۲برابر شــتاب تورم مصرف کننده 
بــود. به عبارتــی بــازار مســکن تــاوان جهش هــای 

قیمتــی در ۴ســال گذشــته را اینــک با رشــد کمتر 
از تــورم عمومــی می دهد و قیمت آن بدون اینکه 

کاهش پیدا کند در حال واقعی شدن است.
در  مســکن  بــازار  تعطیلــی  به دلیــل  البتــه 
فروردیــن  و کشــف نشــدن قیمــت جدیــد در ایــن 
مــاه، عمــا قراردادهــای ثبت شــده در ایــن دوره 
و  خریــداران  قبلــی  مذاکــرات  حاصــل  زمانــی 
بــودن تعــداد آنهــا  فروشــندگان اســت و پاییــن 
نمی توانــد مــاک رونــق و رکــود معامــات باشــد؛ 
ازایــن رو افزایــش ۶۳.7درصــدی تعــداد معامات 
این ماه نســبت به فروردین پارسال نیز براساس 
همین معیار نشــانه ای از اتمام کســادی این بازار 
نیســت. بــا وجــود ایــن، بررســی تعــداد معامات 
ماهانــه مســکن تهــران در دهــه۹۰ حاکــی از ایــن 

اســت کــه میانگیــن تعــداد معامــات ماهانــه در 
ابتدایــی  ســال های  بــه  نســبت  اخیــر  ســال های 
دهــه۹۰ بــه حــدود یک ســوم کاهش پیــدا کرده و 
از حوالــی ۱۴هــزار مورد معاملــه در ماه به حوالی 

۵هزار مورد معامله در ماه رسیده است.
نشــان  مرکــزی  بانــک  آمارهــای  همچنیــن 
می دهد در فروردین امسال ۲۸.7درصد معامات 
مســکن انجام شــده به واحدهای نوساز و با عمر 
کمتــر از ۵ســال اختصــاص داشــته کــه نســبت 
بــه واحدهــای قدیمی تــر قیمــت باالتــری دارنــد و 
به واســطه کاهش قدرت خرید متقاضیان، تقاضا 
برای آنها کاهش پیدا کرده اســت. البته تضعیف 
تولید مســکن به واســطه جهش هزینه های تولید 
و افــت تقاضــای کلــی بــازار مســکن نیــز از دالیل 

این اتفاق اســت که باعث شــده ســهم واحدهای 
با عمر کمتر از ۵ســال از معامات مســکن تهران 

نسبت به ابتدای دهه۹۰ به نصف برسد.
بــازار  فروردیــن   معامــات  در  همچنیــن 
معامــات  کل  از  ۵۶.۳درصــد  تهــران،  مســکن 
انجام شــده بــه واحدهــای با متراژ تــا ۸۰مترمربع 
زیربنــا مربــوط بــوده اســت ضمــن اینکــه در ایــن 
مســکونی  واحدهــای  کل  از  ۵۹.۳درصــد  مــاه، 
معامله شــده، بــا قیمــت کمتر از قیمــت میانگین 
شــهر)۳۴.۲میلیون تومان( معامله شــده که هم 
نشــان دهنده انتقــال تقاضا بــه واحدهای با عمر 
بــاال و ارزان تــر اســت و هــم از کســادی و رکــود 
شــدید معامــات مســکن لوکــس و گران قیمــت 

مناطق شمالی شهر حکایت دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو: ۲۵۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

رنگ قرمز از نقشه کرونایی 
ایران پاک شد

بر اساس تازه ترین گزارش وزارت بهداشت، رنگ 
قرمز از نقشه کرونایی ایران پاک شد.

وزارت  عمومــی  روابــط  مرکــز  اعــام  اســاس  بــر 
بهداشــت، تا هفته گذشــته ۲ شــهر کشــور در وضعیت 
در  شهرســتان   ۴۸ همچنیــن،  داشــتند.  قــرار  قرمــز 
وضعیــت نارنجــی، ۳۲۳ شهرســتان در وضعیــت زرد و 

7۵ شهرستان در وضعیت آبی بودند.
طبــق گــزارش وزارت بهداشــت کــه مربــوط بــه روز 
جمعه ۹ اردیبهشــت ۱۴۰۱ می شــود، وضعیت رنگ بندی 
شــهرهای کرونایــی بــه این شــکل در آمده اســت که در 
حال حاضر، ۳۳ شهر نارنجی، ۳۲۱ شهر زرد رنگ و ۹۴ 

شهر آبی هستند.
شهر تهران نیز همچنان در وضعیت زرد قرار دارد.

مصوبه ستاد ملی کرونا برای 
 تزریق نوبت چهارم واکسن

در سنین ۷۰ سال به باال
ســخنگوی ســتاد ملــی کرونا از تصویــب تزریق دز 
چهارم واکسن کرونا در گروه های سنی باالی 7۰ سال 
 و افــراد دارای بیماری هــای زمینــه ای یــا نقــص ایمنــی

خبر داد.

در  شــیراوژن  عبــاس  دکتــر  ایســنا،   گــزارش  بــه 
توییتی درباره مصوبه جدید جلسه روزشنبه ستاد ملی 
کرونــا،  نوشــت: » در آخریــن جلســه )۱۰ اردیبهشــت( 
ســتاد ملــی  کرونــا مصوب شــد: در جهت تقویت ســطح 
 ایمنــی گروه هــای در معــرض خطــر، از همه افــراد باالی 
7۰ ســال و افــراد دارای بیماری هــای زمینــه ای یــا نقــص 
ایمنی، درخواســت می شــود یک نوبت  واکسن عاوه بر 

نوبت های قبلی تزریق نمایند.«

ماجرای نامه مخبر به وزیر بهداشت

 قیمت مسکن
یک قدم عقب نشست


