
فرزانه طهرانی

قرن 14 خورشیدی را می توان قرن 
تورم نامید. تغییر قیمت ها در 100 سال 
اخیر به قدری چشــمگیر بوده که گویی 
اعــداد ابتــدای قــرن خیالــی و غیرواقعــی 

است.
واحد پول خرد دســت مردم امروز برای 
کســی آشنا نیســت و انتظار درک قران و شاهی 

برای امروزی ها، توقعی بی مورد است. 
تفــاوت  ایــن  شــدن  ملموس تــر  بــرای 
عجیب و غریب نگاهی کنید به بودجه دربار 
احمدشاه قاجار. درسالهای واپسین سلسله 
قاجــار، احمدشــاه بــرای کل مخــارج ماهانــه 

دربارش 40هزار تومان بودجه می گرفت. 
امــروز هــر نفر ایرانــی با ماهانــه 45 هزار 
تومــان یارانــه نقدی هزینه یــک وعده غذایی را به 
زحمــت جفــت و جــور می کنــد. اما احمدشــاه با 40 
هــزار تومــان خــرج خدم و حشــم، خورد و خــوراک، 

تجمالت و تفریحات درباریان را می داد. 
وقتــی  فقــط  قــرن  درابتــدای  آنکــه  خالصــه 

پــای بودجــه ســاالنه مملکــت بــه میــان مــی آمد، 
صحبــت از ارقــام میلیون تومانی می شــد؛ امروز 
میلیون تومان کارش به خرجی روزانه و هفتگی 

خانوارهای ایرانی کشیده است.
البتــه یــک نکتــه الزم به تذکر اســت، در این 
گــزارش مــا تنهــا راوی اعــداد هســتیم، در حالــی که 
تغییــر و تحول نرخ تــورم در دوره های مختلف اقتصاد 
ایــران مفهومــی ثابــت نــدارد. در دوره ای نرخ پایین تورم 
ناشی از رکود است و در دوره ای نرخ باالی تورم نشان 
از رونــق و رفــاه و بــر عکــس. در ایــن گــزارش فرصــت 
پرداختن به این مفاهیم فراهم نبوده، ولی مرور این 
ارقام در تنها قرنی که به صورت مشــخص و مســتمر 
امــکان مــرور ایــن شــاخص اقتصــادی را داشــته ایــم، 

جذاب است. 

قرن 14 خورشیدی اینگونه به پایان رسید:         )28 اسفند 1400(قرن 14 خورشیدی اینگونه آغاز شد:

هر دالر معادل 26230 تومانهر دالر معادل 13 قران

هر مثقال طال  5330000 تومانهر مثقال طال 32 تا 36 قران

چلوکباب همراه دوغ و سبزی و نان 97000 تومانچلوکباب همراه دوغ و سبزی و پنیر و تخم مرغ 3 قران

حداقل دستمزد کارگر 2555000 توماندستمزد کارگر 12 تومان

دستمزد کارمندان دولت 3.5 تا 50 میلیون توماندستمزد ماهانه کارمندان دولت 32 تا 268 تومان

دستمزد ماهانه نماینده مجلس 31 تا 34 میلیون توماندستمزد ماهانه نماینده مجلس 200 تومان

*هر یک تومان معادل 10 قران

سال های پرصعود دالر
وقتی در ابتدای قرن 14 خورشیدی هر دالر با 13 قران در ایران 
مبادلــه مــی شــد؛ کســی روزهای اینچنین پرصعــود را بــرای آن پیش 

بینی نمی کرد. 
یورونیــوز در گــزارش که نوســان نــرخ دالر را در یک قرن اخیر 
بررسی کرده، می نویسد :»درسال 1300خ یک دالر آمریکا برابر 
با 13 قران ایران بود. قبل از شــروع جنگ جهانی اول هر دالر 
آمریــکا بــا 11 قــران ایران برابری می کرد و بعد از جنگ این عدد 
به 13 قران رسید.« در آن زمان هر روپیه نیز 3.5 قران بود و 

یک مثقال طال در بازار ایران از 32 تا 36 قران نوسان داشت.
در آن ایام به نظر می رسید دالر آمریکا ایام خوشی را پیش 
رو دارد. آمریــکا در آغــاز جنــگ جهانــی اول چهار میلیارد دالر 
به کشــورهای اروپایی بدهکار بود، اما پس از گذشــت چهار 
سال، آمریکا نه تنها توانست بدهکاری هایش را بپردازد بلکه 
حدود 10 میلیارد دالر از کشــورهای اروپایی بســتانکار شــده 
بود. این رشد چشم گیر پولی و اقتصادی در جهان بی سابقه 
بــود و از ورود یــک غــول بــزرگ اقتصــادی- سیاســی بــه میــدان 

مناسبات جهانی، حکایت داشت.
دالر در یک جنگ نابرابر توانست صعود خود را تا 36 هزار 
تومان در سال پایانی قرن ادامه دهد. روزهای پایانی قرن اما با 
نشستن بر پله 26 هزار تومان به پایان رسید و اینگونه ریال در 

برابر دالر قافیه را باخت.

قیمت خودرو و سواری در سال 1302

ایران در آن روزگار هنوز رشد 
صنعتی چندانی نداشــت و جاده ها کمتر 
خودرویــی بــه خــود می دید. اساســا 
جاده های اتومبیل رو در ایران بسیار 
محدود بــود و خودرو هم اندک. اما 

همان اندک خودروی موجود در بازار نیز قیمت های 
جالبــی داشــت. قبــل از جنــگ جهانــی قیمــت یــک 
خــودروی فــورد 1200 تومان بــود ولی با پیش آمدن 
شــریط نامطلــوب اقتصــادی در دنیــا بعــد از جنــگ 
قیمــت ایــن خــودرو در ســال 1302 بــه 783 تومــان 
در بازار ایران کاهش یافت. در سال پایانی قرن اما 
قیمت فورد از 600 میلیون تومان آغاز می شود و تا 

ارقامی باالی 2 میلیارد تومان ادامه می یابد.
در ســال 1302خ مردم عادی ترجیح می دادند 

با گاری و کالســکه و چهارپا مســافرت کنند؛ اما متمولین مانند عین 
الســلطنه یکــی از نــوادگان قاجار برای رفتن از شــهری به شــهر دیگر 
از خودرو اســتفاده می کردند. روزنامه خاطرات عین الســلطنه کرایه 
تهــران تــا قزویــن را با بلیت درجه یک 83 قــران و درجه 2 را 63 قران 
نوشــته اســت. مشــخص اســت کــه بــا ایــن کرایه فقــط افــراد خاصی 
می توانســتند بــا خــودرو مســافرت کنند. معنی این گفتــه را وقتی به 

بخش دستمزد برسیم بیشتر درک خواهیم کرد.
اســتفاده از تاکســی درون شــهری هــم وضعیــت معلومــی دارد 
و تاکســی اساســا در رفت و آمد شــهری جایگاهی نداشــته اســت اما 
بــرای آنکــه مظنه دســتمان باشــد در پایتخــت کرایه یک نفــر از مرکز 
شهر به قلهک 5 قران و به تجریش 6 قران بود. البته این کرایه هم 

درون شهری محسوب نمی شد. تهران 100 سال پیش بسیار کوچک 
بــود و مــرز شــمالی آن خیابــان انقالب فعلی بود و باالتــر از آن خارج 
از شــهر محســوب می شــد. در غربی تریــن محلــه تهران ســنگلج قرار 
داشــت کــه بــه زحمت به حوالــی چهار راه ولی عصر کنونی می رســید 
و در شــرقی ترین محلــه عودالجــان قرار داشــت که ضلع شــمالی آن 
از دروازه شــمیران آغاز و به ســمت مشــرق، نرســیده به میدان امام 

حسین کنونی ادامه داشت. 

نرخ چلوکباب و خوراکی ها
در اوایل قرن کنونی یک خروار)300کیلوگرم( گندم از کشاورز 
به قیمت 29 تومان خریداری و 34 تومان به نانوایان فروخته می شد. 
هر من قند و شکر در انزلی )نزدیک روسیه( 11 قران و در کرمانشاهان 
5 قران بود. در سایر نقاط کشور به نرخ میانگین انزلی و کرمانشاهان 
عرضه می شد. در آن سال یک ظرف بستنی در تهران نیم قران بود و 
چلوکباب در گران ترین شهر کشور یعنی پایتخت به همراه دوغ، نان 

و سبزی و پنیر و تخم مرغ 3 قران فروخته می شد. 
قیمت گندم در ســال پایانی قرن از ســوی دولت 7 هزار و 500 
تومان در کیلو تعیین شد. دولت گندم را 7.5 هزار تومان می خرد و 
آرد را به صورت یارانه ای کیسه ای 33 هزار تومان به نانوایان تحویل 
می دهد. قیمت شــکر در ســال آخر قرن به 22 هزار تومان در کیلو 
رســید و یک پرس چلوکباب به همراه دوغ و ســبزی و نان در یکی از 

چلوکبابی های متوسط شهر تهران، 97 هزار تومان قیمت داشت.

ریال جایگزین قران شد
مجلــس ملــی ایران در 27 اســفند 1308خ واحد پول ایران را از 
قران به ریال تغییر داد. ریال یک کلمه اسپانیولی است و از زمانی  که 
آلبوکرک و پرتقالی ها جزایر خلیج فارس را به تصرف درآوردند به جا 
مانده اســت. البته ریال در دوران قاجار هم رواج داشــت و هر ریال 
معادل یک قران و پنج شاهی بود اما از سال 1308خ به بعد قران که 
بیشتر از 100 سال در ایران رواج داشت و معادل 1000 دینار بود جای 

خود را به ریال که برابر با 100 دینار بود؛ داد.
طبق نوشــته کتاب تاریخ دارایی ایران لوازم ضرب مســکوک از 
کارخانجات کروپ آلمان خریداری و توســط مهندســان آلمانی نصب 

شد و در اسفند 1310 ضرابخانه  جدید ایران شروع به کار کرد. 

درآمدهای رسمی یا همان حقوق و دستمزدها
نخستین الیحه استخدام کشوری در ایران شامل پنج فصل و 
هفتاد و چهار ماده در جلســه 1301خ در مجلس ملی تصویب شــد. 
طبق این قانون حقوق ماهانه مستخدمین دولت در 9 رتبه از 32 تا  

تومان268 تعیین شد.
در همان سال یک بنا روزانه 14 قران دستمزد می گرفت و 
دســتمزد کارگــر 4 قــران بــود. اگر در ایــران آن روزگار یک کارگر 
ماهانــه بیــن 11 تا 12 تومان درآمد داشــت؛ نمایندگان مجلس 
شــورای ملــی ماهانــه 200 تومــان دریافــت می کردنــد و تمــام 
بودجــه اختصــاص یافته به دربار ســلطان احمد شــاه 40 هزار 

تومان بود.
 از حقوق های 2.5 میلیون تومانی 

تا 300 میلیون تومانی
سال پایانی قرن با پدیده ای به نام حقوق های نجومی مواجه 
شدیم. حقوق هایی که بناست نهایتا تا 24.5 میلیون تومان تعیین 
شــود امــا بــه طــور عمــده در دولــت 50 میلیــون تومــان فیــش صــادر 

می شــود و در مــواردی خــاص هــم فیــش هــا از 100 
میلیون و تا 300 میلیون تومان می رسد.

حداقــل دســتمزد کارگــر در این ســال 2 میلیون 
و 555 هــزار تومــان اســت. حداقــل حقــوق کارمندان 
دولــت هــم 3.5 میلیــون تومــان تعریــف مــی شــود. 
دولــت و مجلــس طبق الیحه ای که مصوب می شــود 
تکلیف می کنند که ســقف پرداختی در دستگاه های 
دولتی نباید بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق باشد اما 
بــر اســاس گــزارش دیوان محاســبات حقــوق های 50 
میلیون تومانی در دســتگاه های دولتی به وفور دیده می شــود و در 
کنار این دستمزدهای نابرابر، حقوق های نجومی که تا 300 میلیون 
تومان می رسد هم برای عده ای خاص از مدیران همچنان در جریان 

است.

هزینه و درآمد خانوار در ابتدای قرن
مفهــوم دســتمزدها زمانــی روشــن می شــود کــه بــا هزینه هــای 
زندگــی مقایســه شــود. ویلم فلور پژوهنده تاریــخ اهل هلند، هزینه 
روزانه یک خانواده 4 نفره را که شــامل شــکر، نان، گوشــت، تنباکو، 
نفــت، کرایــه خانــه، پوشــاک و چند قلــم دیگر بود 51 شــاهی )حدود 

2.5ریال( برای سال 1310 برآورد کرده است.
2.5 ریال هزینه زندگی در روز برای کارگر ساده ساختمانی که 
روزانه حدود 3 ریال درآمد داشــت رقم باالیی بوده اســت. ولی برای 

کارگران صنعتی و کارگران ماهر رقم باالیی به نظر نمی آید.
دوره رضــا شــاه کــه بــا قحطــی بــزرگ در جهــان و شــروع جنــگ 
جهانــی دوم همــراه بود وضعیت زندگی بــرای کارمندان دولت خوب، 
برای کارگران ماهر مناســب و برای کارگران ســاده ضعیف بود. ســبد 
مصرف یک کارمند دون پایه دولتی در آستانه جنگ جهانی دوم یعنی 
1318 شمســی بــا حقــوق ماهانــه 30 تــا 35 تومــان تمام اقــالم مورد 
نیاز را در خود داشت. یک کارمند دولت در آغاز استخدام با حداقل 
حقــوق روزانــه 11 ریــال )ماهانه 33 تومان( با پرداخت یک روز حقوق 
قادر بود 9 قلم کاالی خوراکی را از گوشــت گوســفند تا ســیب زمینی 

و پیاز خریداری کند.

هزینه و درآمد یک سال مانده به پایان قرن
از آنجا که مرکز آمار ایران معموال در تابستان هر سال هزینه 
و درآمد ســال قبل خانوار را اعالم می کند هنوز بودجه خانوار ســال 
پایانی قرن محاســبه و اعالم نشــده اســت. بنابراین به بودجه خانوار 
در ســال 1399 اکتفــا مــی کنیم. در ســال 1399، خانــواده ها ماهانه 
5میلیون و 178 هزار تومان هزینه خالص داشتند و 6 میلیون و 372 

هزار تومان درآمد ماهانه.
بــه ایــن ترتیــب بــه طــور متوســط خانــواده هــا چیزی بیشــتر از 
یــک میلیــون تومــان درآمد مازاد بر هزینه داشــتند که می توانســتند 

پس انداز کنند.
مرکــز آمــار می گوید از بین هزینه هــا، یک میلیون و 342هزار 
تومان در ماه هزینه خوراکی خانواده ها می شد که در بین هزینه های 
خوراکی و دخانی، نیز بیشــترین ســهم مربوط به هزینه آرد، رشــته، 
غالت، نان و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 21 درصد بود و 
در بین هزینه های غیرخوراکی هم بیشترین سهم با 50 درصد مربوط 

به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

یک کارگر ساده و  3.5 مثقال طال در ماه 
تــورم در یــک قرن گذشــته عجیب و غریب بــود. عجیب تر هم 
اینکه قدرت خرید ابتدا و انتهای قرن تفاوت زیادی پیدا کرد. در ابتدای 
قــرن یــک کارگر ســاده بــا حقوق 12 تومانی خــود 3.5 مثقال طال می 
توانســت بخــرد. امــا در انتهای قرن با حداقل دســتمزد، کمتــر از 0.5 

مثقال طال می توان خرید. 
بــا همیــن 12 تومــان مــی شــد 40 پــرس چلوکبــاب کوبیــده و 
مخلفات در بهترین رستوران تهران خرید اما حداقل دستمزد انتهای 
قــرن 26 پرس چلوکباب در متوســط ترین چلوکبابی تهــران را جواب 

می دهد. 
برعکس طال اما وضعیت خرید دالر بهتر شده است. در ابتدای 
قــرن بــا حقــوق کارگر حدود 9 دالر می شــد خرید امــا در انتهای قرن 
با حداقل دســتمزد می توان 98 دالر خرید. این اتفاق نشــات گرفته 
از سیاست های تثبیت قیمت دالر در سال های متمادی در قرن 14 

خورشیدی است.
و نهایتــا حقــوق نماینــدگان مجلس که در ابتدای قــرن 16 برابر 

دستمزد کارگر ساده بود و امروز 13 برابر حداقل دستمزد است.
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هوالرزاق

 صرفه اقتصادی انرژی خورشیدی و  بادی
با افزایش قیمت برق

ترجمه: محمود نواب مطلق

 تحریم پالتین و پاالدیوم روسیه
به وسیله انگلیس

رمز ارزها در میان ترس از رکود سقوط کردند
ترجمه: سلیم حیدری

براساس برآورد سازمان انرژی های 
تجدید پذیر فرانسه  انرژی باد می تواند 
منابــع مالــی در حــد 14/4میلیــارد یــورو 
بــرای فرانســه فراهــم کنــد. بنابــر ادعای 
مخالفان انرژیهای تجدیدپذیر بهره مندی 
ازآن بــرای دولت فرانســه هزینه بســیار 
باالیــی دارد. امــا وقتــی قیمت انــرژی به 
طــور کلــی باال مــی رود این نــوع انرژیها 
نیز امکان ورود به بازار را پیدا می کنند.

کارفرمایان انــرژی  »اتحادیــه  بــرآورد  براســاس 
توربین هــای  از  اســتفاده  فرانســه  بــادی«  توربین هــای 
بادی و صفحات خورشــیدی می تواند منابع مالی در حد 
14/4میلیارد یورو برای این مردم کشور فراهم کند. بنابه 
گفته »میشــل ژیوریا« نماینده این اتحادیه:» دولت در 
ابتــدا بــا ســرمایه گذاری در ایــن بخــش و خرید تضمینی 
انرژی حاصل؛ امکان تزریق عواید آن را به بودجه ملی به 
دســت آورده  است.« قیمت خرید تضمینی برای حمایت 
از تولید این نوع انرژی از پیش تعیین و تضمین شده اند. 
اگر میزان فروش از مقدار پیش بینی شده بیشتر باشد 
تولیدکننــدگان انــرژی موظفند مبالغ اضافــی را به خزانه 

دولت بازگردانند.
ایــن میــزان بــرای ســال 2021)1400( 3/3 میلیــارد 
یورو بوده و پیش بینی می شود در سال 2022)1401( به 
5/1 میلیــارد یــورو برســد. اصــل درآمــد نیز بــه آن اضافه 
می شود یعنی6میلیارد یورو خالص که3/7 میلیارد یورو 

آن از انرژی توربینهای بادیست.
بــا اســتناد بــه آمــار »اتحادیــه کارفرمایــان  انــرژی 
توربینهــای بــادی« فرانســه قیمــت متوســط برق در ســه 
ماهه نخســت ســال 2022) ســه ماهه آخر ســال 1400( 

برای هر مگاوات ساعت 231 یورو بوده  است.

کــه در ســال  ایــن درحالیســت 
 108 رقــم  ایــن   )1399-1400(2021
یــورو و در ســال قبــل از آن  و بــه طور 
مشــخص قبــل از آغــاز بحــران کرونــا 
در ســال 2020)1399-1398( بــه طور 
متوســط قیمت برق 50 یورو برای هر 

مگاوات ساعت بوده  است.
وزارت انتقــال زیســت محیطــی 
در تمــاس بــا نشــریه لومونــد تصریح 
کرده اســت:» طی ســالهای اخیراســتفاده از انرژیهــای 
تجدیدپذیــر بــه نحــو معنــاداری باصرفــه و وارد بــازار 
شــده اســت. تا حدی که  امکان برقراری تعرفه خرید 
تضمینی 60 یورو برای هر مگاوات ســاعت به راحتی 
فراهم شــده  اســت.« کارشناسان مرجع در این حوزه 
بر این باورند که:» دولت با دادن مجوز برای تأسیس 
نیروگاه هــای بادی در حقیقت درآمد کســب می کند. 
اقبــال بــه این شــیوه حداقل دوســالی ادامــه دارد؛ اما 
پیش بینــی درمــورد تحــوالت آتــی آن پــس از دوســال  
قدری مشــکل است.« ازســوی دیگر»میشل ژیوریا« 
دردفاع از مجموعه خود می گوید: »دولت با تأخیر در 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر خود را از کسب درآمد 
محروم می کند. توربینهای بادی و صفحات خورشیدی 
بــه ترتیــب 7 و 2/7 درصــد از بــرق فرانســه را تولیــد 
می کنند. البته ذخیره کردن مقادیر زیاد برق تولیدی 
از ایــن طریــق هنــوز از موانــع تولید زیاد آن به شــمار 
مــی رود کــه در انتظار ابتکارات برای رفع آنســت. این 
مقادیر با فاصله زیاد از برق تولیدی انرژی هســته ای 
بــه میــزان 69 درصــد و هنوزهم کمتــر از برق تولیدی 

سدهای آبی به میزان 12 درصد است.
منبع: لوموند

انگلیــس، پالتیــن و پاالدیوم روســیه را کــه از مواد 
اولیــه موردنیــاز صنعــت خــودرو در دوران گــذار انــرژی 
از  یکــی  روســیه  می کنــد.  تحریــم  می شــود  محســوب 
مهمتریــن تولیدکننــدگان پالتیــن و پاالدیــوم در جهــان 
اســت و انگلیس از مهمترین متقاضیان این محصوالت 
برای صادرات آنها ازروسیه محسوب می شود. بنا برگفته 

»ریچی ســوناک« وزیر اقتصاد انگلیس 
بدیــن کیفیت با آغاز دور ســوم تحریمها 
از24 فوریه 2022)5اسفند1400( تاکنون 
میزان تحریم های تجاری اعمال شــده بر 
ضد روســیه در امر صادرات و واردات به 
4میلیــارد پوند رســیده  اســت. درحالیکه 
27 کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا بــر ســر 
توافــق بــرای آغاز دور ششــم تحریم های 
ضــد روســیه با مشــکل مواجه شــده اند؛ 
دولت انگلیس تحریم های جدیدی را ضد 

روسیه و متحدش بالروس اعالم کرد.
با اعمال این تحریم ها حقوق گمرکی واردات پالتین 
افزایــش  بــالروس 35 درصــد  از روســیه و  و پاالدیــوم 
می یابــد. این میزان معــادل 1/7میلیارد پوند) 2/1میلیارد 
یــورو( خواهــد بود. هدف خشــکاندن منابــع مالی تغذیه 
ارتــش روســیه در حملــه به اوکراین عنوان شــده اســت. 
»آن مــاری تــره ولیان« وزیر تجــارت بین الملل انگلیس 
در یــک اطالعیــه در ایــن خصــوص گفــت:» ایــن بســته 
تحریمــی جدیــد ضربــه جــدی به ماشــین جنگی روســیه 
وارد خواهد کرد.« این در حالیست که در دوران انتقال 
زیست محیطی انرژی نیاز به پالتین و پاالدیوم ده برابر 
شــده اســت. در صنعت خودروســازی پاالدیوم از فلزات 
ضروری برای ســاخت مبدلهای کاتالیزوری است. پالتین 
نیــز در ایــن امــر بــه عنــوان محصــول جایگزیــن پاالدیوم 
نقش برجسته ای ایفا می کند. بنابراین هردو این فلزات 
نقــش محوری در تولیــد خودروهای هیدروژنی مجهز به 
سلول های سوختی ایفا می کنند و این همه برای تولید 
در دوران انتقال زیســت محیطی بسیارحیاتیســت. برای 
تولیــد ایــن قبیــل خودروهــا پنــج تــا ده برابــر خودروهای 

گرمایشی پالتین مصرف می شود.
تحریم های جدید انگلیس در بخش صادرات شامل 
کاالهای مورد نیاز بخش تولیدات ماشــین آالت ســنگین 
در روســیه می شــود. ایــن کاالهــا از قبیــل محصــوالت 
شــیمیایی، پالســتیکی، کائوچــو و انــواع ماشــین آالت به 

ارزش کلی250 میلیون پوند)310میلیون یورو( است.
دولــت انگلیــس معتقــد اســت روســیه شــدیدا بــه 
تقاضای فلزات پاالدیوم و پالتین این کشور برای صادرات 
وابسته  است. این تحریمهای جدید کمی بعد از مالقات 
»وُلُدیمیر زِلِنسکی« رئیس جمهور اوکراین با جوبایدن و 
بوریــس جانســون در اجــالس گروه 7 اعالم شــد. ارزش 
)2/1میلیــارد  پونــد  معــادل 1/7میلیــارد  تحریم هــا  ایــن 

یورو( اســت. وزیر اقتصاد انگلیس معتقد اســت این 
تحریمها خسارات جدی به ماشین جنگی روسیه وارد 
می کنــد. دولــت انگلیس در پی مــوج تحریم های ضد 
روســیه بیش از هزار شــخصیت و 100 شرکت تجاری 

روسیه را نیز تحریم کرده است.
قابــل ذکراســت شــش فلــز عضــو گــروه پالتین 
رودیوم،روتنیــوم،  پاالدیــوم،  شــامل 
خــواص  همگــی  وریدیــوم  اُســمیوم 
مشــابه دارند. تولید جهانی پالتین در 
ســال 2008)1387( بــه میزان 195/7 
بــه   )1399(2020 ســال  در  و  تــن 

میزان153/8 تن بوده است.
آفریقای جنوبی، روســیه،کانادا، 
از  ترتیــب  بــه  آمریــکا  و  زیمبابــوه 
تولیدکننــدگان عمده این گروه فلزات 
محســوب می شــوند.آفریقای جنوبــی 
بــا بیــش از 100 تــن در ســال 2020)1399( و ســپس 
روسیه با بیش از 19 تن و بعد از آن کانادا با بیش از 
6 تــن و آمریــکا از همه کمتر با حدود 4/5 تن در این 

سال تولید کننده گروه فلزات پالتین بوده اند.
فلزات این گروه قدرت کاتالیزوری باالیی دارند. 
بــدان معنــا که ایــن فلزات قــدرت دارنــد واکنش های 
شیمیایی قابل توجهی را به وجود بیاورند بدون آنکه 
تغییــری در آنها ایجاد شــود و یــا اینکه از آنها مصرف 

 شود.
مبدلهــای  در  فلــزات  ایــن  مصــرف  مهمتریــن 
کاتالیکی خودروها و مورد اســتفاده در سیســتم های 
اگزوز وسایل نقلیه موتوری با احتراق داخلیست. این 
مبدلهــا در اگــزوز همــه خودروهای ســبک و ســنگین 
قابــل اســتفاده اســت و از اینــرو نقــش بــه ســزایی 
در برطــرف کــردن مشــکالت زیســت محیطــی بــازی 

می کنند.
در  پالتیــن  از  اســتفاده  دیگــر  مهــم  مــوارد  از 
مــوارد  الکترونیــک،  شیشــه،  شــیمیایی،  صنایــع 
نفــت،  پاالیشــگاههای  بیوشــیمیایی،  پزشــکی، 
جواهــرات و بســیاری مــوارد دیگــر اســت. از پاالدیوم 
نیز در صنایع شــیمیایی، الکترونیک و دندانپزشــکی 
اســتفاده می شــود. فلز رودیوم نیز به بســته پالتین-
پاالدیوم-رودیــوم در مبدلهــای کاتالیکــی خودروهــای 
انتشــار اکســید ازت  بــرای کاهــش  ســبک بنزینــی 
اضافــه شده اســت. از دیگر فلزات ایــن گروه ایریدوم 
و روتنیــوم اســت کــه آنهــا نیــز در تولیــد محصــوالت 

شــیمیایی، الکتروشــیمیایی و شــاخه هــای دیگــر 
صنعتی نقش به سزایی دارند. استفاده از این 

دو فلز در خودروهای با سلولهای سوخت 
هیدروژنی نیزدر حال افزایش است.

منبع: روزنامه تریبیون

با افزایش تورم، بیت کوین امسال 
به پایین ترین سطح خود سقوط کرد.

بــر اســاس داده های پورتــال خبری 
بیــت   ،CoinDesk دیجیتــال  ارزهــای 
کویــن، بزرگتریــن ارز دیجیتــال جهــان از 
نظــر ارزش معامالتــی بازار، در معامالت 
روز دوشــنبه به زیر 33000 دالر سقوط 
کــرد و نیمــی از ارزش خود را از اوج خود 

در شش ماه پیش از دست داد.
در ســاعت 10:55 بــه وقــت گرینویــچ، نزدیــک بــه 
5.5 درصد کاهش یافت و در 32800 دالر معامله شد 

کــه پایین ترین ســطح از جوالی 
گذشته است. بیت کوین در ماه 

نوامبر به باالترین ســطح تاریخ خود 
یعنی 68990 دالر رسید.

ایــن ریــزش بــه عنــوان بخشــی 
در  تــر  گســترده  فروپاشــی  یــک  از 
تقریبــاً  می دهــد.  رخ  کریپتــو  بــازار 
ارزهــای  از ارزش  300 میلیــارد دالر 
دیجیتال در چهار روز گذشــته از بین 

رفته است.
ادامه در صفحه 4

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

حقوق ماهانه تعدادی از فرهنگیان در مدرسه علوم سیاسی 
تهران در سال 1301

حقوق ماهانهسمتنام
200 تومانمدیر مدرسهمیرزا علی اکبر دهخدا

40 تومانمعلم ثروتمیرزا ابوالحسن خان فروغی
50 تومانمعلم فقهمیرزا علی محمد

40 تومانمعلم فقهفاضل خلخالی
31 تومانمعلم مالیهذکاءالسلطنه شیبانی
35 تومانمعلم جغرافیاعباس اقبال آشتیانی

20 تومانحقوق تجارتیابوالقاسم فروهر
35 توماناصول محاکماتمنصورالسلطنه

15 تومانفرانسهعلی اکبر سیاسی 

حقوق ماهانه مستخدمین دولت  در سال 1301
32 تومانرتبه یک
42 تومانرتبه دو
52 تومانرتبه سه
68 تومانرتبه چهار
92 تومانرتبه پنج
124 تومانرتبه شش
164 تومانرتبه هفت
212 تومانرتبه هشت
268 تومانرتبه نه

 قدرت خرید یک روز دستمزد کارمند دون پایه دولتی
 در سال 1318

یک کیلو 3 ریالگوشت گوسفند
یک عدد 2 ریالمرغ چاق
یک کیلو 1.5 ریالبرنج معمولی
یک کیلو 1 ریالتخم مرغ
یک کیلو 1 ریالمیوه )هلو(
یک کیلو 1 ریالحبوبات
یک کیلو 13 شاهینان
یک کیلو 3 شاهیپیاز
یک کیلو 4 شاهیسیب زمینی 
10.5 ریالجمع
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 تذکر نماینده شیراز
 در خصوص افزایش

۱۰۰ درصدی قیمت آهن
نمایندهمردمشیرازدرمجلسدرخصوصتورم
۱۰۰درصدیآهنوپروفیلتذکردادوگفتکهامروز
همهدرگیرنانونهادههایدامیشدهایمومسکنرا

فراموشکردهایم.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا پــاک فطرت در جلســه 
علنی روزگذشته )سه شنبه( مجلس در تذکری شفاهی 
بیان کرد: متاســفانه قیمت آهن و پروفیل در یک ســال 
تورم بیش از ۱۰۰ درصد شــده اســت و تنها شــامل آهن 
نمی شود و در تمام مصالح ساختمانی و ابزار و یراق آالت 
و  شــده اند  برابــر  چندیــن  و  بــوده  اینگونــه  در صنعــت 
مشــخص نیســت چــه کســی در بــازار نظــارت دارد. عضو 
کمیســیون عمران خطاب بــه وزرای صمت، کار و اقتصاد 

گفت: آیا با این بی تدبیری شما می شود تولید کرد؟
وزیــر  بــه  دیگــری خطــاب  تذکــر  در  فطــرت  پــاک 
بهداشــت گفــت: آیــا مــی دانیــد قیمــت دارو چنــد برابــر  
شــده اســت؟ آیا از رفتاری که پرســنل بیمارســتان ها با 
بیمــاران دارند اطالع دارید؟ آقایان شــرکت های بیمه ای 
کــه فقــط جیــب مــردم را خالــی می کنیــد و خدماتــی بــه 

مردم نمی دهید در رفتار خود تجدید نظر کنید.

حمایت اصناف و بازاریان و 
فعاالن اقتصادی از اصالح 

یارانه ها
اصناف،بازاریانوفعاالناقتصادیسراسرکشور
بــاصــدوراطاعیــهایازاجــرایطــرحاصــاحپرداخــت

یارانههاحمایتکردند.
بازاریــان وفعاالن اقتصادی سراسرکشــور از اجرای 
طــرح اصــالح پرداخــت یارانه هــا حمایــت کردنــد؛ متــن 

اطالعیه اصناف در این خصوص به شرح زیر است.
 اکنون که دولت مردمی و انقالبی حضرت آیت هللا
بــا شــجاعت و صداقــت اجــرای طــرح اصــالح  رئیســی 
پرداخــت یارانه هارابراســاس تکلیــف قانونــی اجــرا کــرد 
وجراحی بزرگ اقتصادی را به نفع مردم وکشوررقم زد، 
مــا اصناف،بازاریــان وفعاالن اقتصــادی ضمن حمایت از 
اجرای صحیح این طرح که ریشه فساد ورانت را خواهد 
زد، بــه ندای رهبــر معظم انقالب)حفظه هللا تعالی( در 
پشــتیبانی از طرح هــای اقتصــادی دولــت محتــرم لبیــک 

می گوییم.
به توفیق الهی درخدمت رســانی به مردم در سنگر 
تولید و کسب وکارازهیچ تالشی دریغ نکرده و با برخی 
معــدود از افــراد  ســود جو و زالوصفــت برخورد خواهیم 
کــرد. همچنیــن ازدولت محترم و ســایر قــوا می  خواهیم 
درامرتولیــد، بهبــود محیــط کســب و کار و رونــق بــازار، 

پشتیبان واقعی اصناف و فعاالن اقتصادی باشند.

هشدار کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار درباره گسترش 

مشاغل کاذب و غیرمولد
عضــوکانــونعالیشــوراهایاســامیکاربابیان
اینکــهازایــنبــهبعــدشــاهدتغییــرروالکارخواهیم
بود،معتقداست:درصورتبهبودنیافتنمعیشتو
دستمزدها،عدهبیشتریبهمشاغلکاذبوغیرمولد

رویخواهندآورد.
آیــت اســدی در گفت وگــو با ایســنا، درباره کاهش 
آمــار تعدیــل نیروی کار در فروردین امســال و دالیل آن 
ابراز عقیده کرد و گفت: نمایندگان کارگری در جلسات 
دستمزد شورای عالی کار این مساله را پیش بینی کرده 
بودنــد و بــا بررســی هایی که صــورت گرفته بــود، اعتقاد 
داشــتیم کــه افزایش مزد باعث ریــزش نیرو یا تعدیل و 

اخراج کارگران نخواهد شد.
وی ادامــه داد: ایــن احتمــال داده شــد که برخی از 
صنوف و واحدها به دلیل سهم باالی دستمزد در قیمت 
تمام شــده محصول کمی دچار مشــکل شوند که بر این 
اســاس مقــرر شــد دولت در زمینه حمایــت از واحدهای 
بســته  می شــوند،   متضــرر  کــه  واحدهایــی  و  کوچــک 
حمایتی در نظر بگیرد ولی در مجموع اعتقاد نداشــتیم 

که افزایش مزد باعث اخراج نیروی کار می شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار ادامه داد: 
به دلیل اینکه نیروهای کار با دســتمزدی که می گرفتند 
حاضر به کار نبودند، تصمیم به افزیش حقوق ها گرفته 
شد. در حال حاضر در برخی شهرها خیلی از واحدهای 
تولیــدی حاضرنــد خدمات و حقوقــی باالتر از حقوق کار 
بدهند تا کارگر را حفظ کنند ولی مســاله این اســت که 

نیرو سر کار نمی رود.
اســدی گفــت: تاکیــد مــا ایــن بــود کــه دولــت در 
زمینــه آموزش هــای مهارتــی وارد شــود و آموزش هــای 
فنــی و حرفــه ای را در واحدهای تولیدی گســترش دهد. 
اگــر فرضــا ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای ۵۰ نفــر را 
آمــوزش می دهــد و بــرای آن هزینــه می شــود، آن مربی 
و اســتاد را بــه واحدهــای تولیــدی ببرنــد کــه به تناســب 
شغل نیروهای کار به آنها آموزش بدهد تا کارگر ماهر 

بیشتری داشته باشیم.
به گفته عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
بسیاری از شرکت ها با مشکل نیرو مواجه هستند چون 
کسی با حقوق ۴ میلیون تومان نمی تواند زندگی اش را 

اداره کند و ناچار به مشاغل غیرمولد روی می آورد.
وی ادامه داد: در صورتی که در برخی شهرها، نرخ 
کرایــه خانــه به شــکل سرســام آوری افزایــش پیدا کرده 
باشــد، در این شــرایط کارگر نمی داند باید کدام یک از 
هزینه هــای خــورد و خوراک،  درمان و اجاره بهای خود را 
تامین کند. کارگر با هزار مشــقت قرارداد یکســاله خانه 
می بنــدد و بعــد از آن طرف، بنگاه قرارداد دو ماهه با او 
منعقــد مــی کنــد و کارگــر نمی داند کرایــه خانه ماه های 
آینده را چطور بپردازد؛ در نتیجه ســراغ مشــاغل کاذب 

می رود که درآمدش بهتر و کم دردسرتر است.

کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی 
 قیمت میوه و صیفی

در میدان مرکزی پایتخت
کاهــش از تهــران بارفروشــان اتحادیــه رئیــس
۱۰تا۲۰درصدیقیمتبرخیازاقاممیوهوصیفیدر

میدانمرکزیمیوهوترهبارخبرداد.
مصطفی دارایی نژاد در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه قیمت میوه و صیفی در داخل میدان مرکزی میوه 
و تره بار در این هفته کاهش داشــته اســت، گفت : در 
میــدان مرکــزی  گوجه فرنگــی بــا قیمت هر کیلــو ۶ تا ۱۰ 
هــزار تومــان ، پیــاز ســفید ۵۰۰۰ تــا ۶۰۰۰  تومــان، پیاز 
زرد ۵۵۰۰ تومــان ، ســیب زمینــی کهنــه ۶۰۰۰ تــا ۷۰۰۰ 
تومــان  و ســیب زمینــی نــو ۱۰ تا ۱۱ هــزار تومان خرید و 

فروش می شود.
وی ادامــه داد: تــوت فرنگــی و زردآلو نیــز ۱۰ تا ۲۰ 
درصد کاهش قیمت داشــته اســت؛ به طوری که قیمت 
زردآلو از کیلویی ۱۰۰ هزارتومان در روزهای گذشــته به 

کیلویی ۶۵ هزار تومان رسیده است.
رئیــس اتحادیــه بارفروشــان تهران اضافــه کرد: در 
میــدان مرکــزی قیمــت زردآلوی کاشــان ۳۰ تــا ۴۵ هزار 
تومان، توت فرنگی گرگان ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان و توت 

فرنگی بهنمیربابلسر نیز ۵۰ هزار تومان است.
بــه گفتــه وی اینکــه ایــن اقــالم در مغازه هــا بــا چه 
قیمتــی فروختــه می شــود دســت اتحادیــه بارفروشــان 

نیست و متولی مربوط به خود را دارد.
دارایی نژاد تصریح کرد: تعزیرات، بازرسان صمت، 
جهاد کشــاورزی و اتحادیه بارفروشــان در میدان مرکزی 
حضــور دارنــد و بدون فاکتور هیچکس اجازه فروش بار 
نــدارد. همچنیــن مغازه هــا نیز می توانند بــر روی فاکتور 
متحدالشــکل اتحادیــه  ۳۰تــا ۳۵ درصــد ســود خــود را 

اعمال کنند.
وی در ادامــه گفــت: آلبالــو و گیــالس نیــز از هفته 
آینــده وارد بــازار می شــوند. همچنیــن زردآلوی شــیراز و 
ســپس ارومیــه ، یــزد و اســتان های دیگــر  نیــز به زودی 

به دست می آید.

مخالفت سازمان دامپزشکی 
با قطعه فروشی مرغ

رئیــسســازماندامپزشــکیکشــوربابیــاناینکه
مخالــفقطعهفروشــیمــرغاســت،گفــتکهایــنکار
ایــن بــه بــهزودی و بیمــاریمیشــود باعــثشــیوع

موضوعواکنشنشانخواهیمداد.
بــه گــزارش فــارس، ســید محمــد آقا میــری رئیس 
ســازمان دامپزشــکی کشور در نشســت خبری در پاسخ 
به اینکه قطعه فروشی مرغ  عامل گرانی در بازار شده 
و به اعتقاد کارشناســان بهداشــتی عامل شیوع بیماری 
گفت:»ســازمان  نمی کنیــد؟  مقابلــه  چــرا  اســت،  نیــز 
دامپزشــکی کشور مخالف قطعه فروشی مرغ است زیرا 
این کار باعث شیوع بیماری می شود و به زودی در این 

مورد واکنش نشان خواهیم داد«.
تــا ۲.۵  مــرغ  قطعــات  تهــران،  فروشــگاه های  در 
برابــر نــرخ مصــوب مرغ به فروش می رســد و نظارتی بر 
ایــن قیمت هــا نیســت و برخــی فروشــگاه ها مــرغ کامل 
بــه مــردم نمی دهند تــا مجبور به خرید قطعــه با قیمت 
گرانتری شــوند. در این فروشــگاه ها فیله مرغ ۶۴ هزار 

تومان و سینه مرغ ۵۷ هزار تومان را می فروشند.
فروششیرخامدرلبنیاتسنتیها

تخلفاست
آقــا میــری دربــاره اینکــه چــرا نظــارت بــر قیمــت و 
بهداشــت، مراکــز ماســت بندی ها در کشــور رهــا شــده 
اســت عــالوه بــر اینکــه اغلــب ایــن مراکز غیر بهداشــتی 
افزایــش  را  قیمت هــا  بخواهنــد  کــه  زمــان  هــر  اســت 
می دهنــد، گفــت: »این مراکز به هیــچ وجه حق فروش 

شیرخام را ندارند و تخلف است«.
بــه گفتــه مســئوالن اتحادیــه دامــداران، تنهــا در 
استان تهران ۲۰۰۰ واحد لبنیات سنتی وجود دارد و در 

اکثریت آنها شیرخام عرضه می شود.
چراچینوارداتگوشتازبرزیلرامتوقف

کردومانکردیم
دلیــل  بــه  چیــن  چــرا  اینکــه  دربــاره  میــری  آقــا 
آلودگــی، واردات گوشــت از برزیــل را متوقــف کــرد امــا 
مــا ســال گذشــته ۳۷ هــزار تــن گوشــت وارد کردیــم؟ 
نیــز گفت: »پروتکل های کشــور ما ســخت گیرانه اســت 
و اگــر کوچکتریــن مــوردی مشــاهده کنیــم حتما متوقف 
می کنیم«. وی ادامه داد: احتماال آلودگی در بسته بندی 
گوشــت ها بــوده کــه کشــور چیــن واردات از برزیــل را 

ممنوع کرده است.
وی افزود: »یک مورد گوشت آلوده ۱۷۰ تنی وجود 
داشــت کــه از چرخــه مصرف انســانی خــارج کردیم. آقا 
میــری اشــاره نکــرد ایــن گوشــت ها از کــدام کشــور وارد 

شده بود.«
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا بیــان اینکه 
بــرای جلوگیــری از انحصــار در واردات، ارزان ســازی و 
افزایش کیفیت با کشورهای جدیدی برای انجام واردات 
مذاکره می کنیم، افزود: »قراردادی برای واردات گوشت 
بــا ونزوئــال امضا کردیــم و به زودی با کشــور نیکاراگوئه 

هم امضا می کنیم.«
مالیاتبرارزشافزودهوارداتداروهای

دامیحذفشد
وی گفت:  »از روزگذشــته مالیات بر ارزش افزوده 
واردات داروهای دامی حذف شــده و وارد کنندگان تنها 

۳ درصد عوارض گمرکی را پرداخت می کنند.«
قیمتدارو،واکسنوموادبیولوژیک

بیشترنمیشود
رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور افــزود: »حذف 
ارز ترجیحی هیچ تأثیری بر قیمت دارو، واکسن و مواد 
بیولوژیــک دامپزشــکی نخواهــد داشــت و چــه بســا در 
برخی از داروها و واکســن ها نســبت به سنوات گذشته 

شاهد کاهش قیمت باشیم.«
وی بــا اشــاره بــه اینکه مــواد اولیه، دارو و واکســن 
به مقدار کافی تأمین شــده اســت، افزود: »در برخی از 

زمینه ها ما حتی بیش از نیاز تولید داریم.«

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

وزیــرارتباطــاتازصــدوراجــازهحــذف
برخیبستههایاینترنتیارزانخبردادودو
برابرشدنسرعت،ایجادپوششصددرصدی
۴Gوانتقــالدهدرصــدارتباطــاتبــهنســل
پنجمراشروطسهگانهوزارتارتباطاتبرای

افزایشقیمتاینترنتدانست.
به گزارش تسنیم، سیدجواد حسینی کیا، 
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس  نائــب 
مجلــس بــا اشــاره به حضور وزیــر ارتباطات در 
مجلس گفت: روز دوشنبه ۱9 اردیبهشت  وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برای پاســخگوی 
به سؤاالت تعدادی از نمایندگان در کمیسیون 

صنعت، معدن و تجارت حضور یافت.
در همین راســتا مجموعــاً تعداد ۱۴ فقره 
ســؤال از آقــای زارع پــور از ســوی نماینــدگان 
اینترنــت  حــوزه  در  عمدتــاً  کــه  شــد  پرســیده 
و  آنتن دهــی  نبــود  روســتایی،  پرســرعت 
ایجادنشــدن زیرســاخت ها بــود کــه در نهایــت 
بــرای تحقق این درخواســت ها به وزیر فرصت 

داده شد.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات، در چندوقــت اخیــر مواضــع خــود را 
در خصــوص افزایــش تعرفه هــای اینترنــت بــه 
ایــن صورت عنــوان کرد که اجــازه تغییر تعرفه 
اینترنــت بدون افزایش کیفیت به هیچ عنوان 

داده نمی شود.
اما حاال در روز دوشــنبه، وزیر ارتباطات 

بــا حضــور در نشســت کمیســیون صنایــع و 
سرنوشــت  مــورد  در  ســؤاالتی  بــه  معــادن، 
داد.  پاســخ  اینترنــت  اخیــر  قیمتــی  جنجــال 
زارع پــور در همیــن زمینه اظهــار کرد: »وزارت 
بــا  فعــالً  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
درخواســت آن هــا موافقــت نکــرده امــا اجــازه 
حذف بســته هایی که براســاس مصوبه ســال 
از  کمتــر  مقــررات  تنظیــم  کمیســیون   ۱۳9۵
کف قیمت بوده اند را داده اســت. ما افزایش 
قیمــت اینترنــت را منــوط بــه آن کرده ایــم کــه 
کیفیــت ارتباطــات افزایــش پیــدا کنــد. به این 
معنــا کــه این شــرکت ها ظــرف ۳ ســال آینده 
ســرعت را دو برابــر کننــد، پوشــش ۴G را صد 
درصــد کننــد و ۱۰ درصد ارتباطــات نیز مبتنی 

بر نسل پنجم )۵G( شود.«
اینترنــت  »تعرفه هــای  افــزود:  زارع پــور 
ثابــت و تلفــن همراه از ســال ۱۳9۵ تاکنون با 
وجــود چند برابر شــدن هزینه هــا، ثابت مانده 
است. وزارت ارتباطات به دنبال ارتقای کیفیت 
شبکه است اما از آنجا که سرمایه گذاری برای 
توسعه توسط بخش خصوصی یعنی اپراتورها 
انجام می شــود، این شــرکت ها مطرح می کنند 
کــه امــکان توســعه وجود نــدارد زیــرا درآمدها 
ثابت مانده و هزینه ها چند برابر شــده اســت 
و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش تعرفه 

دارند.«
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات ادامه 

داد: »اپراتورهــا بایــد برنامــه خود بــرای تحقق 
ایــن اهــداف را ارائــه کننــد؛ در صورتــی که این 
اتفــاق رخ دهــد مــا اجــازه معرفــی بســته های 
جدیــد با تعرفه های جدید را مشــروط بر اینکه 
فشــار به مــردم وارد نشــود، خواهیم داد. خط 
قرمــز مــا در وزارت ارتباطــات ارتقــاء کیفیــت و 
ســرعت ارتباطات اســت؛ ما بــه دنبال افزایش 

درآمد و سود اپراتورها نیستیم.«
بــا  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
تأکید بر لزوم توســعه هرچه ســریع تر فناوری 
»ابتــدای  کــرد:  بیــان  نــوری  فیبــر  بــر  مبتنــی 
اردیبهشــت، دولــت بــرای توســعه فیبــر نــوری 
منــازل و کســب و کار تصمیم مهــم و راهبردی 
گرفــت؛ زیرا نســخه شــفابخش حل مشــکالت 
اینترنت کشــور، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی 
بــر فیبــر نــوری اســت و بایــد آن را بــه تک تک 
منازل مردم برسانیم. وی افزود: اما متأسفانه 
اکنــون حــدود ۲ درصــد مــردم بــه ایــن امــکان 

دسترسی دارند.«
»هدف گــذاری  داشــت:  بیــان  زارع پــور 
شــده که تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰ میلیون 
پوشش در این زمینه ایجاد شود که اقدامات 
و  از ســال گذشــته شــروع شــده  آن  عملــی 
تاکنــون بیــش از ۱.۲ میلیون پورت در کشــور 
راه اندازی شــده البته تعداد استفاده کنندگان 
بــه فرهنگ ســازی و  نیــاز  آن کمتــر اســت و 

اطالع رسانی دارد.«

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفت: 
»براســاس تصمیم دولت مقرر شــد بخشی از 
ســهم درآمــد دولت از درآمــد اپراتورهای تلفن 
همــراه صــرف ایــن پروژه شــود یعنــی دولت از 
۲8 درصــد ســهم خــود، 8 واحــد درصــد بــرای 
توســعه پــروژه فیبــر نــوری منــازل و کســب و 

کارها هزینه کند.«
زارع پور در بخش دیگری از صحبت های 
خــود بــه ارائــه گزارشــی از وضعیــت توســعه 
اینترنت در مناطق روستایی پرداخت و عنوان 
کــرد: »هنگامــی که ما کار را شــروع کردیم از 
مجمــوع ۴۰ هــزار روســتای بــاالی ۲۰ خانوار، 
۷۵۰۰ روســتا در کشــور یــا فاقــد دسترســی 
بودنــد یا کیفیت دسترســی آن هــا پایین بود. 
در حــال حاضــر ایــن عدد بــه حــدود ۲ هزار و 
۵۰۰ روستا رسیده و حدود ۲ هزار روستا طی 
۱۰ مــاه فعالیــت مــا، به شــبکه ملــی اطالعات 

متصل شده اند.«
زارع پــور در انتهــا تأکیــد داشــت کــه بــه 
نماینــدگان مجلــس قول داده ایم کــه تا پایان 
ســال ۱۴۰۱ و حداکثــر تــا پایــان نیمه نخســت 
ســال ۱۴۰۲، ســایر روستاها نیز متصل شوند 
و اکنــون بخــش زیــادی از زندگــی مــردم چــه 
در روســتا و چــه در شــهر به فضــای مجازی و 
اینترنت وابســته شــده و ما به عنوان یک حق 
برای عموم مردم در حال پیگیری این موضوع 

هستیم.

بــر تاکیــد بــا تعزیــرات ســازمان رئیــس
تصویــبافزایشاختیــاراتتعزیرات،اعامکرد
براســاسمصوبــهســرانقــواجریمههــاینقدی
مجازاتهــاازجملــهگرانفروشــیدرهــرمرحله

۵برابرمیشود.
بــه گزارش مهر، احمــد اصانلو، در دیدار 
با مدیران ســتادی و اجرایی ســازمان تعزیرات 
بــا اشــاره به ســخنان رئیــس جمهــوری درباره 
اصــالح نظام پرداختی ها، افــزود: همچنین با 
توجه به مصوبه سران قوا عمالً شرح وظایف 
مــا افزایــش می یابــد البتــه ایــن مصوبــه هنوز 

نهایی نشده است .
اصــالح  طــرح  جزئیــات  خصــوص  در  وی 
اقتصــادی، گفــت: بــا توجــه به حجــم تخریبی که 
علیــه ایــن طــرح صــورت گرفتــه، همه مــردم باید 

اطالعاتی از این طرح داشته باشند.
اصانلو با بیان اینکه چاره ای جز اجرای طرح 
مذکور نداشتیم، افزود: هر روزی که از عدم اجرا 
می گذرد نتیجه ای جز رانت و فســاد ندارد. ســال 
گذشــته بــرای بودجــه یارانــه کاالهای اساســی 8 

میلیارد دالر پیش بینی شده بود، دولت قبلی در 
اوایــل همــان ســال عــدد مذکور را بابــت کاالهای 
وارداتی هزینه کرد و وقتی دولت ســیزدهم آغاز 
بــه کار کــرد، بودجــه ای بــرای کاالهای اساســی از 

جمله نهاده های دامی نداشت.
رئیس ســازمان تعزیرات ادامه داد: برای 
جبــران این مشــکالت دولت چــاره ای جز خلق 
پــول نــدارد. بــه ازای هــر یــک میلیــارد دالر دو 
درصــد افزایــش تــورم را داریــم و اگر قــرار بود 
وضع فعلی ادامه داشــت، تورم پلکانی را باید 

شاهد می بودیم.
اصانلــو بــا انتقاد از اختصاص ارز ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانــی بــه برخــی شــرکت ها، گفــت: 
دولــت فعلــی چاره ای جز اجــرای نظام عادالنه 
پرداخــت یارانه ها نداشــت. وقتی در کشــوری 
خلق پول انجام می شود نتیجه ای جز افزایش 

قیمت حاصل نمی شود.
معاون وزیر دادگســتری افزود: در بحث 
ماکارونی، سهمیه آرد به کارخانه ها اختصاص 
می یافــت و ایــن در حالــی بــود کــه کارخانه هــا 

ارز دولتــی دریافــت می کردنــد امــا کاالها را با 
قیمــت باالتر صادر می کردنــد. تولید کننده ای 
که از این طریق منفعت حاصل کرده به نوعی 

از یارانه ها منفعت پیدا کرده است.
اصانلــو ادامــه داد: در دو ســه مــاه اخیــر 
میــزان قاچــاق روغن در برخی مرزهای جنوبی 
قابــل تأمــل اســت و بــه گفتــه یکــی از مدیران 
روزانه ۳۰۰ الی ۵۰۰ تن روغن وارد پاکســتان 
می شده است. این روغن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 

تومانی بوده است.
فقــط  اصــالح  ایــن  البتــه  افــزود:  وی 
خواســته دولت نبود بلکه خواســت مجلس را 
هــم بــه همراه داشــت. اجرای ایــن طرح الزمه 
تغییــرات در حــوزه ا بــازار اســت و مــا احتمال 

برخی تخلفات را در بازار می دهیم.
بــه  ادامــه  در  تعزیــرات  ســازمان  رئیــس 
و  اشــاره  تعزیــرات  ســازمان  اختیــارات  افزایــش 
افزایــش  پیشــنهاد  ارائــه  از  پــس  کــرد:  تصریــح 
بــرای  بیشــتری  شــتاب  امیدواریــم  اختیــارات 

رسیدگی به پرونده ها را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه تمام 
جرایم نقدی و مجازات ها از جمله گرانفروشی 
در هر مرحله ۵ برابر می شود. مثالً اگر شرکتی 
جریمه ۳ میلیاردی گرانفروشــی داشته باشد، 
این عدد ضریب می گیرد. همچنین مقرر شده 
که به رؤســای شــعب، اختیار پلمپ و یا نصب 
بنــر قبــل از صدور رأی داده شــود. ضمن اینکه 
صالحیــت رســیدگی بــه حــوزه تخلفــات بــازار 
کــه قبــالً در اختیــار تعزیــرات نبود به ســازمان 

تعزیرات بازگشت.
از  یکــی  تعزیــرات گفــت:  رئیــس ســازمان 
مســتمر  حضــور  تعزیــرات  اساســی  راهبردهــای 
بــه  بــر همیــن اســاس،  بــازار اســت  و مؤثــر در 

گشت های سیار و مشترک توجه ویژه ای شد.
هــزار   ۷۰ اخیــر  مــاه  دو  در  افــزود:  وی 
گشــت داشــتیم کــه این عــدد بیانگــر افزایش 
حیــث  از  اســت.  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
عملکــرد شــعب هــم بایــد گفــت کــه علیرغــم 
افزایش ۲۰ درصدی ورودی ها، خروجی ها نیز 

۲۰ درصد افزایش داشتیم.

بهگفتهرئیساتحادیهنمایشگاهداران
اتومبیلوخدماتخودروییتبریز،بایددید
روشســامانهیکپارچــهفــروشخــودروکار
درســتیاســتیــانــه،عکــسالعملبــازاربا
خبــرراهانــدازیایــنســامانهفعــاافزایشــی

بودهاست.
اخیــر  قیمــت  دربــاره  مددیــان  ابراهیــم 
خودروهــای داخلی که در این هفته دوباره با 
افزایش قیمت مواجه بوده اند، به ایلنا گفت: 
راه انــدازی ایــن ســامانه یکی دو روز اســت که 
بــه طور جدی مطرح شــده ولــی در حدود یک 
مــاه اســت بــا افزایش قیمــت خــودرو در بازار 

مواجه هستیم.
ایــن کارشــناس بــازار خــودرو در ادامــه 
و  عرضــه  مبنــای  بــر  خــودرو  بــازار  افــزود: 
تقاضاســت وقتــی عرضــه کــم باشــد، قیمــت 

خــود بــه خود باال می رود. اما مدیریت هم در 
راس کار اســت. مردم تا نوروز امســال منتظر 
برجــام بودنــد کــه فعال اتفــاق نیفتاده اســت، 
واردات خودروهم فعال انجام نشده و آنهایی 
کــه منتظــر کاهــش قیمــت خــودرو بودند هم 
دیگــر خســته شــده و می گویند امــروز نخریم 
بایــد فــردا خــودرو را گران تــر بخریــم و بــرای 

خرید رو به بازار آورده اند.
بر اساس این گزارش، قیمت خودرو در 
بازار کشــور همچنان با نوســان مواجه است، 
برخی کارشناســان هم معتقدند توقف عرضه 
خــودرو به دلیل فروش در ســامانه یک پارچه 

باعث افزایش دوباره قیمت ها است.
قیمت خودرو صفر داخلی در بازار ایران 

به شرح زیر است:
خودروی پراید ۱۱۱ ، ۲۰۶ میلیون تومان

پراید ۱۳۱ نیز  ۱۷۶ میلیون تومان
خــودروی دنا پالس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ 
، ۵۰۳ میلیــون تومــان و دنــا معمولــی ۱۴۰۱، 

۳8۶ میلیون تومان
نــرخ خــودرو تیبا هاچ بک پــالس به ۲۱۴ 

میلیون تومان
پــژو ۲۰۶ تیــپ دو بــا دو میلیــون تومــان 
افزایــش نســبت بــه روز دوشــنبه، بــه قیمــت 
۳۱۴میلیــون رســید و پــژو ۲۰۶ تیــپ پنــج نیز 
پنج میلیون تومان افزایش قیمت داشــت که 
در بازار کشور به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.

خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز به قیمت 
۴۴۵ میلیون تومان رسید.

اما خودروی تارا اتوماتیک با سه میلیون 
تومــان افزایــش نســبت بــه روز دوشــنبه بــه 

قیمت ۵9۰ میلیون تومان رسید.

مــدل ۱۴۰۰ از ۳۴۰ میلیــون تومــان در 
ابتدای فروردین، روزگذشــته به ۳۷۲ میلیون 
تومان رســیده اســت و مدل ۱۴۰۱ این خودرو 
امــا در فروردیــن ۳ میلیون تومان ارزان شــده 

و ۳9۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
افزایشچشمگیرقیمتفیدلیتی،

دیگنیتیوشاهیندرفروردین

قیمــت خــودرو دیگنیتــی مــدل ۱۴۰۰ در 
فروردیــن ۱۷۵ میلیون تومان افزایش یافته و 
این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۳۷۵ 

میلیون تومان قیمت خورده است.
خــودرو فیدلیتــی پرایــم پنــج نفــره مــدل 
۱۴۰۰ نیــز از یک میلیــارد و ۵۰ میلیون تومان 
یــک  بــه  روزگذشــته  فروردیــن،  ابتــدای  در 

میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید.

عکسالعملبازاربهراهاندازیسامانهیکپارچهفروشخودرو

۳شرطوزیرارتباطاتبرایصدورمجوزافزایش
قیمتاینترنت

رئیسسازمانتعزیرات:جریمهگرانفروشی
۵برابرمیشود
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صادرات ایران به آفریقا پارسال 
۱۲۰ درصد افزایش یافت

رئیس اداره غرب و مرکز آفریقا وزارت امور خارجه 
کشورمان اعالم کرد که صادرات ایران به قاره آفریقا در 
سال ۱۴۰۰ با ۱۲۰درصد رشد نسبت به سال قبل از آن 

به عدد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی اســتان البــرز، علی اکبــر رضایی در 
همایش بررســی بازار کشور ســنگال که با ارتباط ویدئو 
کنفرانســی ســفیر جمهوری اسالمی ایران در این کشور 
و  حضور  تعدادی از نمایندگان واحد های صنعتی البرز 
همــراه بــود، بیان کرد: غرب آفریقــا جمعیتی نزدیک به 
۴۰۰ میلیــون نفــر دارد و یــک منطقــه جمعیتی مناســب 

برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات ایران است.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ کشور از جمله سنگال، 
غنــا، ســاحل عاج، نیجریه، مالی و گینــه در غرب آفریقا 
واقــع شــده اســت و از ظرفیــت خوبــی بــه لحــاظ روابــط 

تجاری برخوردار هستند.
رئیس اداره غرب و مرکز آفریقا در وزارت امور خارجه 
گفــت: یکــی از اهــداف این همایش آشــنایی تجار، فعاالن 
اقتصــادی و اعضــای اتــاق بازرگانــی البــرز بــا ظرفیت هــای 
کشــورهای غــرب آســیا بــه عنــوان بــازار هــدف گســترده و 

جاذب برای صادرات تولیدات و محصوالت ایرانی است.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ای از کاالهــا و 
محصوالت مصرفی از مواد غذایی گرفته تا ماشین آالت، 
صنایــع پتروشــیمی، مشــتقات نفتــی و دیگر محصوالت 
در سنگال وارداتی است، گفت: این مهم فرصت خوبی 
را برای ســرمایه گذاری شــرکت های ایرانی فراهم کرده و 
شــکوفایی تجارت خارجی، به تبع آن توسعه صادرات و 

رونق تولید داخلی کشورمان را رقم می زند.
رضایــی بــا برنامه ریزی برای برگــزاری همایش ها یا 
نشست هایی با حضور دیگر سفرای ایران در کشورهای 
اتــاق  کمــک مســئوالن  بــا  گفــت:  آفریقــا  غــرب  حــوزه 
بازرگانــی البرز و در قالب برگــزاری چنین همایش هایی 
ظرفیــت کشــورهای مختلــف غرب آســیا را بــرای تجار و 

فعاالن اقتصادی استان تشریح خواهیم کرد.
رئیــس اداره غــرب و مرکــز آفریقــا در وزارت امــور 
خارجــه بــا اشــاره بــه تعامالتی کــه میان کشــورهای این 
حوزه و فعاالن اقتصادی ایران تاکنون در قالب برگزاری 
همایــش یــا وبینار بــا برخی از اتاق های بازرگانی کشــور 
از جملــه اصفهــان، کرمان و همدان برقرار شــده اســت، 
افــزود: خوشــبختانه از ســوی اتاق البــرز نیز این فرصت 
فراهــم شــد و بــه تعامــل بیشــتر میــان البــرز و ســنگال 

منجر می شود.
وی بیــان کــرد: اگــر تنهــا بخشــی از ظرفیت هــای 
ایران از جمله البرز به سمت روابط اقتصادی با سنگال 
سرازیر شود، جهش قابل توجهی در روابط تجاری میان 

ما و آن کشور ایجاد خواهد شد.
رضایــی بــا ایــن توضیــح که در ســال ۱۴۰۰ نســبت 
بــه ماقبــل آن صــادرات ایــران بــه قــاره آفریقــا بالــغ بــر 
۱۲۰درصــد افزایش داشــت، گفت: رقم صــادرات مذکور 
برابــر یــک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بوده اســت و این 
مهــم روزنــه و چشــم انداز خوبــی را بــر ایــن اســاس در 

گسترش روابط میان ایران و سنگال ترسیم می کند.

خبـــــــــــــــــر

تهدید دامپروری ۱۳ استان 
به دلیل تنش آبی

بــه گفتــه رئیــس شــورای تامیــن دام، ضایعــات نان 
خــوراک اصلــی دام محســوب نمی شــود و از آنجایی کــه 
نهــاده گــران و کــم شــده اســت دامــداران بــرای پــر کردن 
شــکم دام از آن اســتفاده می کننــد چراکــه نان تاثیری در 

افزایش ضریب گوشت گوسفندان ندارد.
منصــور پوریــان در گفت وگــو بــا ایلنــا، با بیــان اینکه 
ضایعات نان خوراک اصلی دام محسوب نمی شود، گفت: 
علوفه های خشــبی و علوفه های سبز خوراک اصلی دام را 
تشــکیل می دهند. علوفه های خشــبی شامل کاه و علوفه 
خشــک اســت و دامداران برای پرورش دام از این نهاده ها 
اســتفاده می کننــد؛ ضایعات نان چندان بــرای خوراک دام 
ســبک اســتفاده نمی شــود و بیشــتر برای تعلیف گوســاله 

استفاده می شود.
بــه گفتــه پوریــان؛ ۱ تــا نیــم درصــد خــوراک دام بــا 

ضایعات نان تامین می شود.
رییس شــورای تامین دام با بیان اینکه ضایعات نان 
کارکــردی بــه غیــر مصــرف دام ندارنــد، خاطــر نشــان کرد: 
ضایعــات نــان خــوراک اصلی دام محســوب نمی شــود و از 
آنجایی که نهاده گران و کم شــده اســت دامداران برای پر 
کردن شکم دام از آن استفاده می کنند چراکه نان تاثیری 

در افزایش ضریب گوشت گوسفندان ندارد.
وی بــا اشــاره به تکــرار پدیده خشکســالی، گفت: در 
ســال جــاری مراتــع خوبــی نداریــم و این مســئله فشــار به 
دامــداران را دوچنــدان کــرده اســت از ســوی دیگــر دولــت 
تــوان تامیــن نهاده دامداران را ندارد و نمی تواند این حوزه 
را مدیریــت کنــد ایــن رو الزم اســت بــرای کاهــش فشــار 
بــه دامــداران ممنوعیــت صــادرات حــذف کنــد تــا اینگونــه 
نقدینگــی دامــداران افزایــش و امــکان ادامــه حیــات آنهــا 

فراهم شود.
بــه گفتــه پوریــان؛ روزانــه بیــش از ۱۰۰ تــن گوشــت 
وارد کشــور می شــود و تولیدات شــرکت های فراســرزمینی 
ظرف ۲۰ روز آینده وارد بازار خواهند شد در نتیجه کشور 
بــا کمبــود گوشــت مواجــه نخواهــد شــد و می تــوان مجــوز 

صادرات دام زنده را ابالغ کرد .
ایــن فعال اقتصادی با بیان اینکه خشکســالی باعث 
تولید الشــه های بی کیفیت شــده است، گفت: کمبود آب 
در ۲ هفتــه آینــده فشــار بــه دامــداران را مضاعــف خواهد 
کرد؛ در ۱3 استان  که تنش آبی زیاد است دام ها ضعیف 
شــده اند و وقتــی دام ضعیــف شــود احتمــال اینکــه بتــوان 
آن ها را تقویت کرد ضعیف می شــود؛ تنش های آبی برای 
دامداران در 5 اســتان خوزســتان، ایالم، کرمانشاه، فارس 

و اصفهان بیشتر است.
رئیــس مجمــع صادرکنندگان دام با بیــان اینکه بازار 
علیه تولید و مصرف است، تصریح کرد: دام زنده با قیمت 
پاییــن بفــروش می رســد و بــا نــرخ بــاال بــه دســت مصــرف 
کنندگان می رســد. قیمت بره نر پرواری در میادین عرضه 
دام کیلویی 68 هزار تومان و قیمت بره ماده پرواری، بز و 

بزغاله کیلویی 65 هزار تومان به پایین است.
وی ادامــه داد: قیمــت الشــه ریــز درجــه کیلویی ۱5۰ 
هــزار تومــان، الشــه درشــت کیلویــی ۱۴۰ هــزار تومــان و 
الشــه بــی کیفیــت کیلویــی ۱35 هزار تومان اســت این در 
حالیســت کــه گوشــت در بــازار بــاالی کیلویــی ۱7۰ تا ۱8۰ 

هزار تومان عرضه می شود.
پوریــان قیمــت گوشــت در بازار را واقعی ندانســت و 
تصریــح کــرد: دولــت نظارتی بر بازار گوشــت ندارد و مافیا 

گوشت تعیین کننده نرخ آن در بازار هستند.

استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان 

حوزه فناوری های معدنی 
آغاز شده است

معــاون وزیر صمــت گلوگاه تحریمی حوزه معادن 
را انتقــال فنــاوری بــه کشــور عنــوان و تأکیــد کــرد کــه 
شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری های معدنی باید 
بــه ســمت تأمیــن نیازهای کشــور در ایــن زمینه حرکت 
کننــد؛ البتــه تقاضای زیادی نیز برای ورود شــرکت های 
دانش بنیــان بــه حــوزه معدن وجود دارد و اســتفاده از 
ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان حــوزه فناوری هــای 

معدنی آغاز شده است.

 شرکت های معدنی را در رویداد اینوتکس
شرکت می دهیم

بیــان  بــا  محتشــمی پور  رضــا  شــاتا،  گــزارش  بــه 
اینکــه در ایــن حــوزه کار مشــترکی بــا معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری آغازشــده اســت، ادامــه داد: 
رویــداد نزدیــک اینوتکــس، رویداد مهم علمــی و فناوری 
کشورمان است و سعی داریم شرکت های معدنی را در 

رویداد شرکت دهیم.
 ظرفیت بازسازی ماشین آالت معدنی

در کشور وجود دارد
معــاون معــادن و فرآوری مواد وزارت صمت بابیان 
این که ظرفیت بازســازی ماشــین آالت معدنی در کشــور 
وجــود دارد، اضافــه کــرد: شــرکت های توانمنــدی وجــود 
دارد کــه توانایــی ایــن کار را بــا تأمیــن نیــروی انســانی 
مجــرب دارنــد، البتــه برخی ماشــین آالت معدنــی نیز به 
علــت نداشــتن صرفــه اقتصــادی یا قدیمی بــودن ممکن 

است ظرفیت بازسازی نداشته باشند.
وی همچنین تصریح کرد: حدود ۱5 هزار دســتگاه 
ماشین آالت معدنی باالی ۲۰ سال و 5 هزار دستگاه از 
این ماشین آالت نیز باالی 3۰ سال سن دارند و ظرفیت 
خوبی برای بازسازی ماشین آالت پیش روی شرکت های 

توانمند وجود دارد.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی گمــرک بــا اشــاره بــه تصویب 
هیــات  در  کاالهــا  بازرگانــی  ســود  کاهــش 
دولــت، گفــت کــه ایــن نــرخ ســود در بعضی 
از اقــالم اساســی مانند روغــن و آرد به صفر 
رســید و در برخــی دیگــر شــاهد کاهــش نرخ 

سود هستیم.
بــا  ســید روح الــه لطیفــی در گفت وگــو 
ایرنــا، بــا بیان اینکــه این مصوبه هنوز به طور 
کامل به گمرک ابالغ نشده است، اظهار کرد: 
با اجرایی شدن این مصوبه تمام کاالهایی که 
مواد اولیه تولید هستند و در چرخه کاالهای 
اساســی مورد اســتفاده قرار می گیرند، شامل 
کاهش بیشتری در سود بازرگانی می شوند.

لطیفــی با تاکید بر اینکه ســود بازرگانی 
کاالهــای غیر ضرور و لوکس کاهش نداشــته 
یــا کاهــش آن اندک بوده اســت، اظهــار کرد: 
بر اســاس این مصوبــه در هیات دولت عمده 
کاالهــا مطابــق وعده هــای اعالم شــده دولت، 

کاهش چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، سود بازرگانی با نرخ ۲3 هزار تومان 
محاســبه می شــود، تاکیــد کرد: بــا رقم جدید، 
ســود بازرگانــی در نــرخ محاســباتی افزایــش 
پیــدا می کــرد کــه کاهــش تعرفه هــای مصــوب 
دولــت، موجــب می شــود تغییــرات در قیمــت 

کاالها پُرمصرف تر محسوس نباشد.
ســخنگوی گمــرک تصریح کــرد: در قانون ۱۴۰۱ 
محاســبه ارز ۴۲۰۰ تومانــی از تعرفــه گمرکــی 
حــذف شــده و اکنــون نیــز بــر اســاس قانــون 

اجرای آن در دســتور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مصوبه دولت از ابتدای 
امسال قابل اجراست و گمرک و دستگاه های 
مرتبــط ملــزم بــه انجــام آن هســتند، افــزود: 
کاهش ســود بازرگانی از ســوی دولت از نظر 
نــرخ محاســباتی مــورد توجــه قــرار گرفــت و 

کاهش یافت تا آسیبی به مردم نرسد.

 ۱۱ و  فروردیــن   ۲۴ جلســه  در  وزیــران  هیــات 
اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و بــه اســتناد اصــل ۱38 قانــون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
ردیــف   )۴۴۰( تعرفــه ای  اصالحــات   -  ۱
ســود  افزایــش  و  کاهــش  شــامل  تعرفــه 
بازرگانــی، تفکیــک، ایجــاد، حــذف و اصــالح 
شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت 
برخــی از فصــول کتــاب مقــررات صــادرات و 
واردات بــه شــرح جدول پیوســت شــماره  )۱( 
این تصویب نامه که تأیید شده به مهر هیات 

دولت است، تعیین می شود.
۲ -  در اجــرای بنــد )ه( تبصره )7( قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور، طبقــات ســود 
بازرگانی کلیه کاالها، پس از اعمال اصالحات 

بند )۱( این تصویب نامه تغییر یافت.
تبصــره - مــوارد مســتثنا از بنــد )۲( ایــن 
تعرفه هــای  ردیــف  شــرح  بــه  تصویب نامــه 

منــدرج در جــدول پیوســت شــماره )۲( ایــن 
تصویب نامــه کــه تاییــد شــده بــه مهــر هیــات 

دولت است تعیین می شود.
3 - شــماره و شــرح ردیــف تعرفه هــای 
منــدرج در فهرســت پیوســت بندهــای )۱( و 
تصویب نامــه  مطابــق  تصویب نامــه  ایــن   )۲(
۱۱ اســفندماه ۱۴۰۰ موضــوع اعمــال ســامانه 
کاال  کدگــذاری  و  توصیــف  شــده،  هماهنــگ 

به روزرسانی می شود.
دانه هــای  و  روغــن  بازرگانــی  - ســود   ۴
روغنــی در ســال ۱۴۰۱ صفــر درصــد تعییــن 
می شــود فهرســت تعرفــه ای ایــن بنــد توســط 
و  تجــارت  و  معــدن  وزارتخانه هــای صنعــت، 
جهــاد کشــاورزی تهیــه و بــه گمــرک جمهــوری 
اســالمی ایران ابالغ می شــود. اجرای این بند 

از زمان اعالم ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
5 - ایــن تصویب نامــه به اســتثنای بنــد )۴( از 

اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ الزم االجراست.

کــه  کــرد  تاکیــد  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
تــا 6 مــاه  بــرای وام هــای قبلــی دامــداران، 3 
 تنفــس بــرای حفظ ایــن صنعت در نظــر گرفته

شده است.
بــه گــزارش ایلنا، ســید جواد ســاداتی نژاد 
در جلســه بــا اتحادیــه دامــداران کشــور، گفت: 
تامین ســرمایه در گردش برای خرید نهاده های 
دامــی از خواســته های اتحادیه دامداران کشــور 

بوده که در حال بررسی است.
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای حــذف ارز 

بــزرگ  صنعتــی  دامداری هــای  بــرای  ترجیحــی 
تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده اســت، اظهــار 
کــرد: همچنیــن بــرای دامداری های متوســط نیز 
صندوق دامپروری با دریافت تسهیالت از بانک 

عامل، توزیع نهاده ها را انجام خواهند داد.
بــرای  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  گفتــه  بــه 
دامداران کوچک مقیاس نیز »دامدار کارت« در 

نظر گرفته شده است.
ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه حفــظ ســامانه 
بازارگاه پس از حذف ارز ترجیحی به درخواست 

دامــداران، تصریح کرد: نهاده ها از گمرک خارج 
نمی شــود مگــر اینکــه در بازارگاه عرضه شــود و 

مانند بورس شفاف عمل می شود.
وی بــا اشــاره بــه درخواســت دامــداران در 
خصــوص اهمــال وام هــای قبلــی در ایــن حوزه، 
خاطرنشــان کرد: بــرای وام های قبلی دامداران، 
ســه تا شش ماه تنفس برای حفظ این صنعت 

در نظر گرفته شده است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکه 
واگــذاری امــور بــه اتحادیه ها و تشــکل ها نیز با 

گذر از زمان عملیاتی خواهد شد، ابراز داشت: 
در صــورت ایجــاد اعتماد دوطرفــه از بازار خارج 
می شویم و کل بازار به اتحادیه واگذار می شود.
ارز  حــذف  بــا  ســاداتی نژاد،  گفتــه  بــه 
ترجیحــی شــاهد افزایــش بهــره وری در صنعــت 

دام و طیور خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکــه تالش می کنیم تا یارانه 
بهــره وری داشــته باشــیم، عنــوان کرد: بــا یارانه 
بهــره وری صنعــت دام و طیــور تولیــدش حفــظ 

می شود.

بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک 
ایران و عراق، در دهک بندی های انجام  شــده، 
قــدرت خریــد 6۰ میلیــون ایرانی بــا درآمد آنان، 
بــا توجــه بــه نــرخ تــورم فعلــی همخوانــی ندارد 
و از وظایــف دولت هــا محســوب می شــود کــه 
مانــع آســیب بــه اقشــار ضعیــف جامعه شــود و 
رئیس جمهــوری بــر این موضــوع در صحبت های 

خود تاکید داشت.
یحیــی آل اســحاق در گفت وگــو بــا ایرنــا، بــا 
اشــاره بــه گفت وگــوی زنــده تلویزیونــی آیت هللا 
ســید ابراهیم رئیســی اظهار کرد: رئیس جمهوری 
صــورت  بــه  و  محافظــه کاری  بــدون  دارد،  قصــد 
شــجاعانه پــا بــه عرصــه عمــل بگــذارد کــه اقــدام 

ارزشمندی است.
رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق 
ادامــه داد:  رئیس جمهوری در این گفت وگو چند 
موضــع مشــخص داشــت کــه بــه نظــر مــن بدون 

هیــچ شــائبه ای خیلــی قابل تقدیر بــود؛ زیرا قصد 
دارد همــراه با دولت مشــکالت ضروری کشــور را 
بــه هــر قیمتی و بــدون محافظه کاری حل کند که 

بسیار ارزشمند است.
وی افــزود: ایــن موضــوع کــه مســئولی در 
کشــور بــا علــم به ســختی و مشــکالت بــه دلیــل 
ضرورت اقدامات، به دور از هرگونه نگاه سیاسی، 
قوانیــن را اجرایی کند، قابل تقدیر اســت، به ویژه 
که رئیس جمهوری با روحیه ای قوی فعالیت ها را 
پیگیــری می کنــد تــا بــا عنایت الهــی و کمک مردم 

بتواند تصمیمات را به سرانجام برساند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه اجــرای 
برنامه ها در مورد حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان 
الــزام  بــر  بخــش  ایــن  در  رئیس جمهــوری  کــرد: 
قانونی این اقدام و عدم رفتار خالف قانون هیات 
دولــت تاکیــد کرد زیــرا قرار نیســت در این زمینه 
اجازه دهد قوانین مشــمول مرور زمان شــوند که 

ایــن حــرف ارزشــمندی اســت زیــرا در دولت هــای 
طــول  بــه  ســال ها  قوانیــن  اجــرای  گذشــته، 
می انجامید و قابل تقدیر است که رئیس جمهوری 

خود را ملزم به اجرای قانون بداند.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور از نقاط قوت 
و ضعف و تهدید و فرصت آثار تصمیم خود آگاه 
اســت، خاطرنشان کرد: ایشــان در طرح ها نقطه 
ابهامی ندارد و بر موضوعات مطرح شــده به ویژه 
در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی مســلط اســت که چه 
میــزان موجــب گرانی می شــود یــا تخصیص آن تا 

چه میزان رانت و فساد آفرین است.
آل اسحاق با بیان اینکه تسلط رئیس جمهور 
در خصــوص حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی نشــان از 
کارشناسی دقیق ایشان داشت، تصریح کرد: اگر 
کســی فقــط بخواهــد شــنیده های خــود را منتقل 
کند در ســخنانش مشــخص می شــود امــا دانش 
ایشــان در زمینــه ارز ترجیحــی بر حضــور فعاالنه 

در بررسی های روند کار تاکید داشت.
کارشناســان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تخصیــص ارز ترجیحــی را نابســامان می داننــد، 
گفــت: در دهک بندی هــای انجام شــده، قــدرت 
خریــد 6۰ میلیــون ایرانــی بــا درآمد بــا توجه به 
نــرخ تــورم فعلــی همخوانــی نــدارد و از وظایف 
دولت ها محســوب می شــود که مانع آسیب به 
اقشــار ضعیــف جامعــه شــود و رئیس جمهــوری 
بــر ایــن موضــوع را در صحبت هــای خــود تاکید 

داشت.
کــرد:  خاطرنشــان  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
رئیس جمهــوری به تخلفــات ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
زمان مســئولیت ریاســت قوه قضائیه اشــاره کرد 
کــه بــه اول زنجیره تأمین کاال پرداخت می شــد تا 
بــه دســت مــردم بــا قیمت یارانــه ای برســد اما در 
عمل این هدف محقق نشد و میلیاردها تومان از 
جیب دولت خارج شد اما به دست مردم نرسید.

وی افــزود: نظــام در تعــارض گرفتــار شــده 
اســت زیــرا از یــک ســو بایــد معیشــت مــردم را 
تأمیــن کند و از ســوی دیگر بــا وجود پرداخت ارز 
ترجیحــی بــه واردکننــده، یارانــه بــه مصرف کننده 
نرســیده اســت و رئیس دولت ســیزدهم با توجه 
بــه ســابقه مدیریــت در قــوه قضائیــه و اطالعــات 
کافی در زمینه تخلفات صورت گرفته قصد دارد، 

روند یارانه ای را تغییر دهد.
وی افــزود: پرداخت یارانه به انتهای زنجیره 
یعنــی مصرف کننــده بــه جــای واردکننــده اقــدام 
درستی محسوب می شود و تنها باید به چگونگی 

تغییر این مسیر توجه کرد.
رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق 
گفــت: مجلــس شــورای اســالمی در ایــن زمینــه 
کاالبــرگ الکترونیکــی را تصویــب کــرده اســت تــا 
مصرف کننــده بــه طــور مســتقیم از یارانــه خــود 

بهره مند شود.

نخســتین جلســه اتــاق فکــر نقش آفرینــی 
و مشــارکت در ابتــکار کمربنــد- جــاده در اتــاق 
بازرگانــی تهــران برگــزار و فرصت هــای اقتصــاد 
تاریخــی پــروژه  ایــن  از  اســتفاده  بــرای   ایــران 

بررسی شد.
مرکــز  رئیــس  ابتــدا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خدمــات ســرمایه گذاری اتــاق تهــران، با اشــاره به 
وضعیــت کنونی ابتــکار کمربند-جــاده و برنامه ها 
ابرپــروژه  ایــن  روی  چیــن  ســرمایه گذاری های  و 
بخــش  موشــکافانه  و  دقیــق  توجــه  ضــرورت  از 
خصوصــی و دولتی کشــور برای مشــارکت موثر و 

کسب منافع از این پروژه بزرگ دانست.
فریال مستوفی با اشاره به تحوالت چین در 
دهه های گذشــته و رســیدن به جایگاه بزرگترین 
ارزی،  ذخایــر  باالتریــن  دارنــده  و  صادرکننــده 
گفــت: چیــن در ســال ۲۰۲۰ بعــد از آمریکا که با 
جــذب ۱56 میلیــارد دالر رتبــه اول جهانــی را  در 
جذب ســرمایه گذاری دارد، با جــذب ۱۴۹ میلیارد 
دالر ســرمایه رتبــه دوم را کســب کــرده اســت. 
 ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی چیــن در ســایر 
کشــورها در ســال ۲۰۲۰ در ســطح ۱33 میلیــارد 
دالر بــوده و چیــن را بــه بزرگتریــن  ســرمایه گذار 
جهانی تبدیل کرده است، در حالی که آمریکا در 
این ســال ۹3 میلیارد دالر  سرمایه گذاری خارجی 

کرده است.

او افزود: باید توجه داشــت اســتراتژی چین 
در جذب سرمایه گذاری و هم چنین  سرمایه گذاری 
در ســایر کشورها بســیار هوشمندانه و در جهت 
کمــک بــه شــرکت های چینی بــرای رقابت بیشــتر 
در ســطح بین المللی بوده اســت. بر اســاس این 
توانمندی هــا دولــت چیــن ابتــکار کمربنــد جــاده 
)Belt Road Initiative( را در ســال ۲۰۱3 اعــالم 
کــرد امــا برنامه هــا و سیاســت های ملموس تــر در 
ســال ۲۰۱5 بــه اجــرا درآمــد. چیــن هــدف خود را 

زنده کردن روح جاده ابریشم می داند.
مســتقیم  ســرمایه گذاری  حجــم  مســتوفی 
کشــورهای  اقتصــاد  در  چینــی  شــرکت های 
شــرکت کننده در کمربنــد جــاده، را بالــغ بــر ۱3۰ 
داده هــای  گفــت:  و  کــرد  اعــالم  دالر  میلیــارد 
مربــوط بــه  ســرمایه گذاری چیــن در ۱۴۰ کشــور 
ابتــکار کمربند-جــاده نشــان  می دهــد کــه میــزان 
در  کمربند-جــاده  طــرح  در  کل  ســرمایه گذاری 
شــش ماهه اول ســال ۲۰۲۱ حدود ۱۹.3 میلیارد 
بزرگــی  پروژه هــای  اســت.  بــوده  آمریــکا  دالر 
تحــت چارچــوب ایــن پــروژه وجــود دارد و ترکیب 
ســرمایه گذاری بــه مــرور از انرژی که بســیار برای 
چین حیاتی است عبور کرده و به حوزه های دیگر 

وارد می شود.
رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری اتــاق 
تهــران بــا اشــاره بــه برنامــه بلندمدت چیــن برای 

توســعه راه آهــن  و خطــوط ریلــی تــا ســال ۲۰3۰ 
ادامــه داد: بــا انجــام این برنامه چیــن دارای یکی 
از پیشــرفته ترین شــبکه های راه آهــن در جهــان 
خواهــد بــود کــه طــی آن نــه تنهــا کل بخش های 
چیــن بــه هــم متصل خواهد شــد، بلکه سیســتم 
راه آهن چین به ســایر کشورها متصل می شود و 

گسترش می یابد.
فریــال مســتوفی بــا توجــه بــه آمــار واردات 
ایــن آمــار نشــان  چیــن در ســال ۲۰۲۱  گفــت: 
می دهــد کــه واردات بــه چیــن و صــادرات از اروپا 
رونــق داشــته اســت. بــه ویــژه تحــت برنامــه پنج 
 Dual( ســاله چهاردهــم و مــدل گــردش دوگانــه
circulation( در اقتصــاد چیــن، ایــن اســتراتژی 
واردات همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه می دهد و 
مســیرهای بیشــتری برای دسترســی شــرکت های 
کوچــک و متوســط بــرای صــادرات کاال و خدمــات 
بــه چیــن فراهم می شــود که بایــد از این ظرفیت 
اســتفاده کــرد و ســهمی بــرای کشــور بــه دســت 

بیاوریم.
ســرمایه  و  پــول  بــازار  کمیســیون  رئیــس 
اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه کمبــود زیرســاخت در 
ابتــکار  در  مشــارکت کننده  کشــورهای  اغلــب 
کمربند-جــاده، عنــوان کــرد کــه چیــن بــر وجــود 
زیرســاخت های مناســب تاکیــد زیــادی دارد و ۴۰ 
واقــع  در  چیــن،  در  توســعه  و  اصالحــات  ســال 

توســعه عظیــم زیرساخت هاســت که بــه اقتصاد 
چین کمک کرده تا به آنچه امروز هســت تبدیل 

شود.
مســتوفی گفت: چیــن بزرگراه هــا، راه آهن، 
پل و اخیراً قطار سریع السیر راه اندازی و همچنین 
بنادری زیادی احداث کرده  و همه اینها گسترش 
تولیــدات چیــن و ایجاد یک اکوسیســتم و زنجیره 
تامین عظیم را تسهیل می کند. چین یک اقتصاد 
برنامه ریزی شــده دولتی اســت. بنابراین اگر یک 
شــرکت دولتــی بخواهــد ســرمایه گذاری کنــد، بــه 
تحلیل هــای مختلفــی نــگاه می کنــد. زیرســاخت 
مهــم اســت زیــرا بــدون آن کســب وکاری وجــود 
نــدارد. از منظر کســب وکار، چین با کمبود منابع 
و مــواد اولیــه مواجه اســت. بنابرایــن چینی ها به 
دنبال دریافت منابع و مواد اولیه هســتند. چین 
بــرای مبادلــه به ایــن موضوع نــگاه می کند که آیا 
زیرســاخت مناســبی در آن کشــور وجــود دارد یــا 
نه، اگر زیرساخت نباشد سرمایه گذاری نمی کند.
او ادامــه داد: تــا آنجــا کــه مــا اطــالع داریــم 
برای بخش چینی، آنها یک ســازمان داخلی برای 
پیشــبرد پروژه هــا و هماهنــگ کــردن سیاســت ها 
و ســرمایه گذاری های خــود راه انــدازی کرده انــد و 
ابتــکار کمربند-جــاده بــه جــزو ضــروری سیســتم 
کــه  اســت  تبدیــل شــده  آن  پنــج ســاله  برنامــه 
تــالش می کنــد ایــن پــروژه را در سیســتم تجــاری 

جدیــد ادغــام کنــد، بــه طــوری کــه همــه منابــع و 
سیاســت های دیگــر در جهت موفقیت پروژه های 

ابتکار کمربند-جاده هماهنگ و یکپارچه شوند.
ســرمایه گذاری  خدمــات  مرکــز  رئیــس 
کشــورهای  تــالش  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  اتــاق 
ایجــاد  بــرای  ابتــکار  ایــن  در  مشــارکت کننده 
فرآیندهــا و رویه های متناســب و ایجاد چارچوب 
مشخصی برای انتخاب پروژه های مناسب افزود: 
دولتــی  اســتانی،  محلــی،  مقامــات  مثــال  بــرای 
پیشــنهادی  پروژه هــای  خصوصــی  بنگاه هــای  و 
خــود را ارائــه می دهنــد؛ بعــد از تبادل نظــر اولیــه 
پروژه هــا بــه وزارتــی ماننــد اقتصاد داده می شــود 
و ایــن وزارتخانــه طــرح اولیــه را بررســی کــرده و 
نحــوه تعامــل آن بــا اهــداف و چشــم انداز ملــی، 
زیســتی  محیــط  اســتانداردهای  اشــتغالزایی، 
منطقــه ای  اســتانداردهای  برخــی  همچنیــن  و 
کمیســیون  یــک  بعــد،  مرحلــه  در  می ســنجد. 
بین دولتــی متولی ابتــکار کمربند-جاده )مرکب از 
چین و کشور مربوطه( پروژه ها را مجددا بررسی 
می کنــد و اجرایــی شــدن آن را تائیــد می کنــد. در 
نهایــت، بعــد از تائیــد شــدن پــروژه توســط ایــن 
کمیتــه، طــرف چینــی پــروژه را جهــت توســعه و 
اصالح در اختیار نهادهای استانی یا مرکزی چین 
قــرار می دهــد؛ بعــد از ایــن مرحلــه نهایــی، پروژه 

وارد فاز اجرایی می شود.

ورود شرکت های ایرانی به پروژه های چینی

آل اسحاق: درآمد 6۰ میلیون ایرانی با قدرت خرید آنان همخوانی ندارد

 وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: 3 تا 6 ماه تنفس
در بازپرداخت وام های قبلی دامداران

سود بازرگانی کاالهای اساسی به صفر رسید
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پیش بینی افزایش ۱۷ 
درصدی درآمدهای صنعت 

پتروشیمی در سال ۱۴۰۱
مدیــربرنامهریــزیوتوســعهشــرکتملــیصنایع
محصــوالت تولیــد اینکــه بــه اشــاره بــا پتروشــیمی
پتروشیمیامسالاز۶۵میلیونتنبه۸۰میلیونتن
افزایــشمییابــد،ادامهدادکهدرآمدهایپتروشــیمی
نیــزاز۲۳میلیــارددالربــه۲۷میلیــارددالرافزایــش
پیدامیکندکهنشاندهندهرشدی۱۷درصدیاست.
بــه گــزارش ایرنــا، حســن عبــاس زاده در نخســتین 
هلدینگ هــای  عامــل  مدیــران  هم اندیشــی  نشســت 
پتروشیمی اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقالب 
تاکیــد کرده انــد، شــعار ســال بــرای بیلبوردهــا نیســت و 
برای سیاست گذاری هاســت و این سیاست گذاری ها در 
نفــت  پتروشــیمی آغــاز شــده اســت، به طــوری کــه با ۲ 

برنامه اصلی با موضوع دانش بنیان ورود کردیم.
او افــزود: اکنــون شــرکت پژوهــش و فنــاوری در 
کاتالیســت ها و دانــش فنــی فراینــدی توفیقــات خوبــی 

داشته است.
مدیــر برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بخشــی از ایــن 
دانــش هــای فنــی رونمایی و بهــره برداری خواهد شــد، 
گفت: وزیر نفت در پایان ســال گذشــته در این شــرکت 
حضور یافت و از توانمندی های شــرکت بازدید کرد و بر 
اساس قولی که پژوهشگران دادند تا پایان دولت همه 
کاتالیست های پتروشیمی را بومی سازی خواهیم کرد.

عباس زاده ادامه  داد: بخش دیگر در ستاد شرکت 
نــام توســعه کســب و کارهــای  بــا  صنایــع پتروشــیمی 
دانش بنیــان فعــال شــده تــا شــرکت های دانش بنیان را 

فعال کنیم
نیازهــا  پتروشــمی  در شــرکت های  کــرد:  بیــان  او 
نیازهــا، شــرکت های  ایــن  بــه  بــا توجــه  را مشــخص و 
متصــل  پتروشــیمی  مجتمع هــای  بــه  را  دانش بنیــان 
مــی کنیــم. بــه گفته این مســئول، شــرکت ملــی صنایع 
پتروشــیمی در مــورد ســاخت برخــی تجهیــزات بــرای بار 

نخست ورود کرده است.
عبــاس زاده ادامــه داد: اکنــون۳۰ درصد از ظرفیت 
نصــب شــده خاورمیانــه و ســه درصــد تولیــد محصوالت 

جهان در ایران است.
او بــا بیــان اینکه ظرفیت فعلی پتروشــیمی کشــور 
۹۰ میلیــون تــن اســت، افــزود: تــا پایــان برنامه هشــتم 
توسعه، ظرفیت صنعت پتروشیمی ۲ برابر خواهد شد.
مدیــر برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی بــا تاکیــد بــر اینکه در ســال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ 
میلیــون تــن خــوراک معــادل روزانــه یک میلیون بشــکه 
نفت خام از باالدست صنعت نفت دریافت شد، گفت:  
۶۵ میلیــون تــن محصــول تولیــد شــده که از ایــن میزان 
محصــوالت نهایــی ۳۵ میلیــون تــن برآورد می شــود، از 
ایــن میــزان ۱۰ میلیــون تن فروش داخلــی و ۲۵ میلیون 

تن صادر شده شده است.
عبــاس زاده افــزود: در حوزه صــادرات مجتمع های 

پتروشیمی همه ارز  به کشور باز می گردد.
بــه گفتــه او، ســال گذشــته ۸ میلیــارد دالر تعهــد 
عرضه ارز  به ســامانه نیما توســط پتروشــیمی ها وجود 
داشــت اما ۱۲ میلیارد دالر به نیما از ســوی شــرکت های 

پتروشیمی عرضه شد.
مدیــر برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی، ۸۰ درصــد از ظرفیت پتروشــیمی را مربوط 
به هلدینگ ها دانست و گفت:  به ازای هر یک میلیون 
تن تامین خوراک، ۱۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.
فرآیندهــای  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عبــاس زاده 
پاالیشی روند رشد تا ۲۰ سال آینده کمتر از یک درصد 
خواهــد بــود، افزود: در پتروشــیمی ســالیانه تا ۶ درصد 

رشد وجود خواهد داشت.
او گفت: تا ۱۰ سال آینده برنامه راهبردی داریم  و 
در برنامه هفتم توســعه ۶۸ طرح با ســرمایه گذاری ۳۵ 
میلیارد دالر و ظرفیت ۵۰ میلیون تن اجرا خواهد شد.
مدیــر برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی، میــزان پیشــرفت ایــن ۶۸ طــرح را بــه طــور 
میانگیــن ۳۰ درصــد اعالم کــرد و گفت: تاکنون ۹ میلیارد 
دالر هزینه شده و بقیه سرمایه گذاری نیز مشخص است.
عبــاس زاده تاکید کرد: در برنامه هشــتم ۳۷ طرح 
داریم که ۴۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد و ۵۸ 

میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی افزوده خواهد شد.
او بــا بیــان اینکه تا ســال ۱۴۱۱ ظرفیت پتروشــیمی 
بــه ۲۰۰ میلیــون تن می رســد، ادامه داد: تا پایان برنامه 
هفتــم، ۴ میلیــون تن متانول تولید کشــور  با طرح های 
ام. تی. پی در داخل جذب می شــود و این عدد تا پایان 
برنامــه هشــتم بــه ۱۴ میلیــون تن می رســد کــه مصداق 
واقعی تکمیل زنجیره ارزش اســت. همچنین در برنامه 
هــای توســعه ای تنــوع محصــول خواهیــم داشــت و تــا 
پایــان برنامــه هفتــم ۲۰ محصول جدید تولید می شــود. 
این مســئول گفت: در ســال جاری خوراک پتروشــیمی ها 
افزایشــی خواهد بود و پنج میلیون تن به ظرفیت اضافه 

خواهد شد و تولید به ۸۰ میلیون تن می رسد.

خضریان: در ۸ سال گذشته 
هیچ میدان مشترک نفتی 

جدیدی توسعه نیافته است
ســخنگویکمیســیوناصــلنــودمجلــسشــورای
اســامیاعــامکــردکــهدرطــی۸ســالاخیــرنــهتنها
هیــچمیــدانمشــترکنفتیجدیدیتوســعهنیافتهکه
برخیطرحهایتوسعهمصوبقبلیوحتیقراردادو

سرمایهگذاریخارجیکانلمیکنوفسخشدهاند.
علی خضریان در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: به 
عنوان نمونه طرح توســعه فاز ۱۱ میدان مشــترک گازی 
پارس جنوبی با کشور قطر با دستور وزیر سابق نفت با 
توجیه اینکه تکنولوژی احداث تاسیســات تقویت فشــار 
در ایــران وجــود نــدارد، متوقــف شــد و معطــل شــرکت 

فرانسوی توتال باقی ماند.
دولت هــای  در  نفــت  وزارت  کــرد:  خاطرنشــان  او 
یازدهــم و دوازهــم در برنامه هــای اعالمــی و وعده هــای 
مکرر خود به مجلس شــورای اســالمی و کمیسیون های 
مربوطــه بــه ویژه در هنگام اخــذ رأی اعتماد آقای زنگنه 
از مجلــس و در شــروع بــه کار دولــت  قبلــی، همواره بر 
اولویت بخشــی به توســعه میادین مشــترک تأکید کرد؛ 
اما حتی با پایان یافتن دو دوره دولت و گذشت ۸ سال 
از وعده هــا و برنامه هــای اعالمــی وزیــر ســابق نفــت در 
ایــن خصوص عمال ســرمایه های ملی و ذخایر زیرزمینی 
جمهــوری اســالمی بــا قصــور و کــم کاری وزارت نفــت و 
شــخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه 
به تاراج می رود و متاســفانه حاصل این کم کاری در ۸ 
سال دوره وزارت ایشان به چند ده میلیارد دالر می رسد 
آن هم در شــرایطی که کشــورهای همســایه و رقیب از 
جمله عربســتان ســعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه 
تمام تــر در حال توســعه و برداشــت از میادین مشــترک 

نفتی و گازی با ایران هستند.
ســخنگوی کمیســیون اصل نودم قانون اساســی با 
اشــاره بــه تصویــب اعمال مــاده ۲۳۴ در نشســت علنی 
امــروز مجلــس دربــاره اســتنکاف دولت هــای یازدهــم و 
دوازدهــم از توســعه میادیــن مشــترک هیدروکربــوری و 
ارجــاع ایــن پرونــده بــه دســتگاه قضایی گفت: بــا توجه 
به سیاســت های اقتصاد مقاومتی و ســایر سیاست های 
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در بخــش نفــت و گاز و 
همچنیــن قوانیــن برنامه هــای پنجــم و ششــم توســعه 
و ســایر قوانیــن دائمــی، وزارت نفــت مکلــف بــوده بــه 
تولیــد حداکثــری و تســریع در توســعه میادین مشــترک 

هیدروکربوری با همسایگان اقدام کند.
خضریــان ادامــه داد: در توســعه و تولید از میادین 
گازی فــرزاد A، فــرزاد B و میــدان نفتــی اســفندیار کــه 
با کشــور عربســتان ســعودی مشترک هســتند و همگی 
آن هــا دارای اهمیــت راهبــردی، با طرح توســعه مصوب 
قبلــی بوده انــد، هیچگونــه اقدامــی حتــی بــرای توســعه 
پلکانــی هــم صــورت نپذیرفــت. چندین میدان مشــترک 
دیگــر نیــز دچار چنین مســائلی شــده اند و سال هاســت 
در توســعه و برداشــت از آن هــا کــم کاری صورت گرفته 

است.
او در پایان گفت: با توجه به استنکاف دولت های 
یازدهم و دوازدهم در توســعه میادین مشــترک، اعمال 
ماده ۲۳۴ را به ثبت رســاندم و این درخواســت پس از 
ماه هــا کار کارشناســی در کمیســیون انــرژی و تایید این 
موضــوع در کمیســیون، در نشســت علنی امــروز با رای 
اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به 

دستگاه قضایی ارجاع شد.

تفحص مجلس از عملکرد 
وزارت نیرو در مورد توسعه 

ظرفیت های صنعت برق 
نماینــدگانمجلــسشــورایاســامیبــاتحقیقو
تفحــصازنحــوهعملکــردوزارتنیــرودربــارهتوســعه
ظرفیتنیروگاهیبرقکشــوردرســال۱۳۹۲تا۱۴۰۰

موافقتکردند.

بــه گــزارش ایســنا، در جلســه علنــی روز گذشــته 
مجلــس شــورای اســالمی علیرضــا ورناصــری، نماینــده 
تفحــص  و  تحقیــق  تقاضــای  ســلیمان،  مســجد  مــردم 
از نحــوه عملکــرد وزارت نیــرو دربــاره توســعه ظرفیــت 
نیروگاهی برق کشور در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برق کشور 
را مطــرح کــرد و نماینــدگان بــا ۱۶۰ رای موافــق، ۲۹ رای 
مخالــف و ۸ رای ممتنــع از مجمــوع ۲۲۸ نماینده حاضر 

با انجام تفحص موافقت کردند.
محورهای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت 
نیــرو دربــاره توســعه ظرفیــت نیروگاهــی برق کشــور در 

سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱- عــدم اجــرای بند »ب« مــاده )۴۴( قانون برنامه 
۵ ســاله ششــم توســعه مبنی بر صدور موافقت اصولی 
برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شــصت 

درصد )۵۵% تا%۶۰(
۲- عــدم اجرای بنــد »ت« ماده )۴۸( قانون برنامه 
۵ ساله ششم توسعه مبنی بر افزایش توان تولید برق 

تا ۲۵ هزار مگاوات
۳- عــدم اجــرای مــاده )۴۹( قانــون برنامه ۵ ســاله 
ششــم توســعه مبنی بر تشــکیل بازار منطقه ای و ایجاد 

قطب)هاب( منطقه ای برق
۴- عــدم اجــرای مــاده )۵۰( قانــون برنامــه ۵ ســاله 
ششــم توســعه مبنــی بــر افزایــش ســهم نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر و پــاک بــه حداقــل پنج درصــد)۵%( ظرفیــت 

برق کشور

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ونزوئاوارداتنفتسنگینایرانرا
برایتامینخوراکپاالیشــگاههایداخلی

خودآغازکرد.
به گزارش ایسنا، طبق توافقی سواپی 
کــه ســال میــالدی گذشــته میــان ۲ کشــور 
 PDVSA عضــو اوپــک منعقد شــد، شــرکت
ونزوئال، میعانات ایران را برای تبدیل نفت 
فــوق ســنگین خود به گریــد صادراتی، وارد 
خواهد کرد و در مقابل، شــرکت ملی نفت 

ایران نفت ونزوئال را دریافت می کند.
 PDVSA اســناد شــرکت نفتــی دولتــی
نشــان داد نفــت ســنگین ایــران که کیفیت 

مشــابه گریــد نفتــی »مســا ۳۰« ونزوئــال 
را دارد، خــوراک نفــت پاالیشــگاه های ایــن 

شرکت را افزایش خواهد داد.
در راستای پیمان های همکاری میان ۲ 
کشور، ونزوئال در سال های اخیر تجهیزات 
ایرانــی را بــرای بهســازی پاالیشــگاه هایش 
دریافــت کــرده اســت. پاالیشــگاه اِل پالیتو 
به ظرفیت ۱۴۶ هزار بشــکه در روز پس از 
تعمیــرات و ارتقــای تجهیــزات، هفته جاری 

یک واحد تقطیر نفت را راه اندازی کرد.
جواد اوجی، وزیر نفت در سفر هفته 
گذشــته بــه ونزوئــال، بــا نیــکالس مــادورو، 

رئیس جمهوری ونزوئال، دیدار کرد و درباره 
العســیمی،  طــارق  بــا  همــکاری  توافقهــای 

همتای ونزوئالیی خود گفت وگو کرد.
نفــت  بشــکه  هــزار   ۲۰۰ کــم  دســت 
ســنگین ایران اواســط آوریل به پاالیشــگاه 
کاردون با ظرفیت ۳۱۰ هزار بشــکه در روز 
کــه دومیــن پاالیشــگاه بزرگ ونزوئالســت، 
تحویل داده شده است. یک محموله دیگر 
نفت ایران به میزان ۴۰۰ هزار بشکه هفته 

جاری در بندر خوزه تخلیه شد.
طبق اســناد شــرکت  PDVSA، کشتی 
Dino I کــه حامــل ایــن محمولــه بــود، قــرار 

را  ونزوئــال  کــوره  نفــت  جــاری  مــاه  اســت 
کــه  اینترتریــد  ایــران  نفــت  شــرکت  بــرای 
زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، 

حمل کند.
ایــران  رویتــرز،  گــزارش  اســاس  بــر 
همچنیــن به تامیــن میعانات برای شــرکت 
PDVSA ادامــه می دهد. نفتکش مکســیمو 
گورکی قرار است ۲ میلیون بشکه میعانات 
را در بندر خوزه تخلیه کند و اطالعات وب 
ســایت تانکر تِرکِر نشــان می دهد، نفتکش 
»دریــا« در آب هــای ونزوئــال منتظر تحویل 

محموله خود است.

معاونپارلمانیرئیسجمهوریباتاکید
براینکهبحثحذفیارانههامطرحنیست،
تصریحکردکهقراراستبهنوعیتغییراتی
درشــیوهارائــهیارانــهانجــامشــودکــهدر

نهایتبهنفعکشورخواهدبود.
بــه گــزارش ایســنا،  محمــد حســینی طی 
اظهاراتــی در برنامــه »بــدون خــط خوردگــی« 
رادیــو گفت وگــو در گذشــته در بحث کاالهای 
ارز  واردکننــدگان  و  تاجــران  بــه  اساســی 
ترجیحــی تعلق می گرفت و این حمایت انجام 
می شــد، البتــه بــا مفاســدی هم همــراه بود و 
در مــواردی تاثیــری بــرای مــردم نداشــت بلکه 
افــرادی از ایــن فرصت ســوء اســتفاده کردند. 
اکنــون ایــن یارانــه مســتقیم بــه خــود مــردم 
از  و  می گیــرد  تعلــق  مصرف کننــدگان  یعنــی 
ایــن نظــر نیــاز اســت تــا مطلــب تبیین شــود؛ 

اگرچــه معــاون اول رئیس جمهــوری یــا برخــی 
وزرا از جمله سخنگوی اقتصادی دولت، وزیر 
اقتصــاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی صحبت هایی 

کرده اند.
اینکــه رئیس جمهــوری  بــه  اشــاره  بــا  او 
هــر از چنــدی بــا مــردم ســخن می گوینــد، در 
شــب  در  ایشــان  ســخنرانی  موضــوع  مــورد 
گذشــته گفت: اکنون ما در آســتانه تغییراتی 
هســتیم؛ طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها مطرح و قرار است در شیوه حمایت 
گیــرد. موضــوع  مــردم اصالحاتــی صــورت  از 
اصلی صحبت های رئیس جمهوری نیز در این 

خصوص بود.
معاون پارلمانی ریاســت جمهوری اظهار 
کرد: در مجلس نیز یکشــنبه در جلســه ای که 
داشــتیم به سواالت مردم که همان مطالبات 
مــردم اســت و ابهاماتــی کــه در جامعــه ایجاد 

شده، پاسخ داده ایم؛ ولی هیچ کدام از این ها 
نمی توانــد، جایگزین ســخنان رئیس جمهوری 
شــود کــه بــا زبــان مــردم مســائل را بــه خوبی 
توضیــح دهنــد. در این مصاحبــه توضیح داده 
شــد کــه چــه کاری می خواهــد، انجام شــود و 
ایــن مســاله چــه اقتضائاتــی داشــته کــه ایــن 

تصمیم گرفته شده است.
حســینی متذکــر شــد: مــا بــر ایــن بــاور 
هســتیم کــه در این امــر تاخیر افتاده اســت 
و بایــد ایــن اصالحــات زودتــر از این هــا و در 
دولــت قبــل انجــام می شــد؛ ولــی حــاال ایــن 
دولــت بــا وجــود اینکه در ســال اول اســت و 
ایــن کار ممکــن اســت هزینه هــای مقطعــی 
را بــه همــراه داشــته باشــد اما هــم وضعیت 
کشــور و هم مســائل منطقه و جهانی اقتضا 
مــی کنــد کــه ایــن کار صــورت گیــرد و ایــن 

تغییر شــیوه انجام شود.

او خاطرنشــان کرد: ادامه وضع موجود 
امکان پذیــر نیســت؛ ایــن هم وظیفــه قانونی 
مــا اســت کــه ایــن تغییــر را بدهیــم و هــم 
منطــق و اســتدالل اقتصــادی ایجــاب می کند 
تا این تغییر ایجاد شــود تا کارها به ســامان 
برســد. ارز ترجیحــی بــرای این بــود که ما به 
ســمت عدالــت حرکــت کنیــم و کاهــش فقــر 
صــورت بگیــرد، منجــر بــه رشــد اقتصــادی و 
تولید شود، اما این اهداف غالبا تحقق پیدا 
نکــرده اســت، ولی بــا این تغییــری که ایجاد 
می شــود مــا فکر می کنیــم. اینــکار در نهایت 
بــه نفــع کشــور خواهــد بــود. اگرچــه ممکــن 
اســت در کوتاه مــدت تبعاتــی داشــته باشــد؛ 
امــا بــا همــکاری کــه بین قــوا انجام می شــود 
و همــه نهادها در ایــن زمینه همکاری کنند، 
قطعــا می توانــد نتایــج مفیدی را برای کشــور 

همراه داشته باشد.

مشــاوررئیسجمهــوریودبیــرشــورای
عالــیمناطــقآزادتجــاریـصنعتــیوویــژه
اقتصــادیتاکیــدکــردکــهمناطــقآزادوویژه
اقتصادی،نقشمهمیدراقتصادکشورایفا
میکنندوســرمایهگذارانبایدازمشوقهای

معافیــتمالیاتــیوگمرکــیدرمناطــقویــژه
اقتصادیبهرهبیشتریببرند.

به گزارش فرینا، سعید محمد، دیروز در 
حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز 
و افتتــاح و کلنگ زنی طرح های  گذاری در این 
منطقــه ویــژه اقتصــادی در جمــع خبرنــگاران 
افزود: هم اینک ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در 
کشــور فعــال اســت و افــزون بــر ۲۵۰۰ واحــد 

صنعتی در این مجموعه ها فعالیت دارند.
اقتصــادی  ویــژه  مناطــق  داد:  ادامــه  او 
مــکان مناســبی بــرای حضــور ســرمایه گذاران 
ایرانی و خارجی اســت. به دنبال این هستیم 
تــا مقدمــات و تمهیــدات الزم را اتخاذ کنیم تا 
ســرمایه گذاران بــا ســهولت بیشــتری در ایــن 

مناطق سرمایه گذاری کنند.
مشــاور رئیس جمهــور بیان کرد: منطقه 
ویــژه اقتصادی شــیراز یکــی از بهترین مناطق 
ویژه اقتصادی کشــور اســت که توســط بخش 
خصوصــی اداره مــی شــود. حــدود ۲۵۰ واحد 

تولیــدی ـ صنعتــی در ایــن مجموعــه مســتقر 
است که از این تعداد حدود ۹۰ واحد فعال و 
مابقــی نیز در حال توســعه فعالیت های خود 

برای ورود به چرخه تولید هستند.
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  محمــد  ســعید 
مشــوق هایی کــه در حــوزه معافیــت مالیاتــی، 
بــه  کــه  خدماتــی  ســایر  و  گمرکــی  معافیــت 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  ســرمایه گذاران 
کــه  مــی رود  انتظــار  می شــود،  ارائــه  شــیراز 
ســرمایه گذاران داخلــی نگاه ویــژه تری به این 
منطقــه داشــته باشــند و طــی ســال های آتــی 

شاهد توسعه بیشتر این منطقه باشیم.
ارائــه مشــوق هایی همچــون  افــزود:  وی 
معافیت هــای مالیاتــی و گمرکــی کمک می کند 
تا قیمت تمام شــده تولید برای ســرمایه گذاران 
بسیار کاهش یابد و شرایط قابل رقابت باشد.
تجــاری  آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر 
داشــت:  اظهــار  اقتصــادی  ویــژه  و  ـ صنعتــی 
واحدهای نوپا نیازمند این مشــوق ها هســتند 

و ایــن مشــوق ها نیــز زمــان دار اســت و وقتی 
یک واحد توانمند شد و به مرحله تولید رسید 
آن مشــوق ها آرام آرام برداشــته خواهد شــد 
و می توانــد بــه شــکل جــدی تــر و حرفــه ای تر 

فعالیت کند.
برگــزاری  خصــوص  در  محمــد،  ســعید 
اقتصــادی  ویــژه  مناطــق  مدیــران  نشســت 
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  کشــور  سراســر 
شــیراز هم گفت: در نشســت امروز مســائل و 
مشــکالت ســایر مناطق ویــژه اقتصــادی، بویژه 
راهکارهای تحقق شعار »تولید، دانش بنیان، 

اشتغالزایی« در این مناطق بررسی شد.
گفتنی اســت؛ در ســفر یک روزه ســعید 
محمد به منطقه ویژه اقتصادی شیراز، کلنگ 
تولیــد  دیــزل  تولیــدی شــایان  واحــد  احــداث 
کننــده کامیونــت بــه زمین زده شــد و شــرکت 
ســرمایه گذاری سپهر بسپار مهر تولید کننده 
کیســه بافته شــده ســاده و کیسه لمینت هم 

به بهره برداری رسید.

آغازصادراتنفتسنگینایرانبهونزوئا

حسینی:یارانهها،مستقیمبهمردمتعلقمیگیرد

مناطقویژهاقتصادی،ظرفیتیمناسببرایحضورسرمایهگذاران
ایرانیوخارجی

 رمز ارزها در میان ترس
از رکود سقوط کردند

ادامهازصفحه۱

دومیــن کویــن بــزرگ، اتریــوم، ۱۳ درصــد نســبت بــه 
هفته گذشته کاهش یافته است، سوالنا بیش از ۱۶ درصد 

و ترا بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وحشت از افزایش شدید قیمت های مصرف کننده و 
ترس از تأثیری که بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی خواهد 
داشت به عنوان دالیل سقوط بازار کریپتو نام گذاری شده 
اســت کــه بــا افــت گســترده تر بازارهای ســهام در سراســر 

جهان همراه است.
هفتــه گذشــته، بانک هــای مرکــزی ایــاالت متحــده، 
را در تالشــی  بهــره  نرخ هــای  و ســایر کشــورها  بریتانیــا 
هماهنــگ بــرای مهــار تــورم افزایــش دادنــد. تورمــی کــه با 
سریع ترین سرعت در دهه های اخیر در حال افزایش بوده 

است و به هشدارهایی درباره رکود منجر شده است.
منبع:راشاتودی

رئیسجمهوریدرجلســهستادتنظیم
بــازارتاکیــدکردکهنظارتبــرزنجیرهتأمین
وتوزیــعکاالمســألهمهمــیدراجــرایموفق
طــرحاصــاحاقتصــادیاســتکــهفعالیــت
نهادهــای همــه میدانــی و مــداوم جــدی،
مســئولرامیطلبــدوهیــچکوتاهــیدراین

زمینهپذیرفتهنیست.

به گزارش ایسنا، آیت هللا سیدابراهیم 
رئیســی نظــارت بــر زنجیــره کاال، از تامین و 
تولیــد تــا توزیــع و فــروش در فروشــگاه ها و 
خرده فروشــی ها، مسئله مهم دیگری است 
کــه برنامــه ریــزی و فعالیت جــدی، مداوم و 
میدانــی همــه نهادهای مســئول را می طلبد 
پذیرفتنــی  زمینــه  ایــن  و هیــچ کوتاهــی در 

نیست.
او بــا قدردانــی از رهبر معظم انقالب که 
پیــش از آغــاز اجــرای طــرح اصــالح اقتصــادی 
همگان را دعوت به یاری دولت در اجرای بهتر 
ایــن طــرح مهــم کردنــد، گفــت: نقش آفرینــی 
مردم مانند همه عرصه های خطیر گذشته در 
ایــن اصــالح اقتصــادی نیز مهم بــوده و ضامن 

موفقیت آن است.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری   
بایــد بــه شــبهات و گره هــای ذهنــی مــردم در 
خصــوص ایــن طــرح حتمــا پاســخ داد، افزود: 
اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان 
جامعــه بــرای درک بهتر و همراهــی در اجرای 

این طرح، بسیار مهم و ضروری است.

رئیسی:هیچکوتاهی
درزمینهنظارت
پذیرفتنینیست
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 مشارکت بیمه ایران
در کمپین آزادسازی 

زندانیان جرایم غیر عمد
هیات مدیره بیمه ایران در استمرار سیاست های 
کالن مدیریــت شــرکت مبنــی بــر پایبنــدی و تعهــد بــه 
صــورت  بــه  خــود،  اجتماعــی  مســئولیت های  ایفــای 
گسترده و موثر در »کمپین آزاد سازی زندانیان جرایم 

غیر عمد« شرکت می کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ایــران، بنــا بــه 
)یکشــنبه  روز  مصوبــه 
 )1401 اردیبهشــت   18
هیــات مدیــره شــرکت، 
مشــارکت  موضــوع 
بیمــه ایــران در کمپیــن 
اجتماعــی  مســئولیت 
»کمپیــن  عنــوان  بــا 
زندانیــان  آزادســازی 
جرایم غیر عمد«، مورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفــت و بــا عنایــت بــه تصمیمات 
جلســه 15 فروردیــن وزارت امــور اقتصــادی ودارایــی بــا 
پرداخت مبلغ نقدی به حساب مورد نظر موافقت شد.
این گزارش حاکیســت، شرکت سهامی بیمه ایران 
در چارچــوب ایفــای مســئولیت های اجتماعــی خــود بــه 
ویــژه در دوران ســخت شــیوع کرونــا و تــاش همگانــی 
بــرای مهــار آن، ســال قبــل نیز عاوه بــر پرداخت هزینه 
70 میلیاردی خرید یک دستگاه سی تی اسکن و اهدای 
پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  بــه  آن 
نســبت بــه طراحــی بیمــه مخصــوص مدافعین ســامت 
کشــور، تفاهــم نامــه بــا انجمــن خیرین مدرســه ســاز و 
ارســال تجهیزات و مخازن آبرسانی برای مناطق محروم 
خوزســتان، اهــدای لــوازم التحریــر بــه دانــش آمــوزان، 
اســتمرار ارایــه خدمــات بــه زیاندیــدگان بیمــه توســعه، 
اهدای ده ها کاه کاسک رایگان به موتورسواران و . . . 

نیز اقدام کرده است.

رشد حق بیمه آتش سوزی 
نوین در سال 1400

بیمه  های آتش ســوزی نوین در ســال 1400، رشــد 
151 درصــدی در حــق بیمــه خــود را نســبت بــه مــدت 

مشابه سال گذشته تجربه کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمه نوین، این شــرکت 
با پیاده سازی استراتژی 
ارائــه  بــر  مبتنــی 
اســاس  بــر  محصــوالت 
و  مشــتریان  روز  نیــاز 
گســترش فرهنــگ بیمه 
فــروش  تــا  شــد  موفــق 
آتش ســوزی  بیمه هــای 
خــود را در ســال 1400 
بــه نحــو قابــل توجهــی 
افزایــش داده و 151 درصــد رشــد در حــق بیمــه تولیــدی 

این رشته بیمه ای را کسب کند.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده، فــروش بیمه هــای 
آتش ســوزی در بیمــه نویــن بــا رعایــت مبانــی مدیریــت 
ریسک همراه بوده است به نحوی که خسارت پرداختی 
در ســال 1400 نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته با 

30 درصد کاهش مواجه بوده است.
نســبت خســارت ایــن رشــته بیمــه ای نیــز در ســال 
١4٠٠ نسبت به سال گذشته، 7٢ درصد کاهش داشته 

است.
همچنین، آمارها نشان می  دهد که در سال 1400 
حدود 180 درصد از بودجه پیش بینی شده شرکت بیمه 

نوین برای بیمه های آتش سوزی تحقق یافته است.

تسهیالت بانک توسعه 
تعاون به بخش های مولد 
اقتصاد پرداخت می شود

پرداخــت  از  تعــاون  توســعه  بانــک  سرپرســت 
تسهیالت هدفمند به بخش های مولد و واقعی اقتصاد 

خبر داد.
حســینی  شــیخ  محمــد 
سرپرست بانک توسعه 
جلســه  در  تعــاون 
برنامه هــای  تبییــن 
بانــک با حضــور مدیران 
داشــت:  اظهــار  ارشــد 
فعالیــت چندیــن ســاله 
تعــاون  توســعه  بانــک 
در طرح هــای ملــی و اعطــای تســهیات بــه تعاونگــران 
و کارآفرینــان موجــب تاثیــرات مثبــت در ســطح تولیــد 
واشــتغال مناطــق بــوده اســت و در دوره پیــش رو نیــز 
هدف این است تا تسهیات بانک به صورت هدفمند و 
به بخش های واقعی و در خدمت تولید پرداخت گردد.

شــیخ حســینی گفت: رویکــرد و ماموریت توســعه 
ای موجب گردیده نقش بانک در برنامه های اقتصادی و 
اجتماعی کشور حائز اهمیت باشد و در وضعیت کنونی 
اجرای صحیح عاملیت بند الف تبصره 18 قانون بودجه 
، مــاده 5۲ ، مــاده 5۶ قانــون الحــاق مــوادی بــه تنظیــم 
مقــررات مالــی دولــت و ادامــه طرح اشــتغال روســتایی 
و در آینــده ای نزدیــک نقــش آفرینــی در اجــرای برنامــه 
هفتــم توســعه و پیشــبرد صحیح سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی حائز اهمیت است.
سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: بانک تحت 
نظــارت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی فعالیت می 
کنــد کــه ایــن وزارتخانــه عهــده دار ســاماندهی و ارتقــاء 
اجتماعــی  اقتصــادی،  مهــم  شــاخص های  از  بســیاری 
و رفاهــی جامعــه اســت و هــم افزایــی میــان نهادهــا و 
اهــداف  بــه  دســتیابی  در  مجموعــه  زیــر  ســازمان های 

راهبردی تاثیر گذار است .

آغاز به کار غرفه پست 
بانک ایران در نمایشگاه 

اینوتکس ۲0۲۲
پســت بانــک ایــران بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلــی 
یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نــوآوری و فنــاوری 
۲0۲۲، از امروز ۲0 اردیبهشــت ماه فعالیت خود را در 
غرفه این بانک در پارک فناوری پردیس آغاز نمود و تا 

روز بیســت و سوم ماه 
جاری آماده استقبال از 

بازدیدکنندگان است.
کل  اداره  گــزارش  بــه   
پســت  عمومــی  روابــط 
بانــک ایران، غرفه بانک 
در یازدهمین نمایشگاه 
نــوآوری  بین المللــی 
حضــور  بــا  فنــاوری  و 

کارشناســان و متخصصین بانکی پاسخگوی سواالت در 
زمینه تسهیات، امور اعتباری، ارزی و بانکی است.

 بهــزاد شــیری، مدیــر عامــل پســت بانک ایــران به 
عنــوان یکــی از ســخنرانان مراســم افتتاحیه ایــن رویداد 
انتخــاب شــده و همچنین در پنــل گفت وگوی بانک ها و 

چینش اقتصاد دیجیتال کشور حضور خواهد داشت.
 همچنیــن در حاشــیه ایــن نمایشــگاه بــا حضــور 
مدیرعامــل بانــک، از باجه بانکی پــارک فناوری پردیس، 
توکن ققنوس و کتاب ســند راهبردی پســت بانک ایران 
رونمایی و نشست خبری با حضور مدیران ارشد شرکت 

دی جی پی و پست بانک ایران برگزار می شود.
 بر اســاس این گزارش، از دیماه ســال گذشــته تا 
پایــان فروردیــن مــاه ســال 1401، پســت بانــک ایــران بــا 
حضــور در شــهرهای، شــیراز، کرمانشــاه، قــم، ســمنان، 
زنجــان، ارومیــه و تهران از بخــش رقابتی اینوتکس پیچ 
بــا پرداخت تســهیات پنج میلیارد ریالــی به برگزیدگان 

حمایت مالی کرده بود.

 اعطای وام قرض الحسنه
به تاکسیرانان تهران

بانک قرض الحســنه رســالت و سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکســیرانی شــهر تهران تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
بــه گــزارش روابــط 
قــرض  بانــک  عمومــی 
ایــن  رســالت،  الحســنه 
هــدف  بــا  نامــه  تفاهــم 
"همیــاری  توســعه ی 
اجتماعی، قرض الحسنه 
و کارآفرینــی اجتماعــی" 
به امضای محمدحسین 

حســین زاده مدیرعامــل بانــک و مهدی اســماعیل بیگی 
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی 

شهر تهران رسید.
حســین زاده ایــن تفاهــم نامه را بــه منظورحمایت 
از تاکســی داران عنــوان کــرد و گفــت: پرداخــت وام و 
اســتفاده از طرح هــای ایســاکو کارت و خریــد بیمــه بــه 
صــورت اقســاطی از ســامانه ام بــازار از جملــه خدماتــی 
جامعــه  بــه  نامــه  تفاهــم  ایــن  قالــب  در  کــه  اســت 

78000هزاری تاکسیرانی تهران ارائه خواهد شد.

دکتر»سیدمهدی حسینی« 
به عنوان قائم مقام مدیرعامل 

بانک سپه معارفه شد
در جلسه دیروز هیئت مدیره بانک سپه، »دکتر 
ســیدمهدی حســینی« به عنــوان قائــم مقــام مدیرعامل 

بانک معارفه شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی بانــک ســپه: در 
جلســه هیئــت مدیــره بانک ســپه کــه امروز به ریاســت 

آیت اله ابراهیمــی  دکتــر 
بــا  و  بانــک  مدیرعامــل 
اعضــای  تمامــی  حضــور 
برگــزار  مدیــره  هیئــت 
شــد، »دکتر سیدمهدی 
حسینی« به عنوان قائم 
مقــام مدیرعامل معارفه 

شد.
بانــک  مدیرعامــل 

ســپه با اشــاره به خدمات دکتر ســیدمهدی حســینی در 
حوزه هــای برنامه ریــزی، فناوری اطاعــات و پروژه بزرگ 
بانکداری یکپارچه در بانک ســپه، افزود: این انتخاب با 
توجــه بــه خدمات، توانمندی ها و ضــرورت نقش آفرینی 
در مأموریت های سخت آینده بانک سپه صورت گرفته 

است.
مدیرعامل بانک ســپه مجاهدت مدیران و کارکنان 
را موجــب وثــوق نظام و انقاب عنوان کرد و افزود: طی 
ماه های گذشــته اقدامات ارزنده ای در بانک ســپه انجام 
شــده کــه نشــان از روحیــه جهــادی و اخــاص مدیران و 

کارکنان دارد.
وی بــا تأکیــد بر اینکه باید در حوزه مشــتری مداری 
و خدمــت بــه مــردم نقش آفرین باشــیم، اظهار داشــت: 
هویــت انقابــی بانــک ســپه ایجــاب می کند کــه مدیران 
و پرســنل این بانک با روحیه انقابی و اخاص نســبت 
بــه وظایــف خــود و خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهوری 

اسامی ایران اقدام کنند.
دکتر ســیدمهدی حســینی که به سمت قائم مقام 
مدیرعامل بانک سپه منصوب شده است دارای دکتری 
علــوم اقتصــادی از دانشــگاه تربیــت مــدرس می باشــد. 
وی از اســفندماه 1395 تاکنــون به عنــوان عضــو هیئــت 
مدیره بانک سپه با نظارت مستقیم بر حوزه های مالی، 
سرمایه گذاری، برنامه ریزی، شعب غرب کشور، فناوری 
اطاعــات، نیــروی انســانی، حسابرســی داخلــی و ادغام 

فعالیت داشته است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

افــراد  ســهام  دارایــی  دادن  قــرار  وثیقــه 
بــرای دریافــت وام بــا همــکاری دو بانــک 
ملــی و قرض الحســنه مهر ایــران عملیاتی 

می شود.
بــه گــزارش ســمات، معــاون فنــاوری 
ســپرده گذاری  شــرکت  نــوآوری  توســعه  و 
در  وجــوه  تســویه  و  بهــادار  اوراق  مرکــزی 
در  خبــر  شــبکه  بــا  تلویزیونــی  گفتگــوی 
زیــر  هســتیم  تــاش  در  گفــت:  این بــاره 
ســاخت وثیقــه قرار گرفتن همــه نمادها یا 
همه ســهام ســهامداران را آماده کنیم و به 
صــورت الکترونیکی در اختیار بانک ها قرار 
دهیــم تــا آن هــا بتوانند به پشــتوانه وثیقه 
سهام به سهامداران تسهیات ارائه دهند.
بانــک ملــی  افــزود:  محمــود حســنلو 
و بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران در این 
زمینه پیشــتاز هســتند و به زودی با فراهم 
شدن بسترهای قانونی، این دو بانک ارائه 

تسهیات را آغاز خواهند کرد.
او اضافــه کــرد: آن چیــزی کــه بــرای 
شــرکت ســپرده گــذاری مهــم اســت احــراز 
هویــت ســهامداران اســت کــه بــه صــورت 
و  شــد  انجــام خواهــد  الکترونیکــی  کامــاً 

نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.

نــوآوری  توســعه  و  فنــاوری  معــاون 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تســویه گفت: همه کســانی که می خواهند 

از این تســهیات اســتفاده کنند حتماً باید 
در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند.

او افــزود: در جریــان اجــرای این طرح 

مشتری می تواند سهام هایی که می خواهد 
از طریــق  را  آن هــا  تعــداد  و  وثیقــه شــود 
ســامانه انتخــاب کند و در مرحلــه بعد این 

مجمــوع نهادهــای مالــی در انتهای ســال 
1400 بــه ۷۲4 نهــاد رســیده که در مقایســه با 
سال گذشته بیشترین رشد در میان نهادهای 
مالی خدمات دهنده به شرکت های سبدگردان 
اختصــاص دارد کــه با رشــد 50 درصدی از ۳۸ 

شرکت به 5۷ شرکت رسیده است.
مدیــر نظــارت بــر نهادهــای مالی ســازمان 
پایــگاه  بــا  بــورس و اوراق بهــادار در گفت گــو 
خبــری بــازار ســرمایه )ســنا( بــا مروری بــر آمار 
مجوزهــای صادرشــده فعالیــت نهادهــای مالــی 
در ســال گذشــته و مقایســه آن با ســال پیش 
از خــود، عنــوان کــرد: در انتهــای ســال 1400، 
مجمــوع نهادهای مالی که شــامل شــرکت های 
کارگزاری نیز می شــود، با رشد 13.83 درصدی 
به رقم 7۲4 نهاد رســید. در ســال 1399 تعداد 

نهادهای مالی ۶3۶ نهاد بوده است.
رضا نوحی حفظ آباد ادامه داد: در ســال 
1399، مجموع صندوق های سرمایه گذاری ۲71 
صندوق بوده که در انتهای ســال 1400 با رشــد 
19.18 درصــدی بــه 3۲3 صنــدوق رســیده اند. 
صنــدوق  شــامل  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 

 سرمایه گذاری در اوراق با درامد ثابت، صندوق  
ســرمایه گذاری مختلط، صندوق  ســرمایه گذاری 
در ســهام، صنــدوق  ســرمایه گذاری اختصاصــی 
زمیــن  ســرمایه گذاری  صنــدوق   بازارگردانــی، 
پــروژه،  ســاختمان، صنــدوق  ســرمایه گذاری  و 
صنــدوق   جســورانه،  ســرمایه گذاری  صنــدوق  
ســرمایه گذاری در اوراق بهــادار مبتنــی بر کاال، 
صنــدوق  ســرمایه گذاری صنــدوق در صنــدوق و 

صندوق  سرمایه گذاری خصوصی می شوند.
ســازمان  ارشــد  مدیــر  ایــن  گفتــه  بــه 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  تعــداد  بــورس، 
 ۲34 بــه  شــرکت   ۲۲0 از  )هلدینــگ(  مــادر 
شــرکت رســیده اســت. مجموع نهادهــای مالی 
خدمات دهنده از 145 نهاد به 1۶7 نهاد رسیده 
اســت. بیشــترین رشــد در میان نهادهای مالی 
ســبدگردان  شــرکت های  بــه  خدمات دهنــده 
اختصــاص دارد کــه بــا رشــد 50 درصدی از 38 

شرکت به 57 شرکت رسید.
او افــزود: افــزون بــر مجوزهــای فعالیــت 
و  مجوزهــا  تمدیــد  موضــوع  مالــی،  نهادهــای 
بررسی درخواست ها و ارائه موافقت اصولی ها 

نیــز از دیگر موارد بوده اســت. بــه بیانی دیگر، 
مدیریــت نظــارت بــر نهادهــای مالــی ســازمان 
در  درخواســت ها  بررســی  از  پــس  بــورس 
نقطــه صفــر و تکمیــل آن تــا مرحلــه موافقــت 
اصولــی، تعــداد قابــل توجهی موافقــت اصولی 
یا تأســیس صنــدوق ســرمایه گذاری و نهادهای 
خدمات دهنــده و شــرکت ســرمایه گذاری مــادر 
)هلدینــگ( صــادر کــرده و ایــن نهادهــا در حال 
تکمیــل مــدارک بــرای دریافــت مجــوز فعالیــت 
هســتند کــه انتظــار مــی رود در ســال 1401 بــه 

سرانجام برسند.
صندوق هــای  بــه  اشــاره  بــا  نوحــی 
ســرمایه گذاری امــاک و مســتغاک اظهار کرد: 
اصولــی  موافقــت  مجــوز  یــک  رابطــه  ایــن  در 
صــادر شــده و اکنــون در مرحلــه تکمیل مدارک 
اســت.  تأســیس  مجــوز  بــرای  مســتندات  و 
پــس از آن، ثبــت صنــدوق صــورت می گیــرد تــا 

پذیره نویسی صندوق انجام پذیرد.
مالــی  نهادهــای  بــا  ارتبــاط  در  او 
کارشناســانه  نظــرات  گفــت:  خدمات دهنــده 
ارائــه  بــه  اقــدام  کــه  شــرکت هایی  فعالیــت  و 

خدمات مالی می کنند، تنها محدود به سرمایه 
و منابــع مالــی خودشــان نمی شــود و اظهارنظر 
مشــاوره ای یا تصمیمات ســرمایه گذاری آنها بر 
ســرمایه گذاری افــراد و در نتیجه بر دارایی های 
آنها تاثیرگذار بوده و ممکن اســت هزینه هایی 
را بــه افــراد تحمیــل کنــد. پــس، در ارتبــاط بــا 
صدور مجوزهای نهادهای مالی خدمات دهنده، 
الزاماتی در ارتباط با ویژگی ها و شــرایط نیروی 
انســانی و مهــارت و تخصــص آنهــا، برخورداری 
از حداقــل ســرمایه کــه بیانگــر ادامــه فعالیــت 
کســب وکار باشــد، توانایی پرداخت هزینه های 

پرسنلی و بازاریابی این نهادها، وجود دارد.
مدیــر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان 
بــورس خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن، در ارتباط 
با صــدور مجوزهای موافقت اصولی نهادهای 
مالــی خدمات دهنــده به واســطه اینکه ثروت 
عمــوم در اختیــار آنهــا قرار می گیرد، ســازمان 
شــرایط  از  مجموعــه ای  از  تــا  اســت  ملــزم 
اطمینــان یابــد و پــس از احــراز ایــن شــرایط، 
ســازمان در ارتبــاط بــا صــدور مجــوز مربوطــه 

تصمیم گیری کند.

مدیــر روابــط عمومــی صندوق توســعه 
ملــی در واکنــش بــه نامــه اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی ایــران مبنی بر 
رفع مشکل بازپرداخت های معوق تسهیالت 
صنــدوق  منابــع  محــل  از  ارزی  گیرنــدگان 
توســعه ملی اعالم کرد: ارایه پیشــنهادهای 
ارزش  ســقوط  بــه  منجــر  غیرکارشناســی 

دارایی های صندوق می شود.
روابــط  از  نقــل  بــه  ایبِنــا  گــزارش  بــه 
علیرضــا  ملــی؛  توســعه  صنــدوق  عمومــی 
کنگرلــو در واکنــش بــه نامــه صــادر شــده ی 
مورخ 17 اردیهشت 1401 از سوی رئیس اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران 
مبنــی بــر ارایــه راهکارهــای پیشــنهادی اتــاق 
بازرگانــی بــرای رفــع مشــکل بازپرداخت های 
معوق تســهیات گیرندگان ارزی، اعام کرد: 
اقســاط  بازپرداخــت  پیشــنهاد  خصــوص  در 

ارزی بــا نــرخ 4۲.000 ریال؛ مشــخص اســت 
کــه عملیاتــی شــدن پیشــنهاد بــاز پرداخــت 
ریالــی تســهیات اعطایــی صنــدوق توســعه 
ملــی بــه متقاضیــان آن هــم بــا نــرخ 4۲000 
ریالــی، صرفــا موجــب کاهــش دارایی هــا  و 
منابــع ارزی کشــور و ســهم نســل های آینده 
خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعام 
نظــر صریــح مقام معظــم رهبــری و تاکیدات 
مکــرر ایشــان درخصــوص حفــظ منابــع ارزی 
صنــدوق توســعه ملــی کــه نمونــه آن را در 
اعــام موافقــت معظــم له در ســال 1399 با 
 )ETS( بازپرداخــت ریالــی صرفا به نــرخ بازار
مغایــر  مذکــور  پیشــنهاد  کردیــم،  مشــاهده 

منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.
مدیــر حــوزه ریاســت، روابــط عمومــی، 
امور مجلس صندوق توسعه ملی، همچنین 
افزود: تحلیل صورت گرفته در پیشنهاد اتاق 

بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران 
عاوه بر خطاهای آماری در بخش چارچوب 
و جامعــه ی مــورد بررســی، از جامعیــت الزم 
برخــوردار نبوده و مشــکات تعداد محدودی 
از متقاضیان را به کل جامعه آماری صندوق 

تعمیم داده است.
طبــق  کــرد:  اضافــه  کنگرلــو  علیرضــا 
بررســی های بــه عمــل آمــده از صورت هــای 
مالــی حسابرســی شــده و اطاعــات دریافتی 
از دســتگاه های ذی ربــط، برخــی از طرح های 
یــاد شــده در گــزارش اتــاق بازرگانــی دارای 
درآمد ارزی مناســب برای بازپرداخت اقساط 
هســتند و امــکان بازپرداخــت ارزی نیــز برای 

این جامعه فراهم بوده و است.
مطالبــات  عمــده  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
صنــدوق )حدود 73 درصد( مربوط به بخش 
نفــت و گاز و پتروشــیمی و نیروگاه ها اســت 

کــه بخــش نفــت و گاز و پتروشــیمی با توجه 
بــه صــادرات محــور بــودن، از توانایــی مکفی 
بــرای بازپرداخــت اقســاط برخوردارند؛ لذا به 
نظــر می رســد جامعه آماری انتخاب شــده از 
ســوی اتــاق بازرگانــی صحیــح نبــوده و نتایج 

حاصل از آن نیز دارای ابهام است.
وی هــدف از تشــکیل صنــدوق توســعه 
از  ناشــی  از عوایــد  تبدیــل بخشــی  را  ملــی 
فــروش نفــت خــام و گاز طبیعــی و میعانات 
و  مولــد  مانــدگار،  ثروت هــای  بــه  گازی 
ســرمایه های زاینــده اقتصــادی و نیــز حفــظ 
ســهم نســل های آینــده از منابــع نفت خام و 
گاز طبیعــی عنــوان و تصریح کرد: بر اســاس 
وظیفه قانونی، در تمام تصمیم گیری به ویژه 
مســائل مربــوط بــه منابــع صنــدوق توســعه 
ملی، اولویت اول باید حفظ و افزایش منابع 

صندوق باشد.

تــازه  فرصــت  یــک  ترجیحــی  ارز  حــذف 
بــرای صنعــت بیمــه اســت مأموریــت اصلــی 
بیمــه مرکــزی، نظارت بر عملکرد صنعت بیمه 
همچنیــن  و  توســعه ای  راهکارهــای  ارائــه  و 
اســتیفای حقــوق بیمــه گــران و بیمه گــذاران 

است.
و  روابــط عمومــی  اداره کل  گــزارش  بــه 
امــور بین الملــل بیمه مرکزی، مجیــد بهزادپور 
که در جمع مدیران ارشــد صنعت بیمه ســخن 
مــی گفــت، با اعام این مطلب افزود: با وجود 
افزایش پرداخت خسارت ها و تسهیل عملیات 
بیمــه گــری در ســال های اخیــر هنــوز تمامــی 

ظرفیت های صنعت بیمه فعال نشده است.
نقــش  ضــرورت  بــر  تأکیــد  بــا  بهزادپــور 
آفرینــی پررنــگ تــر صنعــت بیمــه در اقتصــاد 
ملی، تصریح کرد: در دهه پیش رو با ارزیابی 
صحیــح از فضــای اقتصــادی و تمرکــز بــر بحث 

آینده پژوهی، شرایط مساعدتری برای صنعت 
بیمه رقم خواهد خورد.

روشــن تر  را  اقتصــادی  آینــده  افــق  وی 
بهبــود  داشــت:  اظهــار  و  دانســت  از گذشــته 
وضعیــت تجــارت و بــازار کســب و کار در گــرو 
توســعه صنایع مکمل نظیر بیمه اســت و باید 
در ایفای این مأموریت حساس بیش از پیش 

تاش کنیم.
موفقیــت  بیمــه،  عالــی  شــورای  رئیــس 
درســت  تحلیــل  نتیجــه  را  بیمــه  شــرکت های 

شرایط اقتصادی توصیف کرد.
رئیــس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری 
از سخنان خود از حذف ارز ترجیحی به عنوان 
یــک فرصــت تــازه بــرای صنعــت بیمــه یــاد کرد 
و افــزود: شــکاف اقتصــادی در کشــور تهدیدی 
اســت کــه مــی توانــد بــا برنامــه ریــزی صحیــح 
بــه فرصــت تبدیل شــود کــه توســعه بیمه های 

زندگــی و درمــان از مصادیــق بارز آن به شــمار 
می رود.

داشــت:  اظهــار  بهزادپــور  مهنــدس 
برنامه ریــزی دقیق در هنــگام وقوع بحران های 
مختلــف مــی توانــد بــه رشــد برخــی از صنایــع 
منتهــی شــود کــه صنعــت بیمــه نیــز در همین 
راستا برنامه های مؤثری را طراحی کرده است.
را در آســتانه  بیمــه کشــور  وی صنعــت 
تحولــی بنیادیــن توصیف کــرد و گفت: با تکیه 
انســانی،  ســرمایه های  تخصــص  و  تعهــد  بــر 
همچنیــن  و  موجــود  منابــع  و  ظرفیت هــا 
پیش بینــی صحیــح بزنگاه هــای اقتصــادی مــی 

توان به عبور از شرایط پیچیده امیدوار بود.
بــر  تأکیــد  بــا  مرکــزی  بیمــه  کل  رئیــس 
اهمیــت حضــور نیروهــای بــا انگیــزه و جــذب 
بیمــه  صنعــت  در  کارآمــد  انســانی  ســرمایه 
خاطرنشــان کرد: امســال ســال برنامه محوری 

در  بیمــه  صنعــت  و  اســت  ســیزدهم  دولــت 
راستای سیاست کلی دولت گام بر می دارد.

وی افــزود: مبنای عملکرد ما ســند تحول 
دولــت اســت کــه بــا هماهنگــی تمامــی ارکان 
صنعت بیمه و نهادهای مرتبط با جدیت دنبال 

خواهد شد.
مهنــدس بهزادپــور در پایــان بــر ضــرورت 
حــل  بــرای  دولــت  بــا  بیمــه  صنعــت  تعامــل 
از  گیــری  بهــره  بــا  ســاختاری  مشــکات 
ظرفیت هــای بیمه هــای بازرگانــی تأکیــد کــرد و 
ریــل گذاری هوشــمندانه بــرای صنعت بیمه را 

یک ضرورت آشکار دانست.
شــایان ذکر اســت که دبیرکل ســندیکای 
بیمــه گــران ایــران، مدیــران عامل شــرکت های 
بیمــه و اعضــای هیات عامل نهــاد ناظر در این 
نشســت کــه بــه میزبانی شــرکت بیمــه اتکایی 

ایرانیان برپا شده بود، حضور داشتند.

 پذیرش وثیقه سهام برای دریافت وام
با همکاری دو بانک

رشد 50 درصدی سبدگردان های اختصاصی در مقایسه 
با سال گذشته

مخالفت صندوق توسعه ملی با تبدیل وام های ارزی به ریالی

حذف ارز ترجیحی؛ یک فرصت تازه برای صنعت بیمه است

درخواست به بانک ارسال می  شود تا بقیه 
مراحل وثیقه سهام انجام شود.
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شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس ) بـه عنـوان دسـتگاه مناقصـه گـزار ( در نظـر دارد مناقصـه " خریـد 4 مـگاوات بـرق از طریـق احـداث نیـروگاه دیزلـی ) الزامـی بـه نـو بودن مولدهای 
دیزلـی نمـی باشـد و بایسـتی قـادر بـه تامیـن ظرفیـت مـورد نیـاز باشـد( در منطقـه کـورده شهرسـتان خنـج اسـتان فـارس " بـه شـماره "2001001046000015" را از طریـق سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل فراینـد مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه، ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و گشـایش پاکتهـا از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد. لـذا مناقصـه گـران در زمینـه موضـوع مناقصـه مـی تواننـد جهـت اخـذ اسـناد بـه ترتیب اطالعـات زمانی ذکر 
شـده در ذیـل بـه سـامانه سـتاد مراجعـه و اسـناد مربوطـه را دریافـت و پـس از تکمیـل، همـراه بـا اسـناد و مـدارک خواسـته شـده در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بارگذاری 
نمایند الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ، مراحل ثبت  نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت 

مقـرر واصـل شـود، ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. سـایر اطالعـات مـورد نیـاز بـه شـرح ذیـل اعالم مـی گردد. 
1- تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه: از ساعت 11:30  روز چهار شنبه مورخ 1401/02/21 
2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ  25 /1401/02 

3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/03/07 
4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد : تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/03/08           

5- تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 11:15 روز یک شنبه مورخ 1401/03/08  
6- نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود

7- نحوه برگزاری مناقصه : عمومی یک مرحله ای )همراه با ارزیابی ساده(
8- مدت قرارداد : 12 ماه هجری شمسی

9-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین قابل قبول کارفرما  )شامل یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف،  ب، پ، ج، چ، ح ,خ ماده 4 آئین نامه تضمین 
معامـالت دولتـی بـه شـماره 123402/ت 50659 هــ مـورخ 94/9/22 و اصالحیـه شـماره 5211/ت 57592هــ مـورخ 1400/1/22 مصـوب هیـات وزیـران( بـه مبلـغ سـه میلیـارد و 
یکصـد و سـی و دو میلیـون و پانصـد هـزار )3.132.500.000( ریـال مـی باشـد  و بـه پیشـنهادهای فاقـد سـپرده، سـپرده هـای مخـدوش، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقـرر، چـک 

شـخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 
10- مـدت اعتبـار پیشـنهادها: پیشـنهادها بایـد از هرحیـث بـرای مـدت 90 روز بعـد از تاریـخ تعییـن شـده بـرای تسـلیم پیشـنهادها معتبـر باشـند و ایـن مـدت بـرای 90 روز دیگـر 

قابـل تمدیـد می باشـد.
11-نشـانی این شـرکت جهت ارسـال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" : شـیراز –خیابان زند – نبش خیابان فلسـطین - شـرکت برق منطقه ای فارس- دبیرخانه مرکزی )تذکر مهم، 
ارسـال یـک نسـخه از اصـل پاکتهـای "الـف )اصـل ضمانتنامـه(" و"ب بـه صـورت CD " و "ج  )بـرگ پیشـنهاد قیمـت موجـود در اسـناد و جـداول مقادیـر و قیمتهـا بـه صـورت فیزیکی( 

بـه صـورت الک و مهـر شـده الزامی اسـت(
12- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شرکت برق منطقه ای فارس، امور تدارکات و قراردادها

13-  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمناً چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می توانند 
به صورت کتبی با شماره فکس 32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس )امور تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند. 
14-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت برق منطقه ای فارساطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 1456 می باشد. 

شناسه : 1314587

" آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای" 
"  به شماره مرجع 1400-133 " 

شرکت سهامی برق منطقه ای فارس

وزارت نیرو

د

گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع عمومی
سـهند  السـتیکی  صنایـع  شـرکت  سـهام  صـد  در   %73 دارنـدگان 
)سـهامی عـام( سـاعت 14 یکشـنبه مـورخ 1401/2/18 مجمـع عمومـی 
عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد 

شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/30 تشـکیل دادنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا آقـای اسـدزاده بعنـوان رئیـس، آقایـان فروزان 
فـر و سـلطانی بـه عنـوان ناظریـن و آقـای رحمانـی بـه عنـوان دبیـر و 

مدیرعامـل، هیئـت رئیسـه مجمـع عمومـی را تشـکیل دادنـد.
مجمـع عمومـی پـس از اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره و اظهـار نظـر 

بـازرس قانونـی بـه شـرح زیـر اتخـاذ تصمیـم نمـود:
1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.

2- برای هر سهم مبلغ 2900 ریال سود تخصیص یافت.
پیام هیات مدیره

بیکرانـش  الطـاف  عنایـت  بـا  کـه  را  یکتـا  خداونـد  سـپاس  و  حمـد 
در سـال 1400 ایـن توفیـق را بـه مـا عطـا فرمـود تـا بـا تکیـه بـر عـزم 
مدیـران، کارشناسـان، کارکنـان و تأمیـن کننـدگان بتوانیـم در عرصـه 
تولیـد خدمتگـزار جامعـه و سـهامداران خـود باشـیم. مـا ضمـن تشـکر 
و سـپاس از کلیـه عزیزانـی کـه هیـأت مدیـره را در انجـام مسـئولیت 
هـای خویـش یـاری داده انـد، مفتخریـم گـزارش یـک سـال فعالیـت و 
برنامـه هـای هیـأت مدیـره را تقدیم سـهامداران محترم نماییم. هدف 
اعضـاء هیـأت مدیـره بـر ایـن اسـاس بـوده که شـرکت را بعنـوان بنگاه 
اقتصـادی معتبـر در سـطح ایـران معرفـی نمـوده تا توانسـته در فضای 
رقابتـی بـا محصـوالت مشـابه خارجـی بـه جایـگاه بایسـته و شایسـته 
در ایـن صنعـت برسـاند. در همیـن راسـتا اهـم اقدامـات انجـام شـده 
در سـال 1400 و برخـی برنامـه هـای شـرکت در سـال 1401 بـه شـرح 

زیـر اسـت:
1- افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصوالت تسمه نقاله

2- انعقـاد قـرارداد بـا معـادن و شـرکتهای فـوالدی جهـت جایگزینـی 
تسـمه نقالـه بـا محصـوالت مشـابه اروپایـی
3- کاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات

4- انجـام بازاریابیهـای مسـتمر جهـت فـروش مسـتقیم محصوالت به 
مصـرف کننـدگان اصلـی تسـمه نقالـه از قبیـل معـادن و شـرکت هـای 

تولیـد کننـده فوالد در کشـور 
5- تولید تسمه نقاله مقاوم به حرارت آجدار

6- کاهش قابل توجه برگشت از فروش و شکایات مشتریان

7- پیگیری جهت اخذ گواهینامه اسـتاندارد ایزو 17025 )آزمایشـگاه 
استاندارد(

8- افزایش سودآوری شرکت و استفاده بهینه از منابع جهت تأمین 
به موقع سرمایه در گردش

9- بازنگـری در طـرح جامـع تاسیسـاتی و اجـرای سیسـتم پایپینـگ 
لیتـری،   270 میکسـر  نصـب  همچنیـن  و  سـازی  خمیـر  سـاختمان 
بازارهـای جهانـی جهـت  بـه  ورود  فـروش،  و  تولیـد  میـزان  افزایـش 
صـادرات محصـوالت، افزایـش سـهم بـازار شـرکت در خصـوص تسـمه 
نقالـه و در نهایـت تـاش بـرای تولیـد تسـمه نقالـه سـیمی در سـال 

1401
ایـزد  از  اسـتعانت  بـا  جـاری  سـال  در  کـه  دارد  آرزو  مدیـره  هیـأت 
از  در صیانـت  بتوانـد  سـهامداران  اعتمـاد  و  کارکنـان  تـاش  منـان، 
منابـع شـرکت و منافـع سـهامداران، گامهـای موثـری را بـردارد. آنچـه 
توانسـتیم لطـف خـدا بـوده اسـت و آنچـه پیـش رو داریـم بـا امیـد بـه 

عنایـت او خواهـد بـود.
تاریخچه

ملـی  شناسـه  بـه  عـام(  )سـهامی  سـهند  السـتیکی  صنایـع  شـرکت 
10103858909 در تاریخ 18 آذر ماه سال 1338 تحت عنوان شرکت 
صنعتی شهوند با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره 7019 
مـورخ 20 آذر مـاه سـال 1338 در اداره ثبـت شـرکت هـا و مالکیـت 
صنعتی تهران به ثبت رسـید و متعاقبا از تاریخ 9 آذرماه سـال 1340 
شـروع بـه بهـره بـرداری نمـوده اسـت. شـرکت در تاریـخ سـوم شـهریور 
مـاه 1361 بـه شـرکت تولیـدی کفپـوش و قطعـات السـتیکی ایـران و در 
اسـفند ماه 1364 به شـرکت صنایع السـتیکی سـهند )سـهامی خاص( 
تغییـر نـام داد و در تاریـخ 12 آبـان مـاه 1370 بـه شـرکت سـهام عـام 
تبدیل و در آذر ماه همان سـال در سـازمان بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفتـه شـده و سـهام آن مـورد معاملـه قـرار گرفـت. در حـال حاضـر 
شـرکت صنایـع السـتیکی سـهند )سـهامی عـام( جـزء واحدهـای تجاری 
از زیرمجموعـه هـای  ایـران )سـهامی عـام( کـه  فرعـی شـرکت کربـن 
شـرکت سـرمایه گذاری صنایع پتروشـیمی )سـهامی عام( زیر مجمعه 
شـرکت سـرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشـیمی تامین )سـهامی عام( 
مـی باشـد و واحـد تجـاری نهایـی گـروه، شـرکت سـرمایه گـذاری تامیـن 
اجتماعـی )سـهامی عـام( اسـت. مرکـز اصلـی شـرکت واقـع در تهـران، 
یوسـف آبـاد، خیابـان شـهید امیـر جهانبخش )سـوم(، پـاک 14، طبقه 
4 و محـل فعالیـت اصلـی آن در شـهرک صنعتـی اشـتهارد مـی باشـد.

کارنامه درخشان مدیران صنایع الستیکی سهند برای  سال 1400
در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛ 

سال منتهی به 1399/12/30 )میلیون ریال(شرح

1.095.036سود )زیان(

637.271سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

0تعدیات سنواتی

637.271سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

)437.500(سود سهام مصوب )مجمع سال قبل(

0تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

199.771سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

0انتقال از سایر اقام حقوق صاحبان سهام

1.294.807سود قابل تخصیص 

0انتقال به اندوخته قانونی

0انتقال به سایر اندوخته ها

1.294.807سود )زیان( انباشته پایان دوره

)997.500(سود سهام مصوب )مجمع سال جاری(

سود )زیان( انباشته پایان دوره )با لحاظ نمودن مصوبات 
297.307مجمع(

3.129سود )زیان( خالص هر سهم – ریال

2.850سود نقدی هر سهم )ریال(

350.000سرمایه

 صورت سود و زیان

 صورت وضعیت مالی

شرح
دوره منتهی به 
 1400/12/29

تجدید ارائه شده 
دوره منتهی به 
1399/12/30

تجدید ارائه شده 
دوره منتهی به 

1399/01/01
درصد 
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده
دارایی ها

دارایی های غیرجاری
677.873478.345285.17342دارایی های ثابت مشهود
0000سرمایه گذاری در اماک

1.9011.9012.0670دارایی های نامشهود
135.091134.871134.8710سرمایه گذاری های بلند مدت

3.4572.7553.71425دریافتنی های بلندمدت
76.92125.79423.272198سایر دارایی ها

895.243643.566449.09739جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری

341.762237.861134.38644سفارشات و پیش پرداخت ها
911.094463.024321.30997موجودی مواد و کاال

477.682464.157320.7763دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
209.284180.4993.24216سرمایه گذاری کوتاه مدت

469.481277.92185.25469موجودی نقد
2.409.3031.623.462864.96748

0000دارایی های نگهداری شده برای فروش
2.409.3031.623.462864.96748جمع دارایی های جاری

3.304.5462.267.0281.314.06446جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه
350.000350.000350.0000سرمایه

0000افزایش سرمایه در جریان
0000صرف سهام

0000صرف سهام خزانه
35.00035.00035.0000اندوخته قانونی

0000سایر اندوخته ها
0000مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

0000تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
1.608.9321.294.807637.27124سود )زیان( انباشته

)52(0)95.539()145.258(سهام خزانه
1.848.6741.584.2681.022.27117جمع حقوق مالکانه

بدهی ها
بدهی های غیرجاری

0000پرداختنی های بلند مدت
0000تسهیات مالی بلند مدت

28.85021.73717.31333ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
28.85021.73717.31333جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری 
318.530246.066124.47529پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

39.77739.77739.7770مالیات پرداختنی
459.94755.46542.480729سود سهام پرداختنی

--026.1000تسهیات مالی
0000ذخایر

608.768293.61567.748107پیش دریافت ها
661.023274.480116

0000بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
1.427.022661.023274.480116جمع بدهی های جاری

1.455.872682.760291.793113جمع بدهی ها
3.304.5462.267.0281.314.06446جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرح
دوره منتهی به 
 1400/12/29

تجدید ارائه شده 
دوره منتهی به 
1399/12/30

درصد 
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:

3.405.3882.170.34357 درآمدهای عملیاتی
)75()1.080.147()1.890.030(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1.515.3581.090.19639سود )زیان( ناخالص
)65()97.010()160.119(هزینه های فروش، اداری و عمومی

000هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها )هزینه استثنایی(
6380سایر درآمدها

)24()28.136()34.943(سایر هزینه ها
1.320.934965.05037سود )زیان( عملیاتی

)179()14.571()40.695(هزینه های مالی
)100(349132.658سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – درآمد سرمایه گذاری ها

31.03711.899161سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – اقام متفرقه
1.311.6251.095.03620سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

000سال جاری
000سال های قبل

1.311.6251.095.03620سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:

000سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده 
1.311.6251.095.03620سود )زیان( خالص

سود )زیان( پایه هر سهم

3.7742.75737عملیاتی )ریال(
--372)26(غیرعملیاتی )ریال(

3.7483.12920ناشی از عملیات در حال تداوم
000ناشی از عملیات متوقف شده

3.7483.12920سود )زیان( پایه هر سهم
3.7483.12920سود )زیان( خالص هر سهم – ریال

350.000350.000سرمایه

داود رحمانی
مدیرعامل

کریم شریفی
مدیرمالی

روابط عمومی  شناسه : 1313667انتشار نوبت اول : 1401/02/21 نوبت دوم : 1401/02/24

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران؛تجدید مناقصه
ت اول(شماره م.ع.پ/1400/032به شماره سامانه ستاد2001091645000015 

 نوب
(

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران

) سهامی خاص(

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در 
نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به صورت  فراخوان 

عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران 
دارای صالحیت ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . خاطر نشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت 

امکان ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456و اطالعات 
تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / 

پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران یک مرحله ای

ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران- خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید – خیابان شهید 
حجت سوری )نیستان هفتم ( پالک 11- شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(

د(موضوع مناقصه: ارائه خدمات اینترنت با پهنای باند 112 مگابیت و اینترانت با پهنای باند 90 
مگابیت و پشتیبانی آن در  تهران ، خارک، نکا،  اهواز ، بوشهر ،  ماهشهر و عسلویه )میترینگ فاز 

12 عسلویه ، شیرینو،کنگان(
ه( شرح مختصر خدمات: ارائه خدمات اینترنت با پهنای باند 112 مگابیت و اینترانت با پهنای باند 90 
مگابیت و پشتیبانی آن در  تهران ، خارک، نکا،  اهواز ، بوشهر ،  ماهشهر و عسلویه )میترینگ  فاز 12 
عسلویه ، شیرینو،کنگان( از طریق پیمانکار واجد صالحیت با رعایت کلیه استاندارد ها و اصول فنی 
   IPو بکارگیری تجهیزات و نیروی انسانی مناسب با استفاده از فیبر نوری واختصاص یک کالس معتبر

در طول مدت پیمان و مدت تمدید شده احتمالی
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار:  ارائـه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 761،552،100 ریال حسب آئین نامه شماره 123402/ت 
50659 هـ مورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده 
شدن به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  صادره می بایست مطابق 
فرمت های نمونه پیوست آئین نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد 
شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت. 
شایان ذکر می باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان ده درصد از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده 

به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.
ز(  محل ، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما: محل اجرای خدمات در  تهران ، خارک، نکا،  
اهواز ، بوشهر ،  ماهشهر و عسلویه )میترینگ  فاز 12 عسلویه ، شیرینو،کنگان( بوده و مدت انجام 

خدمات  2  سال شمسی و برآورد تخمینی کارفرما 15،231،042،000ریال )پانزده میلیارد و دویست و 
سی و یک میلیون و چهل و دو هزار( ریال  می باشد.

ح( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت  180 روز می باشد.
ط(  گواهی ها،  مجوز ها و مدارک  مورد نیاز :

FCP یا SERVCOط-1- دارا بودن یکی از پروانه های صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ط-2- دارا بودن گواهینامه صالحیت و حداقل  رتبه 5  از شورای عالی انفورماتیک در  رشته شبکه 

داده های رایانه ای و مخابراتی
ط-3-  دارا بودن گواهینامه صالحیت و حداقل رتبه  4  از شورای عالی انفورماتیک در  رشته خدمات 

)providers( شبکه های اطالع رسانی
ط-4: ارائه سایر گواهی ها و مدارک ذیل توسط مناقصه گران الزامی است :

1( دارا بودن شخصیت حقوقی.
2( ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

3( ارائه تائید صالحیت از  سازمان حراست وزارت نفت 
4( ارائه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی 

ایرانی. 
5( ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

ی-زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
1- با عنایت به ابالغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت های )ب( و 
)ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم( ، کلیه مناقصه گران 
موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های )ب( و)ج(مناقصه را با امضاء الکترونیکی ودر موعد مقرر در 
اسناد مناقصه از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه گزار از پذیرش 

نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته معذور خواهد بود.  
2- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی  نوبت دوم نسبت به 
دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
اقدام و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن ها 
و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی نسبت 
به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین 
WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.  مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت های

MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.
3- کارفرما در رد و یا قبول مدارک در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه های 

اجرایی آن مختار خواهد بود.

متخصصــان کارگاه بــرق و شــرکت پیمانــکار تعویض 
موتورهای اصلی نورد فوالد مبارکه، تعویض کامل موتور 

فینیشینگ ناحیه نورد گرم را با موفقیت انجام دادند.
احمد معماری پور، سرپرســت ماشــین های الکتریکی 
کارگاه بــرق تعمیــرگاه مرکــزی شــرکت فــوالد مبارکــه در 
گفت وگــو بــا فــوالد اظهار کــرد: هم زمان با ســاعات پایانی 
ســال 1400 موتــور KW 3680 DC قفســه 2 ناحیــه نــورد 
گــرم شــرکت فــوالد مبارکــه دچــار آرک زدگــی و ســوختگی 
ســیم پیچی آرمیچر شــد. پس از اطالع رســانی ناحیه نورد 
گرم به تعمیرگاه مرکزی، متخصصان کارگاه برق و شرکت 

پیمانــکار تعویــض موتورهــای اصلــی نورد فــوالد مبارکه به 
ســرعت در محــل حاضــر شــدند و اقدامــات الزم را بــرای 
تعویض موتور از ســاعت 3 بامداد شــنبه 29 اسفند 1400 

آغاز کردند.
بــه  توجــه  بــا  فعالیــت،  ایــن  طــول  در  افــزود:  او 
آســیب دیدگی کامــل آرمیچــر و اســتاتور، نیــاز بــه تعویض 
کامــل موتــور فینیشــینگ بــود. با برداشــتن نیمه اســتاتور 
بــاال، خــارج کردن آرمیچــر و دمونتاژ نیمه اســتاتور پایین، 
عملیــات دمونتــاژ انجــام شــد و در ادامــه بــا مونتــاژ نیمــه 
اســتاتور یدکی پایین، آرمیچر جدید و نیمه اســتاتور یدکی 

باال، تســت و راه اندازی اولیه و در نهایت بســتن متعلقات 
و کاور رویی موتور، عملیات تعویض در ســاعت 3 بامداد 
دومیــن روز از ســال جدیــد خاتمه یافــت و موتور به ناحیه 

نورد گرم شرکت فوالد مبارکه تحویل شد.
بــرق  کارگاه  الکتریکــی  ماشــین های  سرپرســت 
تعمیــرگاه مرکــزی شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کرد: 
آرمیچر استفاده شده در موتور، آرمیچر جدید ساخته شده 
در شــرکت پیمانــکار داخلــی بــود کــه در هفته هــای پایانی 

سال تحویل شرکت فوالد مبارکه شده بود.
از حضــور معاونــان  پــروژه  اســت، مســئول  گفتنــی 

بهره برداری، سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت به 
دلیــل حضــور در محل انجام عملیــات و تقدیر از نیروهای 
اجرایــی و مدیریــت تعمیرگاه مرکــزی، مدیریت ناحیه نورد 
گــرم، همچنیــن از تــالش ویــژه فورمــن تعمیــرات نواحــی 
کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی و تالش شــبانه روزی کارکنان 
شرکت پیمانکار مربوطه و دیگر تالشگران ناحیه نورد گرم 

تقدیر و تشکر کرد.

 تعویض كامل موتور KW 3680 DC فینیشینگ
ناحیه نورد گرم فوالد مباركه

رکورد تولید روزانه MTBE در شیمی 
بافت شکسته شد

پتروشــیمی شــیمی بافــت در اوج تحریم ها توانســت رکــورد تولید روزانه 
محصول MTBE را در طی مدت 2 سال گذشته محقق کند.

بــه گزارش شســتا، رســانه پتروشــیمی شــیمی بافت تولیدکننــده محصول 
استراتژیک MTBE در کشور توانست با جدیت و پیگیری های مستمر، عالوه بر 
تحــول عظیــم در فرآیندهــای این شــرکت، رکورد تولید بی ســابقه ای را به مقدار 
30۷ تــن در روز محصــول MTBE را طــی 2 ســال گذشــته در ایــن پتروشــیمی 
ثبت کند. براســاس این گزارش، دســتیابی به این موفقیت ثمره اقدامات مؤثر 
مختلفی ازجمله اســتمرار تولید و کاهش توقفات از طریق برگزاری جلســات و 
کنتــرل میــزان تولیــد به صــورت روزانــه و اطمینــان از صحت عملکرد دســتگاه ها 
با اســتفاده از سیســتم های به روز شــده تعمیرات دوره ای مســتمر PM و CM و 
توسعه مدیریت دارایی های فیزیکی بوده است. MTBE به  عنوان ماده افزاینده 
عــدد اکتــان بنزیــن و دارای مزیــت کامل تر کردن احتــراق بنزین نقش مهمی در 

کاهش قابل توجه آالینده های خروجی از وسایل نقلیه دارد.
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ضرورت اصالح الگوی کشت 
و آبیاری در مزارع بوشهر 

اســتاندار بوشــهر تاکیــد کــرد کــه  بــا توجــه بــه 
خشکســالی های پیاپی و کمبود آب شــرب و کشــاورزی 
در کشــور و اســتان الزم اســت به ســمت تغییر الگوی 

کشت متناسب حرکت کنیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، احمد 
محمــدی زاده در بازدید از مزارع صیفی جات دشتســتان 
افزود: آبیاری زیر ســطحی به عنوان یکی از شــیوه های 
آبیاری نوین باید در شرایط خشکسالی کنونی در مزارع 

استان مورد استفاده قرار گیرد.
او ادامه داد: در این طرح لوله های آبیاری را حدود 
۴۰ تــا ۵۰ ســانت زیــر زمیــن نصــب و آب مســتقیم بــه 

ریشه گیاه رسانده می شود.
اســتاندار بوشــهر عنــوان کــرد: کاهــش پوســیدگی 
نداشــتن  نیــاز  آب،  تبخیــر  پیشــگیری  آب،  لوله هــای 
بــه تعویــض سیســتم لوله کشــی در زمــان شــخم زدن و 
جلوگیــری از هــدر رفــت میلیون هــا متــر مکعــب آب از 

مزایای مهم آبیاری زیر سطحی است.
در  کشــاورزی  جهــاد  داد:  پیشــنهاد  محمــدی زاده 
ســطح ۵ هکتــار به صورت پایلــوت و رایگان این طرح را 
در دشتســتان اجرا کند تا کشــاورزان با مزایای ارزشمند 
طــرح آبیــاری زیر ســطحی آشــنا شــوند و ادامــه طرح را 
انجام دهند. او با اشاره به لزوم تغییر الگوی کشت در 
اســتان بوشــهر گفت: هندوانه مصرف آب بسیار باالیی 
دارد و کشــاورزان می تواننــد, بــه جــای هندوانــه و دیگــر 
محصــوالت جالیــزی، یونجــه و گندم کشــت کننــد که با 

مصر آب کمتر سودآوری باالتری نیز دارد.
نیــاز  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  بوشــهر  اســتاندار 
دامــداران بــه یونجــه، تولیــد آن از لحــاظ ریالــی بــه نفع 
کشــاورز اســت و ســاالنه چندیــن برابــر ســودآوری عاید 

کشاورزان زحمتکش می شود.

سرپرست فرمانداری ویژه 
کاشان: رفع مشکالت حوزه 

گل و گالب نیازمند نگاه 
منطقی و منصفانه است

سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان بــا تاکیــد بــر 
اینکــه ایــن اســتان جز نخســتین های جهــان در صنعت 
گل و گالب اســت و اگر در این حوزه  نگاه منطقی به 
کشــاورز و تولیدکننــده شــود؛ قطعــا منافــع طرفیــن به 

شکل مساوی تامین خواهد شد.
محمدشــریف زارعــی عالوه بــر گفت وگو بــا فعاالن  
صنعت گالب منطقه بزرگ کاشــان دســتور رســیدگی و 

مساعدت بیشتر را صادر کرد.
افــزود: ضــروری اســت، در حــوزه گل و گالب  او 
تمهیداتــی پیش بینــی شــود تا بــا حمایت از کشــاورزان، 
فعاالن عرصه تولید گالب شهرستان کاشان نیز بتوانند 
بــدون هیــچ مشــکلی، گل مــورد نیاز خود را بــرای تولید 

گالب با قیمت منصفانه تامین کنند.
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان با بیان اینکه گل 
تنهــا محصــول کشــاورزی اســت که بــدون واســطه و به 
وســیله شخص کشاورز به دســت تولیدکننده می رسد، 
تاکیــد کــرد: برایــن اســاس کشــاورز کمتــر متحمل ضرر 
می شود و افزایش قیمت گل نیز باید بر اساس تورم و 

توافق عادالنه میان کشاورز و تولیدکننده وضع شود.

اخبـــــــــــــــــار

مهم ترین مشکل 
شرکت های دانش بنیان 

خراسان رضوی، عدم وصول 
مطالباتشان است

معــاون صنایع کوچک شــرکت شــهرک های صنعتی 
خراســان رضــوی گفــت: هــم اکنــون مهم تریــن مشــکل 
شــرکت های دانش بنیان  مستقر در شهرک های صنعتی 
اســتان، عدم وصول مطالباتشان از دستگاه های اجرایی 
اســت کــه در صــورت پرداخت ایــن بدهی هــا، بنیه مالی 

آن ها تقویت می شود.
بــا  افــزود:  ایرنــا  بــا  در گفت وگــو  احســانی  محمــد 
توجــه بــه شــعار ســال مبنــی بــر »تولیــد، دانش بنیــان و 
اشــتغال آفرین« کارگــروه رفــع موانــع تولیــد بــا محوریــت 
شــرکت های دانش بنیــان در داخــل شــرکت شــهرک های 

صنعتی خراسان رضوی شکل گرفته است.
بــه  اقــدام  تاکنــون  کارگــروه  ایــن  کــرد:  اضافــه  او 
شــهرک ها  داخــل  در  دانش بنیــان  واحــد   ۸۶ شناســایی 
یــک  طــی  و  کــرده  رضــوی  خراســان  صنعتــی  نواحــی  و 
برنامه ریزی منســجم قرار اســت تا پایان ســال شــنبه هر 
هفتــه بازدیــدی از ایــن شــرکت ها بــا حضــور مشــاوران و 
مدیران صورت گیرد و برای برطرف کردن مشکالت آن ها 
و موانعی که در مسیر تولیدشان  قرار دارد اقدام شود.

معــاون صنایــع کوچک شــرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان رضوی گفت: قرار است در این بازدیدها فرماندار 
و رئیــس اداره صنعــت و معــدن و تجــارت شهرســتان و 

نماینده مجلس آن منطقه نیز حضور داشته باشند.
احســانی افــزود: پارســال در قالــب کلینیــک صنعت 
شــرکت شــهرک های صنعتی که به منظور رفع مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی شــکل گرفتــه بــود، ۱۸۰ مشــاور زبــده 
در بخش هــای مختلــف جــذب شــدند و بــا اســتقرار در 
در  شــرکت،  ایــن  کوچــک  صنایــع  معاونــت  ســاختمان 
شناســایی و برطــرف کــردن مشــکالت ۹۷ واحــد صنعتــی 

همکاری الزم را انجام دادند. 
او ادامــه داد: روز گذشــته نیــز بــه اتفــاق مدیــران و 
مشــاوران از پنــج واحــد صنعتــی دانش بنیــان  در شــهرک 
صنعتــی تــوس بازدیــد بــه عمــل آمــد و پس از شناســایی 
میــز خدمــت  مزبــور در ســامانه  مــوارد  آنهــا،  مشــکالت 
شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان رضوی ثبت شــد تا 

پیگیری های بعدی برای حل مشکالت آنها انجام گیرد.
معــاون صنایــع کوچک شــرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان رضوی مهمترین مشکالت شرکتهای دانش بنیان 
را عــدم وصــول مطالبــات آن هــا از دســتگاه های اجرایــی، 
هزینه هــای بــاالی گمرکــی و مالیاتی، کمبود مــواد اولیه و 

لزوم تامین برخی از آن ها از خارج کشور برشمرد.
احســانی با بیان اینکه شــرکتهای دانش بنیان  درجه 
 C ، بنــدی شــده انــد و براســاس کیفیــت کار در 3 گــروه
B ،A تقســیم مــی شــوند افــزود: طبــق قانــون، شــرکتهای 
دانش بنیان  اگر درجه A داشته باشند از پرداخت مالیات 
معاف می شــوند از این رو در تالش هســتیم سطح کیفی 

این شرکتها را ارتقا دهیم.
او ادامه داد: بیشتر مواد اولیه شرکتهای دانش بنیان 
از خارج کشــور تامین می شــود و اغلب این شــرکت ها در 
اســتان مشــکل تامیــن مــواد اولیه دارند کــه در این زمینه 

چاره اندیشی خواهیم کرد.

تقریبا فاضالب از زیر پای 
مردم اهواز جمع شده است

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان از 
جمــع آوری تقریبــی فاضــالب از زیــر پــای مــردم در شــهر 

اهواز خبر داد.
محمدرضــا کرمی نــژاد در گفت وگــو بــا ایســنا در 
مــورد آخریــن وضع طــرح فاضالب اهواز اظهــار کرد: از 
شــهریور ســال گذشــته تاکنــون در حــدود ۲3۱ خیابان 
در اهــواز بــه طــول ۲3۷ کیلومتــر کار فاضــالب انجــام 

شده است.
او افــزود: حساســیتی کــه بــر روی شــبکه فاضــالب 
اهواز وجود داشت و همچنین مشکالتی که در این زمینه 
گریبانگیــر مردم شــده بود، باعث شــد تــا دولت برای حل 
مشکالت فاضالب اهواز با تمام قدرت ورود و شرکت آبفا 

نیز با تمام انرژی برای حل این مشکل تالش کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوزســتان با اشاره 
بــه اقدامــات انجام شــده در بحث حل مشــکالت فاضالب 
اهــواز گفــت: تقریبــا فاضــالب از زیــر پــای مــردم در شــهر 
اهــواز جمــع شــده اســت امــا هنــوز کار ناتمام اســت و در 
حال انجام باقی مانده طرح جمع آوری فاضالب در شــهر 

اهواز هستیم.
کرمی نــژاد ادامــه داد: تــا پایــان ســال گذشــته حدود 
جمــع آوری  طــرح  اجــرای  بــرای  فعــال  کاری  جبهــه   ۲۰3
فاضــالب داشــتیم کــه اکنــون بــه ۱3۷ جبهــه کاری تقلیــل 
پیــدا کــرده اســت که البته این کاهــش جبهه های کاری به 
دلیل اتمام طرح ها در آن مناطق مورد نظر اســت. از این 
۱3۷ جبهه کاری، حدود ۷۰ جبهه کاری مربوط به قرارگاه 
خاتم االنبیاء و باقی جبهه ها در اختیار پیمانکاران شرکت 

آبفا است.
او ادامه داد: از مجموع ۲3۱ خیابان در شــهر اهواز، 
۵۷ خیابان خاکی بود و نیاز به آســفالت نداشــته اســت. 
در باقــی خیابان هــا بــه جــز ۲3 خیابان که هنوز آســفالت 
نشــده اند ســایر خیابان هــا کار آســفالت آن هــا بــه اتمــام 
رســیده اســت. ایــن ۲3 خیابان قرار اســت براســاس قول 

پیمانکاران نهایتا تا ۵ خردادماه آسفالت شوند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان گفت: 
هم اکنون آســفالت ۸ خیابان در حال انجام اســت که از 
خیابان هــای حســاس و پر تردد هســتند و باقی خیابان ها 
نیز به سرعت و ظرف ۱۸ روز آینده آسفالت خواهند شد. 
اکنــون ۱۱ پیمانــکار بــا اعتبــار ۱۴۷ میلیــارد تومــان فقط در 
حــال آســفالت خیابان های حفاری شــده بــرای اجرای طرح 
فاضــالب هســتند. کرمی نژاد عنــوان کرد: اقدامات بســیار 
موثــری بــرای حــل مشــکل فاضــالب و جمــع آوری فاضالب 
از زیــر پــای مــردم در شــهر اهــواز انجــام شــده و در حــال 
انجام اســت. عزم ما این اســت تا وضعیت فاضالب اهواز 
را امســال به یک وضعیت پایدار و قابل قبول برســانیم تا 

نگرانی های مردم را در این زمینه مرتفع کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد 
کشــاورزی ایــالم اعــالم کرد که مــازاد آبزیان 
تولیــدی اســتان قابلیت و پتانســیل صادرات 

به کشور عراق و خارج استان را دارد.
رضا سلیمانی در گفت وگو با ایرنا اظهار 

مــزارع  تولیــدی  آزاد  ماهــی  میانگیــن  کــرد: 
پــرورش ماهــی اســتان ایــالم در ســال ۴ هزار 

تن است.
بــا توجــه  ایــن آبزیــان مــازاد  افــزود:  او 
بــه کیفیــت و طعــم خــوب قابلیــت صــادرات 

بــه خــارج از اســتان را دارنــد و در ســال های 
اخیر به صورت موردی بخشــی از ماهی مازاد 
اســتان از طریــق مــرز مهــران بــه کشــور عراق 

صادر شده است.
مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد 

مــازاد  ماهــی  شــد:  یــادآور  ایــالم  کشــاورزی 
ایالم به اســتان های همجوار چون خوزستان، 

کرمانشاه و تهران نیز صادر می شود.
ســلیمانی تاکیــد کــرد: صــادرات آبزیــان 
تولیــد اســتان بــه کشــور عــراق یک پتانســیل 
قــوی اقتصــادی اســت کــه توســعه و پیگیــری 
دســتگاه های  همــکاری  بــه  منــوط  آن  جــدی 
ذ ی ربــط چــون دامپزشــکی، صنعــت، معــدن 
تجــارت، اتــاق بازرگانــی، اســتانداری و دیگــر 
اســتان و همراهــی  داخــل  نهادهــای مرتبــط 

طرف عراقی و بازرگانان این کشور است.
او ادامــه داد: ماهــی صادراتــی بــه عــراق 
بایــد بــر اســاس معیارهــا و بازارپســندی ایــن 
کشــور باشــد تــا بتــوان بــازار مصــرف عــراق را 
برای عرضه و فروش این محصول جلب کرد.
مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد 
کشــاورزی ایــالم در مــورد تامیــن نهاده هــای 
نهاده هــای  تمــام  داد:  توضیــح  هــم   آبزیــان 
مزرعــه داران  و  تامیــن  آزاد  بــازار  از  آبزیــان 
پــرورش ماهــی نهاده هــای مــورد نیــاز خــود را 
از بــازار آزاد تهیــه می کننــد و برخــالف دام و 
طیور، به آبزیان و بخش شیالت نهاده دولتی 

و یارانه ای تعلق نمی گیرد.
 پیش بینی می شــود تا پایان ســال جاری 
۱۰ هــزار و ۵۰۰ تــن ماهی ســردآبی و گرم آبی 

از مزارع استان تولید شود.

نیــرو  تخصصــی  هلدینــگ  مدیرعامــل 
از  االنبیــاء)ص(  خاتــم  ســازندگی  قــرارگاه 
طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی اولین 
قفــس پــرورش ماهی پایه کششــی مناســب 
بــرای اســتقرار در دریاهــای مــواج در قالــب 
یک پروژه پایلوت تحقیقاتی دانش بنیان  در 

آب های جنوبی جزیره قشم خبر داد.
محمد رستمی، در حاشیه آیین افتتاح و 
به آب اندازی این قفس با اشــاره به فرمایش 
مقــام معظــم رهبــری در تعییــن ســال جــاری 

به ســال تولیــد، دانش بنیان، اشــتغال آفرین، 
رویکــرد حمایــت از فعالیت هــای دانش بنیــان 
تخصصــی  و  اجرایــی  حوزه هــای  بــا  مرتبــط 
هلدینــگ نیــرو را یکــی از رســالت های اصلــی 

این مجموعه دانست.
او اظهــار کرد: حمایــت مالی و تجهیزاتی 
در ســاخت ایــن نــوع از قفس هــای پــرورش 
ماهی در دریا موســوم به قفس پایه کششی 

نیز در همین راستا بوده است.
رســتمی بــا اشــاره به تــوان بالقــوه باالی 

کشــور  داخــل  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
در  فعالیت هــا،  اینگونــه  از  لــزوم حمایــت  و 
خصــوص مزایــای راهبــردی این طــرح، عنوان 
کــرد: قابلیــت اســتقرار ایمــن در امــواج بلنــد 
و دریــای  دریاهــای خشــن )ســواحل مکــران 
خــزر(، فعال ســازی ظرفیــت یک میلیــون تنی 
پــرورش ماهــی در قفــس در ســواحل مکــران 
و ارائــه یــک الگــوی موفــق و قابــل اعتمــاد از 
قفس های آب های خشن برای سرمایه گذاران 
از  صنعــت  ایــن  بــه  ورود  بــرای  خصوصــی 

مهم ترین مزایای این طرح است.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی نیرو قرارگاه 
کــرد:  اضافــه  االنبیــاء)ص(  خاتــم  ســازندگی 
افزایش درآمد ارزی و سهم شیالت در صادرات 
غیرنفتــی کشــور بــا فعال ســازی ظرفیت هــای 
بالقوه، محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار 
به خصوص برای جامعه صیادی آسیب دیده از 
صیدهای بی رویه ترال و احیای ذخایر طبیعی 
آبزیــان و تمرکــز تولید از طریق پــرورش ازدیگر 

مزایای این طرح است.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
خراســان شــمالی از خســارت ۱۱۳ میلیــارد و 
۵۵۰ میلیــون ریالی ســیالب اخیر به راه های 

روستایی و فرعی استان خبر داد.
جعفــر شــهامت در گفت وگــو بــا ایســنا 
گفــت: تخریــب آبریــز، آبشســتگی و تخریــب 
بریــد،  و  رادیــه  تخریــب  جــاده،  از  بخشــی 

ریزش بــرداری، تخریــب بســتر راه و تخریــب 
بخشــی از پــل لوله ای از جمله خســارت هایی 
است که سیالب به راه های برخی روستاهای 

استان وارد کرد.
او افــزود:  طــی روزهــای ۱۲ تــا ۱۵ مــاه 
جــاری، راه ۱3 روســتا بــه طــول ۱۰۲ کیلومتــر 
بازگشایی و ۲۱ روستا به طول ۸۲،۵ کیلومتر 

پاکسازی شد.
دســتگاه   ۱۵ اینکــه  بیــان  بــا  شــهامت 
نیــرو عملیــات  و ۵۵  راهــداری  ماشــین آالت 
روســتاهای  راه هــای  پاکســازی  و  بازگشــایی 
سیل زده را برعهده داشتند، خاطرنشان کرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه رگبار بــاران در فصــل بهار 
بــه صــورت مقطعــی و یــا بــه مــدت زمــان یک 

یــا دو روز ادامــه خواهــد داشــت بــه رانندگان 
توصیــه می شــود در کنــار رودخانه هــا توقــف 
نکنند و در زمان ســیالب از قســمت هایی که 
مصالح به ســمت جاده ســرازیر می شــود و یا 
بخش هایــی کــه رانشــی اســت، عبــور نکنند. 
همچنین هرگونه خرابی جاده در اثر ســیالب 

را به سامانه ۱۴۱ اطالع دهند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
از  ســلطانیه  شهرســتان  صنایــع  دســتی  و 
تشکیل کارگروه پاســداری از میراث فرهنگی 
ناملموس شهری و روستایی با هدف معرفی 
و ترویــج میراث فرهنگــی ناملمــوس در ایــن 

شهرستان خبر داد.
ایرنــا  بــا  پروانــه عســگری در گفت وگــو 
اســتناد  بــه  کارگــروه  ایــن  کــرد:  تصریــح 
تصویب نامه هیات وزیران با عنوان آیین نامه 
و  شــهرها  ناملمــوس  میــراث  از  پاســداری 
مذکــور  تصویب نامــه   ۵ مــاده  و  روســتاها 

تشکیل شده است.
او یادآوری کرد: بر اســاس این آیین نامه، 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارتخانــه 
همــکاری  بــا  اســت  موظــف  صنایع دســتی 
دستگاه های عضو کارگروه ملی میراث فرهنگی 
ناملموس نسبت به برنامه ریزی، ارائه سازوکار 
اجرایــی، تصویــب الگــوی مشــارکت، نظــارت، 
پایش و روزآمدســازی آن از طریق این کارگروه 

اقدام کند.
دســتگاه های  داد:  ادامــه  مســئول  ایــن 
اجرایــی موظــف  هســتند ادارات و نهادهــای 

تابعه خود را در سطح استانی باهدف معرفی 
و ترویج میراث  فرهنگی ناملموس فعال کنند 
و اقدامــات الزم را بــا همکاری و نظارت وزارت 

میراث فرهنگی به انجام برسانند.
عســگری ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن 
ناملمــوس  میراث فرهنگــی  بــارز  ویژگی هــای 

انتقال آن از نسلی به نسلی دیگر است.
او اضافــه کــرد: دانش هــا، مهارت هــا و 
دیگر اجزای میراث فرهنگی ناملموس، به طور 
شــفاهی و از روی تقلیــد، همــواره در حــال 
انتقــال  هســتند و در ایــن انتقــال نیــز تکامــل 

و توسعه یافته و حیات دوباره پیدا می کنند.
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری 
ســلطانیه  شهرســتان  صنایــع  دســتی  و 
خاطرنشــان کرد: سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و نظــارت در زمینــه حفظ، احیا و ترویج آداب 
و ســنن ملــی و مذهبــی بــا مشــارکت فعــال 
دســتگاه های اجرایــی عضو کارگــروه و معرفی 
گســترده میراث ناملموس شهرستان باهدف 
بسترســازی فرهنگــی مناســب بــرای توســعه 
ایــن  اصلــی  اهــداف  از  دامغــان  گردشــگری 

کارگروه است.

 شیالت ایالم، ظرفیت صادرات ماهی
به عراق را دارد

 راه اندازی اولین قفس پرورش ماهی برای استقرار
در دریاهای مواج قشم

کارگروه پاسداری از میراث فرهنگی در سلطانیه فعال شد

خسارت بیش از ۱۱۳ میلیارد ریالی سیالب به راه های روستایی خراسان شمالی

 نظـر بـه دسـتور مـواد یـک و سـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـأت موضـوع 
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان اردل مـورد 
رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بامعـارض آنـان محـرز و رأی الزم صـادر گردیـده جهـت 

اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیـل آگهـی مـی گـردد:
1-امالک متقاضیان واقع در قریه اردل به شماره پالک ثبتی 113- اصلی چهارمحال و 

بختیاری بخش ده و فرعی های ذیل :
  4487-فرعـی آقـای جـواد رئیسـی اردلـی فرزنـد احمدقلـی ششـدانگ یـک واحـد پـرورش 
گاو شـیری بـه مسـاحت5000 متـر مربـع واقـع درقریـه اردل خریـداری شـده مـع الواسـطه 

از آقـای حسـنقلی رئیسـی اردلـی. 
  4505-فرعـی آقـای میـاد خلیلـی فرزنـد ابوالحسـن ششـدانگ یـک واحـد دامـداری بـه 
مسـاحت890/79 متـر مربـع واقـع درقریـه اردل خریـداری شـده مـع الواسـطه از آقـای 

کوچکعلـی خلیلـی. 
2 - امالک متقاضیان واقع در قریه رستم آباد به شماره پالک ثبتی 119- اصلی چهار 

محال و بختیاری بخش ده  و فرعی های ذیل : 
380-فرعی آقای مهراب باقری فرزند حیدر ششـدانگ مزرعه پرورش ماهی به مسـاحت 

2449/54 متر مربع که خود به صورت مشـاع مالک رسـمی می باشـد.
3- امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه درویش به شماره پالک ثبتی 122- اصلی 

چهار محال و بختیاری بخش ده  و فرعی های ذیل : 
279-فرعـی آقـای علـی مـردان سـلطانی قلعـه ء فرزنـد سـلطانعلی نسـبت بـه چهـل و یـک 
و بیسـت و سـه ، بیسـت و چهـارم سـهم مشـاع از 60 سـهم شـش دانـگ مزرعـه پـرورش 
ماهـی بـه مسـاحت 2986/85 متـر مربـع خریـداری شـده مـع الواسـطه از آقـای اسـماعیل 

سلطانی.
4- امالک متقاضیان واقع در قریه چم کاج به شماره پالک ثبتی 299- اصلی چهار 

محال و بختیاری بخش ده  و فرعی های ذیل : 
6-فرعـی آقـای علـی اکبـر نظـری کاجـی فرزنـد جانبـاز سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ 
مزرعـه پـرورش ماهـی بـه مسـاحت 1960/19 متـر مربـع خریـداری شـده مـع الواسـطه از 

آقـای داراب گشـنیزی.
6-فرعـی آقـای علـی  نظـری کاجـی فرزنـد فرهـاد سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ مزرعـه 
پـرورش ماهـی بـه مسـاحت 1960/19 متـر مربـع خریـداری شـده مـع الواسـطه از آقـای 

داراب گشـنیزی.
بموجـب مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی و مـاده 13 آییـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده 
اعتـراض داشـته باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول و در روسـتا هـا از تاریـخ الصـاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل وقوع ملک تسلیم 
و رسـید اخـذ نماینـد .معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه 
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان اردل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت 
موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی 
واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت اسناد و اماک مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت .

تاریخ انتشار نوبت اول   : سه شنبه 1401/02/06               
تاریخ انتشار نوبت دوم  : چهار شنبه  1401/02/21

شناسه : 1308349  
علی کریمیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی حوزه ثبتی اردل آگهی تغییرات صندوق سـرمایه گذاری ثروت داریوش به شـماره ثبت 52057 و شناسـه 
ملی 14010223685 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  
1400/12/21 ومجـوز شـماره 10906/122مـورخ 1400/12/22 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : رکـن بـازار گـردان از صنـدوق اختصاصـی بازارگردانـی اکسـیر 
سـودا بـه صنـدوق اختصاصـی بازارگردانـی دارا داریـوش بـا شناسـه ملـی 14010114457 

تغییـر یافـت مـورد تصویـب قـرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1315053(

آگهی مفقودی
اصل پالک )پالک فلزی( تراکتور کشـاورزی سیسـتم ام اف - تیپ ۲۸۵ مدل 
 LFW07267W ۱۳۸۹ بـه شـماره پـالک ۴۹۵ ک ۱۱ ایـران ۳۱ بـه شـماره موتـور
و شماره شاسی J0۵۸۹۳ به نام مراد سوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
موتـور  بـه شـماره  پـژو ۴۰۵  خـودروی سـواری  مالکیـت  و سـند  بـرگ سـبز 
۱۰۱۲۹۵۷ و شـماره شاسـی ۸۲۰۱۵۲۱۴ و شـماره انتظامـی ۲۶۵د۴۲ - ایـران 

۹۶ بـه نـام کوکـب سـنگی مفقـود گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
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ماهی گیر و دریا
راضیه حسینی

روزی روزگار مــردی ماهی گیــر بــه کنار دریا رفت تا 
ماهــی بگیرد. ســاعت ها گذشــت، ولی حتــی یک ماهی 
هــم به قــاب گیر نکرد. 
مــرد بیچــاره یــک هفته 
غذایــی  هیــچ  کــه  بــود 
نبــرده  خانــواده  بــرای 
کــه  همین طــور  بــود. 
داشــت بــا خــودش فکر 
می کــرد چه گلی بر ســر 
بگیرد، یک هــو ماهی ای 
طایی رنگ از آب بیرون 
آمــد. مــرد بهــش نــگاه کــرد. بــا خــودش فکــر کــرد حتماً 
خیاالتــی شــده. ماهــی از آب بیــرون آمــد و در خشــکی 
کنــار ماهی گیر نشســت. بالــه اش را انداخت دور گردن 
مرد و گفت: »شانست زده است...آمده ام سه آرزویت 

را برآورده کنم.« 
مرد گفت: »برو عمو. دوربین مخفیه؟... سر کاریه؟«

ماهــی گفت: »خاک بر ســرت. قدیم هــا که بیرون 
می آمــدم آدم هــا از تعجــب زبان شــان بنــد می آمد. بعد 
می کردنــد.  نوازشــم  و  می رفتنــد  قربان صدقــه ام  کلــی 
جدیدا آدم ها چقدر بیشعور شده اند... اصاً بهتر است 

من بروم، تو لیاقت کمک نداری.«
مــرد کــه دیــد هــوا پس اســت گفــت: »نه نــه غلط 

کردم. جون مادرت نرو.«
ماهــی گفــت: »مــا روی مادرمــان خیلــی تعصــب 
داریــم. چیــزی گفتی که دیگر نمی توانم بروم. حاال بنال 

و سه تا آرزویت را بکن. کلی کار دارم.«
مــرد هــول شــد. کمی این پا و آن پــا کرد و باالخره 
گفــت: »ماهی جــان، چنــد روز اســت کــه هیچــی بــرای 
خانواده ام نبردم. همه چیز آن قدر گران شــده که دیگر 

نمی توانم از پس مخارج برآیم. پول الزمم.«
ماهــی، چوبــی از یک جایش در آورد. چند تا تکان 
در هوا داد و گفت: »انجام شد. یارانه ات از چهل و پنج 

هزار تومان به سیصد هزار تومان رسید.«
گوشی مرد صدایی خورد و پیامک واریز یارانه آمد. 
کلــی خوشــحال شــد و ماهــی را در آغــوش گرفــت. بعد 
گفــت: »حــاال تکلیــف باقــی یارانه بگیران چه می شــود؟ 

آنها گناه دارند.«
گفت:»بــه  و  داد  تــکان  را  چــوب  دوبــاره  ماهــی 

حساب همه شان واریز شد...فقط یک آرزو مانده.«
مــرد این دفعــه خیلــی محکم تر ماهــی را بغل کرد. 
بعد پرسید. یعنی بعد از این می توانم راحت بروم نان، 

ماست، شیر و گوشت بخرم؟
ماهــی گفــت: »ببین. راســتش را بخواهی، قبل از 
این کــه پیــش تــو بیایم در اخبــار شــنیدم انجمن صنفی 
 ۴۲۰۰ ارز  حــذف  صــورت  »در  گفتــه:  ایــران  گاوداران 
تومانــی، چــاره ای جز افزایش قیمت نیســت. قیمت هر 
کیلو شیر خام به ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد رسید« 
خیلی دلت را خوش نکن. البته از قدیم گفته اند: کاچی 
بــه از هیچــی. باالخــره از آن چهــل و پنــج هــزار تومانــی 
که قباً می گرفتی بهتر اســت. من جای تو بودم ســریع 
می رفتم خرجش می کردم تا همه چیز گران تر نشده.«

مــرد ســریع بلند شــد تا برود ولی وقتــی دوباره به 
پیامــک نــگاه کرد متوجه شــد فعاً نمی تواند از حســاب 

برداشت کند.
به ماهی گفت: »اینکه بلوکه ست.«

ماهی گفت: »خب چوب من فقط تا قسمت واریز 
کار می کرد. از یه ماهی تنها چه انتظاری داری؟«

مــرد گفــت: »مــن هنوز یه آروزی دیگــه دارم. آرزو 
می کنم این پول قابل برداشت بشه.«

ماهی چوبش را برداشت و در هوا تکان داد. بعد دوباره 
تکان داد. کوبید به زمین. چوب از وسط دو نیم شد.

 بــا عصبانیــت گفت:»ایــن چــه دوره زمانــه عجیب 
وغریبــی اســت کــه من آمــده ام. مگــر می شــود آرزو کار 
نکند؟ جنس این چوب ها قباً خیلی بهتر بود. فکر کنم 

از این چینی های بنجل بهم انداخته اند.«
بعد همین طور که داشت می پرید توی آب به مرد گفت: 
»هر وقت چوب جدید گرفتم، می آیم و آرزویت را برآورده 
می کنم... نگران نباش. فعاً با همین واریز خوش باش. 

امیدوارم بتوانی قبل از گرانی ها برداشت کنی.
فعا خداحافظ«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

یارانــه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار تومانــی که به حســاب 
سرپرستان خانوار ۷۲ میلیون ایرانی واریز شده 

است، فعال قابل برداشت نخواهد بود.
بــه گــزارش ایســنا، ســرانجام پــس از اعام 
رئیــس جمهــوری و توضیحات وی در مورد جریان 
تومانــی،  ارز ۴۲۰۰  و  پنهــان  یارانه هــای  اصــاح 
پرداخــت یارانــه جدیــد در دوشــنبه شــب انجــام 

شده است.
امــا در رابطــه بــا ایــن یارانــه برخــی ابهامات 
مطــرح اســت کــه از ســازمان هدفمنــدی یارانه ها 

مورد سوال قرار گرفت.

 یارانه جدید 
جایگزین قبلی ها شد

یارانــه پرداختــی  گــزارش،  ایــن  بــر اســاس 

جدیــد جایگزیــن یارانــه ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانــی 
و معیشــتی شــده و دیگــر چنیــن مبالغــی در مــاه 
پرداخــت نخواهــد شــد بلکه در قالب نــرخ جدید 
است که می تواند در ادامه با اصاح تدریجی ارز 

۴۲۰۰ مبلغ آن تغییر کند.

 ۲۳ میلیون خانوار یارانه
 ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی گرفتند

امــا یارانــه جدیــد،  بــرای ۷۲ میلیــون ایرانی 
شــامل ۲۳ میلیــون خانــوار واریــز شــده کــه برای 
ســه دهــک اول با مبلــغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک 
بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

یارانه جدید فعال قابل برداشت 
نیست؛ اعالم می شود

 برداشــت ایــن یارانه فعا بــه دالیلی امکان 
نــدارد کــه احتمــاال طــی روزهــای آینــده از ســوی 
دولــت اطاع رســانی شــده و برداشــت آن بــرای 

دریافت کنندگان امکان پذیر می شود.

 چرا مبلغ کمتر از ۳۰۰
تا ۴۰۰ هزار تومان است

افــراد دریافــت کننــده یارانــه جدیــد ممکــن 
اســت در حســاب ها بــا مبلغــی کمتــر از ۳۰۰ تــا 
۴۰۰ هــزار تومــان مواجــه باشــند که دلیــل آن به 
کســر  قســط وام یــک میلیونــی مربوط بــه دوران 
کرونــا کــه بــه یارانــه بگیران پرداخــت و هر ماه از 
حســاب یارانه آنها کســر می شــد، بر می گردد. بر 
ایــن اســاس بــا توجــه بــه این کــه دیگــر یارانه ۴۵ 
هــزار تومانــی پرداخت نمی شــود و ایــن رقم ۳۰۰ 

تــا ۴۰۰ هــزار تومــان جایگزیــن آن شــده اســت 
بنابراین قسط وام کرونا از همین رقم کسر شده 

که تقریبا کمتر از ۵۰ هزار تومان بود.

اعتراض را اعالم کنید
یارانه بگیــران  لیســت  در  کــه  کســانی  امــا 
هستند ولی یارانه ای دریافت نکرده اند می توانند 
اعتراض خود را به این موضوع از طریق ســامانه 
hemayat.mcls.gov.ir  و یا شماره ۶۳۶۹ اعام 
کننــد کــه از ســوی وزارت رفــاه مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت.
بــر ایــن اســاس بعــد از بررســی هایی که در 
ایــن رابطه صورت می گیرد، اگر شــخص معترض 
محــق دریافــت یارانــه تشــخیص داده شــود ایــن 
مبلــغ بــه او پرداخت خواهد شــد. حتــی برای این 
دو ماهــی کــه واریز صورت می گیــرد نیز در قالب 

معوقه پرداخت می شود.

نحوه اعتراض و پیگیری یارانه 
معیشتی اعالم شد

رئیــس مرکــز روابــط عمومــی وزارت کار از 
امــکان ثبــت اعتراض نســبت به تخصیــص یارانه 

خبر داد.
ســیدمرتضی موتورچــی، رئیــس مرکز روابط 
عمومــی و اطاع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در یک پیام توئیتری نوشت: »به اطاع 
هــم وطنــان گرامــی می رســاند پیرو اصــاح نظام 
توزیع یارانه ها، هموطنانی که به هر دلیلی ابهام 
یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند، 
hemayat. mcls. gov. ir می تواننــد بــه ســامانه 

مراجعه و ثبت اعتراض کنند.«

وزیــر آمــوزش و پرورش با تاکیــد بر کمبود 
جدی کالس درس در کشور، گفت که ۲۰ درصد 

مدارس کشور فرسوده اند.
یوســف نــوری، در آئین افتتاح ۱۵۰ مدرســه 
بنیاد برکت، با اشاره به شهدای فرهنگی و استاد 
مرتضی مطهری گفت: شهید طهرانی مقدم نیز از 
شهدای فرهنگی بودند یا شهید کاظمی بنیانگذار 
مؤسســه رویــان هم فرهنگی بــوده و بارها اعام 

داشتند »من هر چه دارم از معلمین است«.
بــه  وابســته  نهادهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رهبــری همــواره کمــک حــال آمــوزش و پــرورش 
بودنــد، گفــت: همیــن بنیــاد برکــت جهــاد تولیــد 
واکســن کرونــا داشــت کــه حتــی همیــن ســاخت 
واکســن هم به نفع آموزش و پرورش شــد و این 
امکان را به ما دادند که زودتر اقدام به بازگشایی 

مدارس داشته باشیم.
نــوری بــا بیــان اینکه به طور جــدی با کمبود 
مــدارس  درصــد   ۲۰ گفــت:  مواجهیــم،  مــدارس 
فعلی فرســوده هســتند. در برخی استان ها مثل 
سیســتان و بلوچســتان بــه دلیــل مهاجرپذیری و 
مســائل فرهنگــی، در افزایــش زاد و ولــد با رشــد 
تعــداد  هســتند.  مواجــه  دانش آمــوزان  تعــداد 
دانش آمــوزان از ۱۲ میلیــون نفر به ۱۵.۵ میلیون 
نفــر رســیده، حتــی اگــر بخواهیــم بــرای هــر ۳۰ 
نفــر یک کاس داشــته باشــیم، باز هــم با کمبود 

مدارس مواجه هستیم.

نوری با قدردانی از بنیاد برکت، افزود: بنیاد 
برکــت بیــن ۳۰ تــا ۵۰ درصــد هزینــه ســاخت ایــن 
۱۵۰ مدرســه را می دهــد و مابقــی توســط ســازمان 
نوسازی مدارس تأمین اعتبار شده است. در حال 

حاضر نیز هزار مدرســه کانکســی و خشــتی و گلی 
داریم که بخشی از هزینه های تبدیل این مدارس 
تأمیــن شــده و متعهــد بــه تأمیــن مابقــی هزینه ها 
هســتیم. وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: در مورد 

تغذیه رایگان که این طرح از دیروز شــروع شــده، 
نیــاز بــه تأمیــن اعتبــار هســتیم. در نظــر داریم در 
هفتــه دو روز تغذیــه رایــگان را بــرای دانش آموزان 
داشــته باشــیم کــه یک ســوم هزینــه ایــن طــرح را 

تأمیــن کرده ایــم. یک ســوم دیگر هزینه ها از ســوی 
مهنــدس فتــاح به ما وعــده داده شــده، امیدواریم 
یک ســوم باقی مانده هزینه هم توســط بنیاد برکت 

و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تأمین شود.

بــازار  حجــم  موجــود  آمارهــاي  براســاس 
جهانــي تجهيــزات پزشــکي بيــش از 5۰۰ ميليارد 
دالر اســت که ســهم ايران با قريب به 5 ميليارد 
دالر از اين صنعت، توان افزایشی را دارا است.
به گزارش دبیرخانه نمایشــگاه ایران هلث، 
بيســت و سومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات 
پزشــکی، دارويــی و آزمايشــگاهی ایــران بعد از ۲ 
ســال وقفــه به علــت همه گيری کرونــا به صورت 
بــا  متفــاوت نســبت بــه نمايشــگاه های قبلــی و 
ارائه جدیدترین دســتاوردهای تجهیزات پزشکی، 
دارویی و آزمایشگاهی در روزهای سوم تا ششم 
خــرداد ماه در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی 

تهران برگزار می شود.
در ایــن رویــداد بــزرگ بین المللــی، نمایش و 
ارائه تجهیزات آزمایشــگاهی، دارویی و پزشــکی از 
محورهــای اصلــی ایــن نمایشــگاه خواهد بــود و در 
کنار آن موضوعاتی همچون کارگاه های تخصصی، 
گردشــگری ســامت، اســتارت آپ و نــرم افزارهای 
سامت محور و همچنین رسانه های حوزه سامت 
بــرای ایــن نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت 
و پيــش بينــی مي شــود بيــش از ۲۵ هــزار نفــر از 
دست اندرکاران و افراد مرتبط با اين صنعت از آن 

بازديد کرده يا در آن حضور داشته باشند.
از دیگر اهداف بیســت و سومین نمايشگاه 

بين المللــي ايــران هلــث افزایــش ســهم ایــران از 
بازار جهانی تجهیزات پزشــکی بوده که براســاس 
آمارهــاي موجــود حجــم بــازار جهانــی تجهيــزات 
پزشکی بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر است که سهم 
ايــران بــا قريب بــه ۵ ميليــارد دالر از اين صنعت 
قابــل ماحظــه نيســت. امــا دانــش انباشــته در 
شــبکه بهداشــت و درمان کشــور بويــژه در برخی 
از رشــته های شــاخص باعــث شــده ظرفيت هــای 
خــود  ســهم  افزايــش  بــرای  کشــور  در  عظيمــی 
از ايــن صنعــت وجــود داشــته باشــد. ايــن بحــث 
افــزون بــر مباحثــی ماننــد گردشــگری درمــان و 
نظاير آن اســت. ضمن اين که تجربه تحريم ها و 

نارسايی هايی که در دوره همه گیری کرونا کشور 
ما با آن مواجه شد، لزوم قدم گذاشتن در مسير 
خودکفايــی نســبی در ايــن صنعت را براي کشــور 
ضــروری مي کنــد.  نمايشــگاه بين المللــي ایــران 
هلث مهم ترين، بزرگترين و متفاوت ترين رویداد 
حوزه ســامت در ســطح منطقه اســت که حضور 
گســترده شــرکت های داخلــی در کنار اســتقبالی 
کــه شــرکت های مختلــف از سراســر جهــان بــرای 
حضــور نشــان داده انــد، بــه خوبــی گویاســت که 
شــبکه بــه هــم پيچيــده ارتباطــی جهــان در تمــام 
صنايــع بويژه در صنعت درمان موضوعی نيســت 
که به ســادگی بتوان بخشــی از آن را جدا کرد و 

ارتباط يک کشور را با دهکده جهانی از بين برد.
حضــور شــرکت های بزرگ داخلــی و خارجی 
موسســات  و  شــرکت ها  بــرای  را  فرصــت  ايــن 
تحقيقاتــی ايرانــی فراهــم مــی کنــد تا بــا تعاملی 
ســازنده نســبت بــه ايجــاد يــک رابطــه پايــدار و 
وارد کــردن و بومی ســازی دانــش مــورد نيــاز در 
ايــن زمينــه گام هــای موثــری بردارنــد. البتــه توان 
صنعــت درمــان کشــور از نظــر دانــش نظــری و 
تجربــه عملياتــی، کلينيکــی و بالينــی بــه قــدری 
اســت کــه ايــن تعامل قطعا دو طرفــه خواهد بود 
و کشــورهای شــرکت کننده مي تواننــد از دانــش 

ايرانی در زمينه پزشکی ايران بهره مند شوند.

کیفیــت  پایــش  و  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
آموزشی، شیوه نامه برنامه ریزی، طراحی سؤاالت و 
برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی دانش آموزان 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ تحصیلــی  ســال  دوم  نوبــت   در 

را ابالغ کرد.
بــه گــزارش ایســنا، در شــیوه نامه ارســالی از 
ســوی محســن زارعی پیرامــون ارزشــیابی دوره های 
تحصیلــی در خردادمــاه ۱۴۰۱ تاکید شــده اســت که 
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی تربیتــی نوبــت دوم 
سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دوره های تحصیلی صرفا 
در مقاطــع تحصیلــی مختلف با توجه به نکات ذیل 

و به شیوه حضوری برگزار می شود:
 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی 

دانش آموزان دوره ابتدایی
۱- در دوره اول ابتدایــی )پایه هــای اول - دوم 
- ســوم(، در دو درس فارســی و ریاضــی و در دوره 
دوم ابتدایــی )پایه هــای چهــارم و پنجــم( در دروس 
فارسی، ریاضی و علوم، عاوه بر ابزارهای مختلف 
ارزشــیابی کیفی توصیفی، در پایان ســال تحصیلی 

آزمون های کتبی برگزار می شود.
ایــن آزمــون بــه صورت کاســی بــوده و تمامی 
اجــرای  ســؤاالت،  طراحــی  از  اعــم  آن  فرایندهــای 

آزمون و تصحیح اوراق برعهده معلم مربوطه است.
۲- در پایــه ششــم، براســاس مصوبــه جلســه 
۸۵۹  شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش، عــاوه بــر 
ابزارهای مختلف ارزشیابی کیفی -توصیفی، آزمون 
هماهنــگ منطقــه ای برای کلیه دروس )با ســواالت 
واحــد و برنامــه معیــن و بــه طــور همزمــان از ســوی 
اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه( در مدرســه برگزار 

می شود.
۳- بــازه زمانــی برگــزاری آزمون هــای کتبــی در 
تمامی پایه ها از روز یکشــنبه یکم تا روز پنج شــنبه 
گرمســیری،  مناطــق  در  و   ۱۴۰۱ خــرداد  دوازدهــم 
تصمیم گیــری در خصــوص بــازه زمانــی آزمون هــا بر 

عهده ستاد امتحانات هر استان است.
ســایر  کنــار  در  کتبــی،  آزمون هــای  نتایــج   -۴
ابزارهــای ارزشــیابی کیفــی توصیفــی بــرای توصیف 
ارتقــای  خصــوص  در  تصمیم گیــری  و  عملکــرد 
دانش آموزان، بهبود و جبران ضعف ها، پیشــنهاد و 
اجرای مداخات جبرانی آموزشی استفاده می شود.
تربیتــی  تحصیلــی  پیشــرفت  ارزشــیابی   -۵
داوطلبان آزاد پایه ششــم بر اساس ماده ۳۵ آیین 

نامه اجرایی مدارس انجام می شود.  
نحوه برگزاری امتحانات دوره اول آموزش 

متوسطه 
در  تربیتــی  تحصیلــی  پیشــرفت  ارزشــیابی 
مــدارس روزانــه، بزرگســاالن، آمــوزش از راه دور، 
آیین نامــه  براســاس  آزاد  داوطلبــان  و  ایثارگــران 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی مصوب جلسه 
۱۶ تاریــخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ کمیســیون معیــن شــورای 
عالــی آمــوزش و پرورش و آیین نامه آموزشــی نظام 
جدیــد دوره اول متوســطه آمــوزش از راه دور داخل 
و خارج کشــور، به شــیوه نیم ســالی واحدی مصوب 
عالــی  شــورای   ۱۳۸۷/۸/۲۸ تاریــخ   ۷۸۰ جلســه 
آموزش و پرورش و اصاحیه جلسه ۳۹ کمیسیون 
وســایر  پــرورش  و  آمــوزش  عالــی  شــورای  معیــن 

مقررات مربوط، انجام می شود.
نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم آموزش 

متوسطه نظری
)ضوابــط  پنجــم  فصــل  مــواد  دقیــق  اجــرای 
ســنجش و ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی آیین نامه 
مصوبــه  روزانــه(  متوســطه  دوم  دوره  آموزشــی 
جلســه ۹۳۲ شــورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 
 ،۱۴۰۰-۱۴۰۱ تحصیلــی  ســال  در   ،۱۳۹۵/۰۳/۱۷

ضروری است.
دوم  دوره  دوازدهــم  پایــه  نهایــی  امتحانــات 

راه  از  آمــوزش  بزرگســاالن،  روزانــه،  متوســطه 
نوبــت  در  نظــری  شــاخه  آزاد  داوطلبــان  و  دور 
خردادماه، مطابق بخشنامه شماره ۴۶۰/۱۱۳ مورخ 

۱۴۰۱/۰۱/۲۴، انجام می شود.  
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی تربیتــی دروس 
غیــر نهایــی در مــدارس بزرگســاالن، آمــوزش از راه 
دور، ایثارگــران، داوطلبــان آزاد، متقاضیــان تغییــر 
رشــته و مطابــق قوانیــن، مقــررات و آیین نامه هــای 

مربوط انجام می شود.
نحوه برگزاری امتحانات دوره دوم آموزش 

متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش
۱- آموزش کلیه دروس اعم از عمومی، خوشه 
شایســتگی های فنــی، غیــر فنــی و پایــه در شــاخه 
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش و همچنیــن ارزشــیابی 
پیشرفت تحصیلی تربیتی هنرجویان انواع مدارس 
و دوره هــا از جملــه روزانــه، بزرگســاالن، آموزش از 
راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر 
رشته و... و مطابق قوانین، مقررات و آیین نامه های 

مربوط انجام می شود.
۲- بــه اســتناد تبصــره ۳ مــاده ۳۷ آیین نامــه 
اجــرای  )روزانــه(،  متوســطه  دوم  دوره  آموزشــی 
بخشــنامه های موضــوع شــیوه نامه نحوه ارزشــیابی 

دروس شایســتگی های فنــی، غیــر فنــی و پایــه در 
شــاخه های فنــی و حرفــه ای و کاردانــش از جملــه 
اســتفاده از کتاب همراه هنرجو و ارزشیابی مطابق 
بــا جداول اســتاندارد ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی 
)بــه عنــوان مســتند نهایــی ارزشــیابی( مــورد تاکیــد 

است.
 ۳-بــرای اجــرای دروس کارآمــوزی / کارورزی 
صرفأ بخشــنامه ۴۱۰/۲۹۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ 

به صورت تراکمی و حضوری ماک عمل است.
تاریــخ   ۴۳ جلســه  مصوبــه  اســتناد  بــه   -۴
عالــی  شــورای  معیــن  کمیســیون   ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
امتحانــات  ســؤاالت  طراحــی  پــرورش،  و  آمــوزش 
نهایــی شــاخه فنــی حرفــه ای نظــام آموزشــی ۳-۳-
۵، بــه صــورت هماهنــگ اســتانی و اجــرای امتحــان 
و تصحیــح اوراق در مدرســه محــل تحصیــل، انجــام 

می شود.

نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان اعالم شد

سهم 5 میلیارد دالری ایران در صنعت تجهیزات پزشکی

جزئیات یارانه جدید از عدم برداشت تا واریز کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
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