
 

مؤسســه  از  کــه  آمــاری  اســاس  بــر   
 ۱۳ جمعــه  در  منتشرشــده  »روســات« 
مه)۲۳اردیبهشــت( تــورم ســاالنه  روســیه 
 ۱۷/۸ نــرخ  بــا  )فروردیــن(  آوریــل  درمــاه 
درصــدی بــه باالتریــن میــزان خــود طــی ۲0 

سال گذشته رسید.
قیمــت مــواد غذایــی در ایــن کشــورنیز 
در مقایســه بــا آوریــل ۲۰۲۱)فروردین۱۴۰۰( 
۲۰/۵ درصــد افزایــش یافت که در این میان 

کاالهای اساسی بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.
کــره  غــات ۳۵/۵ درصــد، ماکارونــی ۲۹/۶ درصــد، 
۲۶/۱ درصد و میوه و ســبزیجات ۳۳درصد. قیمت وســایل 
ســمعی بصری چــون تلویزیــون۲۲/۷ درصــد وقیمــت مــواد 

اولیه ساخت و ساز ۲۷/۵ درصد رشد داشته اند.
رشــد افزایــش قیمت ها طی ماه آوریــل) فروردین( در 
مقایســه با ماه مارس)اســفند۱۴۰۰( ۱/۶درصد بوده اســت. 
براســاس آمارهــای این بانک افزایش نــرخ تورم در مجموع 
سال ۲۰۲۲)۱۴۰۲-۱۴۰۱( به ۲۳درصد خواهد رسید؛ سپس 
در سال بعد روند نزولی خواهد داشت تا به هدف خود در 

سال۲۰۲۴)۱۴۰۴-۱۴۰۳( به میزان ۴ درصد برسد.
تــورم روبــه رشــد ماه هــای اخیــر ناشــی از بازگشــایی 
فعالیتهــای اقتصــادی پســاکرونا و همچنیــن افزایش قیمت 
مــواد اولیــه اســت. همچنیــن تحریم هــای اعمال شــده ضد 

روسیه در این مسئله مؤثر بوده است.

 ایــن تحریمهــا موجــی از اختــاالت در 
تأمیــن و پشــتیبانی ملزومــات اقتصــادی را 

برای این کشور رقم زده اند.
بــه دلیل افزایش قیمت ها قدرت خرید 
مــردم روســیه که پس انــداز اندکــی دارند به 
شــدت کاهش یافته  اســت. ایــن موضوع به 
دغدغــه اصلــی مقامــات ایــن کشــور تبدیــل 

شده  است.
متنوعــی  اقدامــات  منظــور  همیــن  بــه 
برای مهار قیمت ها انجام داده اند. دراین میان بانک مرکزی 
روســیه نیــز بــرای مقابله با افزایش قیمتهــا؛ نرخ بهره خود 

را به نحوه چشمگیری به ۲۰ درصد افزایش داده است. 
ایــن افزایــش نرخ بهــره درگیــرودار اولیــن تحریم های 
اعمال شده بر ضد روسیه در روزهای آغازین جنگ روسیه 
و اوکراین در ماه فوریه ) اسفند۱۴۰۰( اعمال شد و سپس 
بــه تدریــج کاهــش یافــت و در حــال حاضــر بــه ۱۴ درصــد 

رسیده است. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه روز پنجشــنبه 
۱۲ مه)۲۲اردیبهشــت( اعام کرد:» غرب بیشــتر از روســیه 
از ایــن تحریم هــا متحمــل خســارت خواهــد شــد. چراکــه 
اقتصــاد روســیه بــا نهایت افتخــار در مقابله بــا چالش های 

خارجی از مقاومت باالیی برخوردار است.«
منبع: فیگارو

حذف هزاران عنوان 
شغلی در انگلیس

ترجمه: محمود نواب مطلق

وزیــر  مــوگ«  ریــس  »ژاکــوب 
فرصتهــای  مســئول  انگلیســی 
ایجــاد شــده بــه وســیله برگزیت  
عنــوان  هــزاران  حــذف  درمــورد 
شــغلی در دولت انگلیس چنین 
توجیه کرد: »هدف، رســیدن به 
ســطح نیروهای دولتی در ســال  

۲0۱۶ )۱۳۹۵( است.«
بوریس جانســون قصد دارد 

به منظور تأمین کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات، بالغ بر ۹۰ 
هزار عنوان شــغلی را در دولت این کشــور حذف کند. از نظر او این 
تنها راه درمان کارآمد اقتصاد انگلیس رفع مشکات ناشی از افزایش 
بهای زندگی است. این مشکات منجر به کاهش مصرف شده و از 
سوی دیگر تهدیدی برای ایجاد رکود اقتصادی در انگلیس محسوب 
می شود. وی در مصاحبه با نشریه » دیلی مِیل« گفته است: »باید 
برای کاهش قیمت زندگی بار دولت را سبک کنیم.« از اینرو نخست 
وزیــر محافظــه کار انگلیس قصــد دارد به منظــور کاهش هزینه های 
دولتــی بــه کار گیــری نیــرو را متوقــف کنــد. او طــی یــک گردهمایــی 
دولتی از وزرای اصلی کابینه خود درخواست کرد ظرف یکماه تعداد 
عناویــن شــغلی کــه می تواننــد  در حوزه هــای مربــوط بــه آنــان حذف 
شــوند را بــه او معرفــی کننــد. هدف حذف ۹۰ هزار شــغل، کاهشــی 
معادل ۲۰ درصد نیروی کار دولت انگلیس اســت. براســاس نظرات 
»ژاکــوب ریس موگ« وزیرمســئول فرصتهای ایجادشــده به وســیله 
برگزیت این رقم سنجه ای است برای رسیدن به سطح نیروی کاردر 
سال۲۰۱۶)۱۳۹۵(. او معتقد است به دلیل مسائل ناشی از برگزیت 
و رویارویــی بــا بحران کرونا طی این ســالها تعداد عناوین مشــاغل و 

منبع: فیگارونیروهای کار افزایش یافته اند.

علی رمضانیان 

عرضه اولیه همواره در بازار سرمایه با حواشی 
زیادی مواجه بوده است. این حواشی پیرامون 
ارزش گــذاری و قیمت ســهام عرضه شــده، نوع 
عرضــه، خریــداران عرضــه و میــزان مشــارکت 

سهامداران است. 
عملکــرد ضعیــف ســازمان بــورس و ارکان 
بورســی در زمان عرضه اولیه، این روش فروش 
ســهام شــرکت ها را بــه یک زخم کهنــه و قدیمی 

تبدیــل کــرده کــه هــر از چندگاهــی ســرباز کــرده و داغ بــر دل 
سرمایه گذاران بورسی می گذارد.

به گزارش »عصر اقتصاد«، عرضه اولیه در ماه های اخیر 
با وجود تبلیغ و ایجاد شــور و شــوق در بین فعاالن بازار سهام 
چنگــی بــه دل نمی زنــد و هیجــان ســابق را نــدارد. روکــود بــازار 
ســهام، عرضه شــرکت های ضعیف و مشــکات ســامانه ســهام 
و همچنیــن روش هــای عرضــه اولیــه عاملــی بــرای کــم توجهــی 

بورسی ها به عرضه اولیه است. 
تــا قبــل از رکــود فعلــی بــازار ســهام، عرضــه اولیــه یکی از 
داغ تریــن موضوعــات بورســی بــود، امــا بعد از شــهریور ۹۹ که  
شــاخص کل بورس از ۲ میلیون واحد ســقوط کرده و به حدود 
یــک میلیــون واحــد رســید رفته رفتــه عرضه های اولیه از ســکه 
افتــاد و در برخــی از مواقــع، بــه یکــی از منفورتریــن مضوعــات 

بازار تبدیل شد.

عملکرد ضعیف شرکت های عرضه شده
تعــداد نماد هــای عرضــه اولیــه شــده در ســال ۱۴۰۰  حــدود ۱۷ 
شرکت بود.  بسیاری از این شرکت های عرضه شده با بازدهی 

نامناسب یا حتی منفی مواجه شدند.
جــاری  ســال  در  هــا  اولیــه  عرضــه  ایــن  از  برخــی  البتــه 
بــه صندوق هــا تخصیــص داده شــد و برخــی نیــز مشــترکا بــه 

صندوق ها و حقیقی ها داده شد. 
برخی از عرضه های اولیه تنها چند درصد بازدهی داشــت 
در حالــی کــه بســیاری از ســهام عرضــه شــده بــاالی ۵۰ درصــد 
بازدهی داشت و این مساله نشان می دهد که ارزشگذاری های 
انجام شــده شــرکت که قبل از عرضه انجام شــده بود مناســب 
نامناســب  ارزشــگذاری  بــا  ارکان  و  بــورس  ســازمان  و  نبــوده 

همچنان شرکت را عرضه کردند.

پرداخت سود خارج از سجام
یکــی از دالیــل دیگــر عــدم اســتقبال در شــرایط 
فعلی بازار از عرضه اولیه، پرداخت نکردن سود 
شــرکت ها در ســامانه سجام اســت. چرا که  ۱۳  
شــرکت از ۴۰ شــرکتی کــه در دو ســال گذشــته 
عرضه اولیه شده اند، صدها میلیارد تومان سود 
خــود را خارج از ســجام و از راه هــای دیگر مانند 
معرفــی بانــک یــا دریافــت اطاعــات فکســی از 

ســهامدار پرداخــت کرده انــد. حال انکه شــهروندان به دلیل کم 
بــودن تعــداد ســهام عرضه شــده و همچنین پایین بودن ســود 
آن، به بانک ها مراجعه نکرده و برای دریافت ســود خود اقدام 
نمــی کننــد؛ چــرا که به هزینه رفت و آمــد آن نمی ارزد؛ لذا این 
سودها نزد شرکت باقی مانده که پیش بینی می شود که حدود 
هشت هزار میلیارد ریال باشد. در حالی که این شرکت ها باید 
از طرق ســجام ســود ســهامداران را واریز کنند و در نهایت در 

حساب شرکت ها رسوب می کند.

 روند نزولی فاجعه بار مشارکت
در عرضه اولیه 

روند نزولی مشارکت در عرضه اولیه  فاجعه بار بوده و کاهشی 
حدود شــش برابری داشــته و از حدود شــش میلیون مشارکت 
کننــده بــه یــک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رســید. این روند نزولی 

از زمان رکود بازار آغاز شد.
صــادرات  ســپهر  مالــی  ســرمایه گذاری  اولیــه  عرضــه  در 
)وســپهر( کــه تخصیــص ســهام آن در اول مهر ســال ۹۹ انجام 
شــد، بیــش از پنــج و نیــم میلیــون نفر مشــارکت داشــتند،  اما 
وقتی که در اســفند ۹۹ عرضه اولیه شــرکت زغال سنگ پروده 
طبــس انجــام شــد حدود ســه میلیــون و 8۰۰ هزار نفــر در این 
عرضــه شــرکت کردنــد و ایــن رقــم نشــان دهنــده ان  اســت که 
هنــوز بــازار ناامیــد نشــده بود. اما رفتــه  رفته ایــن روند نزولی 

شدت گرفت. 
در ســال گذشــته نمــاد »فــزر«  حدود یــک میلیون و ۲۰۰ 
هــزار کمتریــن مشــارکت را ثبت کــرد. همچنین در اردیبهشــت 
امســال که اســیاتک عرضه شــد حدود یک میلیون و ۵8۰ هزار 

نفر مشــارکت داشــتند. که به دلیل وضعیت مناســب شــرکت 
آسیاتک اندکی مشارکت کننده بیشتر از گذشته بود. 

 سامانه معامالت، زخم کهنه ای
که با عرضه اولیه سرباز می کند

یکــی از مهمترین مشــکاتی که هنگام عرضــه اولیه وجود دارد 
موضــوع ســامانه معاماتــی بــورس اســت. ایــن ســامانه کــه در 
گذشته از خارج خریداری شده و به دلیل تحریم پشتیبانی ان 
با مشــکاتی مواجه شــد یکی از بزرگترین مشــکل زیرســاختی 
بــازار ســرمایه در ســال های اخیــر بــوده اســت. تا جایــی که در 
برخی مواقع به زیان شدید سرمایه گذاران بازار سهام شد. 
ایــن زخــم کهنــه بــه دلیــل مرحــم موقتی که ســازمان 
بــروس و ارکان بورســی روی ان گذاشــتند در شــرایط 
عــادی دردآور نیســت امــا زمــان عرضــه اولیــه این زخم 

سرباز کرده و سبب آزار معامله گران می شود.
عرضــه اولیــه به روش ثبت  ســفارش همان طور که 
طــی  ایــن چنــد ســال نشــان داد در ســهم های 
روان ســازی  در  به اختــال  منجــر  کوچــک، 
ســهم بــود و بعضــا چندین برابــر ظرفیت 
ســهام عرضــه شــده در بــازار ثانویه رشــد 
پیــدا می کننــد که موجب دورشــدن ســاز و 
کار بــازار از کشــف قیمــت صحیــح ســهام 

می شود. 
ســال  چنــد  در  مشــکل  ایــن 
گذشــته همواره تکرار شــد روش های 
زیــادی را ازمایــش کردنــد مثــا ســاعت 
عرضــه اولیــه را تغییــر دادنــد ســامانه ارکان را تفکیــک 
کردنــد امــا همچنــان ایــن مشــکل رفع نشــده و تــن بازار 
ســرمایه هنگام عرضه اولیه به دلیل کند شــدن ســامانه 
و توقــف معامــات می لرزد چرا که عرضه اولیه ســهام 
ســبب فروش دیگر ســهام ها در اندازه بزرگ شده 
و این فشــار فروش ســبب اختال در سیســتم می 

شود. 

 برنامه بورس تهران
برای عرضه ۱۷ شرکت در ۱40۱

یکی از موضوعاتی که ارکان بورسی را درگیر کرده است امکان 
عرضــه یــا دم عرضه اولیه اســت. در شــرایط رکــودی بازار بعضا 
بسیاری از شرکت ها به عرضه نمی رسند و اعتراض بازار سبب 
به تعویق افتادن این عرضه ها می شود. با وجود این قهرمانی، 
مدیــر پذیــرش بــورس و اوراق بهــادار تهران چنــدی پیش اعام 
کــرده بــود که بــورس تهــران برنامه ریزی هــای الزم بــرای عرضه 
اولیه ســهام ۱۰ شــرکت درج شــده و ۷شــرکت  پذیرفته  شــده را 
انجــام داده تــا در فرصت مناســب نســبت به عرضــه آنها اقدام 

کند. 
امــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه در زمــان مناســب ایــن 
عرضه ها انجام  می شــود یا به دلیل شــرایط بازار این عرضه ها 
بــه تعویــق می افتــد. چــرا کــه قهرمانــی بــه صراحــت گفتــه بود: 
»تعییــن زمــان دقیــق برای عرضه هــای اولیه از ابتدای ســال به 

دلیل مواردی شامل اثرگذاری شرایط بازار بستگی دارد«

سازمان بورس و ارکان تدبیر کنند
عرضه اولیه در تمامی بازارهای دنیا به یکی از مهمترین موارد 
رونق دهــی بــه بورس و همچنین روش مهمی برای تامین مالی 
شرکتهاســت. بــه همیــن دلیــل بایــد ســازمان بــورس و ارکان 
تدبیری بیاندیشــند تا رونق را به این بازار برگردانده و ایرادات 

آن را رفع کنند. 
ناظــر بــازار ســرمایه بایــد پاســخگوی ایــن ســواالت مهــم 
باشــد که چرا وقتی شــرکتی ارزشــگذاری مناسبی ندارد، عرضه 
می شود؟ چرا شرکت های عرضه شده تعهدی برای واریز سود 
در ســامانه ســجام ندارنــد؟  چــرا در ماه هــای اخیر شــرکت های 
بورســی عرضه شــده بیشتر برای حقوقی هاست تا حقیقی ها؟ 
چرا نظار بازار به رسوب سود در شرکت ها ورود نمی کند؟ چرا 
سامانه معامات همچنان برای عرضه اولیه مناسب نیست  و 

چه اقدامات زیرساختی انجام داده است؟

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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محمدرضا اکبری جور

پژوهشگر اقتصاد بین الملل

علیـــه  روســـیه  ویـــژه«!  امـــروز »عملیـــات  تـــا 
»عبارتـــی  اوکرایـــن،  نئونازی هـــای 

روســـیه  جمهـــور  رییـــس  کـــه 
خـــود  کشـــور  تنـــش  بـــرای 

بـــا اوکرایـــن بـــکار بـــرد«، 
بـــرای همـــه دنیـــا هزینـــه 
داشـــته  اقتصـــادی 

اســـت. 
بـــرای  کـــه  هزینـــه ای 
کشـــورها، بســـته بـــه 
موقعیـــت  و  شـــرایط 
و امکانـــات، متفـــاوت 
بـــرای  لیکـــن  بـــوده 

وبـــه  اروپـــا  اتحادیـــه 
خصـــوص آلمـــان، بیشـــتر از 

اســـت.  بـــوده  بقیـــه 
بانک جهانی در فصلی از گزارش ماه آوریل 
خــود، اقدام به بررســی وضعیــت تولید،و قیمت 
محصوالت کشــاورزی کرده که حاوی نکات ویژه 
و قابــل تاملــی اســت. در ایــن یادداشــت، نــگاه 

مختصری به فصل یاد شده می اندازیم. 
شاخص قیمت محصوالت کشاورزی بانک 
جهانــی در ســه ماهــه اول ۲۰۲۲ یــازده درصــد 
افزایــش یافتــه و به باالترین حد اســمی تاریخی 
خود رسیده است. این شاخص ۲۵ درصد باالتر 
از یــک ســال گذشــته اســت. علت  ایــن افزایش 
قیمت را باید در چند زیرگروه زیر جستجو کرد: 
»اختــاالت تجــاری در برخــی از کاالهــا به دلیل 
جنــگ در اوکرایــن«، »اختال در تولید گندم به 
دلیــل جنــگ روســیه و اوکرایــن«، »اختــال در 
تولیــد ســویا بــه دلیــل آب و هوای نامســاعد در 

آمریــکای جنوبــی«، »افزایــش هزینه هــای تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه در حــوزه انــرژی و 

کودهــا«، و »بهبــود تقاضای خــوراک دام در 
پی تب آفریقایی خوکی در چین«. 

در میــان کاالهای اصلی غذایی، قیمت 
گنــدم بــا ۳۱ درصــد افزایش نســبت به ســه 
ماهــه قبــل و ۵۷ درصــد بیشــتر نســبت بــه 
ســال قبل ســریع ترین رشــد را تجربه کرد و 
پس از آن ذرت و ســویا با رشــد ۲۰ درصدی 
قــرار دارد. قیمت هــای جهانــی نوشــیدنی در 
ســه ماهه اخیــر بــه میــزان ناچیــزی افزایــش 

یافته لیکن در مقایســه با ســال گذشــته، شــاهد ۳۰ درصد 
افزایــش قیمــت نســبت بــه یــک ســال قبــل اســت کــه بــه 
افزایــش قیمــت قهــوه به دلیل کمبود تولیــد مرتبط با آب و 
هــوا در برزیــل بــاز می گــردد. در واقع افزایــش قیمت ها در 

این بخش، مربوط به شش ماهه گذشته است.
در مــورد گنــدم به صورت مشــخص می توان ذکر کرد، 
کــه حــدود ۱۰ درصــد صــادرات اوکرایــن را گنــدم تشــکیل 
می دهد که عمده آن از طریق دریای سیاه صورت می پذیرد. 
زمانیکــه جنگ آغاز شــد، بنــادر اوکراین رو به تعطیلی نهاد 
و از اینــرو صــادرات گندم متوقف شــد. حال صادرات گندم 
بــه مقــدار محــدود از طریــق کریدور های زمینــی راه آهن و 
جــاده از ســر گرفتــه شــده اســت. اگرچــه بــرآورد دقیقی از 
چنین صادراتی در دســترس نیســت، لیکن برآورد می شــود 
تنها نیمی از گندم صادراتی اوکراین در نهایت امکان صادر 
دارد. که البته صادرات از طریق راههای زمینی در مقایسه 
با دریا نیز از هزینه گرانتر است. در همین راستا باید ذکر 
کــرد که صادرات گندم روســیه تاکنــون تحت تأثیر عملیات 

ویژه روس ها قرار نگرفته است.
بــه نظــر مــی رســد در زمــان مشــغول بودن دو کشــور 
روســیه و اوکرایــن بــه هــم، نــگاه هــا بــه محصــوالت خــوب  
آرژانتیــن، اســترالیا و اتحادیــه اروپا معطوف شــود؛ هرچند 
اروپایــی  کشــورهای  ســایر  و  قزاقســتان  کانــادا،  آمریــکا، 
پتانســیل  فعالیــت بیشــتر جهــت افزایــش تولیــد را آغــاز 
کرده اند. با این حال، پیش بینی می شود که مصرف جهانی 
بــه دلیــل تقاضــای زیــاد برای خوراک دام با ســرعت بســیار 

بیشتری، تقریباً ۲ درصد رشد کند. 
، ۲۰،۲۰۲۲ درصــد  اول  ماهــه  در ســه  قیمــت ذرت 
افزایــش یافتــه اســت و در مــاه مــارس بــه ۳۳۵ دالر در 
هــر تــن رســید که با اختــاف کمی از رکورد خــود در جوالی 
۲۰۱۲ قــرار دارد. ایــن افزایش نشــان دهنــده عدم اطمینان 
در بازارهــای جهانــی غات به دلیل جنگ در اوکراین اســت 
چراکــه ایــن کشــور ۳.۵ درصــد از تولیــد جهانــی ذرت را به 
خــود اختصاص داده اســت. شــرایط رشــد تولیــد در نیمکره 

شــمالی، به ویژه هند و مکزیک، مطلوب هســتند و کاشــت 
در چیــن و ایــاالت متحده همانطــور که انتظار می رفت آغاز 
شــده اســت. برخــی کاهــش عملکــرد در 
نیمکــره جنوبی، به ویــژه آرژانتین 
و برزیــل را به پدیده النینا که 
هر ســه تا پنج ســال اتفاق 
می افتد، ربــط می دهند. 
جهانــی،  ســطح  در 
انتظــار مــی رود تولید 
ذرت در ایــن فصــل 
رشــد  درصــد   ۷.۵
حالــی  در  کنــد، 
بینــی  پیــش  کــه 
مصــرف  می شــود 
درصــد   ۳.۴ نیــز  

افزایش یابد. 
در خصوص برنج 
نیــز باید گفت که قیمت 
آن نســبت بــه ســایر غــات 
ثبات بیشــتری داشــته است. و 
تنها در ســه ماهــه اول ۲۰۲۲ حدود 
۶درصــد افزایــش یافتــه اســت. انتظــار آن 
اســت کــه تولیــد جهانی برنج در ایــن فصل بالغ 
یــک درصــد افزایش یابد و تولیــد باالتر برای تایلند 
بــه عنوان برترین صادرکننــده برنج جهان پیش بینی  

می شود.
شــاخص قیمــت روغــن و کنجالــه در ســه ماهــه 
و  یافتــه  افزایــش  درصــد   ۲۰ بــه  نزدیــک   ۲۰۲۲ اول 
در مــاه مــارس بــه باالتریــن حــد خود رســید. بــه دلیل 
جنــگ روســیه و اوکرایــن روغــن نخــل، هســته خرما و 
روغــن ســویا بیشــترین افزایــش قیمــت را داشــته اند. 
همچنین، لوبیا سویا در ایاالت متحده به دلیل پدیده 
النینا، درآسیای شرقی روغن پالم و دراروپا روغن کلزا 
بــه دلیل مســائل آب و هوایــی، و روغن آفتابگردان به 
دلیــل جنــگ در اوکرایــن بــا مســئله افزایش 

قمیت مواجه بوده اند.
ســایر  بــه  جهانــی  بانــک  گــزارش 
محصــوالت غذایی با جزییات زیاد می پردازد 
و در نهایــت نتیجــه می گیــرد افزایــش قیمت 
مــواد غذایــی باعــث افزایــش ناامنــی غذایــی 
در اکثــر کشــورها شــده اســت. ایــن گــزارش 
تصریــح می کنــد حتی قبــل از جنگ اوکراین، 
بیمــاری همه گیر کووید ۱۹ بــر ناامنی غذایی 
تأثیرمنفی گذاشــته بود. و بر همین اســاس 
نتیجــه می گیریــم حــدود ۱۶۱ میلیــون نفــر در ســال ۲۰۲۱ 
بــا بحــران غذایــی یــا بدتــر از آن مواجــه بودنــد کــه این رقم 
در ســال ۲۰۲۰ بــه ۱۴۷ میلیــون نفر رســیده بــود. حال این 

مسئله در سال ۲۰۲۲ در حال تشدید است.
 درجمهــوری کنگــو ۲۶ میلیــون نفــر، افغانســتان، ۲۳ 
میلیون، نیجریه ۲۳ میلیون، اتیوپی، ۱۶ میلیون و یمن ۱۶ 
میلیــون نفــر با اختاالت ناشــی از تاثیرات جنگ در تجارت 
مــواد غذایــی، تورم باالتــر قیمت مواد غذایی، و هزینه های 
باالتر مواجه خواهند بود. آژانس توسعه بین المللی ایاالت 
متحده تخمین زده اســت که بین ۲.۵ تا ۵ میلیون نفر در 
اوکرایــن کــه حــدود ۵ تــا ۱۰ درصــد از جمعیت آن کشــور را 
تشــکیل می دهند احتماالً به کمک های بشردوســتانه برای 
جلوگیــری از شــکاف های مصرف مــواد غذایی نیاز خواهند 
داشــت. بررســی ها حکایــت از آن دارد در طــی ایــن همیــن 
مدت، متوسط قیمت جهانی مواد غذایی ۱۹ درصد افزایش 

یافته است.
حال سوال اینجاست که آیا اختاالت جهانی یاد شده 
در میــدان نبرد به روســیه و یــا اوکراین می تواند کمک کند؟ 
بــه نظــر می رســد پاســخ منفــی باشــد.چرا کــه از البــای این 
گــزارش چنیــن بر می آید که تاشــی بی وقفه بــرای تامین و 
جایگزینی صادرات کاالهای دو کشور، توسط ایاالت متحده 
در جریــان اســت و حــل مســئله به صورت سیســتماتیک در 
حال پیگیری اســت. وزارت کشــاورزی ایاالت متحده تخمین 
زده کــه کشــورها خــود راســاً اقــدام به تولید ســه غله اصلی 
جهــان یعنــی گنــدم، ذرت و برنــج خواهنــد کــرد و در نتیجــه 
تولید جهانی در سال آینده ۳.8 درصد رشد خواهد داشت و 
اعام کرده است که برآوردهایش حکایت از کاهش قیمت 
مواد کشــاورزی در ســال ۲۰۲۳ به میزان 8 درصد باشــد. به 
اعتقاد نگارنده، طوالنی شدن جنگ برای اوکراین و روسیه، 
تبعــات خســارت بــار و غیرقابــل جبرانــی دارد کــه تنهــا یــک 
برنده مطلق دارد. همان کشوری که با دقت از دور در حال 
رصــد این شــرایط اســت و تاش بــرای جایگزینی محصوالت 
کشاورزی هر دو کشور اوکراین و روسیه را آغاز کرده است.

تعلیــق صــادرات برق به ایالت نوردیک 
صــورت  پرداخــت  عــدم  روز   ۱0 از  پــس 

می گیرد.
RAO Nordic در بیانیــه ای اعــام کــرد 
کــه عرضــه بــرق از روســیه به فنانــد در روز 
شــنبه متوقف شــده اســت و توضیح داد که 
هیــچ پولــی بــرای بــرق ارائــه شــده به کشــور 
لهســتان در مــاه مــه )اردیبهشــت( دریافــت 

نکرده است.
ایــن شــرکت کــه زیرمجموعــه شــرکت انــرژی دولتــی 
روســیه )اینتر رائو( اســت، گفت: "متاســفانه، مــا مجبوریم 
توجــه داشــته باشــیم کــه بــرای حجــم هایــی از گاز کــه از ۶ 
می در  Nord Pool فروخته شــده اســت، هنوز وجوهی به 

حساب بانکی ما واریز نشده است."
این شــرکت ابراز امیدواری کرد که وضعیت حل شــود 
 RAO و تجارت از ســر گرفته شــود. گزارش شــده اســت که
Nordic بیــش از دو دهــه در بــورس Nord Pool معاملــه 

انجام داده است.
این شرکت گفت: "ما امیدواریم که وضعیت به زودی 

بهبود یابد و تجارت برق با روسیه از سر گرفته شود."
فنانــد  بــرق  انتقــال  سیســتم  اپراتــور  جمعــه،  روز 

)Fingrid( گفــت: هیــچ تهدیدی بــرای تامین 
برق در این کشور در نتیجه این اقدام وجود 
ندارد. این شــرکت توزیع برق اضافه کرد که 
برق وارداتی از روسیه حدود ۱۰ درصد از کل 

مصرف کشور را تشکیل می دهد.
عملیــات  ارشــد  معــاون  پاوینــن،  ریمــا 
"فقــدان  گفــت:  فینگریــد  قــدرت  سیســتم 
واردات برق از روســیه با واردات برق بیشــتر 
از ســوئد و بــا تولیــد بــرق بیشــتر در فنانــد 

جبران خواهد شد."
در مــاه آوریــل، ایــن شــرکت اعــام کرد که قصــد دارد 
واردات بــرق از روســیه را در ارتباطــات بیــن المللــی خــود 
کاهــش دهــد و گفــت کــه در عوض برق بیشــتری از ســوئد 
وارد خواهــد کــرد. در عیــن حــال، تحلیلگران مــی گویند که 
قطع خرید برق از روسیه قیمت برق فناند را تا ۳۰ درصد 

افزایش می دهد.
رســانه های ایــن کشــور همچنیــن گــزارش دادنــد کــه 
روســیه می توانــد تامین گاز طبیعی فنانــد را در روز جمعه 
به دلیل درخواست این کشور برای پیوستن به ناتو متوقف 

کند. روسیه هنوز این گزارش ها را تایید نکرده است.
منبع: راشاتودی

روسیه، عرضه برق به فنالند را متوقف کرد
ترجمه: سلیم حیدری

عرضه اولیه یکی از داغ ترین موضوعات بورسی بود، اما بعد از شهریور 
99 که  شاخص کل بورس از 2 میلیون واحد سقوط کرده و به حدود 

یک میلیون واحد رسید رفته رفته عرضه های اولیه از سکه افتاد
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تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار؛ نظارت پسینی 

به جای نظارت پیشینی
رئیسمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
بــاتاکیــدبرضرورتاجرایکاملقانونتســهیلصدور
مجوزهــایکســبوکارگفــتکــهاجــرایایــنقانــون
باعثاعمالنظارتپسینیبهجاینظارتپیشینیدر

ارائهمجوزهاخواهدشد.
پژوهش هــای  مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مجلــس شــورای اســامی، بابــک نگاهداری با اشــاره به 
تصویــب قانون تســهیل صــدور مجوزهای کســب و کار، 
گفــت: قانون »تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار« 
کــه در اســفند ســال 1400 بــه تصویــب مجلس شــورای 
اسامی رسید و در اردیبهشت 1401 اباغ شد، در واقع 
مکمــل و متمم مــاده)7( قانون سیاســت های کلی اصل 
44 قانون اساســی اســت که آخرین بار در بهمن 1۳۹۹ 

و اصاح و تصویب شده است.
صــدور  »تســهیل  قانــون  در  کــرد:  تصریــح  وی   
مجوزهــای کســب و کار« تــاش شــده تــا زمــان اجــرای 
قانــون مصــوب ســال 1۳۹۹، به نحو موثر تقویت شــود، 
انحصــار در ورود و فعالیــت در برخــی کســب و کارهــای 
خاص به ویژه مشاغل حقوقی مانند وکالت و سردفتری 
رفع شود و بستر قانونی برای حرکت از نظارت پیشینی 
حاکمیــت بــر کســب وکارهــا )از طریق صــدور مجوز( به 

نظارت پسینی فراهم شود.
 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
ســپس بــا تاکید بر چالش های موجــود در هر اصاحی، 
بیــان داشــت: اگرچــه تصویــب قانــون تســهیل صــدور 
مجوزهــای کســب وکار، گام بزرگــی در آســان تر نمودن 
ورود فعــاالن اقتصــادی بــه عرصــه تولیــد و زمینه ســاز 
افزایش اشــتغال و رونق تولید در کشــور تلقی می  شود 
امــا بایــد بــه ایــن مســاله توجه داشــت اصاحــات نظام 
اداری و بروکراســی، دشــوار، زمان بــر و نیازمنــد پیگیری 

و عزم و اراده در اجراست.
وی ادامــه داد: اصــاح نظــام مجوزدهــی در ایــران 
برای نخستین بار در سال 1۳۸۶ در قانون سیاست های 
کلــی اصــل 44 قانون اساســی مورد توجه قــرار گرفته و 
پــس از حــدود 14 ســال بــا وجود اصاحــات مکررقانون، 
هنوز شــاهد فرایندهای پیچیــده مجوزدهی و نارضایتی 
لــذا تصویــب  متقاضیــان مجــوز کســب وکار هســتیم. 
قانــون، بــدون اراده جــدی دولــت بــرای انجــام مثمر ثمر 
نخواهد بود و در کنار قانونگذاری، ایفای نقش نظارتی 
مجلس شورای اسامی در رسیدن به نظام مجوز دهی 

مطلوب در کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افــزود: همچنیــن برخــی اصاحــات ســاختاری 
ماننــد تغییــر نــوع نظــارت از نظارت پیشــینی به نظارت 
پســینی بایــد تدریجــی و بــا تــاش بــرای ایجــاد محیــط 
نهادی مســاعد و در صورت الزامات و پیش نیازهای آن 
انجام شــود. از جمله الزامات چنین تغییری، شــفافیت 
تمامــی اطاعــات و شــرایط بــرای ورود و فعالیت کســب 
و کارهــا، ایجــاد اعتمــاد بیشــتر میان مــردم و حاکمیت، 
کاهــش ســطح فســاد اداری، ایجــاد تحولــی بنیادین در 
نگرش مقامات و کارمندان در نظام اداری و بروکراسی 
بــه مقولــه مجوزدهــی، ایجــاد ابزارهــای نظــارت دقیق و 
کافــی بــر فعالیــت کســب و کارهــا بــه صورت پســینی و 
ســایر شــرایط محیط نهادی است که می تواند به ایجاد 
فضای رقابت و کاهش کنترل و نظارت دولت در عرصه 

فعالیت اقتصادی کمک کند.
 رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا اشــاره بــه 
ضــرورت هماهنگــی فــرا دســتگاهی بــرای بــه ســرانجام 
رسیدن این قانون، بیان کرد: نکته مهم دیگر در اصاح 
نظام مجوزدهی، پیچیدگی و در هم تنیدگی فرایندهای 
دســتگاه های اجرایــی و زیرمجموعــه قــوه مجریــه و قــوه 
قضائیــه بــه ویــژه در پاســخگویی به انوع اســتعامات و 
فراهــم کــردن و تکمیــل نقشــه ها و داده هــای اطاعــات 
مکانی مانند کاداستر است که لزوم شفافیت، همکاری 
و هماهنگــی هــر چــه بیشــتر میــان قــوا و نهادهــای زیر 

مجموعه آنها را نمایان می کند.

 توزیع ۱۶۰ هزار تن برنج
و شکر با قیمت مصوب از 

سوی شرکت بازرگانی دولتی
مدیــرکلتوزیــعوفروششــرکتبازرگانیدولتی
ایــرانازتوزیــع۱۰۰هــزارتنانواعبرنــجوارداتیو۶۰
هزارتنشــکردرکشــورباهدفحفظآرامشبازارو

ثباتقیمتهاخبرداد.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایــران )مبدا(؛ حجت براتعلی با اعام خبر توزیع 
100 هزار تن برنج در ســطح کشــور گفت: 100 هزار تن 
انواع برنج وارداتی و 100 هزار تن شــکر نیز در ایام ماه 

مبارک رمضان عرضه شد.
وی در ادامه افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون، 
1۳0 هــزار تــن روغــن خــام بــرای ثبــات جریــان تولید در 
کشور از مخازن ذخیره سازی متعلق به شرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران، تحویــل کارخانجــات روغــن نباتــی شــده 

است که این روند به صورت مستمر ادامه دارد.
براتعلــی در مــورد توزیع کاالیی راهبردی شــکر نیز 
گفت: توزیع شــکر از اواخر ســال گذشته در کشور آغاز 
شــده و مقــدار عرضه ایــن کاال در ایام عید و ماه مبارک 

رمضان به 100 هزار تن رسید.
 وی بــا اعــام اینکــه مقدار تخصیص شــکر در ایام 
مــاه مبــارک رمضــان در بخش خانوار و صنف و صنعت، 
مجموعاً 100 هزار تن بود، افزود: از ابتدای ســال  جاری 
تاکنون،   حدود١٥٠ هزار تن شکر در کشور توزیع شده 
اســت. مدیرکل توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت بــه عنــوان متولــی 
تأمین  ذخایر راهبردی کاالهای اساســی کشــور، مطابق 
برنامه هــای کارگــروه تنظیــم بازار محصوالت کشــاورزی 
نسبت به توزیع کاالهای اساسی با هدف حفظ آرامش 

بازار اقدام می کند.

 تکلیف قیمت تاالرها
با اعمال قیمت های جدید

رئیساتحادیهتاالرهایپذیراییوتجهیزمجالس
تهــرانضمــنابــرازمخالفتبامراســمتجمالتی،گفت
کــههیــچواحدیحقنداردبدونهماهنگیبااتحادیه
نرخهــاراافزایــشدهدوتااینلحظههمهیچقیمت

جدیدیاعالمنکردیمواعالمهمنخواهیمکرد.
بــه گــزارش ایســنا،  چهارشــنبه شــب، مبلــغ کمک 
معیشــتیِ واریــز شــده بابت مــاه اول، از ســاعات پایانی 
قابل برداشــت و از پنجشــنبه قیمت جدید روغن، مرغ، 

تخم مرغ و لبنیات اعمال شد.  
در ایــن رابطــه خســرو ابراهیمــی نیــا در گفت وگــو 
بــا ایســنا، دربــاره وضعیت نــرخ نامه تاالرهــا بعد از این 
تغییــرات، بــا تأکیــد بر اینکــه همه نرخ هــای تاالرها باید 
بــا نظر کارشناســی اتحادیه باشــد، اظهار کــرد: مهمانان 
تاالرهای پذیرایی نرخ نامه دارند که باید مهر اتحادیه بر 

آن درج شده باشد.
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره تعییــن تکلیــف 
نرخنامــه بعــد از اعمــال قیمت هــای جدیــد چهــار کاالی 
اساســی، اظهــار کــرد: تا این لحظه هیــچ قیمت جدیدی 

اعام نکردیم و اعام نخواهیم کرد.
ابراهیــم نیا افزود: ســعی می کنیم همراه با دولت 
آرامــش بــازار را حفــظ کنیــم و بــه همکاران هــم توصیه 
کردیــم تــا جایی که می توانند نرخ ها را باال نبرند. رئیس 
اتحادیــه تاالرهــای پذیرایــی و تجهیــز مجالــس تهــران با 
تاکیــد بر اینکه هیــچ واحدی حق ندارد بدون هماهنگی 
بــا اتحادیــه نرخ هــا را افزایــش دهــد، گفــت: ســعی مــا 

فراهم کردن شرایط برای ازدواج آسان جوانان است.

بامراسمتجمالتیمخالفیم
وی در پاسخ به سوالی درباره محدوده هزینه های 
یک مجلس عروســی نیز گفت: ممکن است فردی برای 
مراسم عروسی کیک، شیرینی و چای را خودش بیاورد 
و یــک مراســم دو ســاعته داشــته باشــد کــه فقــط بایــد 
ورودی ســالن پرداخــت کنــد. چنیــن مراســمی بــا یک تا 
دو میلیون تومان قابل برگزاری اســت. همچنین ممکن 
اســت فردی با یک نوع غذا و ســاالد و نوشــابه مراســم 
برگــزار کنــد که نفری حــدود 70 تا 100 هزار تومان تمام 
می شــود. امــا اگــر فــردی بخواهــد انــواع قهــوه، ماهــی، 
بوقلمــون و غیــره برگزار کند که این اســراف اســت و در 

فرهنگ ما نیست.
ابراهیم نیا افزود: ممکن است عروس و دامادی به 
دنبال برگزاری مراســم بیرون شــهر باشند، 100 میلیون 
تومان پول فیلمبردار بدهد، در تمام شهر آتش بازی راه 
بیندازد، کالســکه های تشــریفاتی داشــته باشــد و تحت 
تاثیــر هژمونــی فرهنگــی باشــد کــه مــا 100 درصــد با آن 
مخالــف هســتیم، گناه تــاالردار نیســت. بنابراین قیمت 
حداکثــری وجــود ندارد. فقط تاکید این اســت که قیمت 

حتما باید از سوی اتحادیه کارشناسی شده باشد.

 افت ۶۰ تا ۷۰ درصد
فروش نان فانتزی

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهنانهایحجیــمونیمه
حجیم،هدفازاجرایاینطرحمبارزهبارانتعنوان
شــدهاســت؛ایــندرحالیســتکــهدرعمــلبــااجرای
آنامــکانایجــادرانتهــاتقویــتشــده،چراکــهمردم
بــهســمتخریــدنانهایــیمیرونــدکــهیارانهبــهآنها

تخصیصدادهمیشود.
بــا  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  کرمــی  محمدجــواد   
اشــاره بــه دوگانگــی سیاســت ها در حــوزه نــان، گفــت: 
تولیدکننــدگان نان  هــای فانتــزی موافــق آزادســازی نرخ 
آرد صنــف و صنعــت هســتند؛ امــا منتقــد نحــوه اجــرای 
ایــن طــرح هســتند چــرا که آزادســازی آرد بایــد در همه 
حوزه های نان اعم از سنتی و صنعتی صورت می گرفت 

و محدود به نانوایان فانتزی نمی شد.  
وی بــا بیــان اینکه مــردم توانایی خرید جنس گران 
در حوزه نان را ندارند، افزود: اگر سیاست اصاح نظام 
یارانه ای همزمان برای نان های سنتی نیز اعمال می شد 
اینگونه واحدهای تولیدکننده نان های حجیم با مشکل 

مواجه نمی شدند.
ایــن فعــال صنفی افت فــروش نان هــای فانتزی را 
۶0 تــا 70 درصــد دانســت و افــزود: هــدف از اجرای این 
طرح مبارزه با رانت عنوان شده است این در حالیست 
کــه در عمــل با اجرای آن امکان ایجاد رانت ها را تقویت 
شــده اســت چراکــه مــردم بــه ســمت خریــد نان هایــی 

می روند که یارانه به آنها تخصیص داده می شود.
کرمــی ادامــه داد: برنامــه پنجــم و ششــم توســعه بــه ما 
می گوید که باید به سمتی برویم که 40 درصد نان های 
تولیدی حجیم و صنعتی شود اما در عمل با اجرای این 
طرح پخت نان سالم را از چرخه تولید خارج می کنیم.

به گفته وی؛ برای ایجاد رقابت سالم بین نانوایان 
سنتی و فانتزی باید شرایط اعطای یارانه مساوی شود؛ 
و در یک رقابت سالم قرار بگیرند اجرای این طرح باعث 
شده است که تعدادی از واحدهای خرد تعطیل و تعداد 

قابل توجهی از کارگران در این حرفه بیکار شوند.
رئیــس اتحادیــه نان هــای حجیــم و نیمــه حجیــم 
تصریــح کــرد: نانوایــان فانتــزی در ابتــدای ســال باوجود 
افزایــش نــرخ هزینه هــای جانبــی برنامــه ای بــرای ارتقــا 
قیمت نان نداشــتند چراکه همواره رقیب قدرتمندی به 
نام نانوایان سنتی را در کنار خود احساس می کردند به 

همین دلیل با همان نرخ نان را عرضه کردیم.
ایــن فعــال صنفی با اشــاره بــه افزایــش 10 برابری 
نرخ یک کیســه آرد، گفت: قیمت یک کیســه آرد از ۶7 
هــزار تومــان به کیســه ای ۶40 هزار تومان رســیده پس 
طبیعــی اســت کــه شــاهد افزایــش 2 برابــری نــرخ نــان 

فانتزی باشیم.
کرمــی بــا اشــاره بــه کاهــش ســرمایه در گــردش 
از  پیــش  یــک واحــد صنفــی  نانوایــان فانتــزی، گفــت: 
آزادســازی نــرخ آرد صنــف و صنعــت 100 کیســه آرد را 
7 میلیــون تومــان خریــداری می کــرد اما هــم اکنون باید 
همیــن حجــم آرد را 70 میلیــون تومــان خریــداری کنــد. 
پیــش از اجــرای ایــن طــرح بایــد معایــب آن را می دیدند 
ســپس آن را عملیاتــی می کردنــد؛ اجــرای یک شــبه این 

طرح باعث شد که ستون صنف ما شکننده شود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بنابــراعــالمدبیــرانجمــنواردکنندگان
خــودرو،حــدودقیمــتخودروهــایوارداتــی
بیــن7۰۰تــایکمیلیــاردو5۰۰خواهدبود.
یعنــیعمــالاینخودروهارقیــبخودروهای
چینــیدربــازارمیشــوند.ولــیآنطــورکــه
گفتــهشــدهخودروهــایشاســیهیــچکــدام

واردنخواهندشد.
واردات  مصوبــه  دربــاره  دادفــر  مهــدی 
خــودرو بــه ایلنــا گفــت: ایــن طــور کــه مــا از 
زبــان نماینــدگان مجلــس شــنیده ایم، ســقف 
محدودیــت قیمتــی بــرای واردات خــودرو 20 
هــزار دالر اســت و محدودیــت تعــدادی وجود 
نــدارد. عــاوه بــر اینکــه باید بــه ازای صادرات 
خــودرو، قطعــات و خدمــات یا دیگــر کاالهای 
صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد. به 
هــر حــال بــا واردات خودرو پاســخ به تقاضای 
بــازار از نظــر تعداد خودرو داده می شــود ولی 

از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد.
خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
طریــق  از  کــه  خــودرو  واردات  نحــوه  دربــاره 
نمایندگی هــا خواهــد بود یا اشــخاص توضیح 
داد: قانــون می گویــد برای واردات خودرو باید 
شــرکت نمایندگــی، نــوع و مــدل را ابــراز کنــد 
اخــذ  و  استانداردســازی  جهــت  اقداماتــی  و 
گواهینامه های اســتاندارد و محیط زیســت را 
شرکت نمایندگی انجام دهد، لذا اول شرکت 
نمایندگــی بایــد اســتاندارهای یــک ماشــین را 
انطبــاق دهــد، بعــد خــودش هــم اقــدام کند. 
طــور شــخصی  بــه  اشــخاص  می دانــم  بعیــد 

بتوانند این کار را انجام دهند.
واردات  اجــرای  نحــوه  دربــاره  دادفــر   
خــودرو گفــت: متاســفانه هیــچ اطاعاتــی در 

ایــن خصــوص تاکنــون به ما نداده انــد و ما در 
ایــن بازی نیســتیم. مــن معتقدم هر کاری که 
دولت می کند باید با مردم روراســت باشــد و 
پنهــان کاری نکنند. ایــن اقدام برخاف قانون 
دایمی ســاماندهی فضای کســب و کار و مواد 
2، ۳ و 4 اســت، چــون دســتگاه های اجرایــی 
الزام دارند در تغییر و تدوین قوانین، مقررات 
تشــکل های  نماینــدگان  از  بخشــنامه ها  و 
تخصصی جهت حضور در جلســات تشخیص 
خودشــان دعــوت کننــد. در غیــر ایــن صــورت 
مکتــوب اخــذ نظــر کننــد که هنــوز ایــن اتفاق 

نیفتاده است.
وی افــزود: یکــی از دالیلی که قانونی در 
ایــران تصویــب و در اجــرا به مشــکل می خورد 
هــم همیــن اســت کــه افــرادی تصمیم گیــری 
می کننــد کــه خودشــان ایــن کار را نکــرده  و 
بــه  و  می نویســند  قانــون  خودشــان  دراتــاق 

تصویب می رسانند.
دادفر درباره باالرفتن کیفیت خودروهای 
داخلــی بــه دنبــال واردات خودرو خاطرنشــان 
کــرد: بــا واردات خــودرو بــرای خودروســازان 
داخلــی انگیــزه ای برای افزایــش قیمت بوجود 
می آید اما براساس رشته تحصیلی خودم این 
را می گویــم کــه رابطه ای بین واردات خودرو و 
افزایــش کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد. 
چــون کیفیــت تولیــد داخلــی شــاید انگیــزه ای 
باشــد که خودروســازان برای فروش خودروی 
خــود بــه دنبــال کیفیــت برونــد ولــی افزایــش 
کیفیت خودرو مقوله  ســلیقه ای اســت که در 

بازار رقابتی معنا می یابد.
خــودرو  بــازار  کــه  فعــا  افــزود:  وی 
انحصاری شــده  اســت و با واردات خودرو هم 

نباید فکر کنید که بازار رقابتی می شود چون 
متاســفانه فاصلــه بسیارشــدیدی بیــن قیمت 
خــودروی داخلــی و خودروهــای وارداتی باقی 

می ماند.
در  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
مــا متقاضــی خــودروی  کــرد:  ادامــه تصریــح 
وارداتــی را در کشــور داریــم. به هــر حال بین 
کیفیــت خــودروی خارجــی بــا خــودروی چینی 
فاصلــه وجــود دارد که مردم هــم به آن توجه 
دارنــد. حــدود قیمت خودروهــای وارداتی بین 
700 تــا یــک میلیارد و 500 خواهد بود. یعنی 
عمــا ایــن خودروهــا رقیب خودروهــای چینی 
در بازار می شوند. ولی آن طور که گفته شده 
خودروهای شاســی هیچ کــدام وارد نخواهند 

شد.
 دادفــر بــا بیــان اینکه به شــدت مخالف 
هســتم،  خــودرو  یکپارچــه  فــروش  ســامانه 
خاطرنشان کرد: مگر تولیدکننده کارگر دولت 
اســت، مــن به عنــوان تولیدکننده بایــد تولید 
و  کنــد  قیمت گــذاری  آن  بــرای  دولــت  کنــم، 
خــودش هم خــودرو را بفروشــد؟ پس رقابت 
تولیدکننــده  اگــر  دارد؟  معنایــی  چــه  اینجــا 
گــران می فروشــد، دولــت می توانــد از اهــرم 
بــرای پاییــن  واردات اســتفاده کنــد و رقیــب 
آوردن قیمــت خــودرو ایجاد کند اما اینکه من 
کارگردولــت شــوم و برای آنهــا تولید کنم پس 
چه نیازی اصا به تولیدکننده وجود دارد، اگر 

هم می توانند خودشان خودرو تولید کنند.
وی افــزود: همچنیــن ایــن کار بــر خــاف 
اســت  قول هایــی  و  جمهــور  رئیــس  منویــات 
کــه داده انــد. قــرار بــود کســی در ایــن مــوارد 
دخالــت نکند. دولت چــرا از دیگر اهرم هایش 

بــرای کنتــرل قیمــت در بــازار خودرو اســتفاده 
اســت،  شــیوه هایی  چــه  ایــن  نمی کنــد؟ 
ســامانه ها و ایــن طــور مدل هــا خــود منجر به 
انحراف و فســاد می شــود. از سامانه یکپارچه 
مردم ثبت نام و خودرو خریداری می کنند و آیا 
اجازه ندارند که آن را باالتر در بازار بفروشند، 
پس چطور می گویند این ســامانه واسطه گری 

در بازار خودرو را کنترل خواهند کرد.
دادفــر بــا بیان اینکــه برخــی می خواهند 
اصــول بــازی بــازار را بهــم بزننــد، ادامــه داد: 
چــون ایــن افــراد اقتصــاد را نمی شناســند یــا 
شــاید هم بشناســند ولی نوع نگاه مســئوالن 
اقتصادی، توزیع کوپنی است. اگر می خواهید 
را  قیمت هــا  ببریــد،  بیــن  از  را  واســطه گری 
واقعــی کنید و اگر تولیدکننده خودرو را گران 

می دهد باید برای او رقیب تراشید.
بــازار  می خواهنــد  اگــر  افــزود:  وی 
واســطه گری خــودروی داخلــی را هــم از بیــن 
ببرنــد بایــد اجــازه دهنــد قیمــت آن واقعــی 
شــود. مســئوالن گفته انــد کــه 70 میلیــون در 
هــر ماشــین ضــرر می دهد کــه اگر ایــن حرف 

راست باشد، چرا باید این ضرر را بدهند؟
این کارشــناس صنعت خــودرو در ادامه 
تصریــح کــرد: یکــی از مشــکات ما در کشــور 
می رویــم،  جــا  هــر  اســت  ســامانه ها  وجــود 
ســامانه دارنــد کــه درســت هــم کار نمی کنــد. 
خــودرو  واردات  بگوینــد  االن  همیــن  اگــر 
شــروع شــد، حداقــل 4 مــاه طول می کشــد تا 
اجرایــی برســد.  بــه مرحلــه  واردات بخواهــد 
بایــد منتظــر مانــد و دید همه ایــن صحبت ها 
و گمانه زنی هایــی که وزیــر می کند، در هیئت 

دولت با چه واکنشی مواجه خواهد شد.

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهفروشــندگان
مرغوماهی،نخریدنکاالییکهبیشازحد
گرانشــدهاســتبایدبهیکفرهنگتبدیل
شــود،چراکــهبااینگرانیهــاتولیدکنندگان
میخواهندسودهایچندصدبرابرینصیب
خــودکننــدوآگاهــیمــردمبایــدباالبــرودو
بــانخریدنباعثمتعادلکردنقیمتهادر

بازارشوند.
مهدی یوســفخانی در گفت وگــو با ایلنا، 
با اشــاره به کاهش نرخ مرغ در بازار، گفت: 
مرغ گوشتی تا صبح روز شنبه با نرخ مصوب 
5۹ هزار و ۸00 تومان عرضه می شــد اما بعد 
از ظهــر شــنبه نــرخ آن بــه زیــر نــرخ مصــوب 
رسید و حدود 5 هزار تومان کاهش پیدا کرد.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی؛ قیمــت 
مرغ روزگذشته نیز همچنان روند کاهشی به 
خــود گرفــت و حــدود 10 هــزار تومــان کاهش 

نرخ را تجربه کرد.
وی علت اســتقبال نشــدن از خرید مرغ 
را بــه کاهــش تــوان خرید مردم نســبت داد و 
افزود: قیمت مصوب بیشــتر از توان و قدرت 
خریــد مصرف کنندگان اســت از ایــن رو میزان 

خرید و تقاضا کاهش پیدا کرد.
پیش بینــی  داد:  ادامــه  یوســفخانی 
می شــود قیمــت مــرغ فــردا نیز روند کاهشــی 
کاهشــی  رونــد  ایــن  و  کنــد  دنبــال  را  خــود 
همچنــان ادامــه خواهــد داشــت تــا در نهایت 

روی یک نرخ ثابت بماند.
و  مــرغ  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ماهــی بــا بیــان اینکــه نهاده هــا با نــرخ دولتی 
تــا پایــان اردیبهشــت بــه تولیدکننــدگان داده 
خواهد شد، افزود: وزارت کشاورزی به عنوان 
متولــی اعطــای نهاده ها تا پایان این ماه با ارز 
دولتــی، نهاده هــا را در اختیــار تولیدکننــدگان 

قــرار خواهــد داد و از ماه هــای بعــد به صورت 
تدریجی این نهاده ها قطع خواهد شد.

وی بــا اشــاره بــه تاثیر پویش هــای نه به 
خرید کاالهای اساســی گران، گفت: نخریدن 
کاالیی که بیش از حد گران شــده اســت باید 
بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود چراکــه بــا ایــن 
گرانی ها تولیدکنندگان می خواهند ســودهای 
چنــد صــد برابــری نصیب خود کننــد و آگاهی 
مردم در این زمینه باید باال برود و با نخریدن 
یــک کاالی گران باعث متعادل کردن قیمت ها 

در بازار شوند.
قیمتتخممرغ

باالترازتوانمردماست
مدیــره  هیئــت  رئیــس  نبی پــور،  ناصــر 
اتحادیه مرغ تخم گذار، با اشــاره به کاهشــی 
شــدن قیمــت تخم مــرغ در بازار، گفــت: روند 

کاهشــی شــدن قیمــت تخم مــرغ از روزشــنبه 
آغــاز شــد و قیمــت تخم مــرغ بــه کیلویــی ۳0 

تومان هم رسید.
وی بــا بیــان اینکــه بــا گــرم شــدن هــوا 
روزانــه 200 تــا 250 تــن مــازاد تولیــد داریــم، 
خاطــر نشــان کــرد: دولــت نرخ یــک کیلو مرغ 
درب مرغداری هــا را کیلویــی ۳۹ هــزار و ۸00 
تومــان اعــام می کــرد طبیعــی اســت کــه نرخ 
آن در بــازار بــه کیلویی 70 تــا ۸0 هزار تومان 
برســد؛ ایــن افزایش نرخ باالتــر از توان خرید 
مصرف کننــدگان اســت از ایــن رو میزان تقاضا 

برای خرید کاهش پیدا کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به ادامه دار 
بودن روند کاهشی قیمت تخم مرغ تا شهریور 
ســال جاری، گفت: بســیاری از تولیدکنندگان 
خــرد تــوان تامین هزینه هــا را ندارند از این رو 
مرغ های خود را به کشتارگاه ها می فروشند.

نبی پور با بیان اینکه ذرت با نرخ کیلویی 
12 هزار تومان در بازار موجود نیســت، خاطر 
نشــان کــرد: دولــت نــرخ ذرت در بــازار آزاد را 
کیلویــی 12 هــزار تومــان اعــام کــرد ایــن در 
حالیســت کــه ذرت در بــازار کیلویــی 1۳ هزار 

تومان بفروش می رسد.
بــه گفتــه وی؛ نــرخ تخم مــرغ صادراتــی 
هــزار   27 کیلویــی  مــرزی  منطقه هــای  در 
تومــان اســت اما در بــازار داخلــی کیلویی ۳0 
هــزار اســت پــس در نتیجــه صــادرات توجیــه 
اقتصــادی نــدارد مگر اینکه دولت مانند ترکیه 
برای صادرکنندگان مشوق های در نظر بگیرد.

قائممقــاموزیرصمتدراموربازرگانی
ارائــهســبدکاالدرجبــران اعــالمکــردکــه
افزایشقیمتهامستلزممقدماتیبودوبه
همیــندلیــلتصمیمگرفتهشــدکــهاینکار
باعجلهانجامنشــودودرابتدایارانهنقدی
پرداختوپسازآنسبدکاالییارائهشود.
بــه گــزارش ایســنا،  محمدصــادق مفتــح 
بــا بیــان اینکه ارائه کاالبرگ بــه مقدماتی نیاز 
دارد، اظهــار کرد: این تصــور که برای کاالبرگ 
یــک کار ســخت افزاری جدیــد ماننــد آنچــه که 
در دهه ۶0 داشــتیم، انجام می شــود؛ اشتباه 
اســت و بــه ایــن شــکل نخواهــد بــود. در ایــن 
زمینــه حتمــا از زیرســاخت های موجــود مانند 

کارت بانکی استفاده خواهد شد.
بــه گفتــه وی این کــه در قبــال افزایــش 

قیمــت، ســبد کاال ارائه شــودتا هزینــه خانوار 
کنترل  و اطمینان حاصل شود که مقدار مواد 
غذایــی الزم بــه خانواده هــا می رســد، از اول 
در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه، اما نیاز به 
مقدماتی مثل زیرســاخت الکترونیک، تامین، 
تهیــه کاال و وضعیــت شــبکه توزیــع  راحتــی 
داشــت. بنابراین نیازمند برنامه ریزی و دقت 
بیشــتری دارد که به همین دلیل مقرر شــد با 
عجله اجرا نشــود و ابتدا افزایش قیمت ها به 
صورت نقدی و بعد به سبد کاالیی اجرا شود.

مفتــح با بیــان اینکه قرار نیســت کاالها 
عرضــه  خــاص  مراکــز  در  مصــوب  قیمــت  بــا 
شــود، بلکه عرضه در کل شــبکه توزیع انجام 
می شــود،  گفــت: فقــط بر اســاس پیش بینی 
روبــه رو شــدن با مــوج خرید مــردم در ابتدای 

کار توصیــه شــد ســازمان ها و فروشــگاه هایی 
ســازمان  مثــل  اســت،  قابل برنامه ریــزی  کــه 
میدان هــا و فروشــگاه های زنجیــره ای مکلــف 

شوند ساعت فروش خود را افزایش دهند.

فروشسبدکاالییرا
بهرسمیتنمیشناسیم،اما

ممکناست
قائم مقــام وزیــر صمت در امور بازرگانی 
واگــذاری  یــا  و  فــروش  امــکان  در خصــوص 
بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل 
مبلغ یارانه به خرید یک کاالی اساسی مانند 
روغــن، اظهــار کــرد: به طــور طبیعــی، ماننــد 
گذشــته ایــن شــرایط شــکل خواهــد گرفــت. 

ممکــن اســت فــرد بــه واحــد صنفــی مراجعــه 
کنــد و بخشــی از ســهمیه تعییــن شــده خــود 
را دریافــت کنــد، امــا ایــن موضــوع بــه توافق 
می گــردد  بــر  مغــازه دار  و  کاال  صاحــب  فــرد 
و کان نیســت کــه در آن هــا دخالــت کنیــم. 
مــا موافــق ایــن وضعیــت نیســتیم، آن را بــه 
رســمیت نمی شناســیم و توصیــه نمی کنیــم، 
چــون مقادیــر ســهمیه کاالهــای اساســی کــه 
قــرار اســت در قالــب کاالبــرگ توزیــع شــود، 
بر اســاس اســتانداردهای بهداشــت و تغذیه 

است. 
اجتناب ناپذیــر  ماجــرا  ایــن  افــزود:  وی 
اســت، امــا توصیــه جــدی مــا ایــن اســت کــه 
ایــن مقادیــر بر اســاس اســتانداردهای تغذیه 

مصرف شود.

تخممرغدرمناطقمرزی،ارزانترازبازارداخل

بازهقیمتیخودروهایوارداتیاعالمشد

قائممقاموزیرصمت:درآیندهسبدکاالیی
جایگزینیارانهنقدیمیشود
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رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک اعالم کرد: حل 
مشکل شیرخشک رژیمی 

نوزادان تا ۱۰ روز آینده
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان شیرخشــک نــوزاد 
کمبــود شیرخشــک رژیمی نــوزاد را ناشــی از تخصیص 
نیافتــن بــه موقــع ارز برای واردات مــاده اولیه این کاال 
دانســت و اعالم کرد که مشــکل این نوع شیرخشک تا 

۱۰ روز آینده به طور کامل حل خواهد شد.
هانی تحویل زاده  در گفت وگو با ایســنا، در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه چرا شیرخشــک رژیمــی در بــازار کم 
اســت؟ گفــت: در مقاطعــی بایــد برای خرید مــاده اولیه 
شیرخشــک های رژیمــی ارز مــورد نیــاز تخصیــص داده 
و  نگرفــت  صــورت  تخصیصــی  متاســفانه  کــه  می شــد 
تولیدکننده و واردکننده زمان خرید را از دست دادند.

وی ادامــه داد: کمبــود شیرخشــک رژیمــی در بازار 
ناشی از تخصیص نیافتن به موقع ارز است.

نــوزاد  تولیدکننــدگان شیرخشــک  انجمــن  رئیــس 
اضافه کرد: شیرخشــک های رژیمــی و مواد اولیه مرتبط 
بــا آن مقاطــع خاصــی در دنیا تولید می شــوند و اینگونه 
نیســت کــه هر زمــان ارز داشــتیم آن را تهیه کنیم. باید 
همان زمان که تولیدات آن صورت می گیرد خرید انجام 

شود در غیر این صورت خرید به عقب می افتد.
وی در پاســخ بــه اینکــه چــه زمانــی مشــکل کمبود 
شیرخشــک رژیمــی در بــازار حل خواهد شــد؟ گفت:دو 
ارز شــرکت های تولیدکننــده  پایانــی ســال ۱۴۰۰   مــاه 
شیرخشــک تامیــن و خریــد انجام شــد. ایــن محموله ها 
دو هفتــه قبــل وارد گمــرک شــدند و بــه تدریــح در حال 
ترخیص و تحویل به شرکت های پخش دارویی هستند.
تحویــل زاده اضافــه کرد:تشــریفات اداری ترخیص 
کاال از گمــرک حــدود ســه هفته طول می کشــد. اینگونه 
نیســت کــه وقتــی مــاده اولیــه و شیرخشــک نهایــی بــه 
گمرک برسد بتوان سریع آن را ترخیص کرد. بر اساس 
آخرین آمار تشریفات اداری اکثرا انجام شده و محموله 
در حــال ترخیــص اســت. امــا  ۱۰ روز طو ل می کشــد که 

این شیرخشک های رژیمی به مراکز استان ها برسد.
بــه گفتــه وی  مشــکل شیرخشــک های رژیمی طی 
روزهــای آینــده بــه تدریــح حــل خواهد شــد و تــا ۱۰ روز 
آینده نیز مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

نــوزاد  تولیدکننــدگان شیرخشــک  انجمــن  رئیــس 
در  ادامــه گفــت: امیدواریــم دولت یا ارز دولتی را کامل 
حذف کند تا بتوانیم با ارز نیمایی یا آزاد در زمان دقیق 
تولیــد مــاده اولیــه، آن را به موقع خریــداری کنیم یا اگر 
اصرار بر تامین ارز دولتی دارد به موقع آن را تامین کند 

تا زمان خرید را از دست ندهیم.

مشکل تامین علوفه برای 
دامداران در ۱۰ استان

بنابــر اعالم مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک 
کشــور، خشکســالی و کم بارشــی باعث شــده تا تامین 
علوفه برای دامداران دام سبک در ۱۰ استان کشور به 

شدت دشوار شود.
افشــین صــدر دادرس در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
بیــان اینکــه قیمــت نهاده های دامی همچنان باال اســت 
و قیمــت جــو از ابتــدای ســال بــه بیــش از ۹۰۰۰ تومــان 
رســیده اســت، گفت: با وجــود افزایش قیمــت نهاده ها 
امــا قیمــت هــر کیلــو دام زنــده ســبک ۶۵ تــا ۷۰ هــزار 
تومان اســت. وی ادامه داد: قیمت دام از ابتدای ســال 
بــاال نرفتــه اســت. صــادرات هــم ممنــوع اســت و روزانه 
چندصدتــن گوشــت منجمــد وارد بازار می شــود. ســوال 
اینجاســت کــه چــرا بــا وجــود مــوارد ذکــر شــده قیمــت 

گوشت همچنان باال است؟
کشــور  ســبک  دام  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
اضافــه کرد: خشکســالی تامین علوفــه را برای دامداران 
دام ســبک دشــوار کــرده اســت. حــدود ۱۰ اســتان در 
وضــع اضطــراری تامیــن نهاده هــا قــرار دارند. بر اســاس 
گزارش های ســازمان هواشناســی استان های نوار غربی 
اعم از خوزستان، بوشهر، فارس، کرمانشاه، کردستان، 
ایالم،   زنجان، خراســان رضوی، تهران، ســمنان شــرایط 
خوبــی در تامیــن نهــاده ندارنــد. میانگیــن بارش هــا در 
نیمــه اول ســال آبــی جــاری آنهــا از میانگیــن بلند مدت 
کمتــر اســت و براســاس تجربه ســال گذشــته بــه تعداد 
ایــن اســتان ها نیــز اضافه خواهد شــد و بــه تدریج تمام 

استان های کشور شرایط اضطراری پیدا خواهند کرد.
وی تصریــح کــرد: بــا وجــود جلســات پــی در پــی با 
وزارت جهادکشــاورزی اما هنوز نتیجه ای حاصل نشــده 

است.
دولت موظف به خرید محصوالت تولیدکنندگان اســت

ایــن فعــال بخش خصوصی با بیــان اینکه در ماده 
۲۰ قانون جامع نظام دامپروری کشــور به صراحت ذکر 
شــده کــه دولــت موظف بــه خرید شــیر، گوشــت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ است، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی 
بایــد بــه گونه ای باشــد کــه تولیدکننــدگان بتوانند اصل 
سرمایه خود را بازگردانند. وقتی قیمت همه مولفه های 
تولیــد بــاال مــی رود چگونه دامــداران بــا قیمت های قبل 

اقدام به فروش دام هایشان به دولت کنند؟
توقف صادرات مبنای قانونی ندارد

احــکام  قانــون  مــاده ۲۳  گفــت:در  ادامــه  در  وی 
دائمــی کشــور نیز ذکر شــده اســت که به صــرف تنظیم 
بــازار نمی تــوان جلــوی صادرات محصوالت کشــاورزی را 
گرفت. بنابراین توقف صادرات هم مبنای قانونی ندارد.

از ۲۴ نژاد دام سبک کشور ۵ نژاد صادراتی داریم
ایــن ســوال کــه آیــا آزادســازی  بــه  وی در پاســخ 
صادرات دام زنده کشور را با کمبود دام مواجه نخواهد 
کرد، گفت:۲۴ نژاد دام سبک در کشور داریم که حدود  
پنج نژاد آن صادراتی است و دام های نوار غربی کشور 
معموال با ذائقه خریداران خارجی همخوانی دارد. وقتی 
نژادهای صادراتی از کشــور خارج شــوند نژادهای دیگر 
جــای آنهــا را پرمــی کنند و هیچ کمبــودی ایجاد نخواهد 
شــد. در ضمــن ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه نژادهای 
صادراتــی کــه دارای جثــه و دنبه بزرگی هســتند در بازار 

داخلی بازارپسندی کمتری دارند.

اخبـــــــــــــــــار

میترا محمدپور

امضــای  مراســم  حاشــیه  در  گذشــته  روز 
تفاهمنامه همکاری میان فوالد مبارکه و شرکت 
فــارس، محمدیاســر  صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
طیب نیــا، مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، در 
گفت وگــو بــا عصــر اقتصــاد بــه بیــان چالش های 
موجــود در این صنعــت و نحوه کمک های دولت 
در مسیر این شرکت پرداخت و تاکید کرد فوالد 
مبارکــه بــرای توســعه فعالیت هــای خــود انتظــار 
دارد دولت به عنوان یک تســهیل گر عمل کرده 
و خالء هــای قانونی را برطرف کند. مشــروح این 

گفتگو را در ادامه بخوانید:
- بــا توجــه به چالش های موجود بر ســر راه 
فــوالد مبارکــه و تامیــن مــواد اولیــه شــما تصمیم 
داریــد برای اســتخراج و اکتشــاف معــدن از کمک 

دولت بهره ببرید؟ 
مــا برای اســتخراج و اکتشــاف نیــاز به کمک 
نداریــم، نیــاز بــه همراهــی و تســهیل گری دولــت 
داریــم. فــوالد مبارکــه هم برای رفع مشــکل مواد 
اولیه صنعت فوالد اعالم آمادگی کرده است هم 
توانایــی فنــی و مالــی الزم را دارا هســتیم؛ ولــی 
خالهایــی در قوانیــن معدنــی مــا و در حقیقــت 
کــه  واگذاری هاســت  و  خصوصی ســازی  نحــوه 
دولت ها باید آن را رفع کنند. ظرفیت قانونی آن 
هم وجود دارد باید از اختیارشان استفاده کنند؛ 
اگر در حقیقت ظرفیت هایی که در کشــور وجود 
دارد بــرای اکتشــاف در اختیــار شــرکت های دارای 
اهمیت گذاشــته شــود این معضل هم به راحتی 

ظرف ۲، ۳ سال آینده رفع خواهد شد.
طی مذاکرات انجام شده این بخشی که باید 
خــود دولت هــا پیشــگام شــوند و در حقیقت دولت 
بایــد ظرفیــت و زمینــه الزم بــرای ورود شــرکت های 
بــزرگ مثــل فــوالد مبارکــه را در ایــن حــوزه فراهــم 
کند اگر این ظرفیت سازی صورت بگیرد، مثل همه 
حوزه هــای دیگــر که علیرغم وجــود تحریم ها اکنون 
صنعــت دارد کار خــودش را می کنــد و در حقیقــت 
بــی نیازتــر از قبل می توانیم به فعالیت خود ادامه 
 دهیــم. مــا امروز مشــکل صــادرات و واردات را حل 
کردیم و مهم تر از آن واردات را به حداقل رساندیم.
و  اکتشــافات  معدنــی،  ذخایــر  حــوزه  در   
بــه  ربطــی  هیــچ  منتهــا  اســت.  مهــم  اســتخراج 
تحریم هــا نــدارد. ایــن مهم می طلبد کــه دولت ها 
و  قانونــی  ظرفیت هــای  از  کــرده  تســهیل گری 
اختیاراتی که در اختیارش است، استفاده کند. 

اعــالم  بورســی  بــزرگ  شــرکت   ۲ اکنــون   

آمادگــی کردنــد کــه مــا تــوان فنــی و مالــی الزم را 
برای استخراج گاز در میادین گازی داریم. کشور 
هــم کــه بــا کمبــود اســتخراج گاز مواجــه اســت و 
نیازمند به ســرمایه گذار اســت. ما اعــالم آمادگی 
کردیــم کــه تــوان و امکانــش را داریــم، بهتــر از 
خارجی هــا ایــن کار را انجــام دهیــم. اکنــون ایــن 
اتفــاق، بهتریــن رخــدادی اســت کــه می توانــد در 
کشــور بیافتد. تنها نیاز این اســت که یک میدان 
گازی در اختیــار ایــن گــروه قرار بگیــرد تا مردم از 

منافع آن بهره مند شوند.
خلیــج  پتروشــیمی  شــرکت  مجموعه هــای 
فارس و فوالد مبارکه هم دو شرکت بزرگ بورسی 
هســتند، حداقل ۴۰ یا ۵۰ میلیون نفر ســهامدار 
دارند؛ یعنی اگر نفعی هم در این موضوع باشد، 
نفعــی اســت کــه بــه ســهامدار و بــه ملــت ایــران 
می رســد. عالوه بر ایــن که در حقیقت خودکفایی 
در این حوزه را به همراه خواهد داشت، منفعت 

عامی هم به دنبال خواهد داشت. 
حــوزه  ایــن  در  کــه  داده  نشــان  دولــت 
می خواهــد، اتفاقــات خوبی را رقم بزند. البته هر 
اتفــاق بزرگ مســتلزم همراهی همــه ارکان نظام 
اســت. یعنی می طلبد که مجلس دولت و بخش 
خصوصــی و فعــاالن اقتصادی همــه با هم همراه 
شــوند. هــر کــدام از این ارکان اگــر همراهی الزم 
را نداشــته باشــند آن اتفاق بزرگ نمی افتد. نیاز 
اســت که دولت نشــان دهد، می خواهد اتفاقات 
خوبــی را در حوزه هــای مختلف رقم بزند و تحول 

اقتصادی رخ دهد.
ســال  در  بــزرگ  شــرکت های  از  حمایــت   
گذشته اتفاقات خوبی را با حضور رئیس جمهوری 
رقــم زد؛ لــذا ایــن عــزم دولــت را در ایــن حــوزه 
نشــان می دهد. ما جلســات خوبی با معاون اول 
رئیس جمهــوری و حتــی خود ایشــان داشــتیم که 
نشان دهنده این است که عزم دولت جزم است 
در حمایت و بسترسازی برای ورودی شرکت های 
بــزرگ بــه عرصــه خدمت رســانی و عرصه توســعه 
و گســترش در حقیقت صنعت و رشــد اقتصادی 
کشــور امیدواریــم کــه در عمــل مــا هــم بتوانیــم 
پاســخگوی این اقدامات باشــیم و اتفاقات خوبی 

را رقم بزنیم. 
در حوزه هــای اجرایــی آن جاهایی که بســتر 
فراهــم شــد. بــه حــوزه نیــروگاه ورود کردیــم، در 
کار احــداث واحدهــای نیروگاهــی و در حوزه های 
حوزه هــای  در  کردیــم.  پیــدا  ورود  آب  انتقــال 
حمل ونقــل و تجهیــز نــاوگان حمل ونقــل کشــور 
اتفاقــات خوبــی افتاده اســت؛ ولــی آن چیزی که 

مهم اســت، هماهنگی ارکان اقتصادی و صنعتی 
کشــور اســت؛ یعنی اگــر از وزارت اقتصــاد، بانک 
مرکــزی، وزارت صمت، مجموعه های وزارت نیرو، 
وزارت نفــت و وزارت راه بخواهیــم چــرخ اقتصــاد 
بایــد  بخواهیــم  اقتصــادی  تحــول  اگــر  بچرخــد؛ 
ارتبــاط آنها بــا صنعت را در نظر بگیریم. هرکدام 
از ایــن دســتگاه ها دربخش هایــی بــا صنعــت در 
تعامل انــد و هــر کــدام از اینهــا لنــگ بزننــد چــرخ 
صنعــت لنــگ مــی زنــد. مــا نیازمنــد یک انســجام 
در حرکت هــای صنعتــی و اقتصــادی هســتیم و 
هماهنگــی تصمیمــات اقتصــادی و تصمیماتی که 
منافــع اقتصــاد و صنعــت کشــور را بــه آن منجــر 

می شود می طلبد.
حقیقــت  در  و  مبارکــه  فــوالد  ســودآوری 
مجموعه هایــی از ایــن دســت نشــان دادنــد کــه 
ســودآوری خوبی داشــتند. اگر روند یکی دو دهه 
اخیــر را بررســی کنیــد هــم در بــازار ســهام و بــه 
لحاظ ســودآوری و هم به لحاظ ارزش ســهم این 
مجموعه ها نشــان می دهند از هر ســرمایه گذاری 

دیگری در کشور برتری دارند.
از نظــر ســودآوری گاهــی ممکــن اســت ایــن 
تصور باشد که سود آوری این شرکت ها به واسطه 
رانت انرژی و امثال این هاست؛ اما اینطور نیست 
کــه اگــر مــا پایــداری تولید توســعه های پــی در پی 
این مجموعه ها را می بینیم این به واســطه نیروی 
دانشــی و خبــره و مدیریــت حرفــه ای کــه در ایــن 
مجموعه ها در حقیقت نهفته شده است. حتی در 
مقاطعــی که مدیران سیاســی در ایــن مجموعه ها 
آمدنــد، الحمدهللا ســاختار اصلــی این مجموعه ها 
همان مدیریت حرفه ای و فنی خودش حفظ شده 
است، در ساختار این مجموعه ها اکنون می بینیم 

که دستاوردهای خوبی برای کشور داشتند. 
زمانی مجموعه فوالد مبارکه با ۲/۵ میلیون 

تــن تولیــد فــوالد شــروع بــه کار کرد، اکنــون بالغ 
بــر ۱۰ میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد فــوالد در ایــن 
مجموعــه اتفــاق وجــود دارد و ارزش آفرینی هــای 
دیگری که در حوزه های نفت گاز انرژی و توسعه 
کســب وکارهای جدیــد دارنــد، ورود می کنند؛ این 
بــه واســطه ورود حرفــه ای ایــن مجموعه هــا بــه 
کســب وکار و صنعت خودشــان اســت و این نوید 
ایــن را دارد که انشــاهللا پایــداری این مجموعه ها 

در تداوم این دستورها را شاهد باشیم.
در خصوص ســودآوری و پایداری سودآوری 
نشــان  مجموعــه  عملکــرد  گفــت:  شــرکت  ایــن 
می دهد که ما در فروردین حداقل ۳۰ رکورد تولید 
داشــتیم. در مجموعه هایــی مثــل فــوالد مبارکه و 
شرکت هایی از این دست تولیدی که قبال سقف 
رکورد ها را زدند و باالی صددرصد ظرفیت دارند، 
تولید کار آســانی نیست و نشان دهنده یک نظم 
باال در لجســتیک حمل ونقل و مدیریت و مصرف 

تولید در بخش های تولید است.
الحمدهللا همین شــرایط در اردیبهشت هم 
ادامــه دارد و همــان رکوردهای تولیــد فروردین را 
خواهیم شکست و اگر با کمبود برق و گاز و این 
موارد مواجه نشــویم تداوم بیشتری هم می یابد. 
ایــن یعنی ســود ســهامدار و تــداوم ارزش آفرینی 

برای سهامدار.
-بــرای قطعــی بــرق تابســتان چــه برنامــه ای 

دارید؟
اکنــون بحــث ۱۰۰۰ مگابایــت بــه اصطــالح 
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی را در دســتور کار قــرار 
دادیم نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر خورشیدی 
و بادی را در دستور کار قرار دادیم و از آن طرف 
هــم انتظــار داریــم، وزارت نیــرو همراهــی الزم را 
برای ما در حفظ تولید و دستاوردها که منتج به 
اجرای ســریع همین پروژه ها را می شــود، داشــته 

باشــد. همــکاری خوبــی بــا وزارت نیرو و شــخص 
وزیــر نیرو داریم که ایشــان پیگیری خوبی دارند. 
امسال ما شاهد این خواهیم بود که حمایت های 
بیشتری در این حوزه خواهیم داشت و قطع برق 

کمتری را خواهیم داشت.
-از آنجایی هیچ ســرمایه گذاری جدید انجام 

نشده است، واقعا این اتفاق می افتد؟
ســرمایه گذاری های جدیدی شده است، ولی 
در مدار قرار گرفتنش زمان می برد. باید مدیریت 
کرد در حوزه گاز و برق بزرگترین مصرف کننده ۷۰ 
درصــد مصرف صنعت اســت، ولی در اوج مصرف 
کــه زمســتان اســت، برعکــس می شــود ۷۰ درصد 
مصــارف خانگــی و ۳۰ درصــد مربــوط بــه صنعــت 
است. این اتفاق نباید بیفتد، یعنی عالوه بر خود 
صنعت که باید صرفه جویی و بهینه سازی مصارف 
داشــته باشــیم. صرفه جویــی در مصــارف خانگــی 
بحــث خیلــی مهمی اســت که باید در کشــور اجرا 
شــود. چرا در کشــورهای توســعه یافتــه این درک 
وجــود دارد وقتــی که کمبود گاز و برق هســت در 
صنعــت نمــی دهنــد و به مصــارف خانگی می برند 
و مصرف کننــده نهایــی هــم به انــدازه کافی لباس 
بیشــتری بپوشــد و در بهینه ســازی مصرف تالش 
کنــد، فرزندانشــان بیــکار نمی شــوند. مــا باید این 
حرف را شــفاف با مردم بزنیم و نباید بترســیم از 
اینکــه بــا مردم با روی بــاز صحبت کنیم؛ مردم ما 
نشــان دادند کــه در همه حوزه ها همراه هســتند 
و در این حوزه هم همراهی می کنند. با ۱۰ تا ۲۰ 
درصــد صرفه جویــی در مصارف خانگــی می توانیم 
این بحران ها را به صنعت تحمیل نکنیم و درآمد 
ملی مان کاهش پیدا نکند. در حوزه بهینه ســازی 
مصــرف چــه دلیلــی دارد کــه هــم دولت هــا بایــد 
در ایــن حــوزه کار کننــد و هــم خــود مــردم اقبــال 
نشــان دهنــد؛ وقتی کــه یک بخــاری مصرفی دارد 
بــا راندمــان ۳۰ تا ۴۵ درصــد دارد کار می کند؛ اما 
اکنــون بخــاری بایــد باالی ۹۹ درصــد یا ۹۵ درصد 
باشــد. ایــن بایــد فرهنگ ســازی شــود. ما تــا ۱۰ ها 
ســال دیگــر هــم اگــر ایــن فرهنگ ســازی را نکنیم 
هــر ســاله هرچقــدر هــم بــه تولیــد اضافــه کنیم، 
مصارف صنعتی و خانگی باال می رود و نمی توانیم 
حــوزه  هــر  در  کار  اصــل  برســانیم.  را  خودمــان 
فرهنگ شرط است. در حوزه تولید، فرهنگ و در 
حــوزه مصــرف، فرهنــگ. اگر وزارت نیــرو و وزارت 
نفــت یــک بخش جدی بودجــه را اختصاص دهند 
بــه فرهنگ ســازی زودتر نتیجــه می گیرند. ما االن 
فرصــت داریــم با ۶ مــاه کار فرهنگی در این حوزه 

حداقل به درصدهایی کمک کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه: دولت، زمینه ورود ما به عرصه 
اکتشاف و استخراج سنگ آهن را تسهیل کند

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

 دوم(   تجدید  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت

(

مرکزی( بانک   IR 640100004101114144111308شبای لرستان)شماره  ای  منطقه  آب  شرکت  مناقصهگزار:  دستگاه ا-
باکداقتصادی411163451988 وشناسه ملی10861305730

2-موضوعمناقصه:خرید، نصب، حمل و راه اندازی ژنراتور شرکت آب منطقه ای لرستان
3-برآورد:12/000/000/000 ریال 

4-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:600میلیون ریال بصورت ضمانت نامه بانکی
5-مدتومحلاجرا:1 ماه- شهرستان خرم آباد

6-تاریختوزیعاسناد: 1401/2/22لغایت 1401/2/25
7-آدرسوشمارهتماسجهتتهیهاسنادمناقصه:شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت فایل اسناد به سامانه تدارکارت 
الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرسWWW.SETADIRAN.IRیا به نشانی لرستان- خرم آباد –انتهای بلوارولیعصر)عج(شرکت آب 

منطقه ای لرستان مراجعه نمایند. تلفن تماس:06633240009
8-ارائهگواهیصالحیتوآخرینتغییراتروزنامهواساسنامهوصورتهایمالیحسابرسیشدهو...الزامیست.

9-دستورالعملشماره94/158764مورخ94/7/13درخصوصتعییندامنهقیمتهایمتناسبپیشنهادیدراینمناقصه
لحاظمیگردد.

10-پیمانکارانمیبایستگواهیصالحیتایمنیازادارهکارراداشتهباشند.
11-تاریخارسالپیشنهادها:شرکتها نسبت به ارسال پیشنهادات خوداز طریق سامانه ستاد تاپایان وقت اداری مورخ1401/3/7 

اقدام  نمایند.بازگشایی پاکات درتاریخ1401/3/8  راس ساعت 10صبح خواهد بود.

خلیــج  پتروشــیمی  هلدینــگ  مدیرعامــل 
تفاهم نامــه  امضــای  مراســم  حاشــیه  در  فــارس 
همکاری میان این شــرکت و سایر مجموعه ها در 
نمایشــگاه نفت و گاز و پتروشــیمی برای توســعه 
میــدان مــارون خامی، از بازدهــی این طرح ظرف 

یک سال خبر داد.
عســگری  علــی  اقتصــاد،  عصــر  گــزارش  بــه 
تشــریح کرد: مــا تفاهم نامه ای داشــتیم که درباره 
میادین هلدینگ خلیج فارس و یک میدانی است 
کــه کســی هنــوز دنبــال آن نرفتــه اســت. مــارون 
خامــی یــک میدان نفتی اســت که میعانــات گازی 
زیــادی دارد بــه دلیــل ایــن کــه ۵۰۰۰ متــر عمــق و 
حــدود ۱۰۰۰ درجــه دمــا دارد و نزدیــک ۱۰۰۰ بــار 

یعنــی چیــزی اســت کــه معــدود کشــورهای جهان 
این فناوری را داشته باشند.

وی بــا ابــراز امیــدواری از بهره منــدی از ایــن 
میــدان ادامــه داد: انشــاهللا مــا بــه این میــدان که 
وزارت نفــت بــه ما داده اســت، خواهیم پرداخت. 
بــرای  اســت  زیــان ده  ایــالم  پتروشــیمی  اکنــون 
اینکــه پشــتوانه آن یــک پاالیشــگاه گازی اســت و 
پاالیشگاه گازی خوراک کافی ندارد و چون خوراک 
کافــی نــدارد بــه حداقــل تولیــد نمی رســد بنابراین 
نمی توانــد کار کنــد و زیان ده اســت. چندین ســال 
اســت کــه ایــن وضــع را دارد، پس ما فکــر کردیم، 
چگونه خوراک این مجتمع تامین شــود؟ دوســتان 
بررســی کردنــد که اگر در تنگــه بیجار که چاه های 

گاز  و  کنیــم  ســرمایه گذاری  آنجاســت،  مــرزی 
بیشــتری استخراج و وارد پاالیشگاه شود، مشکل 
حــل می شــود و مدیریــت مناطق مرکــزی نفت هم 

موافقت کرد و تفاهم کردیم .
وی در پاســخ بــه خبرنــگار عصــر اقتصــاد در 
مــورد دوره زمانــی اجرای طرح گفــت: فکر می کنم 
بیشــتر از یک ســال می شــود . اکنون بیش از یک 
میلیارد دالر روی ایالم ســرمایه گذاری شده است،  
امــا اکنــون زیــان ده اســت. در این صــورت یکی از 

بهترین و سودآورترین پلنت های ما خواهد شد.
انتفــاع  زمــان  مــورد  در  عســگری  علــی 
سهامداران شرکتهای مشارکت کننده در این طرح 
گفــت: فکــر می کنــم در حــدود یــک ســال  بعــد از 

اینکه اجرا آغاز شــود، ســودآوری حاصل می شود. 
بــرای مطالعــه خامــی ســعی می کنیــم از کســانی 
کــه در داخــل کار می کننــد، اســتفاده کنیــم و اگــر 
مجبــور شــدیم از فناوری هــای خارجــی  هــم بهــره 
ببریــم. بــه هرحــال ایــن مکان بــا عمــق ۵۰۰۰ متر 
مشابهی ندارد و تاکنون ایران نتوانسته کاری روی 
آن انجــام دهــد، یعنــی کاری کامــال جدید اســت و 
تکنولوژی آن در اختیار آمریکا یا اروپاست، ولی با 
این حال ما قبول کردیم و ســعی می کنیم کســانی 
کــه در داخــل هســتند این کار را انجــام دهیم. در 
همین نمایشــگاه به دوســتان عرض کردم با تمام 
کسانی که حضور دارند، مذاکره کنند تا ما بررسی 

کنیم و شرکت برتر و قوی تر را انتخاب کنیم.

علی عسگری: طرح توسعه میدان مارون خامی ظرف 
یکسال به سودآوری می رسد

دســتورات  از   ۵ بنــد  اجــرای  براســاس 
چگونگــی  مــورد  در  رئیس جمهــوری  ابالغــی 
عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش 
رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو از روزگذشته کار خود را آغاز کرد.
یکپارچــه  ســامانه  شــاتا،  گــزارش  بــه 
تخصیص خودرو از روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت  
sale.iranecar.com نشــانی  در   ۱۲  ســاعت 

در دسترس است.
دوشــنبه،  و  یکشــنبه  روزهــای  در 
متقاضیان قادر خواهند بود از بخشــنامه های 
مختلــف فــروش خــودرو کــه از ســوی تمامــی 
 شــرکت های خودروســازی ارائــه  شــده اســت،
 ۲۷ شــنبه  ســه  روز  از  و  شــوند  مطلــع 
اردیبهشــت ، امکان ثبت نام در سامانه فراهم 

خواهد شد.
در  خــودرو  فــروش  دوره  نخســتین  در 
ایــن ســامانه، بــازه  زمانــی یــک هفتــه ای برای 

ثبت نــام متقاضیان در نظر گرفته شــده اســت 
و تقــدم یــا تأخــر زمــان ثبت نام، هیــچ تأثیری 
بر قرعه کشــی و شــانس برنده شــدن نخواهد 
داشت و مراسم قرعه کشی با نظارت سازمان 
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  حمایــت 

انجام می شود.
ســامانه  ایــن  براســاس  خــودرو  عرضــه 
بســیار متنــوع و چنــد برابر ظرفیــت دوره های 
پیشــین خواهــد بــود و تمامــی خودروســازان 
موظفند تمامی محصوالت خودروهای سواری 
خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و 
هیچ گونه اســتثنایی برای تخصیص خودرو به 
مشــتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد 

داشت.
ســامانه  ایــن  در  خــودرو  فــروش  رونــد 
شــفاف اســت و به این شــکل از تالطم بازار، 
بازارسازی و سوءاستفاده سوداگران و تضییع 

حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.

آغاز فعالیت سامانه تخصیص 
یکپارچه خودرو
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 تخلیه ۲.۲ میلیون تن
 کاالهای اساسی از بنادر

در فروردین 1401
براساسآماراعالمیسازمانبنادرودریانوردی،
درفروردیــنامســال۲میلیــونو۲۲۳هــزارتنانواع

کاالیاساسیدربنادرکشورتخلیهشدهاست.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، آمــار اعالمی ســازمان 
بنادر و دریانوردی حاکی اســت در فروردین امســال ۱۲ 
میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷۳۱ تن انواع کاال در بنادر کشور 
تخلیه و بارگیری شــده اســت. سهم کاالهای اساسی از 
تخلیــه و بارگیــری بنــادر کشــور در فروردیــن امســال ۲ 
میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۲۷ تن معادل ۱۹ درصد بوده که 
۲ میلیــون و ۲۲۳ هــزار و ۱۷۲ تــن تخلیــه و ۱۹۶ هزار و 
۹۵۵ تن بارگیری شده است. تخلیه و بارگیری کاالهای 
اساســی در فروردیــن امســال در مقایســه بــا فروردیــن 

سال گذشته رشد ۱۴.۷ درصدی داشته است.

بارگیریفرآوردههاینفتی
ازتخلیهآنهاپیشیگرفت

بیشــترین ســهم تخلیــه و بارگیــری بنــادر کشــور در 
فروردین امســال با ۳۵.۵ درصد به فرآورده های نفتی با 
۴ میلیــون و ۵۳۹ هــزار و ۶۸۶ تــن اختصاص داشــت که 
۲ میلیــون و ۸۲ هــزار و ۷۹۷ تــن تخلیــه و ۲ میلیــون و 
۴۵۶ هزار و ۸۸۸ تن بارگیری بوده است. میزان تخلیه و 
بارگیری کاالهای اساسی در فروردین امسال در مقایسه 

با  فروردین ۱۴۰۰ رشد ۳.۱ درصدی داشته است.

بارگیری۱.۵میلیونتنی
موادمعدنیوساختمانی

یکی دیگر از کاالهای با بیشترین میزان کاربرد در 
بنادر کشــور، کاالهای ســاختمانی و مواد معدنی اســت 
کــه میــزان تخلیــه و بارگیری آن در فروردین امســال در 
بنــادر کشــور ۱ میلیــون و ۷۴۱ هــزار و ۸۲۷ تــن معــادل 
۱۳.۶ درصــد کل تخلیــه و بارگیری هــای نخســتین مــاه 
امســال محســوب می شــود. ســهم بارگیــری ۱ میلیــون و 
۵۴۵ هــزار و ۹۹۷ تــن و تخلیــه ۱۹۵ هــزار و ۸۳۰ تــن 
بــوده اســت. میزان رشــد تخلیه و بارگیــری مواد معدنی 
در فروردین ۱۴۰۱ در مقایســه با فروردین ۱۴۰۰ معادل 

۷.۵ درصد بوده است

بندرامامخمینی)ره(؛قدرت
بالمنازعتخلیهکاالهایاساسی

بندر امام خمینی )ره( با تخلیه و بارگیری ۱ میلیون 
تنــی کاالهــای اساســی همچنــان  و ۴۰۹ هــزار و ۱۸۶ 
رتبــه نخســت تخلیــه و بارگیــری کاالهای اساســی را در 
اختیــار دارد؛ بندر شــهید رجایــی اگرچه رتبه دوم تخلیه 
و بارگیــری کاالهــای اساســی را طــی فروردیــن امســال 
در اختیــار داشــت، امــا با فاصلــه زیــاد و ۳۰۶ هزار تنی 
توانســت ایــن رتبــه را کســب کنــد. هــر چند کــه در کل 
تخلیه و بارگیری های بنادر کشور، بندر شهید رجایی با 
کسب حدود نیمی از فعالیت های بندر کشور، در صدر 

تجارت دریایی کشور ایستاده است.

بندرشهیدرجاییرتبهنخست؛
بندرامامرتبهدوم

بــا انجــام ۶ میلیــون و ۳۱۴  بنــدر شــهید رجایــی 
هــزار و ۲۵۲ تــن تخلیــه و بارگیــری در فروردین امســال 
توانســت ســهم حــدوداً ۴۹.۵ درصــدی از کل تخلیــه و 
بارگیری بنادر کشور را در اختیار بگیرد. رتبه دوم نیز با 
۳ میلیــون و ۶۳۵ هــزار و ۶۰۱ تــن بــه بندر امام خمینی 

)ره( با سهم ۲۸.۴ درصدی اختصاص دارد.

بندرقشمازبندرچابهارجلوزد
وسومشد

رتبــه ســوم تخلیــه و بارگیــری بنــادر کشــور در فروردین 
امســال، پیشــی گرفتــن بندر قشــم از بندر چابهــار بود. 
قشــم در نخســتین مــاه امســال توانســت بــا ۷۶۰ هــزار 
و ۸۵ تــن تخلیــه و بارگیــری، در رتبه ســوم بنادر کشــور 
پس از بنادر شــهید رجایی و امام خمینی )ره( بایســتد. 
بنــدر چابهــار نیز ۴۵۵ هزار و ۲۲۹ تن تخلیه و بارگیری 
داشــت که ســبب افت این بندر به رتبه چهارم شــد. به 
نظــر می رســد، تخلیــه و بارگیــری ۶۴۶ هــزار و ۵۵۸ تــن 
»خــرده بــار و متفرقــه« ســبب پیش افتادن بندر قشــم 
از چابهــار در فروردیــن امســال باشــد. بــه خصــوص کــه 
فروردیــن امســال بــه دلیــل کاهــش شــرایط کرونایــی و 
افزایش چشــمگیر مســافرت گردشــگران به این جزیره، 
شــاهد تخلیــه و بارگیــری »خــرده بــار« از ســوی برخــی 

فروشندگان این جزیره و گردشگران بوده است.

میزانصادرات،وارداتوترانزیت
ازبنادرکشوردرفروردینامسال

بــر اســاس اعــالم ســازمان بنــادر و دریانــوردی و 
طبــق رویــه گمرکــی، میــزان صــادرات و واردات از بنــدر 
امــام خمینــی )ره( در فروردیــن امســال در هــر دو مورد 
۱.۶ میلیــون تــن بــوده اســت. بنــدر شــهید رجایــی نیــز 
 در نخســتین ماه نخســتین فصل ســال جاری با کســب
تــن  تــن صــادرات و حــدود یــک میلیــون  ۲.۶ میلیــون 
را  کشــور  تجــاری  بنــدر  اصلی تریــن  عنــوان  واردات، 

توانست برای خود نگه دارد.
مجمــوع صــادرات انجام شــده از کل بنــادر تجاری 
کشــور در فروردیــن امســال ۵ میلیــون و ۳۳۹ هــزار و 
۱۷۱ تن و واردات نیز ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۶۳ تن 
محاســبه شــده است. حجم ترانزیت کاال از بنادر کشور 
در فروردیــن مــاه ۷۳۷ هــزار و ۳۴۳ تــن بــوده که ۳۷۹ 
هــزار و ۴۰۴ تــن بارگیری ترانزیتــی و ۳۵۷ هزار و ۹۳۹ 

تن تخلیه بار ترانزیتی از بنادر انجام شده است.

تردد۲.۸میلیونمسافردریایی
درفروردین۱۴۰۱

۲ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۱۸۱ مسافر دریایی از بنادر جنوبی 
کشــور طــی فروردین ۱۴۰۰ تردد داشــته اند کــه ۱ میلیون و 
۴۲۳ هزار و ۷۷۴ مسافر ورودی و ۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و 

۴۰۷ مسافر نیز از بنادر مسافری خارج شده اند.

معــاوندیپلماســیاقتصــادیوزیرامور
خارجهاعالمکردکهدرنیمهاولسالجاری
برایبرگزاری۱۵نشستکمیسیونمشترک
اقتصادیبادیگرکشــورهابرنامهریزیشــده

است.
بــا  صفــری  مهــدی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
تاکید بر اینکه خوشــبختانه در سایه تحرکات 
برگــزاری  شــده،  انجــام  خــوب  اقدامــات  و 
بــا دیگــر  کمیســیون های مشــترک اقتصــادی 
کشورها از رونق خوبی برخوردار شده است، 
اضافــه کــرد: ایــن امــر الزم امــا کافــی نبوده و 
ضرورت دارد همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
ذی ربط با کمک بخش خصوصی تالش کنند، 
توافقــات و تفاهمــات ایــن کمیســیون ها را به 

اجرا درآورند.
دوم  نیمــه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ســال گذشــته بیش از ۶ کمیســیون مشــترک 
اقتصــادی برگــزار شــد و قــرار اســت در نیمــه 
اول ســال جــاری نیــز ۱۵ کمیســیون مشــترک 
کمیســیون  افــزود:  شــود،  برگــزار  اقتصــادی 
و  گذشــته  هفتــه  ارمنســتان  بــا  مشــترک 
کمیســیون بــا کوبــا و اســلواکی نیــز اکنون در 

تهران در حال برگزاری است.
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امور 
روابــط  توســعه  راســتای  در  افــزود:  خارجــه 
اقتصادی موجود بین جمهوری اســالمی ایران 
و غنا نیز هفتمین اجالس کمیسیون مشترک 
اقتصــادی قــرار اســت در روزهــای ۲۷ و ۲۸ 

اردیبهشت در تهران برگزار شود.
تــا  اســت  مقــرر  کمیســیون  ایــن  در 
تجــارت،  همچــون  مختلفــی  حوزه هــای  در 
ســرمایه گذاری، ترانزیــت و حمل ونقــل، بــرق 
و انــرژی، نفــت و گاز، گمــرک، بانکــی و مالی، 
اســتاندارد، و بهداشــت رایزنــی و تفاهم هایی 

صورت پذیرد.
شــایان ذکــر اســت از طــرف کشــورمان 
وزارت جهــاد کشــاورزی و از طــرف غنــا وزارت 
امــور خارجــه مســئولیت برگــزاری کمیســیون 

مشترک را بر عهده خواهند داشت.
ششــمین اجالس کمیسیون مشترک دو 
کشــور در آبــان ۱۳۹۶ در آکــرا برگــزار و ســند 

نهایی به امضای طرفین رسیده بود.

  امضای تفاهم نامه
 ۲.۸ میلیارد دالری

برای انجام مطالعات توسعه 
میادین نفتی و گازی

تفاهمنامهانجاممطالعاتتوســعهمیادیننفتی
وگازی،جمــعآوریگازهــایمشــعلواســتحصالاتان
بینشــرکتملینفتایرانوشرکتهایپتروشیمی،
صنــدوقبازنشســتگینفــتوپارســیانســپهرامضــا

میشود.
بــه گــزارش دیــروز ایرنــا، شــرکت ملــی نفــت ایران 
در راســتای توســعه میادیــن نفتــی و گازی، جمــع آوری 
گازهــای مشــعل و افزایــش ضریــب اســتحصال اتان در 
پاالیشــگاه های پــارس جنوبــی، ۴ تفاهم نامــه بــه ارزش 
۲.۸ میلیــارد دالر بــا شــرکت های پتروشــیمی، صنــدوق 
بازنشســتگی نفــت و شــرکت پاالیــش پارســیان ســپهر 

امضا می کند.
بــا توجــه بــه رشــد ســالیانه مصــرف گاز کشــور و 
پایین دســتی، طــرح مشــارکت  کمبــود خــوراک صنایــع 
بــا همــکاری  و ســرمایه گذاری شــرکت های پتروشــیمی 
شــرکت های اکتشــاف و تولید )P&E(در دولت سیزدهم 

تهیه و ارائه شد.
شــرکت های  ســرمایه گذاری  بــا  طــرح  ایــن  در 
پتروشــیمی، اجــرا و تکمیــل طرح ها با اســتفاده از توان 
شــرکت های تخصصــی باالدســتی، عالوه بــر بازپرداخــت 
ســرمایه گذاری های انجام شــده به وســیله شــرکت ملی 
نفــت ایــران از محــل محصــوالت تولیدی، امــکان تأمین 
مطمئن و پایدار خوراک صنایع پتروشــیمی پایین دســت 

فراهم می شود.
در این راســتا کنسرســیوم شــرکت های پتروشیمی 
در توســعه ۵ میــدان، مخــزن گازی و یــک میــدان نفتــی 

مشارکت خواهند کرد.
سیاســت های  اجــرای  راســتای  در  همچنیــن 
زیست محیطی )جمع آوری گازهای مشعل( و استحصال 
حداکثــری محصــوالت از گازهــای غنــی تولیــدی و تأمین 
جمــع آوری  پایین دســت،  پتروشــیمی  صنایــع  خــوراک 
گازهــای مشــعل میادیــن غــرب کارون و افزایش ضریب 
استحصال اتان از ۹ پاالیشگاه پارس جنوبی در دستور 

کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
بــر ایــن اســاس، امــروز ۴ تفاهم نامــه مجــزا بــرای 
و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  بیــن  مطالعــات  انجــام 
کنسرســیوم های شــرکت های پتروشــیمی و اکتشــاف و 

تولید ایرانی امضا می شود.
 تفاهم نامه هایــی کــه امــروز برای انجــام مطالعات 
امضا خواهند شــد، شــامل تفاهم نامه بین شرکت ملی 
نفــت ایــران و شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فــارس 
برای انجام مطالعه توســعه مخزن گازی مارون خامی و 
جمــع آوری گازهای مشــعل واحدهای فرآورش دارخوین 
و غرب کارون، تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت ایران و 
کنسرسیوم شــرکت های پتروشیمی باختر، پتروفرهنگ 
و پارس پترو زاگرس برای انجام مطالعه توسعه میادین 
گازی گــردان، خارتنــگ و پــازن، تفاهم نامه بین شــرکت 
ملــی نفــت ایــران و کنسرســیوم صنــدوق بازنشســتگی 
نفت و شــرکت مهندســی و ساختمان نفت )OIEC(برای 
انجــام مطالعــه توســعه مخــزن گازی قلعه نــار و میدان 
نفتــی آذر و تفاهم نامــه بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و شــرکت پاالیــش پارســیان ســپهر بــرای انجــام مطالعه 
افزایــش ضریــب اســتحصال اتان از ۹ پاالیشــگاه پارس 

جنوبی می شود.
در صورتــی کــه ایــن مطالعــات در نهایــت منجر به 
عقد قرارداد و اجرای پروژه ها شــود، با افزایش ظرفیت 
تولید نفت خام و گاز کشــور به میزان ۳۷ هزار بشــکه 
در روز نفــت خــام، ۵۴ میلیــون متــر مکعــب در روز گاز 
غنــی و ۵۰ هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی، روزانــه 
۱۰۵ میلیــون فــوت مکعــب گازهــای مشــعل جمــع آوری 
و ســالیانه یــک میلیــون تــن افزایــش اســتحصال اتان از 

پاالیشگاه های پارس جنوبی صورت می پذیرد.
چنیــن اتفاقی رونق تولید داخلی و ایجاد اشــتغال 
گســترده در اســتان های خوزســتان، بوشــهر، فــارس و 

ایالم شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آورد.

راه اندازی خط منظم 
کشتیرانی کانتینری چابهار 

به هند و  امارات
خطمنظمکشتیرانیکانتینریبینبنادرناواشیوا
وکاندالیهندوستانبهبندرچابهاروبالعکسونیز
بندرچابهاربهجبلعلیوبالعکسبرقرارونرختردد

شناورهادرمسیرهایمربوطهاعالمشد.
بــه گــزارش ســازمان بنــادر،  بــا توجــه بــه مقولــه 
برقــراری خط منظم کشــتیرانی کانتینــری بندر چابهار و 
پیــرو توافقنامه بین گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی 
ایران و ســازمان بنادر و دریانوردی برای جابه جایی کاال 
بیــن بنــادر کانــدال، ناشــیوا، جبل علــی و بالعکس،  نرخ 

کرایه شناور SLOT به صورت FIFI اعالم شد.
 SOC بــر ایــن اســاس ظرفیــت حمــل کانتینرهــای
و NVOCC بــرای بنــدر چابهــار اضافــه و در نامــه ای از 
ســوی مدیرعامــل شــرکت کشــتیرانی والفجــر بــه مدیــر 
پــروژه چابهــار اعــالم شــد: بــا توجــه بــه نامــه مدیریــت 
گــروه کشــتیرانی ج. ا. ا در خصــوص ماموریــت محولــه 
موضوعی ضمن حســن نظر و اعتماد نســبت به شــرکت 
کشــتیرانی والفجــر نــرخ کرایــه شــناور SLOT به صورت 
FIFI ایــن گونــه اســت کــه نــرخ مربوطــه بنادر ناواشــیوا 
و کانــدالی هندوســتان بــه بندر چابهــار و بالعکس ۶۵۰ 

هزار دالر به ازای هر ۲۰ فوت اسالت،  تعیین شد.
 FIFI به صورت SLOT همچنین نرخ کرایه شــناور 
از بنــدر چابهــار بــه جبــل علــی و بالعکــس ۲۵۰ دالر به 

ازای هر ۲۰ فوت اسالت، تعیین شده است.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

وزارتنفــتبرنامــهخودبــرای»تولید،
دانشبنیانواشتغالزاییدرصنعتنفت«
رابرایبررسیوتصویببهدولتارائهکرد.
به گزارش ایرنا، در این برنامه پیشنهادی 
کــه در اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری 
و نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ بــه عنــوان »تولیــد، 
دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« تدویــن شــده، 
راهبردها، سیاست ها و اقدامات وزارت نفت 

به  منظور تولید و توسعه دانش بنیان صنعت 
نفــت و اشــتغال زایی در ایــن صنعــت تبییــن 

شده است.
توســعه  رویکــرد  گســترش  و  اســتقرار 
صنعــت نفــت بــر مبنــای اقتصــاد دانش بنیان 
افزایــش  و  نگهداشــت  برون گــرا،  و  درون زا 
تولیــدات صنعــت نفــت بــا هــدف »برقــراری 
بــا  ملــی«  امنیــت  ارتقــای  و  انــرژی  امنیــت 

توســعه  اشــتغال زا،  و  دانش بنیــان  رویکــرد 
زنجیــره ارزش پایین دســتی )پاالیــش( نفت و 
ارتقــای کیفیــت محصــوالت تولیــدی، توســعه 
بــر  صنعــت پتروشــیمی دانش بنیــان مبتنــی 
مدیریــت  ارزش،  زنجیــره  عمــودی  تعمیــق 
تقاضا و بهینه ســازی مصــرف انرژی با رویکرد 
ظرفیت هــای  تقویــت  فنــاور،  و  دانش بنیــان 
داخلــی در توســعه زنجیــره صنعــت نفــت و 

تقویــت دیپلماســی انــرژی کشــور، از جملــه 
ارائــه  برنامــه  در  نفــت  وزارت  راهبردهــای 
ایــن وزارتخانــه اســت. برنامــه  شــده توســط 
جدیــد وزارت نفــت برای تولیــد دانش بنیان و 
اشــتغال زا، دارای ۷ فصــل توجیهــی و تبیینــی 
و ۱۸ ماده اســت که هم اکنون در کمیســیون 
دولــت  هوشمندســازی  و  فنــاوری  علمــی، 

مراحل بررسی کارشناسی را می گذراند.

عملکــرد شــفافیت بــا نماینــدگان
شرکتهایتعاونیوتوسعهعمرانیاستانی

وشهرستانیموافقتکردند.
بــه گزارش ایرنا، نمایندگان در نشســت 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررســی مــاده ۱ بخــش الــف طــرح شــفافیت 
قــوای ۳گانــه و دســتگاه های اجرایــی و ســایر 
نهادها، با الحاق عبارت»شــرکت های تعاونی 
و توســعه عمــران اســتانی و شهرســتانی« بــه 

جز ۵ این ماده با ۱۴۸ رأی موافقت کردند.
براســاس ردیــف ۵ ماده ۱ طــرح مذکور؛  
کلیــه موسســات خصوصی عهــده دار خدمات 

عمومــی از جملــه شــامل مراکــز و کانون هــای 
وکالی دادگســتری، کانون کارشناسان رسمی 
دادگســتری، ســازمان نظام پزشــکی جمهوری 
اســالمی ایران، ســازمان های نظام مهندسی، 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتاق هــای 
کشــاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسســات 
و  غیردولتــی  بیمــه  شــرکت های  و  اعتبــاری 
همچنین ســازمان های مــردم نهاد و خیریه ها 
و شرکت های تعاونی و توسعه عمران استانی 

و شهرستانی.
هیات رئیســه  عضــو  ســلیمی،  علیرضــا 
مجلــس، بــه عنــوان پیشــنهاددهنده عبــارت 

مذکور گفت: بســیاری از شــرکت های توسعه 
عمران استانی و شهرستانی که با اموال عموم 
مردم تاسیس شده اند و مردم سهامداران آن 
هستند، و مجلس هم امتیازات ویژه به آن ها 
داده، ریخت وپاش های عجیب و غریبی دارند 
و هیات هــای مدیــره آن هیــچ گزارشــی ارائــه 
نمی دهنــد، حتــی برخی از گروه های سیاســی 
بــه دلیــل ارتباط با مســئوالن هیات مدیره این 
شــرکت ها در مقر آن ها فعالیت های سیاسی 

غیرمحسوس انجام می دهند.
او افــزود: ایــن شــرکت ها بــه حزب هــای 
خاموشــی بــا درآمدهــای عجیــب و امتیازهــا 

تبدیــل  عامــل  مدیــران  بــاالی  حقوق هــای  و 
شــده اند، بنابرایــن شــفافیت عملکــرد آن هــا 

ضروری است.
علی اصغر عنابســتانی، عضو کمیســیون 
در موافقــت بــا پیشــنهاد مذکــور بیــان کــرد: 
فعالیت هــا و کنش هــای شــرکت های تعاونــی 
و توســعه ای عمرانی اســتان ها و شهرستان ها 
بــا توجــه بــه اینکــه براســاس ســهام عمومــی 
بــر عمــوم  تشــکیل شــده و فعالیــت دارنــد، 
مســائل اســتان و شهرســتان تاثیرگذار است، 
لــذا تصمیمــات و هزینه کردهای آ ن ها باید در 

معرض عموم قرار گیرد.

مذاکرهکننــدهارشــدایــراندرمذاکرات
وینگفت:جمهوریاســالمیایرانبههمان
انــدازهکهدرمذاکراتجدیاســت،درعدم

اعتمادبهدشمننیزمصمماست.
بــه گزارش ایســنا، علی باقــری دیروز در 
حاشــیه بازدید از نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز و پتروشــیمی بازدیــد کــرد، تصریــح کــرد: 
سیاست راهبردی خنثی سازی تحریم در کنار 
ابتکار هوشــمندانه رفع تحریم، ترفند دشمن 
همه جانبــه  توســعه  قطــار  متوقف ســازی  در 

کشور را ناکام گذاشته است.
خارجــه  امــور  وزارت  سیاســی  معــاون 
در ادامــه در تشــریح ســیر رســیدن بــه دانش 
و  راســخ  اراده  گفــت:  تحریــم،  خنثی ســازی 

متخصصــان  و  کارگــزاران  شــگرف  توانمنــدی 
صنعت انرژی کشور، »هنر دور زدن تحریم« 
را کــه زمانــی تنها ابزار ایــن صنعت در مقابله 
با »تحریم هوشــمند بوش« بود به »فناوری 
مقابلــه بــا تحریم فلج کننده اوباما« و ســپس 
به »دانش برای خنثی ســازی تحریم ناشــی از 
کارزار فشــار حداکثــری ترامــپ« تبدیل کرد و 
اکنــون دیگــر کشــورهای تحــت تحریــم نیز به  
دنبــال دریافت »دانش خنثی ســازی تحریم« 

از ایران هستند.
را  تحریــم  خنثی ســازی  تــوان  باقــری 
برابــر  در  بازدارندگــی  قــدرت  ایجادکننــده 
تحریم هــای ظالمانــه عنــوان کــرده و گفــت: 
در  صنعتگــران«  و  دانشــمندان  »توانمنــدی 

خنثی ســازی تحریم، افزون بر آنکه »ظرفیت 
دیپلماســی« بــرای رفــع تحریم ها را به شــدت 
افزایش می دهد، »قدرت بازدارندگی« کشور 
در قبــال تحریم هــای ظالمانــه را به طــور قابل 

مالحظه ای ارتقا می بخشد.
رفــع  »پایــداری  کــرد:  تصریــح  باقــری   
تحریم ها« در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های 

سخت و نرم در خنثی سازی تحریم هاست.
و  خارجــه  امــور  وزارت  سیاســی  معــاون 
مذاکــرات  در  کشــورمان  ارشــد  مذاکره کننــده 
رفع تحریم، همچنین گفت: جمهوری اســالمی 
ایــران همــان انــدازه کــه در فرآینــد مذاکــرات و 
انجــام تعهــدات بین المللی از جمله در موضوع 
توافق برای رفع تحریم ها جدی است، در »عدم 

اعتماد به دشــمن« و »عدم اتکا به بیگانگان« 
بــرای مصونیــت از تحریــم هــم راســخ و مصمم 
اســت. عقالنیت انقالبی اقتضا می کند با عدم 
اعتمــاد بــه دشــمن و عدم اتکا بــه بیگانگان، از 
همه ظرفیت های میدان دیپلماسی برای تامین 

منافع ملی استفاده کرد.
امــور  وزارت  گفــت:  پایــان  در  باقــری   
خارجــه افــزون بــر آن کــه یــک تنــه در میــدان 
دیپلماسی با همه توان در پی »رفع حداکثری 
و  دانشــمندان  کنــار  در  اســت،  تحریم هــا« 
فنــاوران صنعتگــران بخــش انــرژی کشــور از 
همــه، ظرفیت هــای بین المللــی بــرای ارتقــای 
تحریم هــا«  »خنثی ســازی  در  کشــور  تــوان 

استفاده خواهد کرد.

از ایــران گاز ملــی مدیرعامــلشــرکت
صــادراتبیــشاز۱۷میلیــاردمتــرمکعــب
گازدرســالگذشــتهخبــردادواعــالمکــرد
کــهبهرهمنــدیازگازدربخــششــهریبــه
۹۹درصــدوروســتاییبــه۸۹درصدخواهد

رسید.
بــه گزارش ایرنا، مجید چگینی دیروز در 
نشســت خبــری افزود: از ایــن میزان صادرات 
حدود ۲۰ میلیون متر مکعب به کشــور عراق 

صــادر شــده و اکنــون نیــز ۳۵ میلیــون متــر 
مکعب در حال صادرات است.

متــر  میلیــارد   ۹ حــدود  داد:  ادامــه  او 
بــه کشــور ترکیــه صــادرات  مکعــب گاز هــم 
داشــته ایم و تعهدمــان بــه ایــن کشــور انجــام 

شده است.
شــرکت  ادامــه  در  نفــت  وزیــر  معــاون 
ملــی گاز را شــرکتی عملیاتــی توصیف کرد که 

لحظه ای وقفه در ارائه خدمت ندارد.

شــرکت  ایــن  داد:  ادامــه  چگینــی 
به واســطه خدمــات مهمی کــه ارائه می دهد، 
تعمیــرات  بــرای  حتــی  نمی توانــد  لحظــه ای 
نیــاز  و  کشــور  تولیــد  زیــرا  شــود؛  متوقــف 
ســایر بخش هــا به تداوم خدمات رســانی گاز 

وابسته است.
در  نفــر  هــزار   ۹۰ حــدود  افــزود:  او 
ایــن صنعــت فعــال هســتند تــا لحظــه ای در 

خدمات رسانی وقفه ای ایجاد نشود.

گفــت:  گاز  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
تاکنون ۱۲۲۱ شهر با ۹۸.۴ درصد و ۳۵ هزار 
و ۵۷۵ روســتا بــا ۸۵.۶ درصــد از نعمــت گاز 

برخوردار شده اند.
چگینــی ادامــه داد: حــدود ۲۹ شــهر و ۲ 
هزار و ۹۵۹ روستا در حال گازرسانی هستند 
کــه بــا بهره بــرداری از آن ها میــزان بهره مندی 
شهری به ۹۹ درصد و روستایی به ۸۹ درصد 

خواهد رسید.

 برنامه ریزی
1۵ کمیسیون مشترک 
اقتصادی با کشورهای 

هدف در نیمه اول 
سال جاری

کشورهایتحتتحریمبهدنبالدریافت»دانشخنثیسازیتحریم«
ازایرانهستند

عملکرد»شرکتهایتعاونیوتوسعهعمران«شفافمیشود

ارائهبرنامهوزارتنفتبرای»تولیددانشبنیاندر
صنعتنفت«بهدولت

صادرات۱۷میلیاردمترمکعب
گازدرسالگذشته
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تامین اعتبار آزادراه 
آزادشهر-شاهرود توسط 

بانک مسکن
مدیرعامــل بانــک مســکن از تامیــن اعتبــار یکهزار 
آزادراه  تکمیــل  بــرای  مســکن  بانــک  میلیاردریالــی 

آزادشهر-شاهرود خبر داد.
بانــک مســکن- هیبنــا،  پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
شــایان  دکترمحمــود 
مدیرعامل بانک مســکن 
در حاشــیه سفر اعضای 
عمــران  کمیســیون 
مجلس شــورای اسالمی 
به اســتان گلستان برای 
موجــود  مشــکالت  رفــع 
اســتان گفت:مقرر شــد 
 ۵۶ مــاده  محــل  از  تــا 
تامیــن اعتبــار تکمیــل آزادراه آزادشهر-شــاهرود توســط 
بانک مســکن انجام شــود که اینکار مصوب و در دســتور 
کار بانک قرار گرفته اســت که روزهای شــنبه و یکشــنبه 
مراحــل پایانــی اینــکار انجــام خواهــد شــد. دکترشــایان 
افــزود: تکمیل آزادراه آزادشهر-شــاهرود ســبب می شــود 
تــا حــوادث جــاده ای کاهش یابد و مســافت نیــز کوتاهتر 
شود که با اینکار مصرف سوخت کاهش قابل مالحظه ای 
و  شهرســازی  و  راه  وزارت  تعامــل  وی  یافــت.  خواهــد 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی به ویژه کمیســیون 
عمــران مجلــس را نقطــه عطفــی بــرای کاهش مشــکالت 
جاده ای و همچنین مســکن و ســرپناه مردم عنوان کرد و 
توضیح داد: درمورد مسکن مهر تفاوت تسهیالت مسکن 
مهر از محل نهضت ملی مصوب شــد و در جلســه ای که 
داشــتیم تصویب شــد که اینکار انجام شــود و مشــکالت 

مسکن مهر با این دستور حل خواهد شد.

دومین نشست هم اندیشی 
مدیران بیمه باران برگزار شد

 
نشســت هم اندیشــی مدیــران دفاتــر بازاریابــی و 
هماهنگی منطقه ای بیمه باران با حضور علیرضا هادی 
عضــو هیات مدیــره و مدیرعامــل، محمــد غالمرضایــی 
 ، فــروش  و  بازاریابــی  معــاون  و  هیات مدیــره  عضــو 
مدیــر  محمــدی  امیــن 
ســرمایه گذاری، سمیه 
مالــی،  مدیــر  ادهمــی 
مدیــر  درواری  ســروناز 
زندگــی،  بیمه هــای 
داوود حســین پور مدیر 
رامتیــن  و  حسابرســی 
حامی فــرد مدیــر روابــط 

عمومی برگزار شد.
در  علیرضا هــادی  عمومــی،  روابــط  گــزارش  بــه 
نخســتین روز ایــن همایــش بــا حضــور در جمــع مدیران 
ســتادی و دفاتــر بیمــه باران بــر ضرورت ترویــج فرهنگ 
بیمــه زندگــی در شــرایط اقتصادی کنونــی در میان آحاد 
جامعــه تاکیــد کــرد. او از مدیــران دفاتــر خواســت تــا بــا 
کمــک شــبکه فروش خبــره، اخالق مــدار و متخصص در 

مسائل مالی در جهت تامین آتیه مردم گام بردارند.
همچنیــن مدیرعامــل بیمــه بــاران دربــاره اهمیــت شــبکه 
فروش در ترویج فرهنگ بیمه زندگی در میان توده مردم 
گفــت: نماینــدگان فــروش بیمه های عمر کــه در ارتباطی 
تنگاتنــگ بــا مــردم در بطــن جامعــه قــرار دارند، رســالتی 
مهــم دارنــد و اگــر در انتقــال درســت و شــفاف ویژگی هــا 
و اطالعــات محصــوالت بیمه هــای زندگی کوشــا نباشــند، 

صدمه ای بزرگ به صنعت بیمه های زندگی می زنند.
این جلسه با هدف تقویت روابط مدیران ستادی و مدیران 
دفاتر بازاریابی بیمه باران در سراسر کشور برگزار شد تا 
ضمــن نیــل بــه درک مشــترک از آینــده بیمه هــای زندگی، 
بتواند به تدوین روشن و موثری از استراتژی های فروش 

و توسعه محصوالت بیمه زندگی بیانجامد.

بازدهی سرمایه گذاری های 
بانک ملت در سهام منتقل 

شده از دولت
واگذارشــده  بورســی  شــرکت های  ســهام  ارزش 
ازســوی دولت به بانک ملت با احتســاب تقســیم سود 

نقدی، با بیش از 52 درصد افزایش رو به رو شد.
طبــق  ملــت،  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مصوبــه هیــأت دولــت و 
توافقــات صــورت گرفتــه 
مشــمول  بانک هــای  بــا 
اصل 44 قانون اساســی 
ســال 1399،  اواخــر  در 
سهام برخی شرکت های 
تملــک  تحــت  بورســی 
یــک  صــورت  بــه  دولــت 
ســوم نقــد و الباقــی در 
قبال تسویه قسمتی از بدهی دولت به بانک های مذکور 
واگــذار شــد کــه بــر ایــن اســاس، در مجمــوع ســهامی به 

ارزش 90 هزار میلیارد ریال به بانک ملت منتقل شد.
بــر اســاس این گــزارش، با توجه به تقســیم ســود 
افزایــش  و  شــرکت ها  ایــن  از  برخــی  ســوی  از  نقــدی 
ارزش بــازار ســهام آنهــا، از تاریــخ تحصیــل تــا تاریخ 21 
اردیبهشــت مــاه 1401 بــا بیــش از ۵2 درصــد افزایــش 
ارزش )با احتســاب ســود نقدی(، ارزش ســهام واگذاری 
به میزان بیش از 13۶ هزار میلیارد ریال رسیده است .

در ایــن میــان، ســهام شــرکت های پاالیشــگاهی 
بــه ارزش بیــش از 109 هــزار میلیــارد ریــال، بــه طــور 
میانگیــن بــا رشــد ۶2 درصدی مواجه شــده اســت و با 
توجــه به چشــم انداز درخشــان این صنعت و تقســیم 
ســود )DPS( مناســب در مجامــع پیــش رو، نرخ بازده 
ســرمایه گذاری هــای بانــک ملــت بــه شــکل بــا اهمیتی 

افزایش خواهد یافت.

ظرفیت خوب مناطق غرب 
کشور برای توسعه

مدیرعامــل بیمــه میهن و هیأت همراه برای دیدار 
و گفتگــو بــا همــکاران شــعب غــرب کشــور و بررســی و 
ارزیابــی وضعیــت عملکرد و رســیدگی به مســائل آنها، 
از شــعب اســتان های همدان، کرمانشــاه، کردســتان و 

شهرستان ساوه بازدید کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه میهــن؛ رســول 

جریــان  در  پــور  آریــان 
کــه  بازدیدهــا  ایــن 
ســیدکاظم  اتفــاق  بــه 
در  او  مشــاور  ملکوتــی 
انجــام  بازاریابــی  امــور 
قدردانــی  ضمــن  شــد، 
از تالش هــا و اقدامــات 
نماینــدگان  و  همــکاران 
اظهــار  شــعب،  ایــن 

امیــدواری کــرد که بــا توجه به سیاســت ها و برنامه های 
ابالغی، کارکنان و شبکه فروش در سال جاری با انگیزه 
و تــالش بیشــتری بــه فعالیت بپردازنــد و در بازاریابی و 
جــذب پورتفــوی متــوازن و توســعه بازار به منظور رشــد 
و پیشــرفت بیمــه میهــن بیــش از گذشــته اهتمام جدی 

ورزند.
مدیرعامــل بیمــه میهــن بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
اســتان های غرب کشــور ظرفیت و پتانســیل های بالقوه 
خوبــی بــرای توســعه بیمــه و عرضــه انــواع بیمه نامه هــا 
دارند، از مدیران و سرپرســتان و شــبکه نمایندگان این 
مناطــق خواســت بــرای دســتیابی به اهداف و پیشــرفت 
بیمــه میهــن، تمــام تــوان و ظرفیــت خــود را بــه منظــور 
شناســایی بــازار و اســتفاده از پتانســیل ها و فضاهــای 
بالقــوه مناطــق متبــوع بــرای جــذب پرتفــوی متــوازن و 

سودآور و افزایش سهم خود از بازار، بکارگیرند.
مدیرعامل بیمه میهن همچنین توازن در فروش و 
توزیع متناســب ریســک را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
برای تأمین نقدینگی شــرکت، ضروری اســت فعالیت ها 
بــر احیــای ســهم شــرکت از بازارهــای ســودده متمرکــز 
باشــد و رؤســا و سرپرســتان شــعب بــا محــور قــراردادن 
چشــم انداز و برنامه هــا در هــر زمینــه ای، متناســب بــا 

شرایط منطقه اهداف راهبردی را محقق سازند.

بانک کارآفرین در مسیر 
تکامل زنجیره خدمات

دومین جلســه شــورای راهبری کسب و کار بانک 
کارآفرین با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران گروه 

مالی بانک برگزار شد.
بانــک کارآفریــن؛ در  گــزارش روابــط عمومــی  بــه 

دومیــن جلســه شــورای 
راهبــری خطــوط کســب 
و کار ســال 1401 بانــک 
کــه با هــدف ایجــاد هم 
افزایــی بیــن بخش های 
برگــزار  بانــک  مختلــف 
گــروه  مدیــران  شــد، 
مالــی بانــک نقــش هــر 
کدام از شرکت های زیر 

مجموعه را در راســتای پیشــبرد اهداف تعیین شــده در 
سال جاری تبیین کردند.

حقیقــی، مدیــر عامل گروه مالــی کار آفرین ضمن 
تاکیــد بــر همراهــی تمامــی شــرکت های زیــر مجموعــه 
بانک با اهداف تعیین شــده در ســال جاری اعالم کرد: 
مطابق با خطوط کسب و کاری جدید بانک، برنامه های 
شــرکتهای گــروه مالــی بــا تمرکــز ویــژه بــر ارائــه خدمات 
در بخــش ســالمت، دارو، غــذا و حمایت از شــرکت های 
دانــش بنیــان در حال تدوین اســت و بــه زودی گام های 

موثری در این بخش ها برداشته خواهد شد.
پس از بحث و گفتگو پیرامون موضوعات و بررسی 
توســط هیــات مدیره، دکتــر احمد بهارونــدی مدیرعامل 
بانــک بــا تاکیــد بــر ایجــاد نگرشــی متفــاوت بــه خدمات 
مالــی تصریــح کــرد: بانــک کارآفریــن باید تا پایان ســال 
جاری، زنجیره خدمات سالمت محور خود را تکمیل کند 
و بتوانــد در بخــش دارو، غــذا و ســالمت زنجیــره کاملی 
از خدمــات بانکــی اعــم از صرافــی، لیزینــگ، کارگــزاری، 
تجهیــزات و زیــر ســاخت های مختلف مبتنــی بر فناوری 

اطالعات و دیگر موارد را ارائه کند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

احــکام و الزامــات مربــوط به ســاختار و 
تشــکیالت واحدهــای مبــارزه بــا پولشــویی و 
نحوه احراز صالحیت و عزل یا هرگونه تغییر 
مدیــر ارشــد واحدهــای مبارزه با پولشــویی و 
تأمین مالی تروریســم در اشــخاص مشــمول 
ســال  مصــوب  پولشــویی  بــا  مبــارزه  قانــون 
۱۳۸۶ بــا اصالحات و الحاقات بعدی تصویب 

و ابالغ شد.
بــه گــزارش بانــک مرکزی، دســتورالعمل 
نحــوه تشــکیل و ســاماندهی واحــد مبــارزه با 
پولشــویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها 
و مؤسســات  اعتبــاری غیــر بانکــی« شــامل 
احکام مهمی اســت که در ادامه به آن اشــاره 

می شود.
 براســاس این دســتورالعمل مؤسســات 
اعتبــاری مکلــف  هســتند واحــدی را بــا عنوان 
مالــی  تأمیــن  و  پولشــویی  بــا  مبــارزه  واحــد 
و  تأســیس  مســتقل  صــورت  بــه  تروریســم 
وظایــف آن واحــد را از ســایر واحدهــا تفکیک 
کننــد. ســاختار ســازمانی واحــد مذکــور بایــد 
هم تــراز با باالترین ســطح واحدهای عملیاتی 

تنظیم شود.

واحــد  پیشــنهادی  ســازمانی  ســاختار 
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمین مالی تروریســم 
هریــک از مؤسســات اعتبــاری بایــد پــس از 
تصویــب در هیــأت مدیــره مؤسســه اعتباری، 
قالــب  در  اقدامــات  انجــام  بررســی  و  بــرای 

دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود.
واحــد  پیشــنهادی  مســئول  همچنیــن  
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمین مالی تروریســم 
مؤسســه اعتبــاری بایــد عــالوه بــر دارا بــودن 
در  مذکــور  تخصصــی  و  عمومــی  شــرایط 
دســتورالعمل، برای احراز صالحیت تخصصی 
بــه مرکز اطالعات مالــی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی 
صالحیــت تخصصــی توســط مرکــز اطالعــات 
مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی 
بــرای انتصــاب وی در ســمت مســئول واحــد 
مبــارزه با پولشــویی مؤسســه اعتبــاری انجام 
می شــود. بایــد توجه داشــت احــراز صالحیت 
مؤسســه  موردنظــر  فــرد  عمومــی  و  امنیتــی 
مســئول  ســمت  در  انتصــاب  بــرای  اعتبــاری 
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمین مالی تروریســم 
طریــق  از  و  اعتبــاری  مؤسســه  توســط  بایــد 

اســتعالم از  مراجــع ذی ربــط در قانون مبارزه 
با پولشویی انجام شود.

بانــک مرکــزی در آخرین اقدام با نظارت 
هوشــمند بــر تراکنش هــای بانکــی، برخــی از 
تراکنش هــای غیرمعمــول که هــدف قانونی یا 
اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها 
و قرائــن قــوی دال بــر وقــوع تخلــف و انجــام 
بوده انــد  غیرقانونــی  و  غیرمجــاز  معامــالت 
وجــوه  کــردن  مســدود  ضمــن  و  شناســایی 

مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
بررســی های بانــک مرکــزی حاکــی از آن 
است که تعداد قابل مالحظه ای از حساب های 
ســپرده بانکی دارای تراکنش های مشکوک به 
پولشویی، در شمول حساب های اجاره ای قرار 
دارنــد. در ایــن حســاب ها، افراد کالهبــردار با 
فریــب صاحبــان حســاب های بانکی اقــدام به 
اجاره حساب بانکی اشخاص  کرده و متعاقباً 
اقدام به تســویه وجوه مربوط به فعالیت های 

غیرمجــاز خود از طریق آن ها می کنند.
از ایــن رو، بانــک مرکــزی ضمــن اعــالم 
مجــدد این کــه مســئولیت تمــام تراکنش هــا و 
مبادالتــی کــه از طریق حســاب و کارت بانکی 

انجــام می شــود بــر عهــده دارنــده آن اســت، 
حســاب های  صاحبــان  کــه  می شــود  متذکــر 
اجــاره ای عــالوه بــر این کــه بایــد نــزد مراجــع 
قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاســخگو 
باشــند، ممکــن اســت از برخــی حمایت هــای 
اجتماعــی نظیــر دریافــت یارانه هــای نقــدی و 

غیرنقدی محروم شوند.
 بنابرایــن بــه همه مــردم و اتباع خارجی 
اکیــدا توصیــه می شــود ضمــن دقــت کامل در 
ارائــه وکالت به اشــخاص ثالث بــرای دریافت 
خدمــات بانکــی، در صــورت ارائــه وکالــت بــه 
اشــخاص ثالــث بــرای انجــام خدمــات بانکــی، 
بایســتی نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت 
آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت 
نامــه  هــای کلــی و تــام االختیــار بــه اشــخاص 
ثالــث پرهیــز شــود، تاکید می شــود دارندگان 
کارت هــای بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ 
شــرایطی، پیشــنهاد اجــاره حســاب یــا کارت 
بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب 
جــدی ناشــی از فعالیــت هــای خــالف قانونــی 
کــه از طریق حســاب هــا یا کارت هــای بانکی 

اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

بــه میزانی کــه پلتفرم هــای تامین مالی 
زنجیــره ای توســط بانک ها توســعه پیدا کند، 
اوال مشــتری می تواند به صورت غیرحضوری 
به طــور  را  زنجیــره ای  مالــی  تامیــن  خدمــات 
کامــل دریافــت کند و دوما بانــک هم کارمزد 
ارائــه خدمــات را دریافــت خواهــد کــرد کــه 

ریسکی ندارد.
حمیــد آذرمنــد، مدیــر اداره تأمیــن مالی 
زنجیــره تولیــد بانــک مرکــزی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ایبِنــا بــا اشــاره بــه نحــوه دریافــت 
توســط  زنجیــره ای  مالــی  تامیــن  خدمــات 
مشتریان گفت: در حال حاضر 4 بانک عامل، 
پلتفرمــی را تحت عنوان scf platform آماده 
کرده انــد کــه مشــتری در آن ثبت نــام و کل 
فرایند دریافت خدمات تامین مالی زنجیره ای 

را از طریق آن پلتفرم تا انتها طی می کند. 
وی افــزود: در حــال حاضر این پلتفرم ها 
در چنــد بانــک آماده ارائه خدمات اســت و ما 
ســایر بانک ها را هم تشــویق کرده ایم که هم 
یــک واحــد متناظر بابت ارائــه خدمات scf در 
ســاختار بانــک ایجــاد کننــد و هــم اینکــه اگــر 
پلتفرم هایــی دارنــد آن را توســعه دهنــد. اگــر 

هــم ندارنــد، یا ایجــاد کنند یا خدمــات مربوط 
به این پلتفرم ها را از سایر بانک هایی که این 

زیرساخت را ایجاد کردند، دریافت کنند. 
آذرمنــد با بیان اینکه ورود مشــتریان به 
این سیســتم و دریافت خدمات از طریق این 
پلتفرم هایی خواهید بود که بانک ها آن را به 
مشــتریان معرفی می کننــد، افزود: به میزانی 
کــه پلتفرم هــای تامین مالی زنجیره ای توســط 
بــه مشــتریان  پیــدا کنــد و  بانک هــا توســعه 
معرفــی شــود، منافع چندجانبــه و متقابلی را 
به دنبال خواهد داشت؛ اوال مشتری می تواند 
بــه صــورت غیرحضــوری خدمات تامیــن مالی 
زنجیــره ای را به طــور کامــل، از همــان ابتــدا تا 
انتهــای فراینــد دریافت کند و دوما برای بانک 
هم این منافع را دارد که کارمزد ارائه خدمات 

را دریافت دریافت خواهد کرد. 
بــه گفتــه وی، ایــن کارمزد ریســکی برای 
بانــک نــدارد و می توانــد کمــک کنــد تــا جریان 
درآمــدی بانک هــا یــک ثباتی پیــدا کند. ضمن 
اینکــه ایــن پلتفرم هــا می توانــد امــکان رصد و 
پایــش را بــرای نهادهای ناظر و به طور خاص، 

بانک مرکزی فراهم کند.

مدیــر اداره تأمیــن مالــی زنجیــره تولیــد 
بانــک مرکــزی تصریح کرد: بــا توجه به این که 
ایــن پلتفرم ها قرار اســت بــه صورت برخط به 
ســامانه های بانــک مرکزی متصل باشــند، لذا 
نظــارت و رصدپذیــری گــردش مالــی در تامین 
طریــق  ایــن  از  می شــود  را  زنجیــره ای  مالــی 

به طور کامل محقق کرد. 
آذرمنــد خاطرنشــان کــرد: در روش هــای 
فعلــی، کل تامیــن مالی ســرمایه در گــردش یا 
مبتنــی بــر دریافــت تســهیالت از بانک هاســت 
که فشار را بر منابع و ترازنامه بانک ها تشدید 
می کند و یا اینکه بنگاه هایی که امکان دریافت 
تســهیالت از سیســتم بانکی ندارند، ناچارند از 
بــازار غیررســمی تامیــن مالی شــوند که هزینه 
تامین مالی را برای بنگاه به شدت باال می برد و 

یک ریسکی را به اقتصاد تحمیل می کند. 
مالــی  تامیــن  در  امــا  داد:  ادامــه  وی 
زنجیــره ای فــارغ از اینکــه فرآیندهــا تســریع و 
تســهیل می شــود، انواع ابزارهای تعهدی هم 
به عنــوان ابزارهــای تامین مالی بــه این جعبه 
نمونــه  به عنــوان  شــد.  اضافــه خواهــد  ابــزار 
ابــزار گام، بــرات الکترونیکی، اعتبار اســنادی 

داخلــی مــدت دار و ضمانتنامه تعهد پرداخت، 
ابزارهــای تعهــدی هســتند کــه بــدون اینکــه 
منابع بانک درگیر شود، بنگاه ها می توانند در 
یک فرایند بســیار ســهلی بعد از این که وثیقه 
را نــزد بانــک توثیــق کردنــد از ایــن ابزارهــای 

اعتباری استفاده کنند. 
مدیــر اداره تأمیــن مالــی زنجیــره تولیــد 
بانــک مرکــزی اظهــار کــرد: ابــزاری کــه بــه این 
شــکل صــادر می شــود، در اختیــار فروشــنده 
فروشــنده  آن  و  می گیــرد  قــرار  اولیــه  مــواد 
به عنــوان ذینفــع می توانــد ایــن ابــزار را بابــت 
خریــد مــواد اولیــه خــود در زنجیــره به گردش 
دربیــاورد یــا می توانــد در سررســید وجــه آن 
را از بانــک کــه تضمیــن کــرده، دریافــت کنــد. 
یــا اینکــه هــر زمــان اراده کنــد می توانــد بــرای 
تامیــن نقدینگــی مورد نیــاز در بــازار ثانویه ای 
که برای ســاخت آن ابزار تعریف شــده، آن را 
به فروش برســاند. این روش فشــار بر منابع 
بانک هــا را تــا حد بســیاری کاهــش می دهد و 
ســهولت دسترســی بــه ابزارهای تامیــن مالی 
را نیــز بــرای بنگاه هــا بــه میــزان قابــل توجهی 

افزایش خواهد داد.

معاون فناوری اطالعات شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی از واریــز ســود ســهام عدالــت در ۳۰ 
جامانــدگان  گفــت:  و  داد  خبــر  اردیبهشــت 
دریافــت واریــز قبلــی تــا آخــر هفته نســبت به 

ثبت شماره شبای خود اقدام کنند.
 محمود حســنلو معــاون فنــاوری اطالعات 
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی و تســویه وجوه 
دربــاره  تلویزیونــی  زنــده  برنامــه  در  )ســمات( 
جامانــدگان دریافت ســود ســهام عدالت گفت: 
بیــش از دو میلیــون نفــر از ســهامداران ســهام 
عدالــت به دلیل نداشــتن شــماره شــبای معتبر 

سود سهام عدالت برای آنها واریز نشد.
وی افزود: این افراد باید به سامانه سجام 
مراجعــه کــرده، ثبت نام و اطالعات خود را وارد 

کنند تا سود سهام عدالت شأن واریز شود.
شــرکت  اطالعــات  فنــاوری  معــاون 
ســپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ادامه داد: 
اگــر کســانی کــه ســود ســهام عدالت بــرای آنها 
واریز نشــده توانایی ثبت نام در سامانه سجام 
را ندارنــد بــه ســامانه ســهام عدالــت مراجعــه و 
اقدام به تکمیل اطالعات و ویرایش شماره شبا 

برای دریافت این سود کنند.
حســنلو در پاســخ به این پرســش که چرا 
برخی افرادی که ســال گذشــته برای آنها ســود 
ســهام عدالت واریز شــد امســال نتوانستند آن 
را دریافــت کننــد، اظهــار کــرد: ممکــن اســت در 
این یک سال حساب این افراد از سوی بانک ها 
مســدود شده باشد، همچنین عده محدودی از 

دارنــدگان حســاب بانکــی در بانک هــای ادغامی 
در بانک ســپه شــماره شــبای معتبر نداشــتند و 
بانک سپه نتوانست آنها را شناسایی کند. این 
عــده از افــراد در صورتــی که در ســامانه ســجام 
ثبــت نــام کرده انــد می توانند با مراجعــه به این 
ســامانه شــماره شــبای خود را ویرایــش کنند تا 

ســود سهام عدالت شأن واریز شود.
ســهام  ســود  بــودن  محفــوظ  دربــاره  وی 
عدالــت کســانی کــه آن را دریافــت نکرده انــد، 
گفــت: قطعــاً ســود ســهامداران عدالت محفوظ 
اســت و در بــازه زمانــی اعــالم شــده تــا پایــان 
آنهــا  اطالعــات  کــه  صورتــی  در  اردیبهشــت 

شناسایی شود سودشان واریز خواهد شد.
معاون فناوری اطالعات شــرکت ســپرده 

گــذاری مرکــزی و تســویه وجــوه تاکیــد کــرد: 
زمــان واریــز بعــدی ســود ســهام عدالــت 30 

اردیبهشت است.
حســنلو دربــاره ســود دارنــدگان ســهام 
عدالــت کــه فوت شــده اند، بیان کــرد: افرادی 
که فوت شده اند شماره حساب آنها بالفاصله 
از ســوی بانک مســدود می شود و سود سهام 

برای آنها قابل واریز نیست.
اردیبهشــت  پایــان  تــا  داد:  ادامــه  وی 
امســال با کمک قوه قضائیه ســامانه جدیدی 
برای شناســایی وراث دارندگان ســهام عدالت 
فوت شــده راه اندازی می کنیم و ســود ســهام 
ارث  قانــون  نســبت  بــه  وراث  بــرای  عدالــت 

تقسیم و واریز می شود.

معاون توســعه شــرکت بورس اوراق بهادار 
تهــران با بیان اینکه زمانی معامالت روزانه بازار 
ســرمایه کمتــر از 5۰ هــزار معاملــه بــود، گفــت: 
در ســال ۹۹ ایــن عــدد بــه بیــش از ســه میلیون 
رسید و اگر بازار مسیر خود را به خوبی طی کند 
و شــرایط مناسب فراهم شــود، تعداد معامالت 

روزانه بازار به اعدادی چشمگیری می رسد.
ســرمایه  بــازار  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
)ســنا(، »علــی عبــاس کریمــی« امــروز )شــنبه( 
افــق  در  انســانی  ســرمایه  جایــگاه  ســمینار  در 
پیش روی بازار ســرمایه به تحوالت عظیم بازار 
ســرمایه در ســال های اخیر اشــاره کرد و افزود: 
در طــی چنــد ســال گذشــته بــا رشــد و توســعه 
بازارهــا، ابزارهــا و فناوری هــای مــورد اســتفاده 
اســتفاده  ســنتی  رویکــرد  مالــی،  بازارهــای  در 
از منابــع انســانی بــا فرصت هــا و چالــش هایــی 

همراه بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: تحــت تاثیــر تحــوالت 
ســریع بازارهــای مالــی از یــک ســو اســتفاده از 
نیروی انسانی سنتی کاهش پیدا کرد و از سوی 
دیگر دسترســی بــه نیروهای متخصص با چالش 
مواجــه شــد. در یــک دهــه گذشــته معامــالت بــا 
عددهای بســیار پایین و با سیســتم های ســنتی 
انجــام مــی شــد امــا اکنــون معامــالت بــه صــورت 

آنالیــن و از طریــق نوآوری های پیشــرفته در حال 
انجام است.

معاون توســعه شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهــران معتقد اســت کــه این تحــوالت و تغییرات 
در مهمترین ســرمایه بازارهای مالی یعنی نیروی 
انســانی و مهــارت هــای نیــروی انســانی نشــان 
هوشــمند  معامــالت  حــوزه  شــود.در  مــی  داده 
دنیا، آمارها کامال واضح اســت و شــاهد هســتیم 
کــه معامــالت الگوریتمــی بیــش از ۷۵ درصــد از 

معامالت را به خود اختصاص می دهد.

بازارگردانی خودکار معامالت 
بازار سرمایه

معامــالت  خــودکار  بازارگردانــی  کریمــی 
در ایــن بــازار را دیگــر تحــول انجــام شــده در این 
بــازار دانســت و گفــت: زمانــی کــه معامــالت بــه 
صــورت الگوریتمــی انجام می شــود نیاز اســت تا 
فعالیت هایی که در حوزه معامالت هســتند خود 

را با تغییرات ایجاد شده همراه کنند.
معاون توســعه شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهران به موضوع تعیین الزامات و هوشمندسازی 
مدیریــت نظــارت بــر بــازار اشــاره کــرد و گفــت: 
امــروزه اقدامــات مربوط بــه گزارش دهی اتفاقات 
به صورت هوشمند انجام می شود و نیازمندیم تا 

کنترل معامالت بازار با بهره گیری از فن آوری های 
نوین صورت گیرد.

وی ادامــه داد: اکنــون پیشــرفت ایــن بــازار 
بــه حدی اســت که دیگر احــراز هویت و اطالعات 
ســنجی مشــتریان بــا مراجعــه ســرمایه گذاران به 

کارگزاری ها انجام نمی شود.
از  بســیاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کریمــی 
تغییــرات بــازار ســرمایه رو به جلــو در حال انجام 
اســت، گفــت: تاکنــون شــاهد خدمــات مبتنی بر 
نیــروی انســانی بوده ایــم و اکنون نیروی انســانی 
بایــد خــود را بــا مهــارت هــای جدیــد وفــق دهــد. 
امــروزه خدمــات مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و 
فناوری هــای نویــن مورد بحث اســت؛ بنابراین به 
مراتب تغییر مهارت های منابع انســانی نیز مورد 

نیاز خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از مهارت هــا برای 
منابع انســانی فعال در بازار ســرمایه نیاز اســت 
کــه بایــد آنهــا را در ســاختارها گنجانــد و نیــروی 
انســانی در ایــن جهــت مــورد تقویت واقع شــود، 
ســامانه های  طراحــی  ماننــد  مســایلی  گفــت: 
هوشــمند پیــش معامالتــی، معامالتــی، نظارتــی، 
بــا اســتفاده از  بــازار ســرمایه  پســامعامالتی در 
فنــاوری هــای نوین، آشــنایی با انــواع روش های 
حفظ امنیت کاربران در بسترهای نوین معامالتی 

الگوریتم هــای  بازبینــی  و  طراحــی  توانایــی  و 
معامالتــی، نظارتــی و تحلیــل در بــازار ســرمایه، 
تقویــت الگوریتم هــای معامالتــی ، الگوریتم هــای 
نظارتــی و تحلیلــی از جملــه مــواردی هســتند که 
نیــروی انســانی بایــد در جهت آنهــا حرکت کند و 

آموزش ببیند.

اعمال استانداردهای جدید برای 
حرکت بازار به دور از انحراف ها

کریمــی بــا بیــان اینکــه بایــد اســتانداردهای 
جدیــد بــرای ایــن ســاز و کارهــا ماننــد کشــورهای 
پیشرفته دیده شود، گفت: برای این فناوری های 
جدید، اســتانداردها و مقررات جدید تبیین شده 
است تا بازار بتواند مسیر خود را به دور انحراف 

و دستکاری طی کند.
معاون توســعه شــرکت بــورس اوراق بهادار 
امنیــت سیســتم های  کــه  اســت  معتقــد  تهــران 
معامالتــی بســیار مهــم اســت و نیــروی انســانی 

آینده باید نسبت به آنها مجهز شود.
وی بــا بیــان اینکــه تــا چنــد وقــت گذشــته 
معامــالت روزانــه بازار ســرمایه کمتــر از ۵0 هزار 
معاملــه بــود و اطالعاتــی که به دســت می آمد به 
ســادگی قابل جمــع آوری و تحلیــل بودند، گفت: 
در ســال 99 ایــن عــدد بــه بیــش از ســه میلیــون 

رســید، اگر بازار مســیر خود را به خوبی طی کند 
و شــرایط مناســب فراهم شــود در معامالت این 

بازار به اعدادی چشمگیر دست پیدا می کنیم.
کریمــی ادامــه داد: تببیــن مقــررات مربــوط 
به نحوه اســتفاده از فناوری های نوین، ســرمایه 
منابــع  توانمنــد ســازی  و  آمــوزش  بــرای  گــذاری 
انســانی در همــه ســطوح بــازار ســرمایه، جــذب 
نیروهــای جدید متخصص در حــوزه فناوری های 
نویــن جــزو اقداماتــی هســتند کــه در بازارهــای 
ســرمایه پیشــرفته انجــام شــده اســت و مهــارت 
نیــروی انســانی را مــی توانند همگام بــا تغییرات 

فناوری ارتقا دهند.
معاون توســعه شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز مالــی مــی تواند 
باشــد،  کننــده  کمــک  انســانی  منابــع  حــوزه  در 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه باید ضمــن ارائه 
راهکارهــا، نهادهایــی بــه کار گرفتــه شــوند کــه 
بتوانند در بازار سرمایه، آموزش های الزم را برای 
بهــره گیــری از فنــاوری های جدیــد فراهم کنند و 

به نیروهای تخصصی ارائه دهند.
وی گفــت: امیدواریــم در آینده با کمک این 
اقدامــات بــازار ســرمایه و بــازار مالــی هوشــمند، 
گســترش یافته، شــفاف و به دور از دستکاری ها 

را داشته باشیم.

افزایش چشمگیر معامالت روزانه بورس

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم ابالغ شد

تاریخ واریز سود سهام عدالت، ۳۰ اردیبهشت

پلتفرم های تامین مالی زنجیره ای به نفع مردم 
و بانک ها
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 تقدیر از روابط عمومی
فوالد هرمزگان

مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان از تالش هــای روابــط 
عمومی این شرکت در راستای انجام وظایف و رسالت 
ســازمانی خــود قدر دانی و جهــاد تبیین را جزو وظایف 

روابط عمومی عنوان کرد. 
ایــن  عطــاهللا معروف خانــی در شــورای معاونــان 
شــرکت بــا تبریــک هفتــه ارتباطــات و روابــط عمومــی و 
تاکیــد بــر اینکــه تعامــات ارزش افزا با جامعــه و ارتقای 
تصویــر بیرونــی شــرکت جزو اهــداف اســتراتژیک فوالد 
هرمــزگان اســت، از تاش هــای صــورت گرفتــه در حوزه 
اطــاع رســانی، ارتباطــات و تعامــات بــرون ســازمانی 
قدردانــی کــرد. وی انعــکاس اخبــار موفقیت های صورت 
گرفتــه بــه جامعــه و  افــکار عمومــی که حاصــل تاش و 
کوشــش همه کارکنان ســختکوش فوالد هرمزگان بوده 
اســت را در راســتای جهــاد تببیــن و رهنمون هــای مقــام 
معظــم رهبــری دانســت و گفــت: در جنــگ رســانه ای 
تاش دشــمن  این اســت که شــناخت جامعه و تحلیل 
جامعه ایرانی را از انقاب اســامی و جمهوری اســامی 
تغییــر دهنــد. در خنثی کــردن این اقدام، دســتور جهاد 

تبیین یک اقدام هوشمندانه بود. 
او با بیان اینکه تشــریح دســتاوردها و موفقیت ها 
، اقدامی موثر و صحیح در ارتقای سطح اعتماد جامعه 
به تولید داخل و توان غیورمردان ایرانی اســت، گفت : 
روابط عمومی فوالد هرمزگان با تولید محتوای موثر در 
بیــان دســتاوردهای صنعتی فوالد هرمــزگان این وظیفه 

را به خوبی انجام داده است . 
بــه نقــش  ادامــه  فــوالد هرمــزگان در  مدیرعامــل 
توســعه در اشــتغال زایی و آثــار آن در جامعــه اشــاره و 
اظهار کرد: باید تمرکز تمامی ارکان فوالد هرمزگان پس 
از تولید جاری، بر توسعه و پیشبرد پروژه های توسعه ای 
باشــد. وی  فرمان مقام معظم رهبری در شــعار سال را 
هــدف نهایــی ســال جــاری عنوان کــرد و گفت بــا برنامه 
ریــزی صحیــح و راهبردهــای مدیریتــی بر تحقــق تولید، 

اشتغال زایی و دانش بنیان تاش خواهیم کرد.

خبـــــــــــــــــر

شناسه :    1317280  دوم(آگهی مناقصه عمومی 
 نوبت

(

مفاد فراخوان مناقصه:
اداره كل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در نظردارد به استناد قانون برگزاری 
مناقصـات و آئیـن نامـه  هـای اجرایـی آن ، مناقصـات عمومـی ذیـل بـا مشـخصات منـدرج در 
اسـناد مناقصـه را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد، بدیـن منظـور از 
کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که صالحیت و سوابق اجرایی و تخصصی موضوع را دارا 
می باشـند دعوت می نماید  جهت کلیه مراحل برگزاری مناقصات به درگاه سـامانه تدارکات 

الکترونیکـی دولـت )سـتاد ایـران( بـه آدرس www.setadiran.ir مراجعـه نمایند . تاریخ انتشـار 
فراخـوان در سـامانه تاریـخ  1401/02/27 مـی باشـد .

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :  ساعت 14 مورخه 1401/02/31
آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :  ساعت 14 مورخه 1401/03/16

گشایش پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 9 مورخه  1401/03/17 می باشد.
گشایش پاکات پیشنهاد قیمت : ساعت 9 مورخه 1401/03/21 می باشد .

مبلـغ تضمیـن شـركت در فراینـد ارجـاع کار : مطابـق مبلـغ ذكـر شـده فـوق كـه به صـورت اصل 
فیـش واریـز وجـه نقـد بـه حسـاب سـپرده بانکـی اداره کل، ضمانتنامـه بانکـی به نفـع کارفرما ، 
اوراق مشاركت بی نام و یا یکی از صورتهای  مشروحه  براساس بخشنامه شماره 123402/ت 
50659 ه تاریـخ 09/22/ 94 تصویـب نامـه هیئـت وزیـران اسـت کـه بایـد همـراه بـا اسـناد 
مناقصـه ضمـن بارگـذاری در سـامانه درپاکـت ))الـف(( بصـورت فیزیکـی بـه دسـتگاه مناقصـه 

گزار تسـلیم شـود.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- درج آگهـی جهـت اطـالع بـوده و هیچگونـه تعهـدی را بـرای دسـتگاه مناقصـه گزار ایجاد نمی 

کنـد و همچنیـن کارفرمـا مختـار بـه لغو یا تمدید مناقصات می باشـد.
2- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

3- ایـن آگهـی در سـایت پایـگاه ملـی مناقصـات بـه نشـانی http://iets.mporg.ir قابـل رویـت 
می باشـد.

اطالعات تماس اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس استان البرز جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :

آدرس: كـرج ،عظیمیـه،  بلـوار اقاقیـا ،ضلـع شـمال میـدان بعثت،خیابـان سـرو ، کدپسـتی : 
32531662 : : 32518802   فاکـس  تلفـن   31558-75611

مبلغ تضمين شركت در 
فرآیند ارجاع کار )ريال( مبلغ برآورد  )ريال( محل تامين اعتبار شماره مناقصه نوع قرارداد محل اجرا عنوان پروژه

ف
ردي

5/310/000/000 106/191/998/857
پرداخت تمام مبلغ مناقصه بصورت نقدی خواهد بود با 
عنوان طرح محرومیت زدایی به شماره طرح 1801027013 1401/6 زیر بنایی ناحیه 4 کرج

مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی تکمیل مدرسه کیانمهر 1

اداره كل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان البرز

شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای بشرح جدول ذیل را از طریق سامانه ستاد واگذار نماید. لذا از 
شرکتهای خدماتی پیمانکاری واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 7-08432230120 داخلی 

222 امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید. در ضمن مبالغ تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد. 
تذکر: پرداخت هزینه آگهی های مناقصه به عهده برنده می باشد.

تذکر: الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام می گیرد 
و فقط ارائه اصل ضمانت نامه )پاکت الف( عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع مقدس، 

شرکت آب وفاضالب استان ایالم، دفتر حراست الزامی می باشد.
مهلت دریافت )دانلود( اسناد از تاریخ: 1401/02/24 لغایت 1401/02/28 ساعت 14 ب.ظ

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ: 1401/03/10 ساعت 14 ب.ظ
زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه: تاریخ 1401/03/11 ساعت 10 ق.ظ

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

 دوم(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید به شماره 1401/26503
 نوبت

(

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

مبلغ تضمین )ریال(مدت پیمانعنوان مناقصه – شهرستان محل اجراشماره

واگذاری عملیات شناسائی و قطع انشعابات غیرمجاز در شهر ایالم و حومه- 1401/26503
12670.000.000شماره مناقصه: 1401/26503 مناقصه بار اول

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
1- محل و مکان اجرای کار: : اهواز- مرکز انتقال نفت شهید چمران

2- مدت اجرای کار: 3 ماه 
3- نام دستگاه نظارت: اداره عملیات کاال 

شرایط و مدارک شرکت در مزایده :
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق جدول پایین صفحه  بصورت یک یا ترکیبی از 
ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست به شماره شبا 
IR 360100004101046838162801 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایران واریز گردد ضمنا" تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد .
1-  درج کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد.
2- درج کد ملی جهت اشخاص حقیقی و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد.

3- ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ پیشنهادی برنده مزایده. 
4- طول تقریبی لوله های 30 اینچ 12 متر میباشد.

5- تعداد ، متراژ ، وزن و مقدار کلی اعالم شده با تلورانس مثبت و منفی10% میباشد و باسکول تعیین 
کننده میزان و بهای نهایی لوله ها میباشد.

6- قیمت هریک کیلوگرم به عنوان پیشنهاد اعالم گردد.

زمان و نحوه  دریافت اسناد مزایده  از سامانه: شرکت کنندگان مهلت دارند  تا ساعت 14:30 مورخ 
 www.setadiran.ir  1401/03/07 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد( به نشانی

نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و 
الزم است مزایده  گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء 
الکترونیکی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 1456-021 تماس حاصل فرمایند.

زمان و مهلت تکمیل و بارگزاری پیشنهاد در سامانه :شرکت کنندگان می بایست تا ساعت 14:30 مورخ 1401/03/17  
نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام و اصل پاکت الف 
)ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار( الک و مهر شده را به دفتر کمیسیون مناقصات به آدرس  تهران – خیابان 
سپهبد قرنی-نرسیده به خیابان سپند-پالک 188 طبقه هشتم در مهلت مذکور تحویل و رسید مربوطه دریافت نمایند.
زمان و محل گشایش پاکات : پیشنهادهای واصله در ساعت 10:30 مورخ 1401/03/22 در محل کمیسیون 
مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پالک 188-  طبقه هشتم از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد.
زمان ومکان جلسه توجیهی : جلسه توجیهی با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار، در تاریخ 
1401/03/11 از ساعت 09:00 صبح الی 13:00 به نشانی: پلیس راه اندیمشک-چهارشیر-قبل از پل کیان 

آباد-دست چپ-مرکز انتقال نفت شهید چمران برگزار میگردد.

روابط عمومی  انتشار نوبت اول : 1401/02/26                      نوبت دوم : 1401/02/31

شناسه : 1315107
ت اول(آگهی مزایده عمومی )1001001105000002(

 نوب
(

www.shana.ir                                                    www.setadiran.ir                                                    www.ioptc.ir
 ضمناً متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  61640504-021 و 61640185-021 تماس حاصل فرمایند

ف
مبلغ ضمانت نامه شركت در مزايده)ريال(وزن هر شاخه متراژشاخهشرح كاالردي

891068kg 1593لوله با قطر 30 اینچ به ضخامت 281/. اینچ و طول تقریبی 12 متر1
2/827/210/500

10812121767kgلوله با قطر 30 اینچ به ضخامت 312/. اینچ و طول تقریبی 12 متر2

و  خطوط  سرویس  و  نزدیک  از  بازدید  خدمات  انجام  سپاری  برون  موضوع: 
پست های حوزه بهره برداری شرکت بصورت خط گرم در ناحیه شرق )در محدوده 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز(
دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا: یکسال شمسی
ریال   10.000.020.000 مبلغ  حدوداً  مناقصه  موضوع  کل  برای  اولیه:  برآورد 

میباشد.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ایران: از تاریخ 1401/02/28 لغایت 

1401/03/11 با واریز وجه به مبلغ پانصد هزار ریال
بایست  می  پیشنهاددهندگان  در سامانه ستاد:  پیشنهادات  بارگذاری  مهلت 
ضمن بارگذاری کلیه مدارک )پاکات الف ، ب و ج( و زونکن ارزیابی در سامانه 
ستاد تا ساعت 12 ظهر مورخ 1401/03/28، نسبت به ارسال اصل پاکت الف به 
صورت الک و مهر شده ظرف همان مهلت به دبیرخانه این شرکت واقع در تبریز: 
کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

– طبقه اول اقدام نمایند.
)بعدد(  مناقصه  موضوع  کل  برای  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  کل  مبلغ 

825.001.000 ریال.
- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و داشتن ظرفیت 

کار آزاد الزامی است.
ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی.

ساعت، روز و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی:
روز یکشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1401/03/29 و محل قرائت به آدرس تبریز، 
کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران ، تلفن 49 – 33328946 طبقه 

ششم ، سالن جلسات برگزار خواهد شد.
زمـان و محـل قرائـت پاکتهـای مناقصـه )الـف ، ب و ج( بـه شـرط کسـب حداقـل 

امتیـاز الزم )حداقـل 65( از ارزیابـی کیفـی:
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 طبقه ششم ساختمان مرکزی شرکت 

توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 
و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید:

،http://Iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصه
 http://www.tavanir.org.ir سایت توانیر

 http://www.toztab.ir و سایت توزیع برق تبریز
شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(انتشار نوبت اول : 1401/02/26 نوبت دوم : 1401/02/27

شناسه : 1317741
ت اول(مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 نوب
(

شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(

بین المللــی  مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
همراه جاده ریل دریا با تاکید بر ضرورت بررسی 
چالش هــا و موضوعــات مرتبــط با صنایــع مختلف 
بــه منظــور ارائــه راهــکار و طرح هــای مناســب و 
اعــالم کــرد احــداث  بــا آن حــوزه  بــه روز مرتبــط 
اســکله و پایانــه مــواد فلــه معدنی در بندر شــهید 
تامیــن واگــن و لوکوموتیــو و همچنیــن  رجایــی، 
توســعه شبکه ریلی کشــور را به عنوان مهم ترین 
پروژه های »هیمکو« نام برد و تاکید کرد: با اجرا 
و بهره برداری از این طرح ها نه تنها شاهد تسریع 
و تسهیل در حمل ونقل نهاده های تولید و عرضه 
محصوالت به بازارهای ملی و بین المللی می شود 

کــه بــا کاهــش هزینه هــای تولیــد قــدرت رقابــت 
شــرکت های معدنــی را در عرصه هــای بین المللــی 
افزایــش می دهــد؛ عــالوه بــر آن از نظــر محیــط 
زیســتی نیــز موجــب کاهــش چشــمگیر آلودگــی  

خواهد شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت مدیریــت 
بین المللی همراه جاده ریل دریا )هیمکو(، محسن 
نادری در حاشیه دوازدهمین همایش و نمایشگاه 
ایــران  آهــن  ســنگ   و  فــوالد  چشــم انداز صنعــت 
گفــت: چنیــن رویدادهایــی که با حضور شــرکت ها 
و برندهــای بــزرگ ملــی و بین المللی صنعت فوالد 
و حوزه های مرتبط برگزار می شــود، عاوه بر اینکه 

بســتری اســت بــرای بررســی موضوعــات مختلــف 
حــوزه فــوالد، فرصتی اســت برای افزایــش تعامل، 
همچنیــن  و  پتانســیل ها  و  دســتاوردها  معرفــی 
ارائــه خدمــات شــرکت ها کــه در نهایــت در تعییــن 
سیاســت های کلــی در ایــن حــوزه نقــش مهمــی را 

ایفا می کند.
توســعه  تــوازن  بررســی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
زیرساخت ها و طرح جامع فوالد یکی از محورهای 
توســعه  و  ایجــاد  اســت،  بــوده  همایــش  اصلــی 
زیرساخت های حمل ونقل را یک موضوع مهم برای 
صنایــع فــوالد و حوزه معــدن توصیف کرد و افزود: 
حوزه لجستیک صنایع و بخش معدن در کشور ما 

متناسب با تقاضای آن توسعه پیدا نکرده است و 
ایــن عــدم توازن بین عرضــه و تقاضا موجب ایجاد 
چالش هــای متعــدد بــرای بخــش معــدن و صنایــع 
معدنــی شــده اســت کــه در صــورت اســتمرار ایــن 
موضــوع می توانــد لطمــه جــدی به صنعــت معدنی 

کشور و به ویژه حوزه فوالد وارد کند.
شــبکه  مناســبترین  هیمکــو  مدیرعامــل 
حمل ونقل برای بخش معدن، شبکه ریلی دانست 
و افزود: اکنون بیشترین سهم در استفاده از این 
شــبکه مربــوط بــه بخــش معــدن اســت بنابرایــن 
ایجاد، بهبود و توســعه شــبکه ریلی به عنوان یک 
نیاز، مورد توجه شــرکت های بزرگ معدنی کشــور 

قــرار گرفــت و شــرکت های همچون تجلی توســعه 
معــادن و فلــزات، گل گهــر، چادرملــو، ســنگ آهــن 
گهرزمین و شــرکت ســرمایه گذاری امیــد، در قالب 
شرکت »هیمکو« اقدام به سرمایه گذاری و اجرای 
طرح هــای بــزرگ ملی در حوزه حمــل و نقل کردند 
و این شــرکت در حوزه های ســرمایه گذاری و ایجاد 
اســکله اختصاصی صادرات و واردات مواد معدنی 
و محصوالت فوالدی، توســعه و تجهیز ناوگان های 
خدماتــی،  فعالیت هــای  انجــام  نقــل،  و  حمــل 
بازرگانــی و عمرانــی مرتبــط بــا ایجــاد اســکله های 

بندری و سازه های دریایی فعالیت دارد.
همایــش  دوازدهمیــن  اســت،  گفتنــی 

چشــم انداز صنعــت فــوالد و ســنگ آهن ایــران بــا 
حضــور شــرکت ها و فعــاالن حوزه معــدن و صنایع 
معدنــی از ۱۹ اردی بهشــت بــه مــدت ســه روز در 
محــل هتــل المپیــک تهــران برگــزار و بــا تاکیــد بــر 
ریزســاخت ها  توســعه  تــوازن  چــون  موضوعاتــی 
)حمل و نقل، گاز، برق، آب (و طرح جامعه فوالد، 
قیمت گــذاری  نظــام  در  حاکمیتــی  سیاســت های 
ارکان زنجیــره فوالد،چالش هــای نهادهای مختلف 
)منابــع طبیعــی، محیــط زســیت( با بخــش معدن، 
اهمیــت حوزه اکتشــاف، امنیت ســرمایه گذاری در 
این حوزه و بررســی طرح جامع اســتراتژی توســعه 

صنعتی برگزار شد.

كــردن  عملیاتــی  بــرای  روســی  هیــات 
تفاهم نامــه تامیــن روغن خــام با اســتقبال دكتر 
شــركت  عامــل  مدیــر  خیابانــی،  كاظمــی  امیــر 
مارگاریــن، هیــات مدیره، معاونیــن و مدیران در 

شركت مارگارین حضور پیدا كردند.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت مارگارین، 
تولیــد  روغــن، چرخــه  تولیــد  كنونــی  شــرایط  در 
كارخانه هــا در گــرو تامیــن روغــن خــام می باشــد 
كه مدیر عامل شــركت مارگارین تمام تاش خود 
را در  زمینه تامین روغن خام  با ســفر به كشــور 

روســیه کــرده اســت و در دیــدار بــا هیات روســی 
موفــق بــه انعقــاد تفاهم نامه هایی شــد كه اكنون 
نمایندگان روسیه برای عملیاتی كردن تفاهم نامه 
پیشــین و تامین بدون واســطه و مســتقیم روغن 

خام  وارد شركت مارگارین شدند.
مدیــر عامــل شــركت مارگارین بــا عرض خیر 
مقــدم بــه میهمانان اظهار كرد: در شــرایط كنونی 
مهم تریــن مســاله تامیــن روغن خام و رســیدن به 
تولیــد حداكثــری روغــن مصرفــی مــی باشــد كه از 
هیات روسی تشكر می كنم كه در این زمینه با ما 

همــكاری الزم را دارنــد و امیدوارم كــه با عملیاتی 
كــردن ایــن تفاهم نامــه شــاهد حــذف واســطه ها 
باشــیم  خــام  روغــن  واردات  زمینــه  در  دالالن  و 
و موانــع موجــود در چرخــه تولیــد روغــن هــر چــه 

سریع تر برداشته شود.
كاظمــی خیابانــی افــزود: بــا توجــه بــه قــول 
مساعدی كه هیات روسی دادند در اولین فرصت 
مراحل بارگیری و تخلیه رو غن خام انجام خواهد 

گرفــت و بــا فضــل خــدا و همت تمامــی كاركنان و 
پرســنل مارگارین، تولیدات این شــركت به منظور 
تامین روغن های خوراكی در بازار به صورت انبوه 

توزیع خواهد شد.

ورزشکاران ناشنوای ایرانی با درخشش در 
بازی هــای المپیک، جایگاه کشــورمان را با 4 پله 

ارتقا به رده سوم رساندند.
شــرکت  ارتباطــات  کل  اداره  گــزارش  بــه 
ناشــنوای  ورزشــکاران  ایــران،  ســیار  ارتباطــات 
ایرانــی توانســتند بــا کســب ۴۰ مــدال در بیســت 
و چهارمین بازی های المپیک ناشــنوایان که از ۱۱ 

تا ۲۵ اردیبهشــت ماه سالجاری به میزبانی شهر 
»کاشــیاس دوســول« برزیل برگزار شــد، جایگاه 
»ایران« را در این دوره از رقابت ها به مقام سوم 

ارتقاء دهند.
کاروان اعزامــی »صدای ایران« که با شــعار 
»موفقیــت در ســکوت« و حمایــت همراه اول، با 
۱۴۰ نفر در رشــته های فوتبال، والیبال ســاحلی، 

دوومیدانــی،  فرنگــی،  و  آزاد  کشــتی  جــودو، 
تیرانــدازی )مردان و زنان(، کاراته )مردان و زنان( 
و تکواندو )مردان و زنان( در این بازی ها شــرکت 
کرده بود، توانســت در پایان جایگاه کشــورمان را 
با چهار پله ارتقاء نسبت به دوره گذشته، به رده 

سوم جدول مدالی برساند.
ورزشکاران ایرانی حاضر در این رویداد بین 

المللــی، بــا کســب ۱۴ مــدال طا، ۱۲ مــدال نقره 
و ۱۴ مــدال برنــز توانســتند رتبــه ســوم را بعــد از 
کشــورهای اوکراین و ایاالت متحده آمریکا، برای 

کشورمان به ارمغان آورند. 
ضمــن اینکــه تیــم  کشــتی فرنگــی ایــران بــا 
کســب ۴ مــدال طــا، یــک نقــره و یک برنــز، برای 
نخســتین بــار قهرمــان ایــن دوره از رقابت هــای 

المپیک ناشنوایان شد.
ورزش  اول  حامــی  عنــوان  بــه  اول  همــراه 
ایــران کــه هــم اکنــون عــاوه بــر تیم هــای ملــی 
ناشــنوایان، حامی رســمی تیم های ملی کشــتی و 
والیبال کشــورمان است، این افتخارآفرینی را به 
ورزشــکاران ناشــنوای کشــور و هموطنــان تبریک 

گفته است.

کاهش هزینه و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی

درخشش ورزشکاران ناشنوای ایرانی در مسابقات المپیک برزیل با حمایت همراه اول 

هیات روسی برای 
عملیاتی كردن تفاهم نامه 

تامین روغن خام وارد 
كارخانه مارگارین شد
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صرفه جویی بیش از 
20میلیون لیتر فرآورده های 

 نفتی با استان اصفهان
در سال 1400

از  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  سرپرســت 
گازرســانی بــه 284 واحــد صنعتــی در راســتای مصوبه 
شــورای اقتصاد طی ســال گذشته خبر داد و اعالم کرد 
که با گازدار شــدن رایگان این تعداد واحد صنعتی، از 
مصــرف بیــش از 20میلیــون و 405 هزار لیتر ســوخت 

مایع پیشگیری شد.
 ابوالقاســم عســکری در دیدار با فرماندار، شهردار 
و شــورای شــهر هرند با اشــاره به گازرســانی به بیش از 
112 شهر، 1067 روستا و بیش از 17 هزار واحد صنعتی 
در ســطح اســتان، گفت: اصفهان در راســتای توزیع گاز 
پس از تهران در رتبه نخست کشور قرار دارد و ساالنه 
بیــش از 22میلیــارد مکعــب گاز طبیعــی، در بخش های 

خانگی، صنعتی و عمومی استان توزیع می شود.
او بــا اشــاره بــه جمعیــت 5 میلیــون نفــری اســتان 
اصفهــان و بیــش از یــک میلیــون و 970 هــزار مشــترک 
گاز طبیعــی، گفت: در صورت اســتفاده از ســوخت های 
مایــع، عــاوه بر ایجــاد مخاطرات آلودگی هوا و زیســت 
محیطــی، ســاالنه یــک میلیون و 100هــزار تانکر 20هزار 
لیتری برای سوخت رســانی به این جمعیت و این تعداد 

مشترک باید در جاده های استان تردد می کردند.
سرپرســت شــرکت گاز اســتان اصفهــان، افــزود: از 
ابتدای شــروع طرح مصوبه شــورای اقتصاد، تعداد 989 
واحد صنعتی و تولیدی تا پايان سال 1400، از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شدند؛ ضمن آن که هم اکنون بيش از 
17هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان گازدار هستند 
که گازرسانی به 284 واحد در سال گذشته انجام شد. 
عســکری، نقــش بــی بدیــل گاز در ســبد انــرژی را قابــل 
توجــه دانســت و افــزود: جایگزینی گاز طبیعی به عنوان 
یکــی از اهــداف اســتراتژیک ایــن شــرکت عاوه بــر حفظ 
محیــط زیســت، در راســتای تحقق شــعار ســال؛ »تولید 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« برای توسعه استان تأثیر 

به سزایی دارد. 
 

لزوم ترویج و فرهنگ سازی 
مشارکت مردم در مصرف 

بهینه برق
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان فارس 
در دیــدار بــا برخــی از خادمیــاران و مســئوالن دفتــر 
نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در اســتان فــارس بــا 
تاکید بر اینکه مشــارکت مردم در مصرف بهینه برق و 
کمــک بــرای عبــور از نقطه اوج تابســتانی باید ترویج و 
فرهنگ ســازی شــود؛ افزود کــه صرفه جویی در مصرف 
برق بخشی از فرهنگ واالی اسالمی است و جامعه ما 

به این فرهنگ اسالمی احترام می گذارد.

یداله حقیقی در این دیدار که با حضور محمدرضا 
رســتمی، معــاون دفتــر آســتان قــدس رضوی در اســتان 
فــارس و قاســم نــوازی و همچنیــن تعــدادی از خواهران 
و بــرادران خادمیــار از این دفتر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی ترتیب یافت، شاخص های صرفه جویی و مصرف 
بهینــه بــرق را برشــمرد و گفــت : راه موفقیــت از بحران 
خاموشــی و گــذر از تابســتان پیــش رو پایبنــد بــودن به 

همین شاخص های مصرف بهینه است.
او برخــی از شــاخص های مصــرف بــرق در ســایر 
کشــورها را یــاد آور شــد و گفــت : بررســی های آماری و 
علمــی مســتند بــه منابــع معتبر بیــن المللــی حکایت از 
آن دارد کــه ایــران در میــان همــه کشــورهای جهــان بــه 
جز ســودان و لیبی از دیگر کشــورهای جهان قیمت برق 
کمتــری از مشــترکان خــود دریافــت می کننــد. دریافــت 
قیمــت بــرق کمتــر نبایــد منجــر بــه ایــن شــود کــه ما بی 
محابــا بــرق مصــرف کنیم و بــه هشــدارهای اوج مصرف 
تابســتانی بی توجه باشــیم، خوشبختانه شــهروندان در 
اســتان فــارس و مناطــق جنوبی به هشــدارها بــی اعتنا 
نیســتند و مصرف بهینه را برای خود یک اصل می دانند 

و به آن پایبند هستند.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان فــارس 
اضافه کرد: ایران در بین کشورهای جهان قیمت بسیار 
پایینــی بــرای بــرق در نظــر گرفتــه اســت، همچنیــن در 
مقایســه بــا کشــورهای منطقــه نیز شــرایط قابــل تأملی 
را بــه لحــاظ قیمــت بــرق رقم زده اســت، این شــرایط در 
جامعــه ما ســبب شــده تا میــزان مصرف برق مشــترکان 
به شــدت باال باشــد و همین موضوع کشــور را در ایجاد 
تعادل میان تولید و مصرف برق به ویژه در ایام پرباری 

با چالش های بسیار جدی روبه رو کرده است.
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استاندار همدان: 
دستگاه های اجرایی استان 

برنامه خود را در راستای 
بهره وری ارائه کنند

همــدان   اســتاندار  فعله گــری،  همدان_ســعیده 
بــا  نخســتین جلســه کمیتــه بهــره وری در ســال ۱40۱ 
اشــاره به اهمیت بهره وری تاکید کرد که باید در بحث 
بهره وری، در دو بخش یکی در حوزه ســاختار، ســازمان 
اداری و دیگــری در بخــش خصوصــی و  و تشــکیالت 

تولید، تفکیک قائل باشیم.
ایــن  کار  دســتور  در  کــه  موضوعاتــی  جملــه  از 
جلســه قــرار گرفــت: نخســت، تشــریح شــرح وظایــف 
کمیتــه بهــره وری اســتانی، دســتور جلســه بعــدی ارائــه 
اســتقرار  در خصــوص  شــده  انجــام  اقدامــات  گــزارش 
چرخه بهره وری توســط دســتگاه های اجرایی ) دانشــگاه 
شــهرک های  شــرکت  منطقــه ای،  آب  علوم پزشــکی، 
صنعتــی و اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری استان( و در پایان بهره گیری از رهنمود های 

استاندار همدان در این زمینه بود. 
در  اگــر  گفــت:  ادامــه  در  قاســمی فرزاد  علیرضــا 
راســتای بهــره وری برای دســتگاه یا اداره ای، ســازوکار یا 
برنامه ای تعریف نشده، باید به کمک حوزه های علمی، 
دانشــگاهی و فناور برای آن دســتگاه نقشــه و مســیری 

برای بهره وری مشخص کرد.
او گفــت: در ســاختار تولیــد و بخــش خصوصــی 
نیــز، بایــد از افــراد و گروه هــای متخصــص مانند پارک 
علــم و فنــاوری اســتفادل شــود تا بتوان ضریــب تولید 

را افزایش داد. 
کــرد:  تاکیــد  اســتان،  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
بایــد موانــع عرصــه تولید به نحوی برداشــته شــوند که 
بهــره وری در آن قابــل رقابــت بــا تولیدکننــدگان خارج 

از کشور باشد.
قاســمی فرزاد تصریــح کــرد: دســتگاه ها بایــد در 
راستای بهره وری، با ارائه برنامه، هزینه ها را کاهش، 
چرخــه را کوتــاه و میــزان مراجعــه افــراد به دســتگاه را 

کم کنند. 
او در پایــان گفــت: در بخــش تولیــد نیز بر همین 
روال، بایــد منابــع را بــا حداکثــر ظرفیــت اســتفاده، و 
بازدهــی افزایــش  و  هزینه هــا  کاهــش  راســتای   در  

اقدام کرد.
نخســتین جلســه کمیتــه بهــره وری در ســال 1401 
بــه ریاســت علیرضــا قاســمی فرزاد، اســتاندار همــدان 
و بــا حضــور ظاهــر پورمجاهــد، معــاون هماهنگــی امور 
وفایــی، سرپرســت  ســیدمهدی  اســتانداری،  اقتصــادی 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان، پیمانــی، مدیر 
کل ســازمان امــور اقتصادی و دارایی اســتان، خیرخواه، 
عضــو هیــات علمی دانشــگاه بوعلی ســینا، توتونچیان، 
مدیرعامل شــرکت صنایع غذایی سحر استان، شانیان، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مددی، 
اســتان،  صنعتــی  تحقیقــات  و  اســتاندارد  کل  مدیــر 
محمدی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، ویژه، 
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان، مجذوبــی، 
رئیس محترم دانشــگاه علوم پزشکی همدان، ضروری، 
مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان، بادامــی، مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان، مالمیــر، مدیر کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 

برگزار شد.

 تسهیالت 2 میلیارد ریالی
به دامداری ها و مرغداری های 

کردستان پرداخت می شود
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان کردســتان اعــالم کــرد که تســهیالت 
2 میلیــارد ریالــی در قالــب دامــدار کارت بــه واحدهای 

دامداری و مرغداری فعال استان پرداخت می شود.
پژمان باختر دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
در راســتای اعمال سیاست های مردمی سازی یارانه ها و 
تــداوم تولیــد پایــدار، وزارت جهاد کشــاورزی با عاملیت 
بانک کشاورزی، تسهیات ویژه ای به صورت سرمایه در 
گــردش، در قالــب دامدار کارت به دامداران و مرغداران 

استان پرداخت می کند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه متقاضیــان واجــد شــرایط 
می توانند درخواســت های خود را در ســامانه ســیتا ثبت 
کنند، اضافه کرد: ســقف پرداخت تسهیات سرمایه در 
گردش 2 میلیارد ریال است که به واحدهای دامداری و 

مرغداری فعال استان پرداخت خواهد شد.
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی ســازمان جهاد 
کشــاورزی استان کردســتان یادآور شــد: تولیدکنندگان 
زیربخش های دام و طیور که در ســامانه ســیتا ثبت نام 
کــرده انــد الزم اســت بــا هماهنگی مدیریت شهرســتان 
مربوطــه و تاییــد آن هــا  بــه افزایــش مبلــغ درخواســت 
 خود تا ســقف اعام شــده و به شــرط دارا بودن شرایط،

اقدام کنند.
باختر اظهار کرد: جزئیات بیشتر این طرح در دیگر 
بخش هــای اطاع رســانی، به ســمع و نظــر بهره برداران، 

تولیدکنندگان و مدیریت شهرستان ها خواهد رسید.
کردســتان یــک میلیــون و 175 هزار هکتــار اراضی 
کشــاورزی دارد کــه از ایــن میــزان ســاالنه 77۳ هــزار 
هکتار آن به زیرکشــت محصوالت زراعی می رود، ۳50 
هــزار هکتــار آن هــم آیش بوده و 52 هزار هکتار را هم 
باغات تشــکیل داده اســت؛ از 77۳ هزار هکتار اراضی 
زیرکشــت محصــوالت  کشــاورزی کردســتان 678 هــزار 

هکتار آن دیم و 95 هزار هکتار آن هم آبی است.
جمعیــت بهره بــردار کشــاورزی اســتان کردســتان 
115 هــزار نفــر اســت کــه ســاالنه حــدود ۳ میلیــون تــن 
محصــوالت کشــاورزی تولیــد می کننــد که بیــش از 400 
هزار تُن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی 

مربوط به بخش زراعت است.
عمــده محصــول زراعــی اســتان کردســتان گنــدم و 
عمــده محصــول تولیــدی باغی نیز تــوت فرنگی با حدود 

60 هزار تن در سال است.
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آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابر رای شماره 140060329012007504 – 1400/9/7 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم طاهره حق 
دائی به شـماره شناسـنامه 1 صادره از گرمسـار با کد ملی 4609795116  فرزند حسـن 
در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 287/40 متر مربع 
پـالک 11 فرعـی از 22 اصلـی واقـع در کوشـک حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  خریـداری مـع 
الواسطه از مالک رسمی خانم انیس طاهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11      

 شناسه : 1317088                     رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012000959 – 1401/2/22 هیـات اول/دوم  موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
خدامـی بـه شـماره شناسـنامه 165 صـادره از گرمسـار بـا کـد ملـی 4609390418  فرزند 
علی اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150 متر مربع پالک 440 فرعی 
از 11 اصلـی واقـع در میـر شـیخ حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  دارای مالکیـت مشـاعی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.    
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11 

شناسه : 1316487                   رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

بنیــاد  اشــتغال  طــرح   500 و  هــزار   ۱۱
برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امام ویــژه زنان 

سرپرست خانوار به بهره برداری رسید.
در مراســمی بــا حضــور انســیه خزعلــی 
معــاون امــور زنان و خانــواده رئیس  جمهوری، 
و  معاونــان  و  مدیرعامــل  ترکمانــه،  محمــد 
مدیــران بنیــاد برکــت، 11 هــزار و 500 طــرح 
اشــتغال زایی و کارآفرینــی برکــت بــرای زنــان 
و  محــروم  مناطــق  در  خانــوار  سرپرســت 
روســتایی کشــور مورد بهره برداری قرار گرفت 
و تفاهم نامه همکاری میان بنیاد برکت ستاد 
اجرایــی فرمــان امــام و معاونــت امــور زنــان و 

خانواده ریاست جمهوری به امضا رسید.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت در ایــن مراســم 
بــا بیــان اینکــه در ۳ ســال اخیــر بــا تمرکــز بر 
آســیب پذیر  و  ویــژه  اقشــار  معیشــتی  وضــع 
جامعــه و بــه منظور مصونیــت آنان در مقابل 
برنامه هــا  تدویــن  در  اجتماعــی،  آســیب های 
اهمیــت ویژه ای بــرای کارآفرینی و خودکفایی 
زنــان سرپرســت خانوار در سراســر کشــور در 
نظــر گرفته شــد، خاطرنشــان کــرد: راه اندازی 
این 11 هزار و 500 طرح اشتغال باعث ایجاد 
فرصت هــای کســب وکار بــرای نزدیــک بــه ۳5 
هــزار نفــر به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم 

شده است.
ترکمانــه، 1۳ هــزار و  بــه گفتــه محمــد 
770 میلیــارد ریــال حجــم کل ســرمایه گذاری 
بــرای راه انــدازی طرح هــای اشــتغال ویژه زنان 

سرپرست خانوار است.
او با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام اظهار 
کــرد: همــکاری مشــترک در اجــرای طرح هــای 
اشــتغال زایی اعــم از مشــاغل خــرد خانگــی، 
کســب و کار کارگاهی خرد، کوچک و متوسط 
و حمایــت از کارآفرینــان با تاکید بر طرح های 
از  تجاری ســازی  قابــل  و  نوآورانــه  فناورانــه، 
ایــن تفاهم نامــه همــکاری  جملــه محورهــای 

مشترک است.
بــر  تاکیــد  بــا  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
خانــوار  سرپرســت  زنــان  از  ویــژه  حمایــت 

گفــت: راه انــدازی 5 هــزار طــرح اشــتغال زایی 
اجتماع محــور برای زنان سرپرســت خانوار در 
ســال جاری در دســتور کار بنیاد قرار دارد که 
از این تعداد، یک هزار و 100 طرح تا به امروز 

به بهره برداری رسیده است.
ترکمانه درباره اشــتغال زایی بنیاد برکت 
بــرای بانــوان نیــز بیــان کــرد: بنیــاد برکــت بــا 
هــدف از بین بردن نابرابــری اقتصادی، ایجاد 
فرصت های شغلی مناسب و پایدار در مناطق 
محــروم و کمــک به برقــراری عدالت اجتماعی 
بیش از 42 درصد کل طرح های اشــتغال زایی 
اجتماع محــور اجــرا شــده، معــادل 82 هــزار 
طــرح را بــه بانــوان و بــه ویژه زنان سرپرســت 

خانوار اختصاص داده است.
راســتا،  همیــن  در  شــد:  یــادآور  او 
از جملــه رویــداد ملــی »بانــوی  رویدادهایــی 
حــوزه  در  کارآفرینــی  هــدف  بــا  برکــت« 
کسب وکارهای خانگی و خانوادگی برای بانوان 
برگزار شــده که در اجرای این رویداد، طراحی 
مدل های بومی برای افزایش حضور بانوان در 
حوزه هــای اقتصــاد خانــواده و کســب وکارهای 
خانگــی، افزایــش مشــارکت اقتصــادی بانوان، 
کارآفریــن  بانــوان  اجتماعــی  شــبکه  تقویــت 

بنیــاد برکت و ارائــه طرح های صنایع خاق در 
کسب وکار بانوان هدف گذاری شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت افزود: رســته های 
شــغلی راه اندازی شــده برای زنان سرپرســت 
خانوار 20 رســته اســت که اهم آن ها شــامل 
دامپروری، صنایع دستی، تولید کیف، کفش 
پــرورش طیــور و  و پوشــاک، مشــاغل فنــی، 

گلخانه می شود.
از  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ترکمانــه 
اقتصــادی- تســهیل گران  نفــر   800 مجمــوع 

اجتماعی همکار بنیاد برکت در سراسر کشور 
بانــوان تحصیل کــرده   را  از 40 درصــد  بیــش 

بومی تشکیل داده اند.
به گفته او، تمام ۳1 استان کشور تحت 
پوشــش فعالیت های اشتغال زایی برکت برای 

بانوان و زنان سرپرست خانوار قرار دارند.
راه انــدازی  از  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
۳0 هــزار و 500 طــرح اشــتغال  اجتماع محــور 
بــرای اقشــار اجتماعــی آســیب پذیر در ســال 
جــاری خبــر داد و گفت: این اقشــار اجتماعی 
کولبــران،  خانــوار،  سرپرســت  زنــان  شــامل 
سوخت کشــان، خانــواده شــهدا و ایثارگــران، 
و  معلولیــن  خانواده هایشــان،  و  طــاب 

خانــواده  معلــول،  دارای  خانواده هــای 
کــودکان بازمانــده از تحصیــل و افــرادی کــه 
مهاجــرت معکــوس کرده و به روستاهایشــان 

بازگشته اند می شوند.
بنیــاد  کــرد:  تاکیــد  پایــان  در  ترکمانــه 
بــرای  خــود  محــوری  ماموریــت  راســتای  در 
و  کارآفرینــی  اقتصــادی،  توانمندســازی 
کمتــر  و  محــروم  مناطــق  در  اشــتغال زایی 
برخــوردار تاکنــون موفــق به اجــرای 19۳ هزار 
طــرح اجتماع محــور بــا ظرفیــت ایجــاد 579 
هزار فرصت شــغلی مســتقیم و غیرمســتقیم 
در مناطق محروم و روســتایی سراســر کشــور 

شده است.

بهره گیری از نیروهای مردمی 
و جهادی

معاون امور زنان و خانواده رئیس  جمهور 
آسیب شناســی  گفــت:  مراســم  ایــن  در  نیــز 
گســترده ای در دولت ســیزدهم در مورد زنان 
سرپرست خانوار صورت گرفته و موانع جذب 
اعتبار برای اشــتغال این زنان در حال برطرف 

شدن است.
انســیه خزعلــی ادامــه داد: شــعار دولت 
ســیزدهم کمــک از اعتبــار و تــوان مــردم برای 
خودشــان اســت و در اشــتغال زایی برای زنان 
سرپرست خانوار هم باید از نیروهای مردمی 

و جهادی بهره گرفته شود.
او از نهایــی شــدن تدویــن برنامــه جامــع 
توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار خبــر 
داد و اظهــار کــرد: در ابتــدای برنامــه ششــم 
توســعه اقتصــادی ۳ میلیــون و 500 هزار زن 
سرپرســت خانوار در کشــور وجود داشــت که 
امیدواریــم تــا پایــان برنامــه هفتــم هیــچ زن 
نداشــته  جامعــه  در  را  خانــواری  سرپرســت 
باشــیم کــه توانایــی تامیــن معشــیت خــود را 

نداشته باشد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس  جمهوری 
افزود: یکی از مشــکات درباره اشــتغال زنان 
سرپرســت خانــوار محــدود بــودن رســته های 
شــغلی بــود کــه به همــت بنیاد برکــت مرتفع 

شده است.

نماینــده مــردم شهرســتان های چابهــار، 
نیکشــهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد 
در مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد کــه 
شاخص دسترسی آب شرب در بخش مرکزی 
چابهار با جمعیت ۱50 هزار نفر و 2 دهستان 
صفر و به صورت ســقایی آبرســانی می شوند، 
مردم با شــرایط ســختی مواجه و گاهی آب را 
تانکری 200 تا 500 هزار تومان تهیه می کنند.
معین الدین ســعیدی در گفت وگو ایسنا 
اظهــار کــرد: در حاشــیه شــهر و نــوار ســاحلی 
چابهــار حتــی یــک متــر لولــه کشــی آب وجود 
نــدارد و متاســفانه همــه خانه هــای مــردم در 
شهر چابهار با ظرفیت های اقتصادی و تجاری 
و گردشگری حوض انبار آب در حیاط خانه ها 
ســاخته شــده و آب جیره بندی شده است که 
هفته ای چند بار رهاســازی و به داخل حوض 
زمینی هدایت می شــود و این آب قابل شــرب 
نیســت و فقط برای شست وشــو و اســتحمام 

اســتفاده  می شــود و مردم آب خوردن را یا از 
آب فروشــی های سطح شــهر تهیه می کنند یا 

آب معدنی می خرند.
او با تشریح برخی از پیگیری ها در حوزه 
آب ادامــه داد: بــرای همیــن منظــور در ســفر 
اخیــر رئیــس و اعضای کمیســیون کشــاورزی، 
آب و منابــع طبیعی مجلس شــورای اســامی 
اســتانی مصــوب شــد  و  مدیــران کشــوری  و 
تــا 22 بهمــن ســال جاری خــط انتقــال آب از 
و  اجرایــی  دپ«  »دم  بــه  التیــدان  روســتای 
شــبکه های توزیــع آب نیــز از محــل اعتبــارات 
محرومیت زدایــی نهایــی تــا مردم از آب ســالم 

شبانه روزی و بهداشتی بهره مند شوند.
نماینــده چابهــار افــزود: مشــکل عمــده 
چابهــار بــه ویــژه مرکــز شهرســتان بنــدری و 
اقیانوســی بــی آبــی و جیره بنــدی آب پــس از 
گذشــت سال ها است که برای رفع تنش آبی 
وزیر نیرو دستورات الزم را داده است و مقرر 

شد عاوه بر اجرای خط انتقال آب به ظرفیت 
آب شیرین کن کنارک 25 هزار متر مکعب تا 

پایان سال جاری افزوده شود.
ســعیدی بــا اشــاره به اینکــه بیش از 70 
هــزار نفــر از جمعیــت حاشیه نشــین کمــب، 
از  بیــش  آبــاد  عثمــان  و  رمیــن  آبــاد،  هــوت 
20 تــا ۳0 ســال فاقــد آب، بــرق، بهداشــت و 
مدرســه و امکانــات دولتــی و رفاهی هســتند، 
خاطرنشــان کرد: قرار اســت تــا 45 روز آینده 
پروژه آبرســانی استارت زده شود و این مردم 
محــروم بعــد از ســال ها شــاهد بهره منــدی از 

آب لوله کشی باشند.
او ادامــه داد: تــا پایــان ســال نیــز خــط 
انتقــال آب از آب شــیرین کــن پســابندر بــه 
بریــس در حــوزه شهرســتان دشــتیاری نهایی 
شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
شهرســتان  کــرد:  تصریــح  مجلــس  طبیعــی 
نیکشــهر بــا بی آبی مواجه اســت برای همین 

منظور 45 میلیارد تومان اعتبار برای تســریع 
در اجرایــی مجتمع 18 روســتایی پایین دســت 
سدخیرآباد نیکشهر در نظر گرفته شد تا این 
روســتاها طی یک سال آینده، یعنی تابستان 

1402 آبدار شوند.
مجتمــع  از  بهره بــرداری  بــر  ســعیدی 
آبرسانی فضل الهی و حمیری قصرقند اشاره 
و خاطرنشان کرد: تاکید و مقرر شده است تا 
پایان ســال جاری و نهایتا تا اردیبهشــت ســال 
آینــده ایــن 2 پروژه  آبرســانی تکمیل و شــاهد 

افتتاح باشیم.
و  کهیــر  بخــش  گفــت: در  او  پایــان  در 
مجتمــع بندینــی زرآباد نیز دســتورات ویژه ای 
صــادر شــده و تا چند روز دیگــر اقدامات الزم 
شروع و مشکات بی آبی آنها مرتفع خواهد 
شــد و عــاوه بــر این نیز روســتاهای ســاحلی 
پــزم کنــارک بطول 6 کیلومتــر از خط لوله آب 

شیرین تا 2 ماه آینده آبدار خواهند شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
بوشــهر اعــالم کــرد کــه پیش بینــی می شــود؛ 
کشــاورزان  از  گنــدم  تــن  25هــزار  امســال 
خریــداری شــود که ایــن میزان کفــاف نیاز 2 
مــاه ایــن اســتان را می دهــد و ۱0 مــاه دیگــر 

سال باید گندم وارد کرد.
1400 کشــاورزان  آبــی 1۳99-  در ســال 
بوشــهری خــود را بــرای تولیــد 114 هــزار تــن 
محصــول گنــدم آمــاده کــرده بودنــد برهمیــن 
اســاس 92 هــزار هکتار از مزرعه های اســتان 
بوشــهر بــه زیــر کشــت گنــدم دیــم و 15هــزار 
و450 هکتــار نیــز به صورت آبی کشــت شــد، 
امــا بــه دلیــل کاهش میزان بــارش و پراکنش 
نامناسب بیش از 40 درصد مزرعه های گندم 
این اســتان دچار خســارت شــد و از 114 هزار 
تــن پیــش بینی برداشــت تنها 60 هزار تن آن 

محقق شد.
جمــال زارعــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
اشــاره بــه اینکــه کاهــش میــزان بارش هــا و 
خشکســالی ها باعــث تخریب بخش زیادی از 
مزارع گندم اســتان و کاهش میزان برداشــت 
میــزان  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  محصــول 
برداشــت گندم در این اســتان در مقایســه با 
مدت مشــابه پارســال 42 درصــد کاهش پیدا 

کرده است.
او بــا اشــاره بــه اینکه تاکنــون 19 هزار و 
6۳4 تــن گنــدم از کشــاورزان اســتان بوشــهر 
خریداری شــده اســت، اضافه کرد: این میزان 
بــه تفکیــک برابــر 16 هــزار و 497 تــن گنــدم 
معمولــی، 2979 گنــدم قــراردادی، 158 تــن 

گندم دوروم و  18 تن کلزا بوده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
بوشهر با اشاره به اینکه مطالبات گندم کاران 

تا 15 اردیبهشــت پرداخت شــده اســت، بیان 
کــرد: تاکنــون یک میلیــون و 414 هزار و 984 
خریــد  بابــت  کشــاورزان  مطالبــات  از  ریــال 
گنــدم تضمینــی پرداخــت شــده اســت و در 
تــاش هســتیم تــا در کوتاه تریــن زمان ممکن 

مطالبات گندم کاران انجام  شود.
زارعی تصریح کرد: مراکز 1۳ گانه خرید 
گنــدم تــا پایــان برداشــت این محصــول فعال 
اســت کــه پیش بینــی می شــود تــا 15 خــرداد 

برداشت ادامه داشته باشد.
خسارت ۹0 درصدی 

گندم زارهای دیم بوشهر
تولیــدات  بهبــود  معاونــت  سرپرســت 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  گیاهــی 
بوشــهر نیــز در گفت وگــو با ایســنا اظهار کرد: 
درســال زراعــی 1400 - 1401 مطابــق اباغیــه 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  زراعــت  معاونــت 
14هــزار و 500 هکتــار گنــدم آبــی و 90 هــزار 
هکتار گندم دیم در سطح استان کشت شد، 
امــا با وجــود انجام تمــام برنامه های حمایتی، 
پشــتیبانی و آموزشــی ترویجی شــامل فراهم 
کــردن بــه موقــع نهاده هــا )بــذر، کــود، ســم و 
فنــی  توصیه هــای  آمــوزش  و  مکانیزاســیون( 
کارشناســان ومحققــان، بــه دلیــل تاخیــر 40 
روزه بارندگــی ابتــدای فصــل زراعی، نداشــتن 
و  )بهمــن  ســال  پایانــی  ماه هــای  در  بــارش 
عملکــرد  اســفند  دمایــی  تنــش  و  اســفند( 

مزرعه های گندم تحت الشعاع قرار گرفت.
کبــری توکلی اضافه کرد: بر این اســاس 
در  بوشــهر  اســتان  دیــم  گنــدم  مزرعه هــای 
ســال زراعــی جــاری با خســارت 90 درصدی و 
مزرعه هــای آبی نیــز با افت 15 تا 20 درصدی 

عملکرد برداشت گندم روبه رو هستند.
او تصریــح کــرد: کارگــروه رصــد و پایــش 
مــزارع گنــدم مرکــب از کارشناســان مراکــز، 
صــورت  بــه  ســازمان  ســتاد  و  شهرســتان ها 
مرتــب و هفتگــی مــزارع را از نظــر آفت هــا و 
بیماری هــا پایش کــرده و وتوصیه های الزم به 

بهره برداران استان بوشهر ارائه می شود.

پیش بینی خرید 25 تا ۳0 
هزارتن گندم در بوشهر

تولیــدات  بهبــود  معاونــت  سرپرســت 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  گیاهــی 
گزارش هــای  مطابــق  کــرد:  اضافــه  بوشــهر 
گرفتــه شــده از کارگــروه رصد وپایــش تاکنون 

هیچگونــه گــزارش بــروز بیمــاری خســارت زا و 
یــا آفــت دریافــت نشــده و انتظــار مــی رود که 
حدود 25 تا ۳0 هزارتن گندم از سطح مزارع 

استان برداشت و تحویل مراکز خرید شود.
توکلــی یــادآور شــد: با تدابیر ســازمان و 
اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی و همکاری 
خریــد  مرکــز  روســتایی1۳  تعاونــی  مدیریــت 
شــامل 5 مرکــز خریــد اصلــی و 8 مرکــز خرید 
مباشــری در ســطح شهرستان ها و بخش های 
این استان ایجاد و آمادگی خرید محموله های 

گندم کشاورزان را دارند.
اکنون انتظار می رود که دولت با حمایت 
مناســب از کشــاورزان و جبران خســارت های 
آن ها، کشاورزان را برای فعالیت در سال های 

آینده امیدوار کند.

گندم تولیدی بوشهر کفاف نیاز 2 ماه استان را می دهد

شاخص دسترسی آب در بخش مرکزی چابهار، صفر 

بهره برداری از ۱۱ هزار و 500 طرح اشتغال 
برکت ویژه زنان سرپرست خانوار
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یک نظر حالل است
راضیه حسینی

معاون وزیر صنعت درمورد فروش روغن، مرغ، تخم مرغ 
و لبنیــاتِ تولیــد قبل، با قیمت های جدید: »مردم خیلی 
به قیمتی که روی کاالست، توجه نکنند؛ با خیال راحت 
اســتفاده کننــد. مابه التفاوت هــا، محاســبه و از عوامــل 
تولید و توزیع اخذ شده 

است.«
معــاون،  آقــای 
هــم  بــاز  متشــکریم. 
بــه  مســئوالن  بگوییــد 
فکــر مــا نیســتند. دیگــر 
چــه کار کننــد؟ این همه 
راحتــی  و  آرامــش  بــه 
خیال مان فکر می کنند.

نگرانــی درآوردیــد.  از  را  مــا  واقعــاً  رئیــس،  آقــای 
همــه اش فکر می کردیم محاســبات را انجــام نداده اید و 
همین طوری قیمت های قبلی گران شده. این محاسبات 
خیلــی در آرامــش مــا تأثیرگذارنــد. باورتان نمی شــود ما 
یک بار کاالی قدیمی را به قیمت جدید و بدون محاسبه 
گرفتیم، همه خانواده مسموم شدیم. بعد که به پزشک 
مراجعــه کردیــم گفتنــد چطــور خوراکــی بدون محاســبه 

خریدید و خوردید؟ مگر از جان تان سیر شده بودید؟
 راســتش همــه مســئوالن کــه مثــل شــما بــه فکــر 
ســامت مــا مــردم نیســتند. این همــه یارانــه داده اید که 
چه بشود؟ که بتوانیم با خیال راحت بخریم و بخوریم. 
البتــه چــون این چهــار قلم تبدیل به چهار هزار قلم کاال 
شــده و قیمــت همــه جدیــد، می توانیــم بــا خیــال راحت 
چیــزی نخریــم. یک هــو همــه را بابــت اجاره خانــه اضافه 
شده می دهیم و راحت. واقعاً در نخریدن آرامشی است 
کــه اصــاً در خریــدن و خوردن وجود ندارد. نه مســموم 
می شــویم و نــه رودل می کنیــم. نــه چاق می شــویم و نه 
چربی مضرمان زیاد می شود. دیگر به باشگاه رفتن هم 

نیازی پیدا نمی کنیم. 
تعــارف نکنیــد. مــا کــه آب از ســرمان گذشــته. یک 
ســری هــم مدت هاســت زیــر آب خــزه بســته اند، اگرباز 
هــم نیــاز به محاســبه داشــتید انجام بدهیــد. چیزی که 

زیاد است آدمیزاد.
فقــط اگــر اجــازه بدهیــد در حد یک صــدم ثانیه به 
قیمــت روی کاال توجــه کنیم. راســتش می خواهیم برای 
آخریــن بــار قیمــت ارزان قدیمی ببینیم. ایــن وداع را از 
ما نگیرید. درســت اســت بعدش قرار اســت به آرامش 
برســیم و خیــال آســوده، ولــی بگذاریــد فقــط یــک نظــر 

قیمت ها را ببینیم. یک نظر که حال است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی درباره 
زمــان پرداخــت حقوق ها گفت که بازنشســتگان 
نگران نباشند به محض تصویب دولت، افزایش 

حقوق آنها اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
مســئله  تأمین اجتماعــی،  ســازمان  مدیرعامــل 
معیشــت و نیز خدمات ســامت بازنشســتگان را 
دغدغه مشــترک دولت، ســازمان تأمین اجتماعی 
و مســئوالن کانون هــای بازنشســتگان اعــام کرد 
و گفــت: اطمینــان می دهیــم به محــض تصویــب 
امســال  حقــوق  افزایــش  چگونگــی  و  میــزان 
بازنشســتگان تأمین اجتماعــی در هیــأت دولــت، 
مابه التفــاوت حقــوق اردیبهشــت ایــن عزیــزان را 
در دو روز پایانــی همیــن مــاه پرداخــت می کنیــم 
و مابه التفــاوت مربــوط به مــاه فروردین را هم در 
ماه هــای خــرداد و تیــر بــه حســاب بازنشســتگان 
واریــز می کنیــم. بازنشســتگان عزیــز مــا نگــران 
نباشند ما آمادگی کامل داریم به محض تصویب 
موضــوع در هیأت وزیــران، در موعــد اعام شــده 

مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.
میرهاشم موسوی در دیدار با اعضای کانون 
عالــی بازنشســتگان تأمین اجتماعــی که به منظور 

برگــزار  بازنشســتگان  مختلــف  مســائل  بررســی 
به طــور  بازنشســتگان  نماینــدگان  افــزود:  شــد، 
دقیــق و بــا رویکــرد منطقــی و حرفــه ای مطالبــات 
و مســائل این قشــر عزیز و فهیم را از مســیرهای 
مطلوبــی  تعامــل  می کننــد.  پیگیــری  قانونــی 
کانون هــای  و  تأمین اجتماعــی  ســازمان  میــان 
بازنشســتگی به عنــوان نماینــدگان بازنشســتگان 
برقــرار اســت. از ابتــدای ســال چهار جلســه ویژه 
مسائل بازنشستگان با حضور این عزیزان برگزار 
کرده ایم؛ زیرا واقف هستیم در تعامل حداکثری، 
بــه یکدیگــر کمــک می کنیــم و رشــد و اعتــا بــرای 
همــه ارکان ســازمان اتفــاق می افتــد و ایــن همان 
ســه جانبه گرایی و مشــارکت همــه ذینفعــان برای 

رشد و هم افزایی است.
وی بــا بیــان اینکــه بازنشســتگان از ابتــدای 
انقــاب در صحنه هــای مختلــف کشــور حضــوری 
انقــاب  و  نظــام  از  همــواره  و  داشــته اند  مؤثــر 
حمایــت کــرده و می کنند، گفــت: در حال حاضر، 
همچنــان  بازنشســتگان  انقــاب،  دوم  گام  در 
نقــش مؤثــر خــود را بــرای اعتای میهن اســامی 
ایفا می کنند. بازنشســتگان عزیز کشــور هوشیار 
و متحد هســتند و مطالبات خود را از راه قانونی 

مطرح می کنند و این رویکرد حرفه ای آنها موجب 
شکســت توطئه های دشــمنانی می شود که قصد 
دارند از مطالبات قانونی آنها سوء اســتفاده کنند 

و تنش و تشنج بیافرینند.
تصویــب  زمــان  از  کــرد:  تاکیــد  موســوی 
میــزان افزایــش ســاالنه حداقــل حقــوق کارگــران 
تأمین اجتماعــی  در شــورای عالــی کار، ســازمان 
افزایــش  دغدغــه  بازنشســتگان،  نماینــدگان  و 
تاکنــون  و  داشــته اند  را  بازنشســتگان  حقــوق 
در حــال پیگیــری موضــوع هســتند. همــه مــا یک 
حــرف می زنیــم و بــا یکدیگــر همفکــر هســتیم و 
هــدف مشــترک مان ارتقــای کمــی و کیفی ســطح 
خدمــات اســت. ســوالی کــه مطــرح می شــود این 
اســت کــه چرا امروز یک عــده می خواهند التهاب 
ایجــاد کننــد و بــا القای یأس و نومیدی به جامعه 
بازنشســتگان، این گونه وانمود کنند که سازمان 
و دولــت بــه فکــر آنهــا نیســتند. دولــت در حــال 
حاضــر درگیــر کارهــای بــزرگ از جملــه جراحــی 
اصــاح نظــام اقتصادی و مردمی ســازی و عادالنه 
کردن یارانه هاست؛ برنامه ای که سالیان سال به 
تأخیر افتاده و دولت می خواهد مردم از یارانه ها 

به شکلی عادالنه منتفع شوند.

مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی با بیان 
اینکــه پیشــنهاد ایــن ســازمان در مــورد افزایــش 
حقــوق بازنشســتگان طبــق مــواد قانــون ۹۶ و۱۱۱ 
بــه  اردیبهشــت  هفتــم  تأمین اجتماعــی،  قانــون 
دولت محترم ارسال شده است، گفت: از ابتدای 
ســال تاکنــون ایــن چهارمین جلســه اســت که در 
مــورد مســائل بازنشســتگان و بــا حضــور اعضــای 
کانون عالی بازنشســتگان تشــکیل شــده اســت. 
بازنشســتگان در همه جلسات مشارکت داشتند 
و بــا همفکــری یکدیگر، پیشــنهاد افزایش حقوق 
به دولت ارســال شــد. این مصوبه در کمیســیون 
مربوطــه دولــت هم مطرح شــده اســت و اعضای 
کمیســیون ســواالتی را مطــرح کردنــد و بــا منطق 
حرفه ای به آنها پاسخ دادیم و امیدواریم به زودی 
بــا تصویــب آن در هیأت محترم دولت و اباغ آن 
به ســازمان، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 

را اجرا کنیم.«
بازنشســتگان،  مســائل  کــرد:  تصریــح  وی 
بلکــه  نیســت  مســتمری  افزایــش  بــه  محــدود 
موضوعــات ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی، بیمــه 
بازنشســتگان  ســامتی  و  رفاهــی  و  تکمیلــی 
کار  دســتور  در  را  مســتمری بگیران  و 

زندگــی  ضروریــات  از  رفاهــی  مســائل  داریــم. 
بازنشســتگان اســت و مــا نیــز در حــال طراحــی 
برنامه هــای خوبــی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
درونــی ســازمان هســتیم کــه بــه محــض نهایــی 

شدن، اطاع رسانی می شود.
علی اصغــر بیات، رئیــس هیأت مدیره کانون 
عالــی بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان 
تأمین اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه بــا تقدیــر از 
برگــزاری جلســات منظم بــا حضور بازنشســتگان 
و مدیران سازمان، بر پیگیری مسائل و مطالبات 

از طریق گفتمان مستمر و منطقی تأکید کرد.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی بازنشستگان 
بــا  تأمین اجتماعــی  ســازمان  مســتمری بگیران  و 
در  بازنشســتگان  کانون هــای  اینکــه  بــه  توجــه 
هماهنگی با مســئوالن ســازمان تأمین اجتماعی، 
از نخســتین روزهــای پــس از تصویــب افزایــش 
ســاالنه حداقــل حقــوق کارگران در اســفند ســال 
بازنشســتگان  حقــوق  احقــاق  پیگیــر  گذشــته، 
تأمین اجتماعــی بوده انــد، از تاش هــای کانون ها 
ویــژه  رفاهــی  برنامه هــای  توســعه  و  احیــا  بــرای 
بازنشســتگان و نظــر مثبــت مدیرعامــل ســازمان 

تأمین اجتماعی در این زمینه خبر داد.

بیــان  بــا  نظــام پرســتاری  رئیــس ســازمان 
خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون  اجــرای  این کــه 
پرستاری تا یک ماه آینده نهایی می شود؛ درباره 
بحــث پرداخــت از جیب مــردم در پی اجرای این 

قانون توضیح داد.
در  محمدمیرزابیگــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
نشست خبری که به مناسبت روز جهانی پرستار 
برگزار شــد، گفت: کشــور ما از جهاتی پرســتاری 
پیشــرفته تری نسبت به ســایر کشورها دارد؛ این 
حــرف مــا نیســت بلکه ســایر متخصصیــن هم به 
ایــن امــر اشــاره دارنــد. درس هــا و ســرفصل های 
بــه  و...  مقاطــع  رشــته  دانشــکده ها،  و  درســی 
لحــاظ تکنولــوژی آمــوزش و مهــارت هنــگام فارغ 
التحصیلی در کنار بهترین کشورها قرار می گیرد 
امــا اینکــه چــرا ایــن موضــوع در بیمارســتان ها به 
بهتریــن کیفیــت اجــرا نمی شــود بــه دلیــل عــدم 
رعایــت اســتانداردهای نیــروی انســانی اســت که 

نتوانستیم به عدد قابل قبولی برسیم.

 ۲۰۰ شهید مدافع سالمت
در گروه پرستاری

او بــا اشــاره بــه زحمــات پرســتاران در طــول 
دوره شــیوع کووید۱۹، اظهار کرد: زمانی که همه 
از هم فرار می کردند تا سامت بمانند، پرستاران 
در دل میــدان جنــگ گاها چنــد هفته تا چند ماه 
از خانــواده خــود دور می ماندند تا خدمت کنند و 
امــروز نزدیــک بــه ۲۰۰ شــهید مدافع ســامت در 
خانــواده گــروه پرســتاری داریــم و ایــن در حالــی 
اســت کــه تعــدادی هم دچــار آســیب های متعدد 

ناشی از کرونا شدند.

پرستاران ایرانی، سرآمد در دنیا
وی با تاکید بر اینکه پرستاران ایرانی سرآمد 
بســیاری از کشــورهای دنیا هستند، تصریح کرد: 
ســرمایه گــذاری در پرســتاری و احتــرام به حقوق 
او برای تامین ســامت جهانی شــعار امســال روز 
جهانــی پرســتاری اســت کــه ایــن امــر از تاکیدات 
مقام معظم رهبری در ادوار مختلف بوده است. 
ایشــان پرســتاری را یــک عنصــر حیــات بخــش در 
بــر تقویــت  نظــام ســامت می داننــد و همــواره 

نیروی پرســتاری تاکید داشــتند. پرستاران ایرانی 
 ICN   .سرآمد بسیاری از کشورهای دنیا هستند
)شورای بین المللی پرستاری( رنکینگ و آیتم های 
متعددی در بررســی کشــورها دارد که ما همیشه 
باالتر از رتبه ۱۴ در اکثر موارد پرستاری بوده ایم.
ســازمان  پنجــم،  دوره  در  داد:  ادامــه  او 
نظــام پرســتاری از روز اول خدمــت، تــاش کــرد 
در عمــل بــه شــعارها صادق باشــد و عملگرایی و 
نتیجه گرایی داشته و به دور از حواشی کار کند. 
ما تاش کردیم بر اســاس نیاز مردم عمل کنیم، 
خدمــت مــا بــدون توجــه بــه منطقــه جغرافیایی، 
رنــگ پوســت، زبــان و... بوده اســت. میثــاق ما با 
دســتگاه های اجرایی، دولت، مجلس و... بر ســر 
ســامت مــردم و مصالــح حرفه پرســتاری اســت. 
اگــر بخواهیــم ســامت مــردم تامیــن شــود بایــد 
پرستاری قوی و شسته رفته ای داشته باشیم که 
در همه ابعاد توانمند باشد. قبل از اینکه موظف 
بــه پیگیــری مشــکل پرســتاران باشــیم معتقدیــم 
فعــل مراقبت هــای پرســتاری در کشــور باید عین 
فعل درمان، بهداشــت و... مرجع و مصداق خود 
را پیــدا کنــد تــا مــردم از فعل مراقبت به درســتی 

استفاده کنند.

 پیگیری استخدام پرستاران
از مجلس و دولت

یــک  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  میرزابیگــی 
برنامــه ای از ابتــدا شــروع کردیــم و بــا توجــه بــه 
اینکــه معاونت پرســتاری هــم در وزارتخانه وجود 
دارد و اعتقــاد داریم با این معاونت باید تقســیم 
کار کنیــم؛ ایــن اتفــاق رخ داد و مکمــل یکدیگــر 
بودیــم و رقابــت و دخالــت در کار همدیگــر وجود 
نداشــت. بحــث تعریــف اســتاندارد کار دســتگاه 
حاکمیتی است، اما پیگیری تحقق آن کار ما بود 
و اولیــن نــگاه قابل پیگیری ما چه در کوتاه مدت 
و چــه بلنــد مــدت بحــث نیــل بــه اســتانداردهای 
نیروی انســانی بر اســاس اســتانداردها است که 
چندیــن آیتــم دارد. بــر اســاس جامعــه هــر ۱۰۰۰ 
نفر در کشــور باید از ۴ پرســتار برخوردار باشــند 
کــه ایــن رقم در کشــورهایی باالتر اســت. به ازای 

کشــورها  از  خیلــی  در  بیمارســتانی  تخــت  هــر 
حداقل ۶ پرستار دارند ولی ما به اعام عدد ۲.۵ 
اکتفــا کردیــم درحالی کــه این عدد اکنون ۱ یا ۱.۲ 
پرســتار بــه تخــت اســت. تا نیــل به اســتانداردها 
از دولــت و مجلــس پیگیر هســتیم. همین روزها 
گفت وگوهای زیادی با ســازمان امور استخدامی، 
دفتــر ریاســت جمهــوری و... و. داشــتم واز ۲۹ 
مکاتبه ما با ریاست جمهوری بیش از ۱۹ مکاتبه 

درباره استخدام نیروی انسانی بوده است.

برای رفع کمبود نیروی پرستاری 
تالش شود

وی بــا اشــاره بــه کمبــود ۱۰۰هــزار پرســتار 
در کشــور افــزود: قاعدتــا بایــد در رونــد معقولــی 
مجوزهایی به وزارت بهداشــت برای اســتخدام ها 
اواخــر دولــت قبــل هــم  داده شــود. اگرچــه در 
مجوزهایــی بــرای اســتخدام گرفتــه شــد امــا تمام 
مجوزهــا صــرف تخت هایــی شــد کــه بــه نــاوگان 
ســامت اضافــه شــده بودنــد. ۳۰ هــزار تخت در 
دولت قبل اضافه شــد که بیش از ۶۰ درصد آنها 
تخــت ویــژه بــود کــه آمــار ۲.۵ پرســتار بــه تخــت 
برای تخت معمولی اســت و برای تخت های ویژه 
می بایست این عدد باالتر از ۴ یا ۵ برود. ما عما 
بــرای رفــع کمبود نیروی پرســتاری بایــد همچنان 
تــاش کنیم. در بازدید اخیرم دیدم که در بخش 
اطفال یک پرســتار مراقب ۱۱ بیمار بود، خب چه 
کســی اینجا ضــرر می کند؟ قطعا مــردم از کمبود 

نیرو ضرر می کنند.

دانشگاه ها با پرستاران مراعات 
کنند تا مجوزهای استخدامی بیاید
او تاکیــد کرد: نقدی به برخی دانشــگاه های 
علوم پزشکی وارد می شود که رفتاری داشتند که 
صراحتا بر خاف قانون و فرمایشات مقام معظم 
رهبری بوده اســت. ظرف ســه ماه گذشته تعداد 
زیــادی نیــروی پرســتاری کــه در دوره کرونا فعال 
بودند و دانشگاه تمدید طرح کرده بود را تسویه 
کردنــد. در ایــن شــرایط اقتصــادی این برخــورد با 
پرســتاران جــوان کــه در دوره اوج کرونــا خدمــت 

کردنــد، صحیــح و انســانی نیســت. االن به لحاظ 
اســتاندارد نیروی انســانی دچار مشــکل و کمبود 
هســتیم. ۷۰ درصــد پســت های ســازمانی وزارت 
بهداشــت خالــی اســت و این یعنی تعــداد زیادی 
از نیروهــا شــرکتی، طرحــی و غیررســمی اســت و 
می تواند اگر مجوزی از ســازمان امور اســتخدامی 
داشــته باشــد، این افراد را تبدیل وضعیت کند و 
بــا پرســتاران ماننــد کارگــر فصلی برخــورد نکنند. 
لذا خیلی محکم این خواهش را از دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی داریــم که بــا این جوانــان مراعات 

کنند تا مجوزهای استخدامی بیاید.  
رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری با اشاره 
بــه اینکــه قانــون تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری 
هنــوز کامــل اجرایــی نشــده اســت، ادامــه داد: ۴ 
مرحلــه کــه ســخت ترین مراحــل بــود و مشــکل 
اساسی در تامین منابع بود در اواخر دولت قبل 
تصویب شد و در دولت فعلی با فرمایشات مقام 
معظــم رهبــری، باالخره منابع مالی تامین شــد و 
اکنــون بازتوزیــع آن مانــده اســت. فکــر نمی کنــم 
بیش از یک ماه تا اجرایی شدن کامل این قانون 
مانده باشــد، درحال حاضر HISهای بیمارستانی 
می بایســت شــرایط ثبــت را به وجــود آورد و فعا 
دیگر در دولت و شورای عالی بیمه کاری نداریم.

محاسبه معوقات تعرفه های 
پرستاران از دی ماه

وی افزود: چون ارزش نســبی و K به شــکل 
دقیق مشــخص نشــده بود مبلــغ اختصاص داده 
شــده بــه قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری 
یافتــه، ذخیــره  مــاه ۱۴۰۰ تخصیــص  از دی  کــه 
شــده تــا بــه شــکل معوقه بــه پرســتاران پرداخت 
ســازمان  توســط  تعرفه هــا  مبلــغ  بــرآورد  شــود. 
نظــام پرســتاری، وزارت بهداشــت و وزارت رفــاه 
انجام می شــود. مراقبت های پرســتاری به عنوان 
مراقبت هــای پرســتاری یــک ردیف مســتقل در ۳ 
جا درج می شود، اول در صورتحساب بیمار، دوم 
صورتحســاب بیمارســتان و ســوم در سرانه کل و 

این از محل درآمد خود تعرفه پرستاری است.
رییــس کل ســازمان نظــام پرســتاری، ادامه 

چندیــن  پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری  داد: 
مرحله داشت که باید آیین نامه اجرایی آن تدوین 
شــده،  منابع الزم تعیین می شــد، Kیــا قیمت هر 
خدمت پرستاری را تعیین می کردیم و ارزش های 
نسبی)سیاســت بــه کار گیــری K( را هــم تعریــف 
می کردیــم تــا در نهایــت تحــت عنــوان بازتوزیــع 
مبلغــی دریافــت کننــد. در حــال حاضــر ۴ مرحله 
انجام شــده اســت و به بخش های مختلف اباغ 
شــده اســت. منابع این طرح در بودجه ۱۴۰۱ هم 
تدوین شــده اســت که این موضوع در سرانه هم 
قــرار خواهــد گرفت. بازتوزیع پنجمین گام اســت 
کــه اکنــون در حــال تدوین آن هســتیم. برای این 
امر یک آیین نامه در حال نگارش است که اکنون 
پیش نویس آن منتشــر شــده است و اصا کسی 
ناراحت یا خوشــحال نباشــد زیرا این پیش نویس 
در  می بایســت  و  نیســت  قضــاوت  قابــل  هنــوز 
جلســات مشــترک ما با وزارت بهداشت به شکل 

کامل تدوین شود.
وی همچنین در پاسخ به برخی نگرانی های 
پرســتاران فعــال در بخــش اورژانــس نیــز گفــت: 
درصــدی که بــرای همکاران اورژانس اعام شــده 
درســت اســت که کم اســت و ما قطعا این درصد 
را افزایــش می دهیــم ولــی بعــدا به شــکل قطعی 
اعام خواهد شد. نکته بعدی شرایطی است که 
ایــن آییــن نامه بازتوزیــع فقط بــرای بالین دارد و 
خود قانون هم اعام کرده است که هر گامی که 
برداشــته می شــود، باید بر این اســاس باشــد. از 
اول دی ماه ۱۴۰۰ که قول داده شد تعرفه گذاری 
خدمــات پرداخــت شــود، بــر اســاس اولیــن مــاه 
ایــن بســته های خدمتــی پرداخــت خواهــد شــد. 
هــر زمانــی کــه آییــن نامــه بازتوزیــع اباغ شــود، 

معوقات از دی ماه پرداخت می شود.
او تاکیــد کــرد: ان شــاءهللا در حوزه خدماتی 
ماننــد پرســتاری در منــزل هــم آیین نامــه تدویــن 
خواهــد شــد تــا بــا ایــن شــرایط بــا بیمه هــا هــم 
تفاهم نامــه ای امضــا شــود کــه خدمات پرســتاری 
در منــزل تحــت پوشــش بیمــه بــرود تــا مــردم به 
راحتی اگر بیمار مزمنی داشــتند که خواســتند در 
منــزل از او مراقبــت کنند، مشــکلی در این زمینه 

نداشته باشند.

 کاهش ۵۱ درصدی
مدارس تخریبی کشور

به گفته رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
صــرف  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۱۹۵ ســالیانه،  مــدارس، 

مدرسه سازی در کشور می شود.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی 
گفــت:  رخشــانی مهر  مهرالــه  آموزش وپــرورش،  وزارت 
ســالیانه مبلــغ ۱۹۵ هزار میلیارد ریال، مشــتمل بر۱۳۰ 
هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی،۳۰ هزار میلیــارد ریال 
اعتبــار اســتانی و ســی وپنج هــزار میلیارد ریال از ســوی 

خیرین، صرف مدرسه سازی در سطح کشور می شود.
عضــو شــورای معاونــان وزارت آمــوزش و پــرورش 
خاطــر نشــان کــرد: ســاخت مدرســه، منجــر بــه تربیــت 
انســان می شــود و هرچــه در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری 

شود، بازده باالتری در آینده خواهد داشت.
رخشــانی مهر تصریح کرد: ســرانه فضای آموزشــی 
نســبت بــه قبل انقــاب و علی رغم افزایش ســه برابری 
جمعیت دانش آموزی، ۳۵۰ درصد رشد داشته و نسبت 
مــدارس تخریبــی ســطح کشــور از۷۰ درصد در ســنوات 
گذشته به ۱۹ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. 
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس در 
پایان گفت: پس از زلزله ســال ۹۶ کرمانشــاه،  با توجه 
ویژه مقام معظم رهبری و دولت به استان کرمانشاه و 
همچنین مســاعدت کم نظیر خیرین مدرسه ساز، سرانه 
فضای آموزشی استان کرمانشاه، هفت دهم متر مربع 
افزایــش یافتــه اســت و با دید ویــژه و عنایت خاصی که 
دولــت نســبت به مقولــه مدرسه ســازی دارد، امیدواریم 

در آینده ای نزدیک این شاخص افزایش یابد.

راه اندازی سامانه شناسایی 
 برای جذب نخبگان

در دستگاه های اجرایی
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از راه اندازی سامانه 
شناســایی برای جذب نخبگان در دســتگاه های اجرایی 

کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی بنیاد ملی نخبگان، 
ناصــر باقری مقدم با اشــاره به تصویــب آیین نامه جذب 
و نگهــداری ســرمایه انســانی اســتعداد برتــر و نخبــه در 
دســتگاه های اجرایــی از ســوی هیات وزیران در اســفند 
سال ۱۴۰۰، گفت: این آیین نامه که به پیشنهاد مشترک 
بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی کشور 
مصــوب شــده، کلیه دســتگاه های اجرایــی را به جذب و 
نگهداشت استعدادهای برتر و نخبه مکلف کرده است.
وی ادامــه داد: از ایــن رو و برای شناســایی نخبگان 
و مســتعدان برتــر در زمینه هــای تخصصــی، نظام اداری 
در  اشــتغال  و  جــذب  بــه  عاقه منــد  کــه  حکمرانــی  و 
فعالیت های اجرایی هســتند، ســامانه »شناســایی برای 
جذب نخبگان در دســتگاه های اجرایی کشور« در بنیاد 

ملی نخبگان راه اندازی شده است.

رئیس سازمان نظام پرستاری خبر داد: اجرای کامل قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری تا یک ماه آینده

 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: افزایش حقوق بازنشستگان بعد
از تصویب دولت اعمال می شود

روزگذشته رئیس جمهوری دستور داد که به تمام افرادی که تا ماه پیش یارانه بگیر بودند، در 
صورتی که متقاضی باشند، برای ماه اول یارانه پرداخت می شود.

ســید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد اظهار کرد: در جلســه روزیکشــنبه ســتاد اقتصادی دولت 
گزارشی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضع رسیدگی به مشموالن طرح یارانه 

نقدی و اعتراضات و تقاضاهای جدید مطرح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بعد از اســتماع گزارش، رئیس جمهوری دســتور داد که به 
تمــام افــرادی کــه تــا ماه پیش یارانه بگیر بودند، در صورتی که متقاضی باشــند، بــرای ماه اول یارانه 

پرداخت می شود.
وی ادامه داد: وزارت رفاه نیز باید ظرف یک ماه به تقاضاها رسیدگی کند و اگر تقاضا درست 

باشد، مبلغ یارانه آزاد خواهد شد و قابل استفاده خواهد بود.
ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر مســتنداتی مبنی بر اینکه جز دهک دهم بودند، وصول 
شود، گزارشات مربوطه ارسال خواهد شد تا مردم در جریان نحوه ارزیابی وزارت رفاه قرار گیرند.

جزئیات پرداخت یارانه نقدی 
به  جاماندگان


