
تسال، غول خودروسازبرقی 
اســت  هفتــه  چنــد  آمریکایــی 
بــه دلیــل خرابــی قطعــات بــرای 
۱۳۰ هــزار خودروتولیــدی خــود 
فراخوان داده است. این خرابیها 
بیشــتر مربــوط بــه شــارژ شــدن 

آنها می شود.
در  الکتریکــی  فنــی  نقــص 
این خودروها برعملکرد پردازنده 

مرکــزی آنهــا اثــر ســوء دارد. نمایندگی تســا در 
چین اعام کرد این ســومین بار اســت که از ماه 
آوریــل )فروردیــن( تــا کنــون بــرای بیــش از۱۰۰ 
هزار خودروی برقی تولیدی این شرکت به دلیل 
نقــص در سیســتم شارژشــان فراخــوان صــادر 
می شــود. این نقص منجــر به تضعیف عملکرد 
پردازنــده مرکــزی و در نتیجــه نقــص در عملکرد 
صفحــه نمایــش خــودرو مــی شــود.در بدتریــن 
ولــی  می کنــد  کار  مرکــزی  پردازنــده  وضعیــت 
صفحــه نمایش این کارکــرد را نمایش نمی دهد 

و این امر می تواند خطرناک باشد. 
خــودرو   ۱۰۷۲۹۳ شــامل  فراخــوان  ایــن 
 ۲۰۲۱ ســالهای  تولیــدی   Y۳و مدلهــای  برقــی 
و ۲۰۲۲)۱۴۰۰ و ۱۴۰۱( در چیــن اســت. تســا 
درچین به هنگام شروع ماه آوریل)۱۲فروردین( 
بــرای ۱۲۸هــزار خودروبرقــی بــه دلیــل خرابــی 
)۱۱اردیبهشــت(  مــاه  ایــن  درانتهــای  و  قطعــات 
دلیــل  بــه  دیگــر  خودروی برقــی  برای۱۵هــزار 
مشــکل نرم افزاری فراخوان داده اســت. این در 
حالیســت که چین به عنوان اولین بازار خودرو 

برقی تسا محسوب می شود.

ســال گذشــته در شبکه های 
اجتماعی نارضایتی های بسیاری از 
کیفیت خدمات این خودروی برقی 
متعلق به  شرکت »ایان ماسک« 
ابــراز شــده بود. در آوریل گذشــته 
)فروردیــن گذشــته( نحوه عملکرد 
در  ناراضــی  مشــتری  خانــم  یــک 
ســالن نمایش تســا در شانگهای 
موجی از انتقادات را ضد این برند 

برانگیخت.
این خانم که بر ســقف یک تســا نشســته 
بــود مدعــی بــود بــه دلیــل نقــص در عملکــرد 
سیســتم ترمز این خودرو نزدیک بود جان خود 
را ازدســت بدهــد. عکس هــای ایــن خانم فضای 

مجازی را پُر کرده بودند.
شــرکت »ایان ماســک« در شانگهای طی 
ســال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( یــک کارخانــه بســیار معظم 
احــداث کــرد. بدیــن ترتیــب یــک چهــارم از کل 
محصــوالت تســا در چیــن تولیــد می شــود.اما 
قرنطینه پایتخت اقتصادی چین به دلیل کرونا، 
خســارت فراوانــی بــه تســا وارد کــرده  اســت. 
بــه همیــن دلیل تســا ناچار شــد تولیــد خود را 
در مــاه آوریــل )فروردیــن( بــه مــدت ســه هفته 

تعطیل کند.
براســاس خبرگزاری رســمی چین نو، تسا 
محمولــه  )۲۵اردیبهشــت(  روزیکشــنبه۱۵مه 
جدیــدی از ۴هزار دســتگاه خودرو برقی تولیدی 
در شــانگهای را از چیــن بــه مقصد بلژیک صادر 

کرد.
منبع:روزنامه پاریسین

 تسال ۱۰۰هزارخودروبرقی خود را در 
چین به دلیل نقص فنی فرا می خواند

نیلوفر جمالی

معضل برق و خاموشی ها در کشور موضوعی است 
که طی ســالهای اخیر همواره نســبت به آن هشــدار 
داده انــد. ایــن امری بدیهی اســت کــه هرچه مصرف 
صنعتــی و خانگــی رشــد کنــد بایــد به همان نســبت 

تولید برق کشور افزایش پیدا کند.
در واقــع بــرق زیرســاخت ضــروری برای توســعه 
است و اینکه نکته هم که در این سالها صنعت برق 
در عمل برای نیازهای روزمره کشــور و افزایش تولید 
و مصــرف برنامــه ای نداشــته و نــدارد، دیگــر نکتــه ای 

پوشیده و رازی سر به مهر نیست.
امــا جــای تاســف آنجاســت که این بــی برنامگی 
در شرایط کنونی و تبدیل صنعت و تولید به اولویت 
اقتصاد کشــور که مقام معظم رهبری، روســای قوا و 
اعضای هیات دولت بر آن تاکید می کنند، به چشــم 

اسفندیار تولید و صنعت کشور بدل شده است.
بسیاری از کارشناسان این صنعت معتقدند که 
اگر دولت شرایط را فراهم کند امکان توسعه بیشتر 
صنعــت بــرق و انرژی در کشــور وجــود دارد و این کار 
بایــد بــا عقــل و منطــق صورت گیــرد. چرا که توســعه 
بــرق و انــرژی بــه گفتــه خودشــان از ســر عاشــقی در 

حال انجام است. 
در  بــرق  کمبــود  دلیــل  بــه  اخیــر  ســالهای  در 
کشــور شــاهد قطع برق صنایع در تابســتان بوده ایم 
و برآوردهــا حکایــت از ضررهــای میلیــاردی صنایــع از 
همیــن قطعــی چند ســاعته در روز دارد و این ضررها 
قطعــا کل جامعه را تحت الشــعاع قرارداده و خواهد 

داد.

نبود صرفه اقتصادی در تولید برق
عنــوان  بــا  را  طرحــی  دولــت؛  شــرایط  ایــن  در 
»نیروگاه هــای خــود تامیــن صنایــع« بــرای همراهــی 
فعــاالن صنعتــی در تولیــد بــرق مطــرح کــرده کــه بــر 
اســاس آن هر واحد صنعتی به هر میزان برق تولید 
کنــد؛ وزارت نیــرو به همان میزان برق به این واحدها 

عرضــه خواهــد کــرد و از خاموشــی های آنهــا کاســته 
خواهد شد.

و  درونــی  کشــش  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
تمایــل صنعتگــران کشــور بــه ســوی تولیــد صنعتی و 
فعالیت های غیرنیروگاهی است. برخی فعاالن حوزه 
صنعــت کــه پیــش از این نیــز در زمینه نیــرو فعالیت 
داشته اند؛ معتقدند که تنها مشتری برق تولیدی آنها 
دولت اســت که در هر شــرایطی ثابت کرده؛ مشتری 
خوبــی نیســت و همیشــه بــه واحدهــای نیروگاهــی 

بدهکار است.
ایــن فعــاالن معتقدند ســرمایه ها و زحماتشــان 
بایــد در عرصــه اقتصــادی خــود را نشــان دهــد؛ امــا 
ســرمایه هایی کــه در حــوزه نیروگاهی بــه کار برده اند 
اقتصــادی نیســت. در حالــی کــه اگــر این ســرمایه به 
بانک سپرده شده بود در کمترین حالت می توانست 
بیــش از ۱۰ درصد برای بنگاه صنعتی آنها ســوددهی 
داشــته باشــد و همین امر تمایل برای ســرمایه گذاری 

در صنعت برق را کاهش داده است.

 سر بی کاله 
نیروگاههای بخش خصوصی

بیــش از 6۰ درصــد بــرق کشــور را نیروگاه های 
بخــش خصوصــی و غیردولتی تولیــد می کنند که در 
عمــل نــه در سیاســتگذاری و نــه در تصمیم ســازی 
ســهمی ندارنــد. قرار بوده که ســاالنه پنــج درصد به 
قیمــت خریــد برق توســط دولت افزوده شــود تا این 
صنعــت بتوانــد روی پــای خود بایســتد؛ امــا در عمل 

اقدامی صورت نگرفته است.
وزارت نیرو از سویی برق را از بخش خصوصی 
می گیرد و از ســوی دیگر اقدامی برای حل مشــکات 

آنهــا نمی کند. حتی در صادرات برق 
هــم دالرهــای وارده بابــت فــروش و 
صــادرات به جیــب وزارت نیرو میرود 
و بخش خصوصی هیچ سهمی از آن 

ندارد. 
اکنــون علی اکبر محرابیان وزیر 
نیــروی دولــت ســیزدهم اعــام کرده 
اســت که تابســتان امســال با کمبود 
۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم 

کــه بــا خاموشــی های خانگی و صنعتــی قصد جبران 
آن را دارد. در واقــع ایــن میزان کمبود اخطار الزم را 
بــه صنایــع مــی دهد که بد اقبالی تابســتان امســال 

بیشتر از سال ۱۴۰۰ است. 
خبرها حاکی از آن است که شرایط برق کشور 
به صورتی پیش می رود که مردادماه امسال صنایع 
رو بــه تعطیلی خواهنــد رفت. این زنگ خطری برای 
افزایــش قیمــت در صنایــع مــادر اســت کــه خــوراک 
اصلی صنایع متوسط را به بازار ارائه می کنند؛ پس 
عــاوه بــر افزایــش قیمــت نــان در بــازار بایــد منتظر 
افزایش قیمت در تمام بازارها باشــیم. صنعت برق 
بــه نقطــه بحرانی خود رســیده و هر لحظه می توان 
انتظــار داشــت بــا کوچکتریــن لغــزش در اثــر نبــود 
برنامه صحیح، تولید را به طور کامل متوقف کند. 

ضرری که قطعی برق به صنایع می زند بیشتر 
از سودی است که از ساخت و راه اندازی نیروگاه ها 
بــه آنهــا خواهد رســید. پس با چه توجیــه اقتصادی 
فعاالن صنعتی باید وارد این عرصه شــوند در حالی 
کــه خــاف وعــده ای کــه وزارت نیرو داده اســت برق 
تولیدی آنها که برای بهره برداری در صنایع خودشان 

وارد شبکه می شود به آنها تعلق نمی گیرد.

آخریــن بــار تصمیم هــا بــر ایــن 
خصوصــی  بخــش  کــه  بــود  اســاس 
بــا وام صنــدوق توســعه ملــی کارهــا 
را پیــش ببــرد امــا ســختگیری ها در 
زمینه خرید برق از این بخش و عدم 
رســیدگی بــه مطالبــات منطقــی ایــن 
صنعــت، کار را پیچیــده تــر از پیــش 
کــرد. بــه نحوی که اکنون مدتهاســت 
کســی داوطلب ایجاد نیــروگاه جدید 
نمی شــود و در عمل کســری تولید ۵ هزار مگاوات 

برق روی دوش مردم گذاشته شده است.

درآمدهای ریالی و هزینه های دالری
از زمانــی کــه قــرار شــد نیروگاه هــای موجــود به 
بخــش خصوصــی واگذار شــوند تاکنون توانیــر برق را 
از تولیدکننــده گرفتــه و خــود آن را توزیــع مــی کنــد. 
تولیدکننده نه نقشی در ایجاد زیرساخت های جدید 
دارد و نه نقشی در قیمتگذاری و اداره کان موضوع.
از ســوی دیگر صندوق توســعه ملی وامی را که 
در اختیــار تولیدکننــدگان بخــش خصوصی می گذارد 
بــه صورت دالری بازمی ســتاند و اختاف وحشــتناک 
قیمــت ارز بــا تعهدات اولیه چنان فازی ایجاد می کند 

که تنها به ورشکستگی تولیدکننده می انجامد. 
بخــش خصوصــی حتی نمی تواند نیــروگاه خود 
را بفروشد و برود. عما باید آن را به دولت بفروشد 
و بــه ایــن ترتیب موضوع تولید 6۰درصد برق مصرفی 

کشور همچنان پیچیده تر می شود.
بــا این شــرایط امــا دولت باز هــم از صنعتکاران 
خواســته اســت برای جلوگیری از قطعی برق خود در 

تابستان به راه اندازی نیروگاه رو بیاورند.

انحصار در ساخت نیروگاه
عــاوه بــر مــوارد یاد شــده باید به ایــن نکته همم 
اشــاره کنــم کــه تنهــا شــرکت فعــال در حــوزه ســاخت 
نیروگاه در کشور که به صورت کاما انحصاری در ایران 
فعالیــت می کند برای ســاخت یک نیــروگاه قراردادهای 
ارزی منعقــد مــی کنــد و ســرمایه گذار صنعتــی بایــد 
هزینه هــای ســاخت یــک نیــروگاه را بــه دالر پرداخــت 
کند. این پرداخت ارزی در حالی اســت که یک شــرکت 
متخصص اروپایی با بهایی مشــابه اگر بهتر از نیروگاه 
های ســاخته شــده اســت بهتر این اســت این شــرکت 
داخلــی را بــه ســرمایه گذار تحویل ندهــد؛ حداقل ترین 
کار این است که در زمان مقرر آن را تحویل خواهد داد.
 اتفاقــی کــه بارهــا و بارهــا از ســوی این شــرکت 
برای سرمایه گذاران نیروگاهی رخ داده است. شرکتی 
کــه هزینه های ارزی دریافت شــده خــود از یک پروژه 
را خــرج پــروژه ای دیگر می کند و در زمان انتشــار این 
گــزارش حداقــل ســه پــروژه با بیش از ســه مــاه تا یک 
سال تاخیر در دست دارد و متاسفانه هیچ جایگزینی 
برای این شرکت وجود ندارد. انحصاری که سالهاست 
در صنایع مختلف کشــور شــاهد آن هســتیم و نمونه 
بــارز آن کــه بــا پوســت و اســتخوان حــس کــرده ایــم 

صنعت خودروسازی است. 
شــرایط یــاد شــده در حالــی رخ مــی دهــد کــه 
اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه 
ظرفیت های نیروگاهی برای تولید برق بوده و دغدغه 
مهــم مــردم و مســئوالن افزایش ظرفیت تولیــد برق و 
جلوگیــری از خاموشــی ها در روزهــای گــرم تابســتان 
است، اما روندی که تنها پیمانکار نیروگاه ها در پیش 
گرفته اســت خاف اولویت های دولت و سیاست های 
از آن مطالبــه و  نیــرو و مهم تــر  تاکیــد وزارت  مــورد 

خواسته مردم است. 

یادآوری وظایف وزارت نیرو
یکی از وظایف متولیان هر رشته فعالیتی، گوش 
کردن به صداهای فعاالن آن حوزه است تا مشکات را 
برای مسئولیتهایشان حل کنند و در این روند از خود 
کارشناســان فعــال در حوزه ها کمــک بخواهند. لوایح 
را بــه موقــع بــه مراجــع قانونــی ارائه دهنــد و در ادامه 
بکوشند به هر ترتیب مقتضی مسیر تحقق اهداف و 

برنامه ها را هموار کنند.
به همین دلیل روشن است که کارنامه عملیاتی 
دوره ســازندگی و دولت هاشــمی از نظر حل مشــکل 
وحشــتناک مربوط به خاموشــی های پیاپی برق قابل 
قبول اســت و هنوز همه دولتها از نتایج آن بهره مند 
می شوند. اما این روند ادامه نیافته است و در فضای 
خصوصــی شــده صنعــت برق مدیــران نبایــد فراموش 
کنند که ایجاد هر نیروگاه توسط بخش خصوصی به 
ســرمایه کانی نیاز دارد. هر دو بلوک ســیکل ترکیبی 
نیروگاههــا بــه ظرفیــت حــدود ۱۰۰۰  مگاوات،با رقمی 
حدود ۵۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی به سامان 

می رسد .
در ایــن زمینــه پیشــنهادهایی از ســوی فعــاالن 
ایــن حــوزه مطرح شــده اســت کــه وزارت نیــرو باید به 
آنها توجه داشته باشد. در نظر گرفتن میزان سرمایه 
گــذاری و اصــاح قیمــت ســرمایه گذاری در نرخ خرید؛ 
قیمــت تولیــد هــر کیلــووات بــرق؛ قیمــت اســتهاک و 
ســودی محــدود بــرای ســرمایه گــذاری از جملــه ایــن 

پیشنهادهاست.
نباید فراموش کنیم که برای توسعه هر نیروگاه 
دســت کم به 6 ســال زمان نیاز اســت و نمی توان نیاز 

کشور به برق را شوخی گرفت. 
با چنین شرایطی در واقع قصه تلخ صنایع و برق 
همچنان در راســتای سیاســت های غلط ادامه دارد و 
انتهــای آن ماننــد بســیاری از فیلم های ایــن روزها باز 

است ... .

ترجمه: محمود نواب مطلق

افزایــش قیمتهــای ناشــی از سیاســتهای پولی 
بــا اوکرایــن  رجــب طیــب اردوغــان کــه در جنــگ 
نیــز تشــدید شــده قــدرت خریــد مــردم را بــه نحــو 

چشمگیری کاهش داده است.
نرخ تورم یکســال اخیرترکیه که در ماه آوریل 
)فروردیــن( بــه6۹/۷۹ درصــد رســید کــه نارضایتــی 
بخش عظیمی از مردم ترکیه را شعله ور کرده است.
مــردم  این کشــور از ناکافــی بودن درآمد خود 
بــرای گذرانــدن امــور روزمــره زندگی بســیار ناراضی 
هســتند. آنهــا می گوینــد قیمت هــا سرســام آور باال 
رفته انــد. بدتــر اینکــه تورم بســیار باالتــر از نرخهای 

اعامی است. به  عنوان مثال کرایه 
تاکســیها طــی یکســال اخیــر دوبرابر 

شده است.
از  کشــور  ایــن  در  تــورم  نــرخ 
ســال ۲۰۱۷)۱۳۹6( دورقمــی شــد و 
در حــال حاضر بــه باالترین حد خود 
از ســال۲۰۰۳)۱۳۸۳( یعنی زمان به 
قــدرت رســید اردوغان رسیده اســت. 
شــدید  کاهــش  از  ســخن  همــگان 

قدرت خرید می گویند. 
اجاره هــای  درصــدی   ۷۰ شــدید  افزایــش 
دانشــجویی، کاهــش شــدید قدرت خریــد خانوارهــا 

به دلیل افزایش ۲6۰درصدی قیمت 
گوشــت و در نهایــت ناتوانــی فراوان 
خانواده هــای کم درآمــد در پرداخــت 
قبــوض گاز و بــرق خــود بــه ترتیــب 
درصــدی  و ۹۷   6۰ افزایش هــای  بــا 

قیمت آنها.
مــردم از یافتــن مســکن مــورد 
نیــاز خــود بــرای اجــاره متناســب بــا 
حتــی  عاجزنــد.  مالیشــان  توانایــی 
بــا درآمــد نســبتا بــاال بــه دلیــل افزایش شــدید نرخ 
اجاره بها بخش زیادی از درآمد صرف اجاره می شود 
و بخــش اندکــی برای گــذران زندگی باقــی می ماند. 

به عنوان مثال از یک درآمد۱۱۵۰۰ لیر در ماه مبلغ 
۸۵۰۰ لیر آن صرف اجاره می شود.

برخــی می گویند تــداوم این وضعیت آنها را به 
فکــر مهاجــرت از ترکیه واداشــته اســت. تنها در ماه 
آوریل)فروردیــن( در اثنای مــاه رمضان قیمت ها در 
ترکیــه ۷/۲۵درصد افزایش یافتند. این وضعیت به 
شــدت از محبوبیت دولت مســلمان و محافظه کار 
اردوغان کاســته اســت.  این  در حالیســت که تنها 
یکســال بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلــس 
ترکیــه در ژوئــن۲۰۲۳) خــرداد ۱۴۰۲( باقــی مانــده 

است.
منبع: لوموند

ترجمه: سلیم حیدری

بروکســل می گوید انتظار می رود تورم امســال 
در اتحادیــه اروپــا و منطقــه یــورو بــه بــاالی 6 درصد 

برسد.
بحبوحــه  در  دوشــنبه  روز  اروپــا  اتحادیــه 
تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل درگیری 
در اوکراین و اختال در تامین انرژی، پیش بینی های 
خود را برای رشــد اقتصادی در ۲۷ کشــور بلوک اروپا 
کاهــش داد. بــه گفته کمیســیون اروپــا )EC(، بازوی 
اجرایــی اتحادیــه اروپــا، رشــد تولیــد ناخالص داخلــی 
واقعــی در اتحادیــه  اروپــا و منطقه یــورو بــرای ســال 
۲۰۲۲ بــه ۲.۷ درصــد خواهــد رســید کــه کمتــر از 

پیش بینی ۴ درصدی سه ماه پیش است.
پیش بینی می شــود: رشــد ســال آینــده به ۲.۳ 

از  کمتــر  کــه  یابــد،  کاهــش  درصــد 
در  درصــدی   ۲.۸ قبلــی  پیش بینــی 
در  درصــدی   ۲.۷ )و  اروپــا  اتحادیــه 

منطقه یورو( است.
آمده اســت:  گــزارش  ایــن  در 
"چشــم انداز اقتصاد اتحادیه اروپا قبل 
از شروع جنگ، توسعه طوالنی مدت 
و قوی بود." وی افزود: "جنگ در حال 
تشــدید بادهای مخالف رشــد است و 

قباً هم انتظار می رفت رشد کاهش یابد."
EC گفــت: بــا افزایــش قیمــت انــرژی در ســال 
جــاری، انتظــار مــی رود تــورم در ســال ۲۰۲۲ بــه طور 
متوســط 6.۱ درصــد و در ســه ماهــه جــاری بــه 6.۹ 
درصد برسد. تورم در ماه آوریل به ۷.۵ درصد رسید 

کــه باالتریــن نــرخ در تاریــخ اتحادیــه 
است.

ایــن چشــم انداز نشــان می دهد 
کــه در مقایســه بــا پیش بینــی موقت 
زمســتان ۲۰۲۲، تــورم ۳.۵ درصــدی 
»بازبینی قابل توجهی به سمت باال« 
اســت. پیش بینــی می شــود تــورم در 
ســال ۲۰۲۳ بــه ۲.۷ درصــد کاهــش 
یابــد کــه همچنــان باالتــر از هــدف ۲ 

درصدی بانک مرکزی اروپا است.
این کمیسیون خاطرنشان کرد که ضربه اصلی 
بــه اقتصــاد جهانــی و اتحادیــه اروپــا از طریــق قیمت 
کاالهای بخش انرژی وارد می شــود. اگرچه آنها قبل 
از جنگ به میزان قابل توجهی افزایش یافته بودند. 

ســطوح تولید پایین ثبت شــده در طول همه گیری و 
عدم اطمینان در مورد زنجیره های تامین، قیمت ها 
را به سمت باال تحت فشار قرار داده است و در عین 

حال نوسانات آنها را افزایش داده  است.
در ایــن گــزارش همچنیــن آمــده  اســت کــه در 
حالی که فشــارهای تورمی تشــدید می شــود، انتظار 
می رود تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۲ 
بــه میــزان ۳.۲ درصد افزایــش یابد که از ۵.۷ درصد 
پیش بینی شــده قبلــی کمتــر اســت. پیش بینی رشــد 
تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده برای امسال نیز 
بــه ۲.۹ درصــد کاهــش یافــت و تــورم تــا ۷.۳ درصد 
افزایــش یافــت، قبــل از اینکه بخواهد بــه ۳.۱ درصد 

در سال ۲۰۲۳ عقب نشینی کند. 
منبع: راشاتودی
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 صندوق توسعه ملی اقساط وامهایی را که در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی برق می دهد دالری دریافت می کند
و اختالف وحشتناک قیمت ارز با تعهدات اولیه به ورشکستگی تولیدکنندگان می انجامد
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

قصه تلخ »نیروگاه های خود تامین« صنایع

کالفگی مردم از نرخ تورم 7۰ درصدی در ترکیه 

چشم اندازی تاریک از اقتصاد پیش روی اروپا 
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 قیمت جهانی گندم
رکورد زد

قیمــتگنــدمدرروزدوشــنبهپــسازاینکــههند
تصمیــمگرفــتصادراتاینکاالرابــهدلیلموجگرما

تولیدراممنوعکند،بهرکوردجدیدیرسید.
بــه گــزارش ایلنا از راشــاتودی؛ قیمت گندم در روز 
دوشــنبه پــس از اینکه هنــد تصمیم گرفت صادرات این 
کاال را به دلیل موج گرما تولید را ممنوع کند، به رکورد 

جدیدی رسید.
 با باز شدن بازار اروپا، قیمت به 435 یورو )453 
دالر( در هــر تــن رســید. همچنیــن گندم زمســتانه قرمز 

نرم برای تحویل در جوالی 4.2 درصد افزایش یافت.
دهلــی نو در هفته گذشــته اعالم کرد که صادرات 
دومیــن  کشــور،  ایــن  چــون  می کنــد  محــدود  را  خــود 
تولیدکننــده بــزرگ گنــدم جهــان، گرم تریــن مــاه مــارس 
خود را در تاریخ ثبت کرده اســت. مقامات نگرانی خود 
را در مورد امنیت غذایی 1.4 میلیارد نفر از مردم کشور 
در میــان کاهــش تولیــد و قیمت هــای جهانــی به شــدت 

افزایش داده اند.
دهلــی نــو گفــت کــه قراردادهــای صادراتــی توافق 
مــه   13 در  شــده  صــادر  دســتورالعمل  از  قبــل  شــده 
همچنــان قابــل اجراســت اما محموله های آتــی به تایید 

دولت نیاز دارند.
این ممنوعیت صادرات، انتقاد شــدید گروه هفت 
صنعتــی را بــه دنبال داشــت چــون باور دارنــد که چنین 
اقداماتــی بحــران افزایــش قیمت مواد غذایی را تشــدید 

می کند.
هنــد قبــالً اعــالم کــرده بــود کــه آمــاده کمــک بــه 
جبران بخشــی از کمبود عرضه ناشــی از درگیری روسیه 
و اوکرایــن اســت. ایــن دو کشــور تامین کننــدگان عمده 
بازار بین المللی هســتند و حدود 30 درصد از صادرات 
ایــن  می دهنــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  گنــدم  جهانــی 
وضعیت، نگرانی را ایجاد کرده اســت که جهان احتماال 

در آستانه یک بحران بزرگ غذایی باشد.

افزایش ۳۰ درصدی نرخ 
تعمیرات لب تاپ و تبلت

بــهگفتهرئیــساتحادیهفنــاورانرایانه،افزایش
نــرخلبتــاپوافتتوانخریــدمصرفکنندگانباعث
شــدهاســتمــدتزمــاننگهــداریازکاالهــایخــودرا
افزایشبدهندوسعیمیکنندرموهاردلبتاپخود
راارتقــابدهنــد.نــرختعویضرمبین۱۰۰تا۲۵۰هزار

توماناست.
محمدرضــا فرجــی در گفت وگــو بــا ایلنا، بــا رد خبر 
افزایــش 100 درصــدی کاالهــای آی تــی بعــد از افزایــش 
تفــاوت  درصــد  تــا 6.5   6 گفــت:  گمرکــی،  تعرفه هــای 
گمرکات بر قیمت کاالهای آی تی تاثیر گذاشته است.

وی بــا بیــان اینکــه کاالهای آی تــی قابلیت احتکار 
ندارند، گفت: کاالهای آی تی احتمال دپو شــدن ندارند 
چراکــه هفتگــی کاالهــا به روز می شــوند و ممکن اســت 
بــازار خــود را از دســت بدهنــد از این رو کاالهــا در زمان 

مشخص عرضه می شوند.
این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ کاالهای 
آی تــی در هفته هــای اخیــر، گفت: نوســان های نرخ ارز 
دلیــل افزایــش قیمــت کاالهــای آی تــی اســت؛ همیــن 
مســئله باعث شــده اســت توانایــی خرید کاالهــای نو و 
برند از ســوی مصرف کنندگان کاهش پیدا کند از این رو 

بازار روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد.
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانه با بیــان اینکه در 
سال های گذشته مصرف کنندگان هر 5 سال 3 مرتبه 
لب تــاپ خــود را تعویــض می کردنــد، گفــت: افزایــش 
نــرخ لب تــاپ و افت توان خرید مصرف کنندگان باعث 
شــده اســت مدت زمــان نگهــداری از کاالهــای خود را 
افزایــش بدهنــد و ســعی می کننــد رم و هــارد لب تــاپ 
خود را ارتقا بدهند. نرخ تعویض رم بین 100 تا 250 

هزار تومان است.
وی بــا اشــاره بــه رونــق بــازار تعمییــرات تبلــت و 
لب تاپ، خاطر نشان کرد: بازار فروش کاالهای استوک 
رونق خوبی دارد. کاالهای استوک به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند و یک ایراد اساسی دارد و آن این است 
کــه در میــزان خریــد کاالهای نو تاثیر خود را می گذارد و 

عالوه بر این خدمات پس از فروش نیز ندارد.
ایــن فعــال اقتصــادی افزایــش هزینــه تعمییرات 
گفــت:  و  دانســت  ارز  نــرخ  نوســان های  از  متاثــر  را 
قطعــات لب تاپ و تبلت گران شــده  اســت؛ همچنین 
در ســال جــاری دســتمزد کارگــران افزایــش پیــدا کرد 
همه این عوامل دســت به دســت هم دادند و باعث 
افزایــش 30 درصــدی نرخ تعمییــرات لب تاپ و تبلت 

شده اند.
به گفته فرجی؛ برندهای لنوو، ایســوس بیشترین 

تقاضا برای خرید لب تاپ و تبلت را دارند.
فرجی افزود: رایانه و ماشین های اداری زیرساخت 
آینــده تمــام کشورهاســت و اگــر رایانــه نبــود در شــیوع 
بیمــاری کرونــا، آمــوزش کشــور بــا چالــش جــدی مواجه 
می شــد. مالیــات بــر ارزش افــزوده در کاالهــای آی تــی 
عــدد کوچکــی نیســت و اگــر ایــن مالیــات حــذف شــود 
مصرف کننــدگان می تواننــد کاالهایــی بــا درجــه کیفــی 

باالتری خریداری کنند.

کاهشتقاضاخریدموبایل
رئیــس  مهــدی محبــی،  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
اتحادیــه دســتگاه های مخابراتــی و ارتباطــی، بــا اشــاره 
بــه کاهــش تقاضــا برای خرید تلفن همــراه، گفت: افت 
قــدرت خریــد مصرف کنندگان باعث شــده اســت تقاضا 
بــرای خریــد موبایــل نســبت های بــه ســال های گذشــته 
کاهش چشــمگیر قابل توجه بود اما در حال حاضر هر 

5 سال یکبار تعویض می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه تقاضــا بــرای تعمییــر موبایــل، 
گفــت: نــرخ قطعات متناســب بــا نوســان های ارز تغییر 

می کنند از این رو هزینه های تعمییر باال می رود.
ایــن فعــال صنفــی در پایــان بیــان کــرد: برندهــای 
سامســونگ و شــیامی بیشــتر تقاضا برای خرید را دارند 
و موبایــل در رنــج قیمــت 4 تــا 6 میلیــون بیشــتر تقاضــا 

برای خرید را دارند.

تالش سازمان هواپیمایی برای 
کاهش قیمت پروازهای عتبات

رئیسســازمانهواپیماییکشــوریاعالمکردکه
همهدســتگاههایمتولیبــهدنبالکاهشهزینههاو
قیمــتبلیــتپروازهایعتباتعالیاتهســتنداماباال
بودنتعرفههایفرودگاهنجف،دلیلگرانیبلیتاین

پروازهاست.
محمــد محمدی بخش در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کــرد: در خواســت همه مســئوالن دســتگاه های متولی، 
کاهــش هزینــه  پروازهــای نجف و عتبات عالیات اســت 
امــا کاهــش پیــدا نکــردن قیمــت ارتباطی بــه ایرالین ها، 

سازمان حج و زیارت یا سازمان هواپیمایی ندارد.
وی افــزود: علــت افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا 
ایــن اســت کــه هزینه هــای عوارضــی در فــرودگاه نجــف 
باالست. این عدد به ازای هر مسافر 2.5 میلیون تومان 
است درحالی که فرودگاه دمشق با وجود فاصله بسیار 

بیشتر نسبت به نجف، تعرفه های پایین تری دارد.
داد:  ادامــه  رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
مسئوالن دستگاه های مختلف از سازمان حج و زیارت، 
سازمان هواپیمایی و... درخواست خود را مصرانه برای 
فــرودگاه  کاهــش تعرفه هــا و هزینه هــای غیرمتعــارف 
نجف به مسئوالن عراقی از جمله نخست وزیر و رییس 
جمهــور ایــن کشــور اعالم کردند اما تا کنون نتوانســتیم 
ایــن کار را انجــام دهیم البته مســئوالن عراقی موافقت 
خــود را بــرای ایــن کار اعــالم کردند اما فــرودگاه عراق با 
توجهبه اینکه در اختیار بخش خصوصی اســت، زیر بار 

کاهش این هزینه نرفته است.
محمــدی بخــش بــا بیــان اینکــه فرودگاه هــای خصوصی 
بــرای توســعه فرودگاهــی تعرفه هایــی را تحــت عنــوان 
عوارض از مسافران دریافت می کنند، گفت: تعرفه های 
فــرودگاه نجــف غیرمتعارف و باالســت و بر این اســاس 
رایزنی های خودمان را انجام می دهیم اما حتی اگر این 
مســئله به نتیجه نرســد، نرخی را بــرای پروازهای نجف  

به ویژه در ایام اربعین مشخص خواهیم کرد.

نحوه بررسی و رسیدگی به 
اطالعات پولی و مالی واصله 

از جمله تراکنش بانکی
نحوهبررسیورسیدگیبهاطالعاتپولیومالیواصله

ازجملهتراکنشبانکیمودیانمالیاتیاعالمشد.
اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای، با استناد به بخشنامه 
ســازمان امور مالیاتی کشور، »نحوه بررسی و رسیدگی 
بــه اطالعــات پولــی و مالــی واصلــه از جملــه تراکنــش 

بانکی« را به اطالع مودیان صنفی مالیاتی می رساند:
بــر ایــن اســاس، نظــر بــه برخــی از اعتراضــات واصله در 
خصــوص نحــوه رســیدگی بــه تراکنش هــای بانکــی و بــه 
منظــور تکریــم مودیانــی کــه در موعــد مقــرر نســبت بــه 
تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام کرده اند و لزوم 
عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب های 
بانکــی بــرای ادارات امــور مالیاتــی وجود داشــته اســت و 
همچنیــن مبنــا بودن اظهارات مکتــوب مودیان ) مادامی 
کــه اســناد و مــدارک مثبته ای دال بر خــالف اظهارات یاد 

شده به دست نیاید(، مقرر شده است:
ادارات امــور مالیاتــی از رســیدگی بــه تراکنش های 
بانکــی ســال های 13۹۷ و قبــل مربــوط بــه ســنواتی کــه 
مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم کرده و تا تاریخ 
صدور این بخشــنامه، تراکنش مذکور رســیدگی و منجر 
به صدور برگ تشــخیص مالیات نشــده اســت، اجتناب 
تراکنش هــای  اطالعــات  ادارات،  ایــن  کننــد. همچنیــن 
بانکــی مربــوط به این دســته از مودیان را جهت پاالیش 
در  موجــود  اطالعــات  تمامــی  بــا  مطابقــت  و  مجــدد 
بانک های اطالعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان 

)دفتر علوم داده های مالیاتی( ارسال کنند.
جلوگیــری از ورود به امر حسابرســی تراکنش های 
بانکی در موارد غیر ضروری، مستند سازی گزارش های 
رســیدگی با اســتفاده از شــواهد کافی و قابل اطمینان، 
پرهیــز از حــدس و گمــان تعییــن شــغل مــودی بــدون 
وجــود مســتندات، پذیرش اظهارات مکتــوب مودیان در 
خصــوص ماهیــت هــر یــک از تراکنش های بانکی ســال 
13۹۷ و قبــل از آن )در صورتــی کــه اســناد و مــدارک 
مثبتــه ای دال بــر خالف اظهارات مودی به دســت نیاید( 

در رسیدگی به تراکنش های بانکی مورد تاکید است.

معاون وزیر جهاد: بازار 
داخل با اجرای طرح مردمی 

کردن یارانه ها به تعادل رسید
بــهگفتــهمعــاونتوســعهبازرگانــیوزیــرجهــاد
کشــاورزی،اجــرایطرحمردمیکــردنیارانههاموجب
تعــادلدربــازارداخلــیوبــاالرفتــنقیمــتاجنــاس

قاچاقدرکشورهایهمسایهشد.
بــه گــزارش مهــر، عباس عســگرزاده با بیــان اینکه 
تعــادل  موجــب  یارانه هــا  کــردن  مردمــی  طــرح  اجــرای 
در بــازار داخلــی و بــاال رفتــن قیمــت اجنــاس قاچــاق در 
کشــورهای همســایه شــد، افزود: حتی ضــد انقالب نیز 
انتظار داشتند تا اتفاق هایی در این باره بیفتد که شکر 

خدا هیچ کدام از آنها انجام نشد.
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد تعــادل در بــازار مصــرف 
ادامــه داد: شــک نکنیــد کــه تولیــدات و ذخایــر مــا هــم 
در محصــوالت پروتئینــی و محصــوالت گوشــتی کامــل 
اســت و پشــتیبانی کامل تا 6 ماه آینده انجام می شــود 
و قراردادهــای کاالهــای مورد نیاز کشــور بســته شــده و 

کاالهای مختلف مورد نیاز را وارد کرده ایم.
عسگرزاده با اشاره به کمپین نخرین گوشت مرغ 
و دیگر اجناس گفت: این موضوع شیطنت ضد انقالب 
و برخــی رســانه های خارج از کشــور اســت تــا با تحریک 
مــردم بــه برنامــه هدفمنــدی یارانه هــا و تولیــد کشــور 
ضربــه بزننــد. وی بــا اشــاره بــه تعدیل قیمت هــا پس از 
مردمی ســازی یارانه ها اظهار کرد: به تدریج که در بازار 

تعادل ایجاد شود، قیمت ها نیز تعدیل می شود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ناعمهشاهوردیلو

مدیرعامــلاتحادیهتعاونیهایعمرانی
تهــراناعــالمکــردکــهمجموعههایــیکــهبه
پیشفروشمســکنمشغولهستند،شاید
دارنــدقانــونرادورمیزننــد،ولــیدربســتر
تعاونیهــاایــنکارراانجاممیدهندوهمه
ایــنرامیداننــدوبرایهمیــنبخشتعاون

لطمههایبدیبهاعتبارشخوردهاست.
خبــری  نشســت  در  باقرپــور  خشــایار 
»بررســی نقــش تعاونی هــا در حوزه مســکن، 
نظارت و حفظ سرمایه های مردمی« با تبریک 
روز ارتباطات و اهمیت تعامل با رســانه برای 
نظارتــی  ســازمانی  عنــوان  بــه  اتحادیــه  ایــن 
افزود: قبل از تصویب طرح ساماندهی پیش 
فروش مســکن، پروژه هایی وجود داشــت که 
مــردم بعــد از پیــش خریــد متوجه می شــدند، 
واحدشان به چند نفر دیگر نیز فروخته شده 
اســت، بــرای همیــن ایــن طــرح تصویب شــد. 
در ایــن فضــا تعاونی نماهایــی آمدنــد و بــا نام 
افــراد بــدون ســمت بــرای خودشــان معامالت 
غ.ف  آقــای  مثــال  دادنــد،  انجــام  را  عجیبــی 
بــا نــام آقــای الــف. پ مباین نامه هایــی  را بــه 
صورت غیررسمی امضا کرد و در اراضی ای که 
حتی پروانه ســاخت ندارنــد، پروژه های واهی 
تعریــف کــرد. ایــن پروژه ها عمومــا در منطقه 
22 تعریــف شــده اند؛ چراکــه هم امــوال آقای 
غ.ف در آنجــا زیــاد اســت و هــم تعاونی هــا 
می رونــد جایــی کــه پــول در آن باشــد و آنجــا 

حداکثر استفاده را از ناآگاهی مردم کردند.
تبلیغــات  افــراد  ایــن  داد:  ادامــه  او 
وســیعی در فضای مجــازی و حقیقی از جمله 
بنرهایــی در ســطح شــهر دارند، رپرتــاژ آگهی 
دارنــد و بــرای پذیره  نویســی از واژگان حقوقی 
اســتفاده می کننــد. همچنیــن زدوبندهایــی با 
دســتگاه های مختلــف دارنــد کــه حتــی وقتــی 
مــا شــکایت آن هــا را پیــش دســتگاه مربوطــه 
می پردازنــد. آن هــا  از  دفــاع  بــه  می بریــم، 
از طرفــی ایــن تعاونی نماهــا شــاکیان زیــادی 
ندارنــد؛ چراکــه بــا شــعاف کار خــود را پیــش 
می برنــد و خیلــی از مــردم هنــوز فکر می کنند 

کار آن ها هم قانونی است هم عملی.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی های عمرانی 
تهران خاطرنشــان کرد: ســازنده طرح مسکن 
80 درصد هزینه ها را متحمل می شــود؛ فقط 
حــدود 65 درصــد هزینــه برای زمیــن و پروانه 

ســاخت آن صــرف می شــود، حــال چــرا بایــد 
برای 20 درصد باقیمانده هزینه پیش فروش 
بگــذارد؟ این غیرمنطقی اســت؛ درســت مثل 
قانــون کــه غیرمنطقــی اســت، امــا بایــد اجــرا 

شود.
باقرپور ادامه داد: عموما مردمی ســمت 
ایــن طرح هــای پیش فــروش می آیند که تمام 
داراییشــان همــان پول پیش پرداخت اســت، 
پــس بهتر اســت بــرای اعتمــاد و پرداخت این 
درخواســت  ســازنده  از  را  ســند  اصــل  پــول 
کنــد یــا اســتعالم آن را بگیــرد همچنیــن اصل 
پروانه ســاخت را می توانــد از اداره کل تعاون 
درخواســت کنــد و با یک اقــدام هیجانی تمام 

پول خود را از دست ندهد.
او به تشــریح ســه نشســت این اتحادیه 
در طــول ایــن چند ســال پرداخــت و گفت: در 
طول 3 نشســتی که در این چند ســال برگزار 
کردیــم هربــار به یک دغدغــه پرداختیم؛ ابتدا 
بعــد از فروکــش کردن موج گرانی مســکن در 
اســفند بــه بررســی راهکارهــای تعاونــی برای 
برون رفت از این مشــکالت و جلب مشــارکت 
دومیــن  پرداختیــم.  مســکن  بــرای  عمومــی 
وزارت  کــه  شــد  1400برگــزار  آبــان  نشســت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررســی کردیم 
و بــه طــرح مســاله دربــاره اجرا نشــدن قانون 
توســعه پرداختیــم و 5 روز بعــد از آن شــاهد 

تحول در معاونت وزارتخانه بودیم.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی های عمرانی 
تهران با ابراز امیدواری از برطرف شدن موانع 

پیــش پــای بخــش تعاون گفــت: شــاهد رکود 
تورمی در بازار مســکن هســتیم و برای همین 
نشســت روز گذشته نیز به این منظور برگزار 
شــد که تهدیدها و فرصت های حوزه مســکن 

را بررسی کند.
باقرپور ســپس به مقایســه بازار مسکن 
ایران و ترکیه پرداخت و تشریح کرد: متوسط 
معامــالت مســکن تهران در طــول یک ماهانه 
4000 واحــد اســت و در کشــور حداکثــر بــه 
40000 معاملــه در ماه می رســد؛ در حالی که 
در ترکیــه همیــن آمــار ماهانه بیــش از 11000 
معامله را نشــان می دهد؛ یعنی 2/5 برابر ما 

در ماه معامله می کنند.

برونرفتازمعضلاجاره
ومسکن

او افــزود: آمــار بــه مــا می گوید، بــه ازای 
هــر 26 میلیــون خانواده ایرانــی،  2۹ میلیون  
واحــد مســکونی داریــم؛ ۷ میلیــون مســتاجر 
محــض  مســتاجر  میلیــون   4/5-4 و  داریــم 
کــه یعنــی هیــچ مالکیتــی ندارنــد؛ ایــن یعنــی 
توزیــع ناعادالنــه مســکن از 50 ســال پیــش 
چراکــه مســکن کاالی مصرفــی نیســت، یــک 
کاالی ســرمایه ای اســت که دومین نرخ رشــد 
اقتصادی کشــور را با 120هزار برابر شــدن آن 

در مقایسه با 50 سال پیش دارد.
مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی های عمرانی 
خانه دارشــدن  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  تهــران 
ایــن  از  برون رفــت  راه  گفــت:  مســتاجران 

معضل این است که مستاجران مالک شوند؛ 
در آن صــورت مســکن بیشــتری نیــاز نیســت 
و بــه کاالی مصرفــی تبدیــل می شــود. در ایــن 
میــان طــرح ســاخت 4 میلیون مســکن دولت 
ســیزدهم می توانــد کمــک بزرگــی باشــد، آمار 
ایــن را بــه مــا نشــان می دهــد و اگــر در دولت 
اضافــه شــود،  میلیــون مســکن  بعــد هــم 2 
می توانیم امیدوار باشــیم که مستاجری باقی 
نمی مانــد. تمــام بخش هــا از جملــه تعاونی ها 
بایــد کمــک کننــد بــه دولت برای تولیــد این 4 
میلیــون مســکن چــون تنهایــی نمی توانــد این 
کار را انجــام دهد، شــاید شــفاف نبــودن آمار 

این طرح هم برای همین است.

وروردچینبهطرح
نهضتملیمسکن

باقرپور ادامه داد: چند موضوع در طرح 
مسکن سازی دولت سیزدهم مهم است یکی 
اینکــه؛ قانــون جهــش تولید مســکن باید اجرا 
شــود و ضمانــت اجرایی برای زمین ها داشــته 
دولتــی  دســتگاه های  کــه  حالــی  در  باشــد، 
هنــوز محتکــر زمیــن هســتند. دوم اینکه باید 
تکنولــوژی بــه روز دنیــا را از هــر کشــوری کــه 
هســت، وارد کنیــم. ســوم اینکــه بــرای اجرای 
از ظرفیــت ســازنده  بایــد  ایــن نهضــت ملــی 
کــرد و فقــط مصرف کننــده  ایرانــی اســتفاده 
نباشــیم و در آخر اینکه دولت تصدی اجرایی 
نداشــته باشــد، بلکه ناظر بر کیفیت و کمیت 

باشد. عمر مفید ابنیه ما خیلی کم است.

بنابــراعــالممعــاونبرنامهریــزیواقتصادی
وزارتجهادکشــاورزی،بامشکلاحتکاردر
بسیاریازاستانهایکشورروبروهستیم،
تــن ۶۳۱ اســتانها از یکــی در بهطوریکــه

روغنمایعاحتکارشدهبود.
فــارس، محمــد قربانــی در  گــزارش  بــه 
حاشــیه بازدیــد از بــازار عمده فروشــی دربــاره 
وضــع عرضــه کاالهــای اساســی و چالش های 
توزیع، افزود: اکنون روزانه 3 هزار تن روغن 
خوراکــی در کشــور توزیــع می شــود، بنابرایــن 
کمبــودی در تولیــد نداریــم؛ بلکــه بخشــی از 

مشکل مربوط به شبکه توزیع است.

معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد 
بــر اســاس گــزارش  کشــاورزی تصریــح کــرد: 
واحد نظارت و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، 
از  بســیاری  در  احتــکار  مشــکل  بــا  اکنــون 
اســتان های کشــور روبرو هســتیم، به طوری که 
مایــع  روغــن  تــن   631 اســتان ها  از  یکــی  در 
احتکار شده بود، اما علل احتکار را نمی توانیم 
اعــالم کنیــم. وی اظهــار داشــت: بخــش عمده 
روغن های احتکار شــده دارای قیمت های قبل 
از نرخ گــذاری جدیــد بودند؛ با توجه به مصوبه 
اخیــر ابالغی که روغن های قبلی با قیمت های 
احتــکار نمی توانــد  جدیــد عرضــه شــود دیگــر 

موضوعیــت داشــته باشــد، مگــر اینکــه برخــی 
قصد اختالل در بازار را داشته باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در صورتی 
کــه مــردم نیاز فوری بــه روغن خوراکی ندارند 
بــا تاخیــر خرید انجام دهند تا روغن از ســوی 

شبکه توزیع وارد تمامی فروشگاه ها شود.

تعللشبکهتوزیع،علتنبود
تخممرغدربرخیفروشگاهها

بیــان  نیــز  وی دربــاره عرضــه تخم مــرغ 
کــرد: پیــش از ایــن نیــز اعــالم کردیــم کــه در 
شــبکه توزیع یک اختاللی ایجاد شــده، اما با 

همــکاری اتحادیــه مرغ تخم گذار این مشــکل 
رفع شــد و در حــال توزیع تخم مرغ در تمامی 

فروشگاه های کشور هستیم.
قربانــی افــزود: طبق گفتــه اتحادیه مرغ 
جهــاد  وزارت  میدانــی  بررســی  و  تخم گــذار 
کشاورزی نشان می دهد که با مازاد تخم مرغ 
روبرو هستیم و با رفع ایجاد اختالل در شبکه 
توزیــع مشــکل کمبود و نبــود این محصول در 

برخی فروشگاه ها نیز برطرف می شود.
قربانــی گفــت: امیدواریم عرضــه فراوان 
بــازار بالفاصلــه در  ایــن محصــول در ســطح 
سطح خرده فروشی ها اثر خود را نشان دهد.

معاونحجوعمرهمرکزپزشــکیهالل
احمــرگفــت:همــهزائــرانایرانــیبایــدقبــل
ازورودبــهعربســتانحداقــل۲دوزازیــک
نوعازواکســنهایســینوفارم،آســترازنکاو

اسپوتنیکراتزریقکنند.
از  ســال   2 از  پــس  مهــر،  گــزارش  بــه 
ممنوعیت تشــرف حجاج خارجی به ســرزمین 
وحی، با اعالم کشور عربستان 850 هزار زائر 
خارجی در حج تمتع سال جاری می توانند به 
سرزمین وحی مشرف شوند که از این تعداد، 
ســهمیه ایرانی هــا حــدود 40 هــزار زائر اســت 
در ایــن بیــن ارائــه خدمات بهداشــت و درمان 
زائران ایرانی، موضوع بســیار مهمی است که 
مســئولیت آن بــر عهــده مرکــز پزشــکی حج و 

زیارت جمعیت هالل احمر است.
طاهــر درودی  معــاون حــج و عمــره مرکز 
زیــارت جمعیــت هالل احمــر  پزشــکی حــج و 
گفت: دســتورالعمل های حج تمتع امســال از 
سوی سعودی ها دیر اعالم شد اما با توجه به 
پیش بینی هایــی کــه از قبل شــده بود کارهای 
اولیه انجام و طبق هماهنگی با ســازمان حج 
و زیــارت همچــون ســال های گذشــته آمادگی 

کامل برای ارائه خدمات به زائران را داریم.
وی ادامه داد: بر اساس اعالم عربستان 
افــراد صرفــاً بــا حداکثــر 65 ســال ســن و در 
دســت داشتن جواب PCRمنفی)هنگام ورود 
به عربســتان( اجازه تشــرف به سرزمین وحی 
را دارنــد. تزریــق واکســن کرونــا یکــی دیگر از 
شــرایط الزامی زائران برای ورود به عربســتان 
بــه  جــدی  تاکیــد  ایرانــی  مســئوالن  و  اســت 
زائــران دارنــد کــه این موضــوع را جدی بگیرند 
و بــا توجــه به زمــان باقیمانده حتمــاً وضعیت 

واکسن خود را بررسی کنند.
معــاون حــج و عمــره مرکــز پزشــکی حــج 
خصــوص  در  هالل احمــر  جمعیــت  زیــارت  و 
تأییــد کشــور عربســتان،  مــورد  واکســن های 
گفت: بر اساس اعالم سعودی ها و بر اساس 

واکســن های موجــود در ایــران، واکســن های 
مــورد  اســپوتنیک  و  آســترازنکا  ســینوفارم، 
تأییــد اســت و همه زائران ایرانــی باید قبل از 
ورود به عربســتان حداقل 2 دز از یک نوع از 

واکسن های مورد تأیید را تزریق کنند.
بــه  کــه  افــرادی  بــه  داد:  ادامــه  درودی 
ایــن 3  از  غیــر  دیگــری  واکســن  دلیلــی  هــر 
توصیــه  انــد  کــرده  تزریــق  را  واکســن  نــوع 
اکیــد می کنیــم بــا توجــه بــه هماهنگی هایــی 
کــه بــا وزارت بهداشــت انجــام شــده در زمــان 
باقیمانده از واکسن سینوفارم استفاده کنند.

معــاون حــج و عمــره مرکــز پزشــکی حــج 
و زیــارت جمعیــت هالل احمر تاکیــد کرد: این 
افــراد اگــر در هفتــه جــاری دز اول واکســن 
بــا توجــه  ســینوفارم را تزریــق کننــد قاعدتــاً 
شــروع اعزام هــا از یک ماه آینــده برای تزریق 
دوم زمــان کافــی خواهند داشــت و به صورت 
وارد  می تواننــد  مشــکل  بــدون  و  اســتاندارد 

عربستان شوند.
وی در خصوص کســانی که واکسن های 
دیگری )دو دز و باالتر( تزریق کرده اند، گفت: 
با هماهنگی انجام شده، وزارت بهداشت این 
اجــازه را صــادر کــرده که افــراد در دز چهارم و 
یــا پنجم هم بتوانند ســینوفارم دریافت کنند 
برایــن اســاس افــرادی کــه 2 دز واکســن های 
زده انــد  اســپوتنیک  و  آســترازنکا  ســینوفارم، 
مــورد تأییــد عربســتان اســت و نیاز بــه تزریق 
واکسن دیگری نیست و قاعدتاً مشکلی برای 

ورود به عربستان ندارند

زمانکافیبرایتزریقو
اثربخشیواکسنمننژیتداریم

عــالوه بــر موضــوع واکســن کرونــا، زائــران 
سرزمین وحی قبل ورود به کشور عربستان باید 
واکسن مننژیت را دریافت کنند و طبق سال های 
قبل، وظیفه تأمین و تزریق این واکسن بر عهده 

جمعیت هالل احمر ایران است.

درودی گفت: بخش های جمعیت هالل 
تأمیــن  بــرای  را  الزم  هماهنگی هــای  احمــر 
و توزیــع واکســن مننژیــت انجــام داده انــد و 
آینــده  هفتــه  پایــان  تــا  می شــود  پیش بینــی 
واکســن مننژیت تأمین و در اســتان ها توزیع 
شــود. به محض فراهم شــدن شــرایط تزریق 
در  الزم  اطالع رســانی های  مننژیــت  واکســن 
ایــن خصــوص انجــام می شــود و خوشــبختانه 
زمــان کافــی بــرای توزیــع، تزریق و اثربخشــی 
واکســن مننژیــت را داریــم بــا نزدیــک شــدن 
بــه موســم حــج و اعــزام کاروان هــای حجــاج 
ایرانــی یکی دیگــر از موضوعات و دغدغه های 
مسئوالن جمعیت هالل احمر تأمین و ارسال 
دارو و تجهیــزات مــورد نیــاز اســت و رایزنی ها 
بــا طرف ســعودی بــرای انجام این مســئله در 

حال انجام است
ســعودی ها  ســاله  هــر  افــزود:  وی 
و  دارو  ارســال  بــرای  دســتورالعمل هایی 
تجهیــزات و روال پشــتیبانی خدمــات درمانــی 
و بهداشــتی ارســال می کننــد امــا امســال در 
طــور  بــه  عربســتان  ارســالی  دســتورالعمل 
خــاص بــه ارســال دارو اشــاره ویــژه ای نشــده 
بــود. بنابرایــن مکاتباتــی بــا وزارت بهداشــت 
و  پاســخ  منتظــر  و  دادیــم  انجــام  عربســتان 
دارو عربســتان  و  غــذا  اداره  تکلیــف  تعییــن 

هستیم.
 معــاون حــج و عمــره مرکــز پزشــکی حــج 
اگــر  گفــت:  هالل احمــر   جمعیــت  زیــارت  و 
ایــن اجــازه مثــل ســال های قبــل صادر بشــود 
بــا توجــه بــه زمــان محدود تــا شــروع عملیات 
حــج، تا جایی کــه زمان و ظرفیت اجازه بدهد 
دارو و تجهیزات تأمین و به عربســتان ارســال 
می شــود و مابقــی در عربســتان تهیــه خواهد 
شــد و اگــر آمادگــی از ســمت طــرف ســعودی 
اعــالم نشــود ما ناچــارا تمامی داروهــای مورد 

نظر را در عربستان تهیه خواهیم کرد.
درودی بیــان کرد: با توجه به تأکیدات و 

فرمایشــات مقام معظم رهبری برای استفاده 
از محصــوالت ایرانــی و بــا توجــه بــه تجــارب 
ســال های قبــل؛ اولویــت مرکز پزشــکی حج و 
زیــارت جمعیــت هــالل احمــر تهیــه و ارســال 
داروی ایرانــی بــرای پوشــش عملیــات درمانی 
حج تمتع است مگر اینکه این امکان از سوی 
ســعودی ها فراهــم نشــود و مجبــور بــه تهیــه 

دارو در عربستان شویم.
اتماممعایناتپزشکیزائران

ایرانیتا۱۰روزآینده
حــج  بــه  اعــزام  از  قبــل  ایرانــی  زائــران 
تمتــع بایــد معاینــات پزشــکی انجــام بدهند و 
در صورت احراز شــرایط مناســب جســمانی از 
پزشــک ســایر کارهــای آنهــا برای اعــزام انجام 
خواهــد شــد. امســال بــه دلیل شــرایط خاص 
بــه نســبت ســال های قبــل در بحــث  کرونــا 
اســتطاعت  بــرای  محدودیت هایــی  معاینــات 

جسمی زائران هم وجود دارد.
درودی از شروع معاینات پزشکی زائران 
در اســتان ها خبــر داد و گفــت: بــا اتمام ثبت 
نــام واجدیــن شــرایط، ســازمان حــج و زیــارت 
اطالعــات مجموعه هــا را در اختیــار مــا قــرار 
اطالعــات  ایــن  از  بخشــی  تاکنــون  می دهــد. 
آمــاده شــده و بــر اســاس همیــن اطالعــات از 
روز یکشــنبه معاینــات پزشــکی در برخــی از 
اســتان ها آغاز شــده اســت با توجه به تکمیل 
شــدن وضعیــت مجموعه هــا در مکــه مکرمــه 
و اطالعــات کاملــی کــه ســازمان حــج و زیارت 
آینــده در همــه  از یکــی دو روز  خواهــد داد 

استان ها معاینات پزشکی زائران آغاز شود.
بــه گفتــه وی، بــا توجــه به اینکــه بعد از 
تأیید پزشــک و احراز اســتطاعت زائران ســایر 
مراحــل اعــزام انجــام خواهد شــد پیــش بینی 
می شــود یــک هفتــه تا 10 روز آینــده معاینات 
پزشــکی به اتمام رســیده و وضعیت ســالمت 

زائران برای اعزام مشخص شود.

تعاونینماها؛بالیجاناعتبارتعاونیها

شرطورودزائرانایرانیبهعربستان

احتکار،علتاختاللدربازارروغن
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راه اندازی غرفه فرش ایران 
در جام جهانی قطر

معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت )صمــت( از راه اندازی غرفه فرش ایران در جام 
جهانــی قطــر خبــر داد و گفت که این غرفه بعد از جام 

جهانی دائمی خواهد شد.
به گزارش ایســنا، محمد مهدی برادران در مراســم 
چهاردهمیــن المپیــاد فــرش دســتباف، با بیــان اینکه در 
حــوزه فــرش قصورهایی داشــتیم  امــا عملکــرد فعلی رو 
به رشد است، اظهار کرد: اخیرا مرکز ملی فرش با امیر 
قطر رایزنی کرده و قرار شده ایران در دوره جام جهانی 
در قطر غرفه فرش داشــته باشــد. این غرفه بعد از جام 

جهانی دائمی خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه فــرش چالش هایــی از 
جمله بازاریابی، مشکالت مالی و مواد اولیه وجود دارد، 
تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی تولیــد فــرش مزیت نســبی 
ایران و قابل اتکا اســت، چرا که زیســت بوم فرش طی 
ســال ها در کشــور شــکل گرفتــه و بایــد اســتفاده کنیم. 
همانطور که ما نمی توانیم خودرویی مثل بنز بســازیم، 
بقیه کشــورها هم نمی توانند فرش مشــابه فرش ایران 

تولید کنند.
محمــود ســیجانی، رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان تهــران نیز، اظهار کــرد: در حال حاضر 
۴۰ هزار و ۳۸۰ نفر در اســتان تهران در حوزه قالیبافی 
و حرف وابســته فعال در بخش فرش دستباف اشتغال 

دارند.
امــا بــه گفتــه وی از بیــش از ۴۰ هــزار فــرد فعــال 
در بخش هــای مختلف قالیبافــی، فقط ۷۰۳۱ نفر تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
این مقام مســئول افــزود: در حال حاضر در تهران 
۱۸۲ جواز برای کارگاه های تولید طراحی و مرمت فرش 
دستباف و ۳۳۵۷ مجوز مشاغل خانگی فرش دستباف 

در تهران صادر شده است.

جزئیات وضع تولید 
خودرو از سوی دو شرکت 

خودروساز
بررسی وضع تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور 
از ابتــدای ســال حاکــی از آن اســت تعهــدات معوق دو 

شرکت خودورساز 81 درصد کاهش داشته است.
به گزارش فارس، بررســی آمار تولید خودرو با دو 
خودروســاز بــزرگ کشــور حاکــی از آن اســت کــه تولیــد 
خــودرو ناقــص از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا ۲۲ اردیبهشــت 
ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 

کاهش ۵۶ درصدی همراه بوده است. 
پارکینــگ  کــف  ناقــص  خودروهــای  تعــداد 
خودروســازان در ســال ۱۴۰۰ در مجمــوع ۱۲۲ هــزار و 
۳۴۶ دســتگاه بــود کــه بــه ۵۴ هــزار و ۱۷۶ دســتگاه در 

سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. 
همچنین تعداد تعهدات کل دو شرکت خودروساز 
از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا ۲۲ اردیبهشــت ســال جــاری 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبل، بــا کاهش ۲۵ 

درصدی همراه بوده است. 
خودروســاز  شــرکت  دو  معــوق  تعهــدات  تعــداد 
از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا ۲۲ اردیبهشــت ســال جــاری 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، بــا کاهش ۸۱ 

درصدی همراه بوده است. 
تعهــدات معــوق دو خودروســاز درســال ۱۴۰۰ در 
مجمــوع ۶۲ هــزار و ۵۱۳ دســتگاه خــودرو بــوده کــه در 
ســال ۱۴۰۱ بــه ۱۱ هــزار و ۶۵۲ دســتگاه خــودرو کاهش 

یافته است. 
تعداد خودرو فاکتور شــده دو شــرکت خودروســاز 
ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا ۲۲ اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبل بــا افزایش ۲۳ 

درصدی همراه بوده است.

خرید یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تن گندم از گندمکاران

مجــری طرح کشــت گنــدم اعالم کــرد تاکنون یک 
میلیــون 8۰۰ هــزار تــن گنــدم از گندمــکاران خریــداری 
ایــن محصــول در اســتان های جنوبــی  شــده و خریــد 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش فارس، سهراب سهرابی گفت: برداشت 
گنــدم کــه از ۴ فروردیــن در اســتان های جنوبــی کشــور 
آغاز شده نسبت به پارسال همین موقع ۵۰۰ هزار تن 

افزایش داشته است.
این مقام مسئول افزود: استان خوزستان با تولید 
یک میلیون ۱۷۵ هزار تن گندم مقام نخســت را دربین 
اســتان های جنوبــی بــه خــود اختصاصی داده اســت که 
نسب به پارسال ۸۵ هزار تن بیشتر تولید کرده است.
وی علــت افزایــش تولیــد و خریــد گنــدم را خرید 
بــه قیمــت ۱۱۵۰۰ تومــان و  گنــدم از ســوی دولــت و 
از کودهــای  قــرار دادی و اســتفاده  همچنیــن کشــت 
مغــذی از ســوی کشــاورزان اعــالم کــرد و ادامــه داد: 
بــه  نهــاده  و  تســهیالت  اعطــای  امســال  برنامــه  در 
کشــاورزان در نظــر گرفتــه شــده اســت، همچنین قرار 
اســت بــا اجــرای کشــت قــراردادی و بــا همــکاری بنیاد 
مســتضعفان برنامه کشــت دیم را در ســطح ۴ میلیون 
و چهارصــد هــزار هکتــار اجرایی کنیم و بــا تحویل کود 
و ریزمغذی ها و گشت قراردادی سطح زیر کشت دیم 

را افزایش دهیم.
ســهرابی بــا بیــان اینکــه هنــوز در قســمت اعظــم 
کشــور برداشــت گندم اغاز نشــده اســت، اظهار کرد: با 
برداشــت گنــدم در مناطق معتدل و سردســیر در آینده 
شاهد افزایش برداشت وفروش گندم با قیمت تضمنی 
به دولت خواهیم بود که همین تضمین خرید و اجرای 
کشــت قراردادی موجب شــده تا کشــاورزان برای کشت 

گندم ترغیب شوند.

اخبـــــــــــــــــار

موفق نبودن بخش خصوصی 
در تهاتر اوره با نهاده

بــه گفته بازرس اتحادیــه واردکنندگان نهاده های 
دام و طیــور، بــرای تامیــن نیــاز غــالت بایــد مــراودات 
تجــاری با کشــورهایی کــه جزء تامین کننــدگان عمده و 
اصلی غالت در دنیا محســوب می شــوند مانند برزیل، 
آرژانتیــن، آمریــکا، اســترالیا، کانــادا، اروگوئه، آلمان و 

فرانسه توسعه یابد.
کســری لشــگری در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه معــاون اقتصــادی وزارت امــور خارجــه 
اعــالم کــرده اســت کــه می تــوان نفــت را بــه کوبــا داد و 
در ازای آن غــالت و نهــاده دریافــت کــرد. آیــا در عمــل 
امــکان عملیاتــی کــردن چنیــن طرح هــای برای مــا وجود 
دارد؟ گفت: شرایط آب و هوایی کوبا به گونه ای نیست 

که بتواند غالت ایران را تامین کند.
وی بــا بیــان اینکه نمی توان پشــتوانه منطقی برای 
ایــن اظهارنظرهــا پیــدا کــرد، افــزود: بــرای تامیــن نیــاز 
غــالت بایــد مــراودات تجــاری را بــا کشــورهایی کــه جزو 
تامین کننــدگان عمــده و اصلــی غالت در دنیا محســوب 
می شــوند ماننــد برزیــل، آرژانتیــن، آمریــکا، اســترالیا، 

کانادا، اورگوئه، آلمان و فرانسه را توسعه بدهیم.
ایــن فعــال صنفی تامین نهاده در کشــور به مانند 
کالف ســردرگمی تشــبیه کرد که نمی توان سررشــته آن 
را پیــدا کــرد و افــزود: دولــت اعــالم کرد که نهــاده با ارز 
نیمایــی وارد خواهــد شــد اما هنــوز تاجــری نمی تواند با 
ایــن ارز ثبــت ســفارش کنــد عالوه بر این نــرخ قیمت ها 
تغییر کرد این در حالیســت که در ســامانه بازارگاه نرخ 
نهاده مانند ســابق اســت و تغییری نکرده اســت؛ اینجا 
ایــن پرســش مطرح اســت چرا بــا وجود تخصــص نهاده 
بــا قیمت هــای ســابق چــرا شــاهد گــران شــدن کاالهــای 

اساسی در بازار هستیم؟
لشــگری خاطر نشــان کرد: بعد از رســانه ای شــدن 
اصــالح نظــام یارانه هــا نــرخ نهــاده در بــازار آزاد رونــد 
تصاعــدی بــه خــود گرفــت و قیمــت ذرت تــا کیلویــی ۱۳ 

هزار و ۷۰۰ تومان نیز ارتقا پیدا کرد.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان تعاونــی روســتایی و 
اتحادیــه سراســری دامــداران کشــور تجربــه تجــارت را 
ندارند، افزود: این دیدگاه طرح شد که بخش خصوصی 
از واردات نهاده سودهای هنگفت برده است اینجا این 
پرسش مطرح است که آیا دولت برای اتحادیه دامداران 
کــه یکــی از وظایــف ذاتــی آن تامیــن نهــاده اســت کمک 
کرده است؟ آیا ما نیروهای خود را برای جنگ اقتصادی 
آمــاده کرده ایــم و آنها را به میدان اعزام کردیم؟ به نظر 
من ســازمان تعاون روســتایی اقبال خوبی در این زمینه 
نخواهد داشــت و تجربه خرید میوه شــب عید این مهم 

را به خوبی به همگان ثابت کرد.
دام  نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه  بــازرس   
و طیــور ادامــه داد: بــه نظــر مــن دولت بنا نــدارد بخش 
خصوصــی در زمینه واردات نهــاده فعالیتی انجام بدهد 
و مایل است این وظیفه را خود یا شرکت ها وابسته به 

دولت انجام دهند.
هیچــگاه  خصوصــی  بخــش  لشــگری؛  گفتــه  بــه 
نتوانست در زمینه تهاتر موفق شود و در قبال صادرات 
اوره، نهــاده وارد کنــد چراکــه هیچــگاه حمایتــی کــه از 
دالل های نفتی می کردند از ما نکردند و اقتصادی بودن 
تهاتــر از بیــن رفــت. تضامین در تهاتر نیز آماده نیســت 
کــدام شــرکت ایــن ریســک را می کنــد کــه ابتدا نهــاده و 
غــالت را بــه ایــران بدهــد، مــا ارتباطات بانکــی نداریم و 

همین مسئله امکان مراودات را تقلیل می دهد.

نجفی منش، عضو اتاق 
بازرگانی تهران: به جای 

خودرو، خودروساز وارد کنید
تهــران  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 
می گویــد بــا قیمت هــای جهانــی، خــودروی خارجــی کــه 
اســتانداردهای 8۵ گانــه را داشــته باشــد و در بــازار 

داخلی ارزان تمام شود، وجود خارجی ندارد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  نجفی منــش  محمدرضــا 
اظهــار کــرد: خودروســازان داخلــی از آزاد شــدن واردات 
خودرو استقبال می کنند و این امیدواری وجود دارد که 
فشــاری که در ســال های گذشــته بر بخش های مختلف 
ایــن صنعــت وارد شــده، بــا آزاد شــدن ورود خودروهای 
خارجــی کاهــش پیــدا کنــد و صنایع داخلی با مشــکالت 

کمتری به کار خود ادامه دهند.
وی بــا بیــان اینکــه در واردات خــودرو بایــد برخــی 
شــروط در واردات خــودرو رعایــت شــود، تشــریح کــرد: 
مــا در ایــن ســال ها بــا مشــکالتی در زمینــه ارتبــاط بــا 
شرکت های خارجی مواجه بوده ایم که یکی از آنها، نبود 
خدمــات پــس از فــروش در ایران اســت. به ایــن ترتیب 
که اگر قطعه یک ماشــین خارجی در ایران خراب شــود 
و در بــازار وجــود نداشــته باشــد، عمــال آن خــودرو قابل 
اســتفاده نیســت. بــه ایــن ترتیــب شــرکت های خارجــی 
از محدودیت هــا و تحریم هــا علیــه ایــران بــه ســود خود 
استفاده کرده اند. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
توقف فروش برخی قطعات به شرکت های ایرانی، بیان 
کــرد: مــا باید این ســوال را خودمان بپرســیم آیا منطقی 
اســت که از کشــوری کــه به ما قطعه خــودرو نفروخته، 

خودرو وارد کنیم؟
نجفی منش به قیمت باالی خودروهای اســتاندارد 
در بــازار جهانــی اشــاره کــرد و گفــت: یــک خــودرو کــه 
اســتانداردهای ۸۵ گانــه را رعایــت کرده باشــد، احتماال 
قیمتــی بیــن ۱۰ تــا ۱۲ هــزار دالر خواهــد داشــت و بایــد 
دید این ماشــین زمانی که به ایران برســد با چه قیمتی 
عرضه خواهد شــد. حتی خودرویی هندی که با اهداف 
اقتصــادی تولیــد شــده نیــز قیمتــی بین شــش تــا ۷۰۰۰ 
دالر دارد و از ایــن رو ایــن تصــور که خودرو خارجی وارد 
بازار می شود و اقشار کم درآمد امکان خرید آن را پیدا 
می کننــد، از اســاس غلط اســت. وی ادامــه داد: واردات 
یک خودرو بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر هزینه دارد اما تولید 
همــان خــودرو در ایران حدود ۱۵۰۰ دالر هزینه دارد. از 
ایــن رو ای کاش بــه جــای آنکه اصرار بــر واردات خودرو 
باشد، تصمیم گیران به واردات خودروساز و استفاده از 

آنها در ظرفیت های داخلی برنامه ریزی کنند.

اخبـــــــــــــــــار

به گفته معاون صنایع حمل ونقل وزارت 
صمت، سامانه یکپارچه فروش برای حمایت 
واقعــی،  اطالعــات  تجمیــع  بــا  مشــتری،  از 
هوشمندســازی را بــرای تخصیــص خــودرو به 

مصرف کننده واقعی انجام می دهد.
منوچهــر منطقــی در نشســت خبــری بــا 
خبرنــگاران بــا تشــریح عوامــل متمرکز ســازی 
در  یکپارچــه  ســامانه  در  خــودرو  تخصیــص 
صمــت،  وزارت  تحولــی  برنامه هــای  ادامــه 
حــذف تدریجــی قرعه کشــی و هدفمندســازی 
تخصیص خودرو به مصرف کننده واقعی را از 

مهم ترین مزایای این سامانه دانست.
افــزود:  منطقــی  شــاتا،  گــزارش  بــه 
بــه ســمت دانش بنیــان  حمل ونقــل در دنیــا 
شــدن رفته اســت و بر همین اســاس، حرکت 
در  خــودرو  دانش بنیــان  صنعــت  مســیر  در 

دستور کار ما نیز قرار دارد.
وی، خلــق محصول را همان دانش بنیان 
درصــد  صــد  داد:  ادامــه  و  دانســت  شــدن 
ارزش افــزوده بــا دانش بنیان شــدن بــه وجود 

می آید.
راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 

باهدف مدرن سازی حمل ونقل
معــاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، 
حمل ونقــل  اینکــه  بابیــان  تجــارت  و  معــدن 
یکپارچــه بــا سیســتم های مــدرن ارتباطــی در 
دنیا توســعه یافته اســت، بیان کــرد: راه اندازی 
ســامانه جامــع یکپارچــه تخصیــص و فــروش 
خودرو برای متمرکز ســازی تخصیص خودرو و 
یکپارچه سازی در دستور کار قرار گرفته است.

پرداختن به تقاضای مشتری در سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو

ایــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  منطقــی 
مشــتری  خواســته های  مبنــای  بــر  ســامانه 
گفــت:  می گیــرد،  صــورت  خــودرو  تخصیــص 
در سیســتم های دانش بنیــان دنیــا نیــز تولید 
مشــتری  تقاضــای  اســاس  بــر  و  سفارشــی 
اســت و به همین ســبب پرداختن به تقاضای 

مشتری در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
دنبال می شود.

وی بابیان این که ســند جامع حمل ونقل 
دنیــا  پیشــرفته  کشــورهای  در  هوشــمند 
تدوین شــده اســت، تأکیــد کــرد: در این ســند 
بهره وری ناوگان حمل ونقل با هوشمندسازی 
و متناســب بــا تغییــرات محیطــی بــاال رفتــه 
اســت، تمامــی تجــارب گذشــته جمــع آوری و 
به دســت  محیــط  بــا  مقایســه  در  را  رفتارهــا 

آورده اند.
 افزایش مدت زمان عرضه خودرو

با یکپارچه سازی تخصیص
معــاون صنایع حمل ونقــل وزارت صمت 
سیســتم  مختلــف  جنبه هــای  بــه  اشــاره  بــا 
یکپارچه تخصیص خودرو در کشور بیان کرد: 
در مــدل قبلــی هر ۱۵ روز یک بار خودروســاز 
درواقع بخشی از تولید خود را عرضه می کرد 
و آرامشــی بــرای خریــد وجود نداشــت، اما در 
ســامانه جدیــد به جــای ۱۵ روز یک بــار، مدت 
دوره ها بیشتر )سه ماهه، چهار ماهه و شش 

ماهه( شده است.
افزایش عرضه و تخصیص ۲۰۰ تا ۳۰۰ 

هزار خودرو در یک دوره فروش
منطقــی، در ایــن خصــوص توضیــح داد: 
یــک دوره ثبت نــام ســه  به عنــوان نمونــه در 
و  تولیــد  همــه  تمامــی خودروســازان  ماهــه، 
مونتــاژ خــود را عرضه می کنند و ثبت نام برای 
همه آزاد اســت؛ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در 
هر دوره می تواند تخصیص یابد که تخصیص 
خودرو به نفرات و متقاضیان بیشــتری انجام 

می شود.
 حل مشکل تعهدات معوق خودروسازان

با یکپارچه سازی
نــوع خودروســاز  بابیــان این کــه دو  وی 
شــامل تولیدکننــده انبــوه و محــدود )بخــش 
برخــی  داد:  ادامــه  داریــم،  خصوصــی( 
خودروسازان به عنوان نمونه یک هزار خودرو 
را تأمین قطعه می کردند، اما چهار هزار ثبت 

نامی داشــتند که باعــث تعهدات معوق آن ها 
می شد که این سامانه این مشکل را نیز حل 

کرده است.
معــاون صنایع حمل ونقــل وزارت صمت 
تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان انبــوه نیــز بــرای 
افزایــش ســود، به صــورت قطره چکانی خودرو 
به بازار تخصیص می دادند اما درروش جدید 
تمامــی خودروهــای تولیــدی بایــد در ســامانه 

عرضه شود.
راستی آزمایی هوشمند خودروسازان برای 

ایفای تعهدات به متقاضیان
منطقــی بابیــان این کــه در روش قبلــی 
خودروســازان بــزرگ دچــار تأخیــر در تعهدات 
خــود بوده انــد، گفــت: در ایــن ســامانه تأمین 
میــزان تعهــد هــر خودروســاز راســتی آزمایــی 
می شــود، زیــرا مدت زمان ثبت نــام متقاضیان 
بــرای مثــال یــک دوره بلنــد ســه ماهه اســت، 
بــا  هم زمــان  خودروســازان  تعهــدات  پــس 

تخصیص خودرو به موقع انجام می شود.
وی همچنیــن تأکیــد کــرد: رضایتمنــدی 
مشــتریان از زمــان تحویــل خــودرو نیــز تا یک 
دوره زمانــی معیــن از طریــق روش هایــی در 
همیــن ســامانه به صورت هوشــمند ســنجیده 

شده و مالک عمل قرار می گیرد.
معــاون صنایع حمل ونقــل وزارت صمت 
همچنین بابیان این که ســطح نظارت و نقش 
آن از حوزه اجرا جدا شده است، تصریح کرد: 
نظــارت در واقــع به صــورت هوشــمند صحــت 

سنجی اطالعات را انجام می دهد.
اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت فروش خودرو 

به جوان سازی جامعه در راستای ایفای 
تعهدات اجتماعی خودروسازان

از ســخنان  بخــش دیگــری  منطقــی در 
خــود ســودآوری بنــگاه و تعهــدات اجتماعــی 
را دو نکتــه مهــم بــرای هــر بنــگاه اقتصــادی 
دانســت و گفــت: موضــوع تعهــدات اجتماعی 
خودروســازان در این راســتا در ســامانه دیده 
 شده است و هدفمندسازی تخصیص خودرو 

در همین زمینه است.
ایــن خصــوص توضیــح داد: ۵۰  وی در 
درصــد ظرفیت تخصیص و فــروش خودرو در 
سامانه یکپارچه برای ایفای تعهدات اجتماعی 
خودروســازان به موضوع جوان ســازی جامعه 

اختصاص داده شده است.
 حذف دالل بازی با هوشمندسازی

تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه
معــاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، 
موضــوع محــدود کــردن دالل بــازی را نیــز از 
دیگر مزایای ســامانه یکپارچه دانســت و بیان 
کرد: مالیات بر درآمد اتفاقی در این ســامانه 
به صورت هوشــمند قابل رصد و پایش است، 
پــس دالل بــازی بــا ایــن یکپارچه ســازی حذف 

خواهد شد.
 حذف تدریجی چرخه قرعه کشی
با یکپارچه سازی تخصیص خودرو

بــه  این کــه  بابیــان  همچنیــن  منطقــی، 
اطالعــات جامــع و پایــداری در ایــن ســامانه 
می رســیم، اعالم کرد: خودروســازان به تدریج 
از چرخــه قرعه کشــی خــارج می شــوند، خارج 
شدن از چرخه قرعه کشی مورد انتظار مردم، 
رســانه ها و افــکار عمومــی اســت کــه در ایــن 

سامانه محقق می شود.
مشــتری،  منافــع  گرفتــن  نظــر  در  وی 
بــه  خــودرو  تخصیــص  هدفمندســازی 
مصرف کننده واقعی و نظارت و شفاف ســازی 
برای مقابله با دالل بازی از طریق این سامانه 
را مورداشاره قرارداد و تأکید کرد: این سامانه 
بــرای حمایت از مشــتری، بــا تجمیع اطالعات 
تخصیــص  بــرای  را  هوشمندســازی  واقعــی، 
خودرو به مصرف کننده واقعی انجام می دهد.
منطقــی،  منوچهــر  کــه  اســت  گفتنــی 
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در این 
نشســت ضمــن تحلیل عوامل متمرکز ســازی 
تخصیــص خــودرو بــه مهم تریــن دغدغه هــا و 
پرســش های اصحــاب رســانه و خبرنــگاران در 

حوزه خودرو پاسخ های اقناعی داد.

معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد 
جدیــد  قیمت هــای  نامــه ای  در  کشــاورزی 

نهاده های دامی را اعالم کرد.
بــه گــزارش ایســنا، در متن نامــه عباس 
خانــه  رصــد  قــرارگاه  رئیــس  بــه  عســگرزاده 
کشــاورزی و سرپرست مرکز فناوری اطالعات 

و ارتباطات آمده است:
بــا عنایــت بــه مردمــی ســازی و اصــالح 
سیاســت ارز ترجیحــی و ضــرورت تامیــن بــه 
موقــع نهاده هــای مورد نیاز دام وطیور کشــور 
و همچنین تغییرات جهانی قیمت این کاالها 
در  قیمت هــا  تعییــن  فراینــد  اســت  ضــروری 
ســامانه بــه گونه ای انجام پذیــرد که خللی در 

فرایند تامین نهاده ها اتفاق نیفتد.
لــذا بــا توجــه بــه تعییــن و اعــالم ســقف 

قیمــت فــروش نهادهــای ذرت، جــو، وکنجاله 
ســویا در مبادی ورودی به شــرح زیر مقتضی 
اســت ترتیبــی اتخــاذ شــود تــا قیمــت جدیــد 
ایــن نهاده هــا در ســامانه بــازارگاه نهاده هــای 

کشاورزی اعمال شود.
در این نامه آمده است که سقف قیمت 
فــروش نهــاده درمبادی ورودی بــرای هر کیلو 
ذرت ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، برای هر کیلو جو 
۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای هر کیلو کنجاله 
سویا ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان تایید شده است.

آخرین مهلت تعیین تکلیف 
ثبت سفارش نهاده های دامی 

اعالم شد
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی همچنین آخرین 

مهلت تعیین تکلیف ثبت سفارش های ارسالی 
در سامانه بازار گاه با منشاء ارز ترجیهی ۱۴۰۰ 
را ابالغ کرد. عباس عســکرزاده معاون توسعه 
بازرگانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی در نامــه ای به 
اتحادیه ها، انجمن ها و تشــکل های واردکننده 
نهاده های دامی و دانه های روغنی، )جو، ذرت 
و کنجالــه( آخریــن مهلــت تعییــن تکلیف ثبت 
ســفارش های ارســالی در ســامانه بــازارگاه بــا 

منشأ ارز ترجیهی ۱۴۰۰ را ابالغ کرد.
متن این ابالغیه به شرح زیر است:

سالم علیکم
احترامــا بــا توجــه بــه زمــان تعییــن شــده 
ســفارش های  ثبــت  نهایــی  معرفــی  بــرای 
تخصیــص ارز نشــده عرضــه شــده در ســامانه 
بــازارگاه نهاده هــای دامی )جــو، ذرت، کنجاله( 

و ثبــت ســفارش های دارای قبــض انبــار روغن 
خــام، مربــوط بــه ســهمیه ارز ترجیهــی ســال 
۱۴۰۰ پیــرو اطــالع رســانی قبلــی ایــن معاونت 
بصــورت شــفاهی و کتبــی طــی مکاتبه شــماره 
دفتــر   ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ مــورخ   ۱۱۸۷۸/۵۲۰/۱۴۰۱
مذکــور،  مهلــت  اتمــام  و  بازرگانــی  خدمــات 
نســبت  فوریــت  قیــد  بــه  اســت  خواهشــمند 
مانــده  باقــی  ثبــت ســفارش های  معرفــی  بــه 
تخصیص نشده تا پایان روز کاری ۱۴۰۱/۲/۲۷ 

به این معاونت اقدام گردد.
موقــع  بــه  ارســال  عــدم  صــورت  در 
اطالعــات درخواســتی، هیچگونــه مســئولیتی 
در خصــوص تخصیــص بــا منشــأ ارز توجیهی 
نهاده ها و کاالهای اساسی مربوط به سهمیه 

ارزی سال ۱۴۰۰ امکان پذیر نیست.

رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایران و 
افغانستان از فرصت سرمایه گذاری ایران در 

معادن افغانستان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سلیمی گفت: تاکنون 
افغانســتان  معدنــی  منطقــه   ۱۴۰۰ از  بیــش 
شناسایی شده است. این کشور پهناور دارای 
ذخایر زیرزمینی از جمله مس، لیتیوم، آهن، 
طــال، نیوبیوم و کبالت اســت که با اســتخراج 
ایــن معادن، افغانســتان به یکــی از قوی ترین 
کشــورهای صادرکننده مواد معدنی در جهان 
تبدیــل خواهــد شــد. امیــدوارم ســفر معــاون 
معدنــی و فــرآوری مواد وزارت صنعت، معدن 
همــکاری  بــرای  باشــد  مقدمــه ای  تجــارت  و 
در حــوزه معــدن و در ایــن زمینــه بایــد دولــت 

پیش قدم باشد.
او معتقد است: از آنجایی که قوانین در 
افغانستان ثبات کافی ندارد و تغییرات بسیار 

ســریع اتفاق می افتد؛ ســرمایه گذار دولتی به 
علــت مســائل سیاســی می تواند ریســک کند 
ولــی بخــش خصوصــی نیاز به قوانیــن باثبات 
دارد و بایــد امنیــت ســرمایه گذاری در کشــور 
بخــش  تــا  باشــد  داشــته  وجــود  افغانســتان 
خصوصــی وارد حــوزه معدن و ســرمایه گذاری 

در سایر حوزه ها شود.
رئیــس اتاق مشــترک ایران و افغانســتان 
بــه ســایت اتــاق ایران گفــت: مدت هاســت که 
چیــن، پاکســتان، روســیه و ترکیــه بــه حــوزه 
معدن در افغانستان وارد شده اند؛ ما همسایه 
این کشــور هســتیم و مرزهای طوالنی با آن ها 
داریم و نباید از ســرمایه گذاری در افغانســتان 
غفلت کنیم. به عنوان مثال ما با کمبود معادن 
ســنگ  آهــن روبــرو هســتیم و می توانیــم ایــن 

کمبود را از افغانستان جبران کنیم.
او تأکیــد کــرد: آمارها نشــان می دهد که 

افغانستان ۱.۴ میلیون تن عناصر خاکی نادر 
دارد کــه گروهــی متشــکل از ۱۷ عنصــر مــورد 
اســتفاده در ســاخت محصــوالت الکترونیکــی 
مصرفی و تجهیزات نظامی هســتند. کوه های 
افغانســتان منابــع معدنی مهمــی نظیر مس، 
طــال، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکســیت، 
زغال ســنگ، ســنگ آهن، عناصــر خاکــی نادر، 
لیتیــوم، کرومیــوم، ســرب، روی، ســنگ های 
قیمتی، تالک، ســولفور، تراورتن، گچ و سنگ 

مرمر دارند.
او ادامــه داد: البتــه مــن در ایــن مــدت 
تغییــرات مهمــی در جهــت همــکاری ندیــده ام 
ولــی اینکــه دولت هــا پیش قــدم همــکاری در 
حوزه معدنی شــوند، خیلی گام مثبتی اســت 
و بخــش خصوصــی از آن اســتقبال می کنــد. 
بایــد قوانیــن و مشــکالت آن بررســی شــود و 
در صورت ثبات شــرایط، بخش خصوصی هم 

آمادگــی الزم بــرای ســرمایه گذاری را دارد. در 
وضــع حاضــر انتظــاری کــه وجــود دارد اینکــه 
دولــت گزارشــی از رونــد کار در حــوزه معــدن 
افغانستان را به بخش خصوصی ارائه دهد تا 
ابهام ها شناسایی شود و روند سرمایه گذاری 

با شناخت بیشتری آغاز شود.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و 
ایــران بــه افغانســتان  افغانســتان، صــادرات 
ســهم  چــون  و  بــود  دالر  میلیــارد  دو  حــدود 
واردات کاال از این کشــور کمتر بود، همیشــه 
مقامات افغانســتانی گالیه داشتند. همکاری 
در حــوزه معدن فرصت مناســبی برای تجارت 
پایدار میان دو کشــور اســت. صادرات معدن 
از افغانســتان بــه ایران می توانــد محور اصلی 
همــکاری تجاری و ســرمایه گذاری شــود و این 
ســرمایه گذاران  بــرای  خوبــی  نویــد  می توانــد 

ایرانی در بخش خصوصی هم باشد.

قیمت جدید نهاده های دامی اعالم شد

تخصیص خودرو به مصرف کننده واقعی در سامانه 
یکپارچه فروش

ورود ایران به معادن افغانستان
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ادعای گانتس درباره برنامه 
هسته ای ایران

وزیرجنگرژیمصهیونیستیمدعیشدکهایران
IR6درتالشاســتســاختونصب1000سانتریفیوژ
دیگــررادرتاسیســاتاتمــیاشکامــلکنــد،ازجملــه
درکارگاهزیرزمینــیجدیدیکهدرنزدیکیتاسیســات

نطنزدرحالاحداثاست.
به گزارش ایسنا از خبرگزاری رویترز، بنی گانتس  
ادعــای گانتــس در پــی ایــن موضــوع مطرح می شــود که 
رافائــل گروســی، مدیرکل آژانی بین المللــی انرژی اتمی 
8 اردیبهشــت ســال جــاری در کنفرانســی خبــری عنوان 
کرد که کارگاه جدید ایران در نطنز برای ساخت قطعات 

سانتریفیوژ در زیر زمین احداث شده است.
خبرگــزاری رویتــرز در ایــن بــاره نوشــته بــود، ایــن 
کارگاه از ماشــین های تأسیســات بســته شــده کرج - که 
پیش تــر اقدامــی خرابکارانــه از ســوی عوامــل خارجــی 
در آن انجــام شــده بــود - اســتفاده می کنــد. ایــن کارگاه 
ســانتریفیوژهای  تولیــد  بــرای  الزم  قطعــات  می توانــد 

پیشرفته را بسازد.
گروســی در ایــن کنفرانــس خبــری گفــت کــه ایــن 
کارگاه در یکــی از »راهروهــای« تاسیســات غنی ســازی 
اورانیوم راه اندازی شده است. دیپلمات ها می گویند که 

این کارگاه تقریبا 3 طبقه در زیر زمین دارد.
در پــی ایــن، نــور نیــوز دربــاره انتقــال کارگاه تولید 
بــه زیــر زمیــن نوشــت: در طــول چنــد  ســانتریفیوژها 
ســال اخیــر و در ســایه کم توجهــی آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی نســبت بــه وظایــف صیانــت خــود برخــی 
اقدامــات شــرورانه کــه رژیــم صهیونیســتی بــه صــورت 
تلویحــی مســئولیت آن را پذیرفــت، موجــب وارد شــدن 

خسارت هایی به تاسیسات هسته ای کشورمان شد.
بهروز کمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی نیز 
قبــا اعــام کرده بود که به دلیل عملیات تروریســتی که 
علیه مجتمع تسای کرج صورت گرفت مجبور به تشدید 
تدابیر امنیتی شدیم و بخش مهمی از ماشین های تولید 

قطعات سانتریفیوژ را به مکان امن تری جابه جا کردیم.
نــور نیــوز ادامــه داد: در طــول چنــد ســال اخیــر 
و در ســایه کم توجهــی آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
بــه ضــرورت ایفــای نقــش مســئوالنه در حــوزه صیانــت 
از فعالیت هــای هســته ای صلح آمیــز کشــورها، برخــی 
اقدامــات شــرورانه کــه رژیــم صهیونیســتی بــه صــورت 
تلویحــی مســئولیت آن را پذیرفــت، موجــب وارد شــدن 

خسارت هایی به تاسیسات هسته ای کشورمان شد.
در گــزارش نورنیــوز همچنیــن مطــرح شــد: اقــدام 
سازمان انرژی اتمی کشورمان در زمینه افزایش ضریب 
حفاظتــی کارگاه هــای تولید ســانتریفیوژ که با اســتفاده 
از اصــول پدافنــد غیــر عامل صــورت گرفته در شــرایطی 
دنبال شــده اســت که آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
انجــام وظایــف صیانتی خود کوتاهی کرده اســت. اتخاذ 
ایــن رویکــرد کــه بــا اطــاع آژانس انجام شــده پاســخی 
طبیعی در برابر شــرارت هایی اســت که هدف آن ضربه 

زدن به فعالیت های صلح آمیز ایران است.

راه اندازی ۸ میلیون و ۵۰۰ 
هزار پورت فیبرنوری در ۸ 

شهر کشور
ارتباطــات و مقــررات تنظیــم ســازمان رئیــس
رادیویــیاعــالمکــردکــهتفاهمنامــهمربــوطبــهپــروژه
فیبرنوریدرکشــوربا۹اپراتورســیاروثابتبهامضا
رســیدوبــهاینواســطهدرمــدتیکســال،اپراتورها
بایــد۸میلیــونو۵00هــزارفیبرنــوریرادرشــهرهای

موردنظرراهاندازیوافتتاحکنند.
به گزارش ایرنا، صادق عباسی شاهکوه در مراسم 
افتتــاح پروژه هــای وزارت ارتباطــات و مصــادف بــا روز 
جهانــی ارتباطــات، اظهــار کــرد: راه انــدازی و تحویــل ۲۰ 
میلیون پورت فیبرنوری از اهدافی است دولت سیزدهم 

و وزارت ارتباطات با جدیت آن را دنبال می کنند.
او افزود: وظایفی که برای دســتیابی به این هدف 
مشــخص کردیم در 3 بخش تقســیم بندی شــده است. 
تامیــن منابــع یکی از مهم تریــن اقدامات این بخش و از 
گام هــای ابتدایــی بود. در این راســتا پیشــنهاد ســازمان 
تنظیــم مقــررات ایــن بود که دولت ۵ درصد حق الســهم 
پــروژه  ایــن  توســعه  بــه  را  اپراتورهــا  درآمــد  از  خــود 
اختصــاص دهــد؛ امــا هیــات دولت بیش از پیشــنهاد ما 
مصوب کرد و 8 درصد از درآمد اپراتورها را به این پروژه 
اختصاص داد. رئیس رگوالتوری تاکید کرد: این مصوبه 
نشــان می دهــد کــه عــزم دولت بــرای توســعه فیبرنوری 
جــدی اســت. البتــه مصوبــه مشــروط بــر ایــن اســت که 
کل پروژه در3 ســال به ســرانجام برســد. عباســی تاکید 
کــرد: بحــث دیگــر تقســیم کار بیــن اپرتورهــا بــود. در 
مصوبه کمیســیون تنظیم مشــخص شد که این کار باید 

به صورت موازی بین اپراتورها انجام شود.
تمــام  بــه  فروردیــن   3۱ کــرد:  خاطرنشــان  او 
اپراتورهایــی کــه قابلیت همراهــی در این پروژه را دارند 
نامــه زدیــم تا در این پروژه همراهــی کنند. در نهایت از 
بین ۲۱ اپراتور ثابت و سیار، ۱۲ مجموعه اعام آمادگی 
کردنــد. رئیس رگوالتوری افــزود: برای این ۱۲ مجموعه، 
متــن تفاهم نامــه ای را ارســال کردیــم و تــا ایــن لحظه ۹ 
پیش نویس تفاهم نامه برای تقسیم کار به امضا رسیده 
اســت و امــروز به صــورت رســمی ایــن تفاهم نامه هــا بــه 
امضــا خواهنــد رســید. عباســی تاکیــد کرد: بخش ســوم 
این پروژه به همکاری تمامی دستگاه های کشور وابسته 
اســت. تنها در این صورت اســت که می توان موانع ســر 
راه ایــن پــروژه را مرتفــع کــرد. او اظهــار کــرد: مجلــس و 
دولت عاوه بر مصوبه های قبلی اعام کردند که تعرفه 
دیگــر دســتگاه ها بــرای اســتفاده اپراتورهــا از تجهیــزات 
آن هــا بایــد بر أســاس تعرفه کمیســیون تنظیم مقررات 
باشــد تــا از نظــر تامین هزینــه برای آن هــا مانعی ایجاد 
نشــود. معــاون وزیــر ارتباطات خاطرنشــان کــرد: وزارت 
ارتباطــات و ســازمان تنظیــم مقــررات و ســازمان تنظیم 
مقــررات در طــول ایــن مــدت در کنــار دســت اندرکاران 
پــروژه فیبرنــوری هســتند. ایــن پــروژه عاوه بر توســعه 
اینترنت ثابت، به توســعه اینترنت ســیار و نســل پنجم 

ارتباطات منجر خواهند شد.

هدف اجرای طرح 
مردمی سازی پرداخت 

یارانه ها؛ »قطع ید« مفسدان 
یــکعضــوکمیســیونحقوقــیوقضایــیمجلــس
شــورایاســالمیتاکیــدکــردکــهاگــرهــدفازاجــرای
طــرحمردمیســازیپرداخــتیارانههــاایــناســتکــه
دســتداللوقاچاقچــیومفســداقتصــادیازجیــب
مردمقطعشود،دیگراسمش»جراحی«نیستبلکه
»قطــعیــد«اســتوبایــدبگوییــمکــهمــامیخواهیــم
دستسارقرانهبهصورتنمایشیبلکهدرواقعیت

قطعکنیم.
مهــدی باقــری در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه 
اجــرای طــرح مردمی ســازی و توزیــع  اقــدام دولــت در 
عادالنــه یارانــه  کاالهای اساســی اظهار کــرد: در مجلس 
با چندین ســهو لســان مواجهیم که یکی از آنها موضوع 
حذف ارز ترجیحی اســت؛ در چنین شــرایطی موضوعی 
مطرح می شود که اصاً مصوبه ای به این عنوان نداریم 
بلکــه آنچــه که وجود دارد طرحی در دولت در چارچوب 
مصوبات مجلس شــورای اسامی است که طی آن قرار 

است تغییراتی در روش پرداخت یارانه اعمال شود.
او بــا تاکیــد بر توزیع هدفمنــد یارانه ها میان مردم 
تاکیــد کــرد: مردم همیشــه گایه مند هســتند که به نام 
مــردم یارانــه پرداخت می شــود؛ اما این یارانه به دســت 

آن ها نمی رسد و عدالتی در توزیع  یارانه وجود ندارد.
نماینــده زنجــان و طــارم در مجلس افزود: پیشــتر 
کل یارانه ای که متعلق به مردم بود، به واردکنندگان یا 
به دالالن داده می شــد، اما امروز تصمیمی اتخاذ شــده 
تا این یارانه به مردم پرداخت شود؛ بر این اساس قرار 
اســت تــا وقتــی فرد برای خریــد نان به نانوایــی می رود، 
همــان لحظــه یارانــه نــان بــه حســاب نانــوا واریز شــود؛ 
این اقدام در راســتای اجرایی کردن عدالت در پرداخت 

یارانه ها است.
طــرح  اجــرای  دشــواری های  بــه  اشــاره  بــا  باقــری 
توزیــع عادالنــه یارانــه  خاطرنشــان کــرد: یکــی از دالیلی 
کــه دولت هــای قبــل بــرای اجــرای چنین طرحــی اقدامی 
جــدی انجــام ندادند دشــواری آن بود؛ چراکــه اگر اقدام 
راحتــی بــود، تــا حاال همه آن را انجــام داده بودند؛ یکی 
از نگرانی های نمایندگان مجلس نیز این اســت که این 
دشــواری باعــث اجــرای ناقــص طــرح شــود؛ نماینــدگان 
مجلــس همزمــان که به عنــوان وکای مردم این وظیفه 
را دارند تا دغدغه های آنها را منتقل و پیگیری کنند، از 
ایــن دولــت عزیز نیــز در اجرای سیاســت هایش حمایت 

بسیاری می کند.
او دربــاره اســتفاده از عنــوان »جراحــی اقتصادی« 
از ســوی برخی مقامات کشــور برای طرح توزیع عادالنه 
یارانه  کاالهای اساسی با بیان اینکه »استفاده از چنین 
عباراتی صحیح نیست«، اظهار کرد: »عدالت« بهترین 
لفظــی اســت کــه حکومت جمهــوری اســامی مکلف به 
ایجــاد آن اســت؛ وقتــی یارانــه بــه دســت قاچاقچــی و 
دالل می رســد و هیــچ روســتایی از آن بهــره ای نمی بــرد 
و ایــن طــرح نیز در حال تحقق بهره مندی روســتاییان از 

یارانه شان است، آیا این کار جراحی است یا عدالت؟
ایــن عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس 
شــورای اســامی با تاکید بر اینکه آمادگی اجرای چنین 
طرحــی در دولــت وجــود دارد خاطر نشــان کرد: ظرفیت 
چنین اقدامی در همه دولت ها از جمله دولت سیزدهم 
وجود داشــته و دارد، اما آنچه مهم اســت این اســت که 
بایــد در میــان مدیران دولــت اراده کافی و همت باالیی 
وجود داشــته باشــد و مسئوالن اجرایی زمان مناسبی را 

به این موضوع اختصاص دهند.
باقری در پایان اظهار کرد: مجلس شورای اسامی 
پیــش از اقــدام دولــت بــرای اجــرای طــرح مردمی ســازی 
پرداخــت یارانه خواســتار اجرای ایــن طرح بود؛ حال نیز 
بــا توجــه به اینکــه هم ظرفیت آن در دولــت وجود دارد 
و هــم اینکــه دولــت ســیزدهم تــوان اجــرای آن را دارد، 
مطالبــه مــا ایــن اســت کــه دولــت ســیزدهم یارانه هــا را 

دقیقاً روی سفره مردم بگذارد.

بدهکاری ۱.۶ میلیارد دالری 
عراق برای صادرات گاز به ایران 
مدیرعامــلشــرکتملــیگازایرانبااعــالماینکه
عراقبابتصادراتگازیکمیلیاردو600میلیوندالر
بــهایــرانبدهــیدارد،ازمهلــتیــکماههاینکشــور

برایپرداختبدهیخودخبرداد

بــه گزارش ایرنا، مجید چگینی در جمع خبرنگاران 
افــزود: طبــق تفاهم نامــه میــان، عــراق بایــد مبلــغ یــک 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر بدهــی خــود بابت صادرات 

گاز را به ایران پرداخت کند.
او ادامه داد: براســاس قراردادی که بین دو کشــور 
جــاری اســت و در آن مــا تکالیفــی داریم که می بایســت 
همــان میــزان گازی کــه در قــرارداد ذکــر شــده بــه عراق 

تحویل دهیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز گفــت: بــا توجــه بــه 
شــرایطی کــه دو کشــور دارند یــک تفاهم نامه با یکدیگر 
بــه امضــا رســاندیم کــه بــا توجــه بــه نیــاز آنها و شــرایط 
کشــورمان، توافق شــد گاز به عراق صادر شــود و میزان 

آن افزایش داده ایم.
چگینی افزود: در تفاهم نامه قید شده عراق ظرف 
مــدت یــک مــاه بدهــی خــود را به ایــران پرداخــت کند و 

در صورت پرداخت نشدن مجدد پیگیری خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

اینکــه بــه اشــاره بــا جمهــوری رئیــس
نیمــیازهزینــهســبدخانــوارصــرفمســأله
مســکنمیشــود،جهــشواقعیدرســاخت
مســکنراازاولویتهایدولتدانســتواز
اســتاندارانومدیــرانبانکــیوســازمانهای
مســئولخواســتتــابــرایحلایــنموضوع

اقدامکنند.
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطاع رســانی 
ابراهیــم  »ســید  آیــت هللا  ریاســت جمهوری، 
رئیسی« دیروز در سومین جلسه شورای عالی 
مســکن با بیان اینکه مشــکل مسکن مردم با 
حــرف و جلســه حــل نمی شــود، خاطرنشــان 
کرد: برای این موضوع باید اقدام عملی انجام 
شــود و اتفاقــی بیفتد؛ چون کارگر، کشــاورز، 
دانشگاهی و حوزوی و هر قشر دیگر باید ۴۰ 
تــا ۵۰ درصــد هزینه یعنی نصــف درآمدش را 

به مسکن اختصاص دهد.
او بــا بیــان اینکــه ســاخت دســت کم یک 
میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه 
مــردم در ایــن زمینــه هــم نیــاز جــدی جامعه، 
هــم وعده دولت و هم تکلیف قانونی اســت، 
بــرای  الزم  ظرفیت هــای  و  امکانــات  گفــت: 
اهــداف نهضــت ملــی مســکن کامــا  تحقــق 
فراهم اســت اما این ظرفیت ها باید به شــکل 

صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه قانون 
دســتگاه ها  همــه  مســکن  ســاخت  جهــش 

و نهادهــا را موظــف بــه همــکاری در زمینــه 
تحقــق اهــداف نهضــت ملی ســاخت مســکن 
کــرده اســت، افــزود: در حدود 8 ماه گذشــته 
اقدامــات خوبــی در زمینــه اجــرای ایــن قانــون 

انجام شده که الزم بوده اما کافی نیست.
رئیســی بــا اشــاره بــه گزارش ارائه شــده 
در این جلســه از ســوی وزیر راه و شهرســازی 
دربــاره میــزان پیشــرفت اجرای قانــون جهش 
شــدن  عملیاتــی  میــزان  و  مســکن  ســاخت 
دســتگاه های  بــرای  شــده  تعییــن  تعهــدات 
مختلــف، اظهــار داشــت: بــا وجــود آنکــه ایــن 
روزهــا بدنــه دولــت بــه شــدت درگیــر اجــرای 
قانــون مردمی ســازی و عادالنه کردن یارانه ها 
و  راه  وزیــر  درخواســت  بــه  بنــا  امــا  اســت، 
شهرســازی و نظر به اهمیت موضوع مســکن 
بــرای بنــده، این جلســه برای بررســی و حل و 
فصل مشکات پیش روی اجرای قانون جهش 

ساخت مسکن برگزار شد.
ایــن  اینکــه تصمیمــات  بــر  تاکیــد  بــا  او 
جلســه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، 
ادامه داد: مســئوالن وزارت راه و شهرســازی، 
اســتانداران، بانــک مرکــزی و بانک های عامل 
و همه دســتگاه های مســئول در اجرای قانون 
جهش ســاخت مســکن، ایجاد جهــش واقعی 
اولویت هــای  جــزو  را  مســکن  ســاخت  در 
اصلــی خود قــرار دهند و تــاش کنند دغدغه 
خانوارهــا در زمینــه هزینه های مســکن تا حد 

قابل قبولی رفع شود.
برنامــه  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــوری 
دولت ســیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد 
همــه  اهتمــام  و  جدیــت  نیازمنــد  مســکونی 
اجزای دولت است، تصریح کرد: کسانی باید 
مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه 
انقابــی و جهــادی برخــوردار باشــند؛ کســانی 
کــه بــه هر دلیــل نمی تواننــد یا خــدای ناکرده 
نمی خواهند این برنامه عملیاتی شــود، قطعا 
بــرای اجــرای این برنامه مضر بوده و باید کنار 

گذاشته شوند.

آغازساخت100هزارواحد
نهضتملیمسکن

در۲۳شهرجدیدبادستور
رئیسجمهوری

شــهرهای  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل   
جدیــد از  کلنگ زنــی ۱۰۰ هــزار واحــد نهضــت 
ملی مسکن در ۲3 شهر جدید از جمله شهر 
اســتان  ایوانکــی در  و  پرنــد، پردیــس  جدیــد 
تهــران بــا دســتور رئیس جمهــوری در جلســه 

شورای عالی مسکن خبر داد.
علیرضــا جعفــری در گفت وگــو بــا ایرنــا 
دربــاره جزئیات افتتــاح طرح های نهضت ملی 
مســکن افزود: جلســه شورای عالی مسکن به 
ریاســت رئیس جمهــوری و بــا حضــور وزیر راه 

و شهرســازی برگــزار و در ۲3 شــهر جدیــد در 
۱۱ اســتان کشــور ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی 
مسکن به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.
بــه گفتــه او طرح هــای کلنگ زنــی شــده 
نهضت ملی مسکن در استان های آذربایجان 
شــرقی، آذربایجــان غربــی، اصفهــان، البــرز، 
بوشــهر، تهــران، خراســان رضوی، خوزســتان، 
و   مرکــزی  فــارس،  بلوچســتان،  و  سیســتان 

هرمزگان انجام گرفت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی توضیــح 
داد: از جمله امروز در اســتان تهران در شــهر 
جدید پرند ۴ هزار و ۴۹۷ واحد، در پردیس ۲ 
هــزار و ۵۰۰ واحــد و در ایوانکــی ۴ هزار واحد 

مسکونی کلنگ زنی شد.
بیشــترین  کــرد:  اضافــه  جعفــری 
رئیس جمهــوری  دســتور  بــا  کــه  واحدهایــی 
کلنگ زنی شد مربوط به شهر جدید هشتگرد 
در اســتان البــرز اســت کــه ۱۵ هــزار و 3۲۰ 

واحد کلنگ زنی شد.
او گفت: امروز هم چنین در فوالدشــهر 
اصفهــان ۱۴ هــزار و ۷۵۰ واحــد و در شــهر 
جدیــد گلبهــار خراســان رضــوی نیــز ۱۰ هزار و 

8۲۹ واحد کلنگ زنی شد.
آمــار مربــوط به ســهم هر شــهر جدید از 
طرح  نهضت ملی مســکن که امروز با دســتور 
رئیس جمهــوری کلنگ زنی شــد بــه تفکیک در 

تصویر زیر موجود است.

وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیاعــالم
کــردکــهبــاآغــازحــذفارز۴۲00تومانــی
بــرای و ارزیابــی کاالهــا،وضــع برخــی در
گامهایبعدیاصالحاقتصادیبرنامهریزی

میشود.
به گزارش ایســنا، احسان خاندوزی در 
نشســت شــورای گفت وگــو دولــت و بخــش 
خصوصــی اظهــار کــرد: یکــی از اصلی تریــن 
خواســته های بخش خصوصی در ســال های 
گذشــته همــواره اصاح برخی سیاســت ها و 
از بیــن بــردن اخال ها و انحراف های قیمتی 
بــوده اســت و ارز ترجیحــی نیــز یکــی از ایــن 

موضوعات است.
بــا  رابطــه  کــه در  آنچــه  او،  بــه گفتــه 
حــذف ارز ترجیحــی رخ داده، مقدمه اصاح 
اقتصــادی کشــور اســت و پــس از ارزیابــی 
تغییــرات، در ماه های آینده برنامه ریزی های 
الزم برای دیگر موضوعات نیز انجام خواهد 

شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز ترجیحی 
نان و دارو حذف نشــده اســت، گفت: آنچه 
که اتفاق افتاده، بخشی  از خواسته دولت، 
مجلــس و بخــش خصوصــی اســت. قطعــا 
چنیــن طرح هایــی بــدون نقــص نخواهد بود 
امــا تاش می شــود که با ترمیم سیاســت ها 

از مسیر اصلی خارج نشویم.
اصــاح  اگــر  داد:  ادامــه  خانــدوزی 

سیاست های یارانه ای کشور به اهداف خود 
نرســد، قطعــا برای برداشــتن گام های بعدی 

با مشکل مواجه خواهیم شد.
او بــا اشــاره به ســال هایی کــه  اقتصاد 
ایــران تــورم بــاال را تجربــه کرده اســت، بیان 
کــرد: بخــش مهمــی از طرح هــای اصاحــی 

و  اقشــار مختلــف  بــا حمایــت  بایــد  دولــت 
فعــاالن بخــش خصوصــی اجرایــی شــود. از 
ایــن رو جلســات شــورای گفت وگــو اهمیــت 

زیادی خواهد داشت.
وزیــر اقتصــاد افــزود: یــک الیحــه ی دو 
فوریتــی در هیــات دولــت به تصویب رســید 

کــه ارز مبنــای حقــوق گمرکــی را کــه بــرای 
ماشــین آالت و مــواد اولیــه مــورد اســتفاده 
قرار می گیرد، همان باشــد که برای کاالهای 
اساســی اســتفاده می شــود که امیدواریم با 
همــکاری مجلس امــکان اجــرای آن به زودی 

فراهم شود.

رئیــسپارکنــوآوریوفنــاوریصنعت
نفــتوگازازامضــایقــراردادشــرکتهای
ملــینفــتایرانواوتیســیکهســاالنه۲.۲
میلیارددالرصرفهجوییارزیبههمراهدارد

برایساخت1۴توربوکمپرسورخبرداد.
بــه گــزارش ایرنا، سیداســماعیل کفایتی 
گفــت:  و  داد:  ادامــه  خبرنــگاران  جمــع  در 
اوتی سی برای ساخت کمپرسورهای سکوهای 
تقویت فشار پارس جنوبی نیز اعام آمادگی 

کرده  است.
او بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای حمایــت 
دارد  برنامــه  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
ایــن  بــرای  تــرک تشــریفات  در مناقصه هــای 
شــرکت ها را لحاظ کند، اظهار کرد: هم اکنون 
شــرکت های دانش بنیــان بــه اعتبــار و منابــع 
اولیــه نیــاز دارنــد که بــه نظر می رســد باید در 

این زمینه از آنها حمایت بیشتری شود.
رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری صنعت 
نفــت و گاز بــا تأکیــد بر اینکــه هم اکنون برای 
توســعه فعالیت هــای پــارک نــوآوری و فناوری 
صنعــت نفت و گاز باید فرهنگ ســازی شــود، 
و  دولتــی  مجموعه هــای  از  بســیاری   افــزود: 
خصوصــی فعــال در صنعــت نفــت هنــوز بــا 
توانایی هــای پــارک آشــنا نیســتند، درحالی که 
شــرکت های  همــکاری  رونــد  می توانیــم، 
دانش بنیــان را در بخش های مختلف صنعت 

نفت و گاز  سرعت بخشیم.

ضرورتتدوینقوانینجدید
برایمجموعههایدانشبنیان

درمجلسشورایاسالمی

کفایتــی ادامه داد: به نظر می رســد باید 
قوانین جدید بــرای مجموعه های دانش بنیان 
و پارک های علمی و فناوری کشور در مجلس  
شــورای  اســامی تصویــب شــود، زیــرا قوانین 

شفافی در این بخش وجود ندارد.
او بــه توانایی های شــرکت های حاضر در 
بیست وششــمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی اشــاره و تصریــح 
تمام نمــای  آیینــه  امســال  نمایشــگاه  کــرد: 
بی تأثیری تحریم ها در ســال های اخیر است، 
زیرا سازندگان داخلی در این سال ها به خوبی 
توانســتند خود را به بدنه کارشناســی صنعت 

نفت ثابت کنند.
رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری صنعت 
نفــت و گاز بــا اشــاره بــه جنبــه تســهیلگری 
در  نفــت  صنعــت  نــوآوری  و  فنــاوری  پــارک 
زمینــه ارتبــاط میــان شــرکت های دانش بنیان 
و بدنــه صنعــت نفت، گفت: بایــد فرآیندهای 
اعتمادســازی بیــن این ۲ بخــش افزایش یابد 
و پــارک در ایــن زمینــه تــاش می کند پیشــتاز 

باشد.
احیــای  قــرارداد  داد:  ادامــه  کفایتــی 
تولیــد  افزایــش  بــرای  گاز  و  نفــت  چاه هــای 

آن هــا بــا همــکاری شــرکت های دانش بنیــان 
ایــام  بــه زودی امضــا می شــود، همچنیــن در 
نمایشــگاه بین المللــی نفــت تفاهم نامه هــای 
خوبــی بــا شــرکت های نفتی همچون شــرکت 
مناطق مرکزی ایران، شــرکت نفت و گاز خزر 

و مناطق نفت خیز جنوب امضا شده است.

تقاضایقطر،روسیهوچین
برایسرمایهگذاری

دربخشفناوریونوآوری
صنعتنفتایران

او با اشــاره به اســتقبال ســرمایه گذاران 
بــرای  چیــن  و  روســیه  قطــر،  کشــورهای  از 
فنــاوری  و  نــوآوری  پــارک  در  ســرمایه گذاری 
صنعــت نفــت و گاز، گفــت: تمایــل داریــم در 
بــرای  بــا ســرمایه گذاران داخلــی  ایــن زمینــه 
بیشــتر  نفــت  صنعــت  در  فنــاوری  رســوب 

همکاری کنیم.
رئیــس پــارک نــوآوری و فنــاوری صنعت 
احیــای  بخــش  در  کــرد:  اظهــار  گاز  و  نفــت 
چاه های نفت و گاز هم اکنون به ۷۵۰ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری نیاز است که شرکت های 
روس بــرای حضــور در این بخــش ابراز عاقه 
کرده انــد، عاوه بــر اینکــه هم اکنــون در ایــن 
زمینــه در حــال رایزنــی بــا یکــی از بانک هــای 

بزرگ قطر هستیم.
کفایتــی از امضــای قــرارداد شــرکت های 
ملــی نفــت ایران و اوتی ســی برای ســاخت ۱۴ 
توربوکمپرســور کــه ســاالنه ۲.۲ میلیــارد دالر 
صرفه جویــی ارزی بــه همــراه دارد، خبــرداد و 

گفــت: ســاالنه بــه ارزش چنــد میلیــارد دالر 
ســوزانده  کشــور  در  نفــت  همــراه  گازهــای 
می شود که با به کار گیری توربوکمپرسورهای 
ساخت داخل در طرح های جمع آوری گازهای 
ارزی  صرفه جویــی  مشــعل،  و  نفــت  همــراه 

زیادی خواهیم داشت.

امضایتفاهمنامههمکاری
مشترکبینشرکتمشاور

سرمایهگذاریفاینتکوپارک
فناوریونوآورینفتوگاز

همچنین در ۲۶ اردیبهشــت  ســال جاری 
هم زمــان بــا آخریــن روز بیســت و ششــمین 
نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیــش و 
پتروشــیمی، در نشستی مشترک، تفاهم نامه 
همــکاری بین شــرکت مشــاور ســرمایه گذاری 
فاینتک و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز با 
حضور مدیران عالی دو مجموعه منعقد شد.

در ایــن مورد مهــدی فرازمند، مدیرعامل 
مشــاور ســرمایه گذاری فاینتــک، ضمــن اعام 
تخصصــی  خدمــات  ارائــه  به منظــور  آمادگــی 
بازار ســرمایه شامل تامین مالی، آماده سازی 
جــذب  ارزش گــذاری،  پذیــرش،  شــرکت ها، 
مجموعــه   ۲ کــرد:  بیــان   ... و  ســرمایه گذار 
فاینتــک و پــارک نفــت درصدد ایجــاد صندوق 
نفــت  صنعــت  در  تخصصــی  جســورانه 
اســت. ایــن صنــدوق به منظــور تامیــن مالــی 
اســتارتاپ ها و شــرکت های مستقر در پارک و 
نیز سایر پروژه های جذاب حوزه نفت طراحی 

گردیده است.

قراردادساخت1۴توربوکمپرسور،ساالنه۲.۲میلیارددالر
باصرفهجوییارزی

فرمانرئیسجمهوربرایبرکناریمانعتراشانحل
مشکلمسکن

وزیراقتصاد:تغییراتیارانهای،مقدمهاصالح
اقتصادایراناست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تولید ۶هزار و ۹۰۰ میلیارد 
 تومان حق بیمه توسط

بیمه البرز
آمارهــای منتشــر شــده در گــزارش فعالیــت یــک 
ماهه شــرکت بیمه مربوط به دوره مالی 29 اسفندماه 
نشــان می دهند که این شــرکت در مجموع سال 1400 
رقمــی بیــش از 6هــزار و 897 میلیــارد و 575 میلیــون 

تومان حق بیمه تولید کرده است.
بــه اســاس اطالعــات کــدال، گــزارش فعالیــت یک 
 ۲۹ بــه  منتهــی  ماهــه 
شــرکت   ۱۴۰۰ اســفند 
بیمــه البــرز کــه بــا نماد 
بــورس  در  »البــرز« 
تهــران فعالیت می کند، 
نشــان می دهــد کــه این 
ماهــه   ۱۲ در  شــرکت 
ســال گذشــته بیــش از 
۶هــزار و ۸۹۷ میلیــارد 
و ۵۷۵ میلیــون تومــان حق بیمه در رشــته های مختلف 
تولید کرده است. این در حالی است که حق بیمه تولید 
شــده این شرکت براساس صورت های مالی حسابرسی 
شــده ســال ۱۳۹۹ برابر با ۴هزار و ۳۷۳ میلیارد و ۸۹۱ 
میلیون تومان بود. با این حســاب، بیمه البرز در ســال 
۱۴۰۰ و بــه طــور حسابرســی نشــده بیــش از ۲ هــزار و 
۵۲۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون تومان حق بیمه نسبت به 
سال قبل از آن تولید کرده است. این رقم رشدی بیش 

از ۳۵ درصد را نشان می دهد.

 تمرکز بیمه گران
بر»مدیریت ریسک 

بیمه های سالمت«
بیمــه  شــرکت  مدیرعامــل  ضرابیــه،  رضــا  احمــد 
سامان، تمرکز بیمه گران بر موضوع »مدیریت ریسک 

بیمه های سالمت« را خواستار شد.
 بــه گــزارش روابط عمومی بیمه ســامان، مدیرعامل این 
شــرکت گفــت: بــا توجه 
کنونــی  وضعیــت  بــه 
اقتصاد کشور و افزایش 
خســارت  ضریــب 
بیمه هــای درمــان، بایــد 
ایــن  شــرایط  دربــاره 
رشــته بــه صــورت جدی 

تصمیم گیری شود.
احمــد رضا ضرابیه 
در جلســه شــورای هماهنگی معاونان فنی شــرکت های 
بیمــه، ســندیکای بیمــه گــران ایران با اشــاره بــه این که 
ضریــب خســارت و خســارت پرداختــی رشــته درمــان در 
سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، ادامه این 
رونــد در ســال جــاری را نیــز پیــش بینــی کــرد و افــزود: 
عمده علت این رشد، عوامل بیرون از صنعت بوده اند 
که در اختیار شــرکت های بیمه نیســتند، اما الزم اســت 
که مدیران و علی الخصوص معاونین فنی شــرکت های 
بیمــه بــرای حــل این مشــکل راهــکاری بیاندیشــند، چرا 
کــه معاونین فنی همیشــه پرچــم دار تغییرات بنیادی و 

اثربخش در صنعت بیمه بوده اند.
وی با اشــاره به تجربه موفق شــرکت بیمه ســامان 
در ارائــه بیمــه درمــان خانواده طی چهار ســال گذشــته، 
گفــت: خوشــبختانه بــا مدیریــت ریســک انجــام شــده، 
نســبت خســارت این رشــته نســبت به بیمه های درمان 
گروهــی کمتر اســت، اما روند رشــد هزینه هــای درمان، 

نگرانی جدی برای بیمه گران ایجاد کرده است.

تقدیر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی از روابط عمومی 

بانک توسعه تعاون
هم زمــان بــا حضور وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
در جمــع مدیــران ارتباطــی وزارتخانــه، معــاون توســعه 
مدیریــت و منابــع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از 

روابط عمومی بانک توسعه تعاون تقدیر نمود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه تعــاون؛ ســید 
خانــدوزی  احســان 
امــور اقتصــادی و  وزیــر 
برنامــه  ایــن  در  دارایــی 
کــه بــا حضــور معاونــان 
ایــن وزارتخانــه، مدیران 
عمومی هــای  روابــط 
بیمه هــا،  بانک هــا، 
تابعــه،  ســازمان های 
امــور  کل  ادارات 
اقتصــادی و دارایــی اســتان ها و همــکاران مرکــز روابــط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت اقتصاد برگزار شــد، ضمن 
تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به مدیران و کارکنان 
روابط عمومی، گفت: مهم ترین کارکرد روابط عمومی ها 
تصویرسازی درست برای جامعه است و مدیران ارتباطی 
ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در وضعیــت فشــار رســانه ای، 
شــرایط را برای افکار عمومی به درســتی تبیین کنند. وی 
افــزود: مدیران ارتباطــی و روابط عمومی کمک کار اصلی 
مدیــران عالــی رتبــه اقتصــادی هســتند و مدیــران مذکور 
بــدون بــکار گرفتن ظرفیت ها و هنــر همکاران ارتباطی و 
روابــط عمومــی درعرصه نبرد اقتصادی موفقیت چندانی 
کسب نخواهند کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه 
داد: درخواســت مــن ایــن اســت کــه مدیــران ارتباطــی و 
روابــط عمومــی و همکاران مــان در ایــن بخــش جایــگاه 
خــود را بازخوانی کنند. بایــد توانمندترین، باهوش ترین 
نیروهای سازمان ها برای روابط عمومی ها انتخاب شوند 
زیــرا روابط عمومی ها و جایگاه های ارتباطی هســتند که 
در صف اول تبیین درســت سیاست ها و چشم اندازهای 

آن برای مردم قرار دارند.

اعضای هیئت مدیره بیمه 
سینا انتخاب شدند

با رای مجمع ، اعضای اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره شرکت بیمه سینا مشخص شد.

بــه گــزارش الفباخبــر، دیــروز مجمــع عمومــی عــادی بــه 
طــور فــوق العــاده بیمــه 
ســینا با حضــور بیش از 
ســهامداران  درصــد   ۸۲

برگزار شد.
در ایــن جلســه از بیــن 
افــراد واجــد شــرایط بــا 
رای ســهامداران حاضر، 
عبدالــه ســلطانی ثانــی، 
حسن صنعتی، کیومرث 

استاد هاشــمی  علــی  و  حســینی  ســیدمرتضی  رعیــت، 
بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئت مدیــره و آقایــان ابراهیم 
عباســی و عباس هاشــم زاده به عنوان عضو علی البدل 
انتخاب شــدند. بر اســاس شــنیده ها، عبدهللا سلطانی 
ثانــی کــه پیش ازین مدیــر عاملی کارگزاری ســایپا را در 

کارنامه دارد، گزینه مدیر عاملی سینا است.

»بله« یار خوب درس و 
مدرسه

از حضور و غیاب و آزمون آنالین تا نســخه وب و 
محتــوای ویــژه، امکانات اپلیکیشــن »بله« برای دانش 

آموزان است.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، »بلــه« یار خوب 
بــرای  مدرســه  و  درس 
اســت  آمــوزان  دانــش 
کــه عــالوه بر دسترســی 
امــکان  مــن،  بانــک  بــه 
ایجــاد گــروه و کانــال و 

قابل استفاده بودن برای کاربران ios، امکانات خوبی را 
در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار می دهد.

بــا ایــن نســخه به راحتــی می تــوان همــه فایل های 
مــورد نیــاز را به صــورت مســتقیم از کامپیوتــر یا لپ تاپ 
به گروه ها و کانال ها فرستاد. همچنین نسخه وب این 
امــکان را بــه دانــش آمــوزان مــی دهــد تــا مطالــب را در 
صفحــه بزرگ تــر و خواناتــری مطالعه کننــد. فعال کردن 
حالت فرزند هم دغدغه همیشگی معلمان و خانواده ها 
بــرای حفــظ تمرکز دانش آموز در زمــان درس خواندن با 
تلفن همراه را برطرف می کند. ساخت آزمون، حضور و 
غیاب، آزمون آنالین و تحویل تکالیف نیز امکانات دیگر 
بلــه بــرای دانش آموزان و معلمان اســت که با همکاری 

بله و دیجی فرم فراهم شده است.

 خبر خوش مدیرعامل
بانک دی برای سهامداران

بــا  بانــک دی ازمذاکــرات امیدبخــش  مدیرعامــل 
بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس 
برای برگزاری مجمع ساالنه و بازگشایی نماد این بانک 

خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
قیطاســی  علیرضــا  دی، 
در حاشــیه جلسه عصر 
روز دوشــنبه رئیس کل 
هیئت عامــل  اعضــای  و 
بانــک مرکزی بــا مدیران 
عامــل بانک ها بــا اعالم 

ایــن کــه در زمینــه برگــزاری مجمــع عمومــی ســاالنه و 
بازگشــایی نماد بورســی جلســات متعددی برگزار شــده 
اســت، گفــت: امیــد مــی رود بــا حمایت هــای رئیــس کل 
بانــک مرکــزی، معــاون نظارتی، ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار و فرابــورس به زودی شــاهد اتفاقات خوبی برای 
ســهامداران و اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی ســاالنه 

و بازگشایی نماد بورسی این بانک باشیم.

 نئوبانک »هوشمند فردا«
در دسترس قرار گرفت

نســخه اولیه نئوبانک »فردا« )نئوبانک مشــترک 
بانک ایران زمین و هلدینگ های وب( از روزســه شــنبه 

27 اردیبهشت در اختیار کاربران قرار گرفت. 
بــه گــزارش روابــط عمومی؛ نویــد رجائی پــور مدیرعامل 
نئوبانک هوشــمند »فردا« با اعالم این خبر گفت: پس 
از مراحل تســت و دریافت نقاط ضعف و قوت، نســخه 

بارگــذاری  آن  اصلــی 
می شــود رجائــی پــور در 
ضمــن  خبــر  نشســتی 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: 
بــا حمایــت بانــک ایــران 
زمیــن و بــازوی فنــاوری 
این بانک یعنی شــرکت 
آرمان وفاداری آریا )آوا( 
و هلدینــگ "هــای وب" 

توانستیم وارد حوزه نئوبانک ها شویم و در واقع ما تنها 
نئوبانکی هســتیم که در درون بانک شــکل نگرفته و از 
درون صنعت فعالیت خود را آغاز می کند. مدیر عامل 
نئوبانــک هوشــمند فردا در این نشســت گفــت:» ما در 
شــرکت “های وب” ســال ها در تالش بودیم که به عنوان 
یکــی از بزرگ تریــن اپراتورهــای کشــور خدماتــی را بــه 
مشــترکین خــود ارائه دهیم که محــور این خدمات امور 
بانکــی بــود و در تــالش بودیم که بتوانیم خود را با یکی 
از بانک های فعال در حوزه فناوری اطالعات هماهنگ و 
از آنها سرویس دریافت کنیم که در نهایت توانستیم با 
کمک بانک ایران  زمین این کار را به سرانجام برسانیم.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رییس ســازمان خصوصی سازی خبرداد 
حــدود ۳00 بنگاه دولتی به منظور خصوصی 
سازی باقی مانده که در اولین جلسه هیات 
واگذاری بنگاه هایی که واجد شــرایط باشــند 

در لیست واگذاری قرار خواهند گرفت.
بــه گزارش خبرنگار عصراقتصاد، حســن 
»نخســتین  خبــری  نشســت  در  قربانــزاده 
رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد 
ایــران« گفــت: حــدود ۳۰۰ بنــگاه دولتــی بــه 
منظور خصوصی ســازی باقی مانده اســت که 
در اولیــن جلســه هیــات واگــذاری بنگاه هایی 
کــه واجــد شــرایط باشــند در لیســت واگذاری 
قرار خواهند گرفت که بخش عمده ای از این 

بنگاه ها زیان ده هستند.
وی در خصــوص اینکــه آیــا ایــن ســهام 
باقی مانده از بنگاه های دولتی به جاماندگان 
ســهام عدالــت تعلــق خواهــد گرفــت افــزود: 
ارزش ســهام باقــی مانــده بــرای واگــذاری بــه 
کافــی  ارزش  از  عدالــت  ســهام  جامانــدگان 
برخــوردار نیســت و  کفگیر دولــت برای اینکه 

بــه جامانــدگان تخصیــص  پرتفــوی مناســبی 
دهد، بسیار سخت است.

موظــف  این هــا  باهمــه  داد:  ادامــه  وی 
بــه تمــام  تــا پایــان ســال ۱۴۰۱  هســتیم کــه 

جاماندگان، سهام عدالت تخصیص دهیم.
رییس ســازمان خصوصی سازی تصریح 
کــرد: پرداخــت ســهام عدالــت بــه افــرادی کــه 
امــداد  کمیتــه  و  بهزیســتی  پوشــش  تحــت 
هســتند حتمــی اســت و باقــی افــراد نیــز بــر 
مبنــای دهــک بنــدی و ســاز و کار وزارت رفــاه 

سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی درباره 
برگزاری نخســتین همایش رویداد بین المللی 
گفــت:  ایــران  اقتصــاد  در  خصوصی ســازی 
ســازی  توجــه خصوصــی  بــا  رویــداد  ایــن  در 
گذشــته،  ســال   ۲۰ در  شــرکت   ۷۰۰ حــدود 
سیاســتگذاران و مجریــان و کســانی کــه نقــد 
به شــیوه خصوصی داشــته اند، در بخش های 
مختلــف و در میز هــای تخصصــی مــورد نقد و 

بررسی قرار می دهند.

برخــی افــراد با انجــام معامالت با حجم 
کم ســعی می کنند، بازده تا سررســید اوراق 
)YTM( را به شکل قابل توجهی تغییر دهند. 
در همیــن رابطه فرابورس بــا ایجاد تغییرات 
در ثبــت ســفارش نمادهــای خــرده فروشــی 
اوراق بــا درآمــد ثابــت، چالــش معامــالت بــا 
حجــم کــم در اوراق بــا درامــد ثابــت را رفــع 

کرده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، چنــدی پیــش اداره نظــارت و دیدبــان 
انتشــار  بــا  ایــران  فرابــورس  شــرکت  بــازار 
اطالعیــه ای از تغییــر واحــد پایــه ســفارش در 
از روز  ثابــت  بــا درآمــد  نمادهــای معامالتــی 

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد.
بــر اســاس ایــن اطالعیــه و بــر اســاس 
مصوبــات ســیصد و ســی و پنجمیــن جلســه 
در  ایــران  فرابــورس  شــرکت  مدیــره  هیــأت 
تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ و به اســتناد مفاد 
مــاده ۱۸ دســتورالعمل اجرایــی نحــوه انجــام 
ایــران،  معامــالت اوراق بهــادار در فرابــورس 
واحد پایه ســفارش )LOT( در تمامی اوراق با 
درآمد ثابت )اوراق بدهی( از چهارشنبه تاریخ 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۱۰۰ تغییر یافت.
بــر ایــن اســاس، در نمادهــای معامالتی 

عــادی )Round LOT(، سفارشــات وارد شــده 
در سامانه باید مضربی از ۱۰۰ باشد. بنابراین، 
سفارشــات با حجم هــای کمتر از ۱۰۰ ورقه در 
نماد خُرده فروشی )Odd LOT( قابل معامله 
خواهــد بــود. به ایــن ترتیب، معامــالت بلوک 
و عمــده در نمادهــای اوراق بــا درآمد ثابت در 

نماد عمده )Block( قابل انجام است.
در همیــن راســتا، رئیــس اداره نظارت و 
دیده بــان بــازار فرابــورس ایــران در گفت وگــو 
ارتبــاط  در  »واچــار«  اینترنتــی  تلویزیــون  بــا 
انجــام  کــرد:  اظهــار  ایــن تصمیــم  بــا چرایــی 
معامالت با حجم کم بر اوراق با درامد ثابت، 
یکــی از مــواردی بــود کــه NAV صندوق هــای 
ســرمایه گذاری را دچــار چالــش می کــرد. بــه 
بیانــی دیگــر، برخــی افــراد با انجــام معامالت 
بــا حجــم کــم ســعی داشــتند، YTM )بــازده تا 
قابل توجهــی  شــکل  بــه  را  اوراق  سررســید( 

تغییر دهند.
شــرایط  داد:  ادامــه  میرزایــی  زهــرا 
پیشــین سبب می شــد تا مدیران صندوق های 
 NAV مدیریــت  فراینــد  در  ســرمایه گذاری 
دارایی هــای خــود دچار چالش شــوند و گاهی 
بــه اجبــار معامالتی بــرای اصــالح YTM اوراق 
موجــود در ســبد خود انجــام دهند. در همین 

راســتا، فرابــورس تصمیــم گرفــت در بازارهای 
اوراق بهــادار بــا درامــد ثابت فرابــورس ایران، 
از ظرفیت هــای ســامانه معامالتــی بــه همــان 
منظور که سامانه از ابتدا طراحی و خریداری 

شده است، استفاده شود.
او بــا تشــریح وجــود ۴ نمــاد )بــازار( در 
سامانه معامالتی برای هر ورقه بهادار تصریح 
کــرد: در ســامانه معامالتــی، بــرای هــر ورقــه 
بهــادار ۴ بــازار مشــخص در نظر گرفته شــده 
اســت. نمــاد نخســت در ســامانه معامــالت، 
بازار معامالت نرمال )Round LOT( است. به 
بیانــی دیگــر، در این نماد معامالت با ضریبی 
از LOT قــرار بــود معاملــه شــوند. بــه عنــوان 
بــرای نمونه، در شــرایطی که LOT ۱۰۰ اســت 

باید سفارشات ۱۰۰، ۲۰۰ ، ... باشد.
بــازار  دیدبــان  و  نظــارت  اداره  رئیــس 
فرابــورس، در تشــریح بــازار خرده فروشــی را 
که به نماد دوم در سامانه معامالتی معروف 
 Odd اســت، عنوان کرد: نماد خرده فروشی یا
بــا  کــه  اســت  ســرمایه گذارانی  ویــژه   ،  LOT
ضریبــی غیــر از ضریــب LOT یــا همــان تعداد 
کمتــری از LOT معاملــه کننــد. او ادامــه داد: 
 buy بازار جبرانی هر نماد، نماد سوم یا نماد
back است؛ به این معنی که اگر یک شخص 

متقاضــی جمع آوری تمام یا بخشــی از ســهام 
باشــد می توانــد با اســتفاده از ورود ســفارش 

خرید در این بازار اقدام به خریداری کند.
بــه گفتــه میرزایــی، بــازار بلــوک یــا نماد 
چهــارم، نمــادی اســت کــه بــرای معامــالت بــا 
حجــم بــاال کــه معامــالت عمــده و معامــالت 

بلوکی در نظر گرفته می شود.
 ۲۱ تاریــخ  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
اردیبهشــت در نمادهــای اوراق بهــادار بادرآمد 
ســامانه  ظرفیــت  از  ایــران،  فرابــورس  ثابــت 
معامالت به شــرحی که توضیح داده می شود، 
استفاده شده است، افزود: بر این اساس، در 
نمــاد یــک، ضریــب LOT ۱۰۰ تایی وجــود دارد. 
به بیانی دیگر، هر معامله ای که قرار است در 
نماد یک انجام شود، باید سفارش وارده شده 

مابه ازای آن ضریبی از ۱۰۰ ورقه باشد.
بــازار  دیدبــان  و  نظــارت  اداره  رئیــس 
فرابورس ادامه داد: بنابراین، اگر ســهامداری 
بخواهــد بــا تعــداد کمتــر از ۱۰۰ ورقــه معامله 
خریــد یا فروش انجام دهد، سفارشــات خود 
 Odd LOT را بایــد در بــازار خرده فروشــی یــا
وارد کنــد؛ ضمن آنکــه به دلیل وجود اختالف 
قیمــت احتمالــی بین دو نمــاد، بهره برداری از 

فرصت آربیتراژی امکان پذیر است.

ســرمایه گذاری در صندوق هــای درآمــد 
ثابــت، جایگزینــی مــدرن برای ســپرده گذاری 
در بانک ها اســت. برآیند عملکرد صندوق ها 
نشــان مــی دهد کــه بازدهــی ســرمایه گذاری 
صندوق درآمد ثابت در مقابل سپرده گذاری 

در بانک ها افزایش داشته است.
روزدوشــنبه نشســت خبــری بــا موضوع 
"مدیریــت مطلــوب ســرمایه گذاری های کوتــاه 
مــدت در شــرایط تردیــد نســبت بــه آینــده" با 
حضــور رضــا درخشــان فــر مدیرعامل شــرکت 
برهــان  بهــادر  ترنــج،  ســرمایه گذاری  مشــاور 
ثابــت  درآمــد  صنــدوق  ســرمایه گذاری  مدیــر 
افــرا و علیرضــا نجارپــور مدیــر ســرمایه گذاری 

صندوق سهامی سرو برگزار شد.
مشــاور  مدیرعامــل  درخشــان  رضــا 
ســرمایه گذاری ترنــج ضمــن ارائه گزارشــی در 
رابطــه بــا نظــام تامیــن مالــی، افــزود: در دنیا 
نمــودار کلــی نظام هــای تامین مالــی مهاجرت 
کــردن از سیســتم بانکــی ســنتی بــه ســمت 
سیســتم بــازار ســرمایه اســت. در ایــران هــم 
ســال ۱۳۸۷ قانون توســعه ابزارها و نهادهای 
مالی ایران مصوب مجلس شده و از آن سال 
ساختار بازار سرمایه ایران به صورت قانونمند 
درحال رشــد اســت و هر سال رشدهای خیره 
کننــده ای را بــه نمایش می گذارد، نشــان می 

دهد این نظام تامین مالی کاراتر در یک دهه 
گذاشــته همــان طــوری کــه همیــن نمــودار در 
دنیــا هــم نظام هــای تامیــن مالــی از بانکداری 
ســنتی بــه ســمت بازارهــای ســرمایه مهاجرت 

می کنند در ایران هم رخ می دهد.
امــروز  داد:ارزش   ادامــه  فــر  درخشــان 
بازارهــای ســرمایه ایــران چیــزی حــدود ۲۵۰ 
میلیــارد دالر اســت و نزدیک بــه ۷۰۰ نماد در 
بــازار ایــران لیســت شــده اســت و این نشــان 
مــی دهــد کــه هــم کمیت و هــم کیفیــت بازار 
گســترش یافتــه و تنــوع ابزارهــا و نهادهــای 
مالی به شدت در حال افزایش است. طبیعتا 
دولــت هــم واقــف اســت و جهــت گیری هــا و 
راهبردهــای کلــی اش در قانــون بودجــه برای 
توســعه این بازار تدوین شــده است. از جمله 
اقداماتــی کــه دولــت در قانــون بودجــه ۱۴۰۱ 
انجــام داده و بــرای اولیــن بــار در تاریخ ایران 
رخ داده ایــن اســت کــه دولت برای اشــخاص 
ســپرده های  از  ناشــی  درآمــد  روی  حقوقــی 

بانکی شان مالیات تعیین کرده است.
شــرکت  فعالیــت  اهــداف  دربــاره  وی 
ســرمایه گذاری  گفــت:  ترنــج  ســرمایه گذاری 
در بــورس بــر اســاس ضوابــط ســازمان بورس 
اســتفاده  و  شــفاف  مالــی  کشــور،عملکرد 
ســرمایه گذاری،  در  پــاک  ســرمایه های  از 

ســرمایه گذاری برای کمک به رشــد تولید ملی 
و اولویــت ســرمایه گذاری در صنایــع غذایــی، 
جملــه  از  تندگــردش  و  بهداشــتی  دارویــی، 

اهداف این شرکت است.

بازدهی بیشتر صندوق های 
درآمد ثابت نسبت به بانک ها 
بهادر برهان مدیر سرمایه گذاری صندوق 
ثابت افرا نیز درباره تفاوت ســرمایه گذاری در 
صندوق هــای بــا درآمــد ثابت و ســپرده گذاری 
در بانک هــا گفــت: بازدهی ســرمایه گذاری در 
صندوق هــای درآمــد ثابــت از ســپرده گــذاری 
در بانک هــا بیشــتر اســت امــا بــا ایــن وجــود 
اغلب ســپرده گذاران نســبت بــه این موضوع 

اطالعات و آگاهی الزم را ندارند.
وی در ادامــه تاکیــد کرد: ســرمایه گذاری 
در صندوق هــای درآمــد ثابــت یــک جایگزیــن 
مدرن برای ســپرده گذاری در بانک ها اســت. 
برآیند عملکرد صندوق ها نشــان می دهد که 
بازدهــی ســرمایه گذاری صنــدوق درآمــد ثابت 
در مقابــل ســپرده گــذاری در بانک ها افزایش 

داشته است.
برهــان اظهــار کــرد: ســرمایه گذاری در 
صنــدوق بــا درآمــد ثابــت، ســرمایه گذاری در 
بــازار بدهــی اســت و اگر در بانک ها ســپرده 

گــذاری شــود بــا توجــه بــه قــدرت چانــه زنی 
بانک هــا  از  تــوان  مــی  ســرمایه  میــزان  و 
نرخ هــای باالتــری را درخواســت کــرد.از ایــن 
آوری  جمــع  بــا  تواننــد  مــی  صندوق هــا  رو 
ســرمایه های خرد، ســود باالتری را برای این 
سرمایه ها از بانک ها دریافت کنند. با توجه 
بــه ایــن موضوع ســپرده گــذاری درآمد ثابت 
اگــر فقــط در بانک هــا انجــام شــود بــاز هــم 
بیشــتر اســت.در واقع صندوق ها محدودیت 
در ســپرده بانکــی را نمــی پذیرنــد و ایــن یک 

امتیاز برای ســرمایه گذاران است.
مدیر ســرمایه گذاری صندوق ثابت افراد 
آمد ثابت افرا ادامه داد: همچنین در صندوق 
درآمــد ثابــت افــرا  چه به افــراد حقیقی و چه 
حقوقی ســود روزشمار تعلق می گیرد و دوره 
شکســت اصــال وجــود نــدارد.از نظــر ریســک 
ناشــر نیــز صندوق هــای درآمــد ثابــت زیر نظر 
سازمان بورس هستند و کسانی که مدیریت 
این نهادها را بر عهده دارند ملزم هســتند تا 
دارای یک سابقه خوب باشند.خود نهاد ناظر 
نیــز بــه عنــوان متولــی بــر عملکــرد صندوق ها 
نظارت دارد. از سوی دیگر در تک تک ابزارها 
و خریدهایــی کــه انجام می شــود ضمانت در 
اوراق یــا از بانــک مرکزی و یا از وزارت اقتصاد 

وجود دارد.

قیمت طال در بازار سهام
محدثه ملک پور

بازار ســهام اساســاً مکانی است که در آن 
اوراق بهادار تمام شــرکت های پذیرفته شده در 
بــورس اوراق بهــادار خریــد و فــروش می شــود، 
نقش حیاتی در اقتصاد هر کشور ایفا می کند، 
بــه رشــد اقتصــاد کمــک می کنــد و در صــورت 
عدم توجه می تواند تأثیر منفی زیادی ایجاد کند. 
بخــش  بــه دو  را می تــوان  بــازار ســهام 
تقســیم  ثانویــه  بــازار  و  اولیــه  بــازار  اصلــی 
کــرد. بــازار اولیــه جایــی اســت که ســهام تازه 
منتشــر شــده در ابتدا از طریق فرآیند عرضه 
عمومــی اولیــه فروخته می شــود. در حالی که 
بــازار ثانویــه جایــی اســت کــه معامــالت تمام 
اوراق بهــادار موجــود انجــام می شــود. عوامل 
اقتصــادی کالن بســیار زیــادی وجــود دارد که 
به نحوی بر حرکات یا نوســانات یکدیگر تأثیر 
زیــادی می گذارنــد. از آنجایــی که هــر تغییری 
در هــر متغیــری می توانــد بــر متغیــر دیگــری 

تأثیر بگذارد، بنابراین توجه به این متغیرهای 
اقتصــادی ماننــد: نــرخ ارز، نــرخ تــورم، رشــد 

اقتصادی و رکودها مهم هستند.
طــال، فلــز گرانبهــای مقدســی اســت کــه 
در دوران باســتان از جایــگاه ویژه ای برخوردار 
بــوده و نقــش مهمــی در جامعــه بشــری ایفــا 
کــرده اســت. ایــن جایگاه را می تــوان به دلیل 
ایــن که خواص منحصــر به فرد طال به عنوان 
عنصری بی-بدیل تلقی می شــود، نسبت داد. 
اســتفاده از طــال با ســاخت جواهــرات گرانبها 
آغاز شد که هنوز هم بخش بزرگی از اشکال 
طالی رایج در اقتصاد است، سپس به عنوان 
یــک حامــل ارزش در سیســتم مبادلــه ای بــه 
سیســتم پولــی فعلــی منتقــل شــد. جایــی که 
تولید سکه شروع شد و سپس کشورها از آن 
برای اســکناس ها و گواهی های طال )در پایان 
بــه ســکه های طــال بالــغ می شــوند( اســتفاده 
کردند. در حال حاضر طال همچنان به عنوان 

یــک ابــزار مالــی در نظــر گرفتــه می شــود کــه 
ویژگی های یک ارز و یک کاال را در کنار ویژگی 
نقدینگــی خــود در یــک زمــان نگــه مــی دارد و 
همچنان یک دارایی و کاالی مهم و پیشرو در 
بازار فلزات و بخش های صنعتی، و همچنین 
دارایی شخصی گرانبها، ابزار سرمایه گذاری و 
پس انداز، دارایی مبادله ای و دارایی پوششــی 
محســوب  مختلــف  موقعیت هــای  برابــر  در 
بــرای  جدیــد  دوره  ایــن  بنابرایــن،  می شــود. 
طــال بــه ایــن دلیــل اســت کــه آن یــک دارایــی 
کاال  دســته  در  مهــم  ســرمایه گذاری  ابــزار  و 
اســت. بــا توجــه به اهمیت فعلــی آن در بازار 
مالــی، محققــان تصمیــم گرفتند رابطــه آن را 
بــا بــازار ســهام مطالعه کنند، زیرا بســیاری از 
مطالعــات دیگــر بــر رابطــه آن با ســایر کاالها 
یــا متغیرهــای کالن اقتصادی متمرکــز بودند، 
اما مطالعات نادری هســتند که این کار را در 
بازار ســهام انجام داده باشــند. وقتی صحبت 
از بورس به میان می آید، بدون شک اهمیت 
آن غیرقابل تردیــد اســت، در واقــع نمی تــوان 
دنیایی را بدون بورس تصور کرد زیرا نقشــی 
حیاتــی در اقتصــاد هر کشــوری ایفا می کند و 

به رشد اقتصاد کمک می کند.
بسیاری از سرمایه گذاران برای به حداقل 
سیســتماتیک،  ریســک  حــذف  یــا  رســاندن 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام و همچنین طال 
را انتخــاب می کننــد. همچنین ســرمایه گذاری 
در طــال و همچنیــن اســتفاده از طال به عنوان 
یــک ابزار پوشــش دهی، به عنــوان بیمه ای در 
برابر ریسک در نظر گرفته می شود. این نکته 
بــه این دلیل اســت کــه طال به عنــوان ذخیره 
ارزش در نظــر گرفتــه می شــود، در حالــی کــه 
بــازار ســهام تنهــا بــه عنــوان بازگشــت ارزش 
در نظــر گرفته می شــود. ایــن ویژگی های بازار 
طــال و ســهام همــان چیــزی اســت کــه رفتــار 
ســرمایه گذار را هنــگام ســرمایه گذاری در طال 
یــا ســهام هدایــت می کند. از ایــن رو، می توان 
نتیجــه گرفــت کــه طــال تمایل به نوعــی رابطه 
بــا بــازار ســهام دارد کــه ممکــن اســت تحــت 
تأثیــر متغیرهای مختلف اقتصادی قرار گیرد. 
اســتفاده از طال به عنوان پایه و نماینده پول 
بــه وضعیــت بهتــری در اقتصــاد منتقل شــده 
است زیرا گردش آن در اقتصادها و کشورها 

افزایش یافته است.

۳00 بنگاه دولتی در فهرست واگذاری

راهکار فرابورس برای حل چالش معامالت با حجم کم اوراق با درآمد ثابت

صندوق های درآمد ثابت، جایگزین مدرن برای بانک ها

دیدگاه
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شناسه : 1312520

لندینگ کرافت فین به شماره ثبت 11605- بندرعباس
سوم(

ت 
 نوب

(

به استناد رونوشت سند شماره 195109 مورخ 1399/09/11 با شناسه 
سند 139911455746000020 دفتر اسناد رسمی 11 بندرعباس آقایان 
مهرزاد باقری ششده فرزند مهراب و عبداله کاشانی فرزند غالمعباس 
و خانم فاطمه ماهان زاده فرزند محمد )هرکدام نسبت به 1/5 دانگ( 
4/5 دانگ سهام خود در مالکیت  لندینگ کرافت فین به شماره ثبت 
11605- بندرعباس را به آقای یاسین آسال فرزند احمد انتقال قطعی 

داده اند.
مراتب به استناد ماده 25 قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به آدرس : تهران-خیابان استاد نجات اللهی شمالی-شماره 247-صندوق پستی11365/6714 در نظر دارد به 
منظور شناسایی شرکت ها/ مشارکت های ذیصالح جهت اجرای "طرح انتقال خط لوله فرآورده های نفتی تابش - پروژه احداث خط لوله 22 و 18 اینچ 
حدفاصل پایانه تربت حیدریه تا پایانه مشهد و احداث پایانه های مربوطه شامل تربت حیدریه، امام تقی و پایانه مشهد -گستره 4"به استناد آئین نامه 
اجرائی بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، فرآیند  ارزیابی کیفی مناقصه گران را جهت تهیه لیست کوتاه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
به آدرس : www.setadiran.ir  برگـزار نـماید. لذا مناقصه گران واجد صالحیت به شرح مندرج درگزارش شناخت می توانند اسناد استعالم شامل گزارش 
شناخت، معیارهای ارزیابی کیفی و دستور العمل مربوطه را از طریق سامانه ستاد دریافت و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط و کیفیت درخواستی طی 
مهلت اعالم شده در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. به مدارک واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارک فاقد امضاء مجاز، 
مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.ضمناً آخرین مهلت دریافت اسناد تاریخ 1401/03/02 و آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم و بارگذاری 

تاریخ 03/21/ 1401 می باشد.
شرکت کنندگان می توانند جهت رفع هرگونه ابهام و پرسش درخصوص نحوه بارگذاری مستندات و پیشنهادات با شماره تلفن81788928 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومیانتشار نوبت اول : 1401/02/27        نوبت دوم : 1401/02/28

 دوم(آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 1401-1-05
 نوبت

(

شناسه : 1317804شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

تجهیز مرکز تست 
ماشین  برقی با مشارکت 

دانش بنیان ها
مدیر توسعه فناوری های نوین خودرویی و طرح های 
کالن ستاد توسعه فناوری های حوزه فضائی، حمل ونقل 
پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا 
اشــاره بــه جزئیــات راه انــدازی مرکز آزمون خــودرو اعالم 
کرد که 3 مجموعه آزمایشــگاهی خــودرو به بهره برداری 
کامــل رســیده و برای تســت خودروهــای برقی تجهیزات 
آزمونی که در داخل امکان ساخت آن وجود ندارد، ثبت 

سفارش نیز انجام شده است.
شــهریار زینــی در گفت وگــو با ایســنا، با اشــاره به 
راه اندازی ۵ بستر آزمون در حوزه خودرو اظهار کرد: از 
این تعداد ۳ آزمایشگاه وارد فاز عملیاتی شد و دو مورد 

دیگر در حال برنامه ریزی است.
او با بیان اینکه آزمایشــگاه های »بخارات ســوخت 
خوددروها«، »PN « و »آزمایشــگاه تســت کاتالیســت 
کانورتــر« بــه بهره بــرداری رســیده اســت، اظهــار کــرد: 
افتتــاح عملیــات اجرایــی مرکــز آزمون خودروهــای برقی 
و مرکــز آزمــون تســت تصــادف، انجــام شــده و بنــا بــر 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در ۱۸ ماه آینده به طور 

کامل این دو مرکز راه اندازی خواهد شد.
و  خودرویــی  نویــن  فناوری هــای  توســعه  مدیــر 
طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های فضایی، حمل 
و نقل پیشــرفته معاونت علمی یکی از آزمایشــگاه مهم 
افتتــاح شــده، را مربــوط بــه آزمون هــای PN عنــوان کرد 
و یــادآور شــد: این آزمایشــگاه خدمات مربــوط به اندازه 
گیــری ذرات معلــق را ارائــه می دهــد. بزرگترین مشــکل 
موجــود در حــوزه آلودگی هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون اســت که بســیار برای سالمتی مضر است. این 

نوع آالینده نیز ناشی از حمل و نقل است .
زینی، خاطرنشــان کرد: با افتتاح این مرکز آزمون، 
شــرکت  بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران می توانــد 
خودروهایــی کــه تولیــد و یــا وارد کشــور می شــود، مورد 

ارزیابی قرار دهد تا منشأ آلودگی نباشد. 
به گفته او، تست های این آزمایشگاه قبل از آنکه 

مجوز پالک به خودروها داده شود، انجام می شود.
این مســئول به خدمات آزماشگاه بخارات سوخت 
اشــاره و اظهار کرد: این آزمایشــگاه قبل در مرکز تســت 
خــودرو موجــود بــود ولی به یورو ۶ ارتقــا یافت. خدمات 
این آزمایشگاه در راستای حفظ محیط زیست و کاهش 

آالینده ها و افزایش سطح کیفی خودروها است.
بــرای  کاتالیســت  آزمایشــگاه  داد:  ادامــه  زینــی 
انجــام تســت بر روی کاتالیســت های تولیــدی راه اندازی 
شــد و کمک می کند که به طور شــفاف مشــخص شــود 
کــه کاتالیســت تولیــدی و یــا وارد می شــود آیــا از نظــر 

مشخصات فنی، مطابق استانداردها هست یا خیر.
اجرای آزمون خودروهای برقی در کشور

او با بیان اینکه در کشــور بســتر اجرای آزمون های 
مربــوط بــه خودروهای برقی وجــود ندارد، اظهار کرد: به 
صــورت پراکنــده مراکــز پراکنــده برای تســت خودروهای 
برقی در کشور راه اندازی شده است ولی بستر متمرکز 
در کشــور وجــود نــدارد و در ایــن اقــدام بســتر آزمــون 

خودروهای برقی در حال ایجاد شده است.
مدیر توسعه فناوری های نوین خودرویی یادآور شد: 
ایــن آزمایشــگاه تحــت اســتاندارد وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت و ســازمان اســتاندارد خواهــد بــود. این موضوع 
بــا تفاهــم نامه ای که با دانشــگاه تهــران و علم و صنعت 
منعقد شد، توسعه داده می شود و قرار است از ظرفیت 
نخبــگان دانشــگاهی بــرای ایجــاد ایــن مرکــز ازمــون و بــا 

حمایت معاونت علمی به بهره برداری می رسد.
زینــی ایجاد مرکز تســت تصادف مرکــز آزمون را از 
مهمتریــن بخش هــای ایــن آزمایشــگاه نــام بــرد و اظهار 
کــرد: تســت تصــادف را ابــزار اصلــی طراحــی خودروهــا 
 اســت و اگــر مــا ادعــا داریــم کــه خــودرو ســاز هســتیم
نمی توانیم خودرویی بسازیم که تست تصادف نداشته 
تصــادف  تســت های  از  اســتفاده  بــا  کــه  چــرا  باشــیم؛ 
می توان شاخص هایی را در این حوزه اندازه گیری کرد.
او بــا بیــان اینکــه همــه کشــورهایی کــه صاحــب 
تکنولوژی طراحی خودرو هســتند و یا بخشی از زنجیره 
خــودرو را دارنــد، مرکــز تســت تصادف را در کشورشــان 
دارنــد و ایــن نــوع از تســت ها امــکان تســت تصــادف 
جانبــی، جلــو و عقــب را دارنــد و خــودرو با یک ســرعتی 
بــه مانــع برخــورد می کند تــا میزان صدمــات و تغییرات 
ایجاد شده در خودرو بعد از تصادف به چه میزان است 
تا بر اســاس آن میزان اســتاندارد کیفی بررســی شــود. 
 Euro مهمتریــن شــاخص های تســت تصــادف در جهــان
NCAP در اروپا، تست ایمنیC NCAP برای کشور چین 

است و سایر کشورها این استانداردها را دارند.
مدیــر توســعه فناوری هــای نوین خاطرنشــان کرد: 
بــا کنسرســیومی کــه میــان شــرکت بازرســی کیفیــت و 
اســتاندارد ایــران و یکــی از هلدینگ هــا و شــرکت های 
بخــش خصوصــی و یکــی از مجموعه هــای قطعه ســازی 
بــزرگ، در ایــن زمینه در کشــور شــکل گرفته اســت و با 
حمایــت معنــوی و مــادی معاونــت علمــی ، هــرم نقشــه 
ســاخت در حوزه اســتاندارد ســازی خودرو نهایی شــده 
اســت، ضمــن اینکــه یکســری از تجهیــزات و دســتگاه ها 

سفارش گذاری شده که وارد کشور خواهند شد.
 طرح هــای کالن ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه 
فضائی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری اضافه کرد: با حمایت حاکمیت و هم 
دولــت و هــم بخــش خصوصی، طی ۱۸ مــاه آینده مرکز 

آزمون مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
خودروسازی بدون آزمون های استاندارد

زینی با بیان اینکه نمونه مشارکت این آزمون ها را 
در کشور سابقه نداشت، اظهار کرد: ما برای این منظور 
۳ آزمایشــگاه از مجموعــه مرکــز آزمــون و تســت تجهیز 
شــده اســت و آزمایشــگاه خــودرو برقــی در حــال تجهیز 
است و بخشی از تجهیزات مربوط به تست تصادف که 
قابلیت ساخت در داخل کشور ندارد را سفارش دادیم 
و بخشــی کــه قابلیــت ســاخت دارد، برنامه ریزی شــده 

که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده شود.
او با اشــاره به مجوزهای صادر شــده از این مرکز، 
یادآور شــد: شــرکت بازرسی و استاندارد ایران یک نهاد 
صالحیت دار در حوزه استاندارد است و این شرکت بر 

روند اجرای تست ها نظارت دارد.

خبـــــــــــــــــر

پتروشیمی اروند، شرکت 
برگزیده همایش ملی 

ساخت ایران
شــرکت پتروشــیمی اروند در همایش ملی ســاخت 
ایران که با رویکرد معرفی و تجلیل از حامیان تولید 
ملــی، کاال و خدمــات ایرانــی در مرکــز همایش های 
بین المللــی صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران 
برگزار شد، به عنوان شرکت برتر برگزیده و نشان 

عالی این همایش ملی را دریافت کرد.
ایــن همایــش ملــی بــا حضــور مدیــران ارشــد وزارت 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، وزارت امــور اقتصــادی، 
و  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  وزارت  مدیــران 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار و به شرکت 
پتروشیمی اروند به عنوان شرکت برگزیده در حمایت 

از توانمندی های داخلی نشان عالی اعطا شد.
حمایــت از شــرکت های پیشــرو در تولیــد ملی، 
ارز آوری برای کشور، اولویت قرار دادن شرکت های 
و  داخلــی  دانــش  از  بهره گیــری  و  دانش بنیــان 
جملــه  از  دســتی  پائیــن  شــرکت های  از  پشــتیبانی 
معیارهــای انتخاب شــرکت پتروشــیمی اروند به این 

عنوان اعالم شده است.

مصطفی اکملی
مدیر روابط عمومی کنسروسازی ایران

یکــی از مباحث اولیه درباره روابط عمومی، بحث درباره 
ضرورت حضور قدرتمند روابط عمومی در تشــکیالت ســازمان 
اســت. اینکــه ســازمان چه نقشــی را به روابط عمومــی واگذار 
می کند و اصول ایفای چه نقش هایی از ســوی روابط عمومی 
در ســازمان اســت. یکی از کارکردهای مهم یک روابط عمومی 
حرفــه ای در عصــر کنونــی و توانمنــدی آن در ایجــاد تغییــر و 
تحول توسعه ای سازمان به سمت پایداری، تعالی و پیشرفت 
اســت. روابط عمومی باید بسترســاز تغییر و اصالح روش ها، 
سیاست ها و برنامه های سازمان در راستای رضایت حداکثری 
مخاطبان خود باشــد، به عبارتی دیگر روابط عمومی هنگامی 
موفــق اســت کــه بتوانــد بــه عنــوان عامــل تغییردهنــده مثبت 
ســازمانی عمــل کنــد و بــا اتخــاذ شــیوه های نویــن ارتباطــی و 
تعاملــی همزمــان بیــن مخاطبــان و مدیران ســازمان، موجبات 

تغییرات رویه توسعه ای و پایداری سازمانی را فراهم آورد.

مسئولیت اجتماعی و برندسازی 
مســئولیت اجتماعــی برنــد  یــا CSR  در دنیــای مدیریــت، 
تاکیــد دارد کــه ســازمان ها و شــرکت ها و برندها  تنهــا در برابر 
سهامدارانشان مسئول نیستند بلکه در مقابل جامعه و محیط 

زیست اطراف خود نیز باید مسئول و پاسخگو باشند.
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته و حتــی در حــال 
توســعه نظیر ایران، مقولــه احترام به حقوق مصرف کننده تنها 

به تخفیف فصلی و ساالنه کاال و خدمات و کیفیت آن محدود 
نمی شود.

در واقــع مســئولیت اجتماعــی یک برند تــالش دارد تا این 

موضــوع مهــم و بنیادیــن را در قــرن بیســت ویکم رواج دهد که 
تنهــا خریــداران نهایی کاال و خدمات نیســتند که از خرید آن ها 
سود و یا ضرر می کنند، بلکه دامنه این موضوع به بحث درباره 

محیط زیست و جامعه نیز تعمیم می یابد.

روابط عمومی و رضایت سازمانی 
بــه نظر بســیاری از صاحب نظــران، فراگرد تفهیم و تفاهم 
و تســهیم معنی اســت که به ۳ دســته ارتباط با خود، ارتباط با 

دیگران و ارتباط عمومی و جمعی تقسیم می شود.
لــذت  کســب  مفهــوم  بــه  ســازمانی   و  شــغلی  رضایــت 
روحــی ناشــی از ارضــای نیازهــا، تمایالت و امیدهــای فرد از کار 
خــود اســت. رضایــت شــغلی، طــرز نگــرش فــرد بــه کار خویش 
نیــز تعریــف شــده اســت. در هر حــال رضایت شــغلی مفهومی 
پیچیــده و چندبعــدی اســت و بــا عوامــل روانــی، جســمامی و 
اجتماعــی در ارتبــاط اســت. مهم تریــن عوامــل مؤثــر در رضایت 

شغلی و سازمانی  عبارتند از:
۱ . عوامل سازمانی
۲ . عوامل محیطی

۳ . ماهیت کار
۴ . عوامل فردی

 روابط عمومی
و استفاده از فن آوری های روز 

پیشــرفت ســریع تکنولــوژی و به وجود آمــدن فناوری های 
نویــن، نفــوذ کامپیوتــر و اینترنــت در میــان زندگــی خصوصــی 
مردم و استفاده همه گیر از این تکنولوژی ها و فناوری ها باعث 
شــده اســت که مخاطبان، نیازها و ســلیقه های آن ها در صدر 

برنامه ریزی های شرکت ها و فعاالن در اقتصاد قرار گیرد.

مجموعــه خدمــات پــس از فــروش ایــران 
خــودرو بــا هــدف معرفــی دســتاوردها، حضور 
نقطه نظرهــا  دریافــت  و  هموطنــان  میــان  در 
و تعامــل بــا شــرکت های داخلــی و خارجــی در 
زمینــه قطعــات و خدمــات پــس از فــروش در 
قالب شــرکت های ایساکو و امدادخودرو ایران 

در این نمایشگاه حضور یافته است.
ایســاکو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نمایشــگاه  گفــت:  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل 
تخصصــی خــودرو زمینــه خوبــی را بــرای تببیــن 
اقدامات صورت گرفته در شــرکت های مرتبط با 
صنعت خودرو و معرفی خدمات نوین در حوزه 
خدمــات پــس از فــروش فراهم و امــکان ارتباط 

مستقیم با انواع ذی نفعان را ایجاد می کند.
بابک سالجقه ادامه داد: در این نمایشگاه 
دســتاوردهای اخیــر ایســاکو را بــه مشــتریان و 
مخاطبــان معرفــی کنیــم، همچنین در خصوص 
ســامانه اصالــت کاال، بســته بندی های قطعــات 
اصلــی، آخریــن تغییــرات و امکانات اپلیکیشــن 
ایســاکو و ایســاکو کارت بــا مخاطبــان گفت وگو 

خواهیــم کــرد و در عیــن حال شناســایی تامین 
کننــدگان قطعــات با کیفیــت داخلی نیز در این 

نمایشگاه دنبال خواهد شد.
او در مورد ســامانه اصالت کاال گفت: این 
ســامانه بیــش از شــش ســال اســت بــه منظــور 
جلوگیــری از عرضــه قطعــات تقلبــی در شــرکت 
آن  از  اســتفاده  بــا  و  شــده  اجرایــی  ایســاکو 
خریداران قطعات ایســاکو می توانند، بارکد درج 
شــده بر روی بســته بندی را به شــماره ۳۰۰۰۳۱ 
پیامــک کــرده و بالفاصله پس از ارســال پیامک، 
از اصالــت داشــتن و یــا نداشــتن قطعه از طریق 
پیام کوتاه آگاه شــوند، همچنین امکان بررســی 
اصالت کاال از طریق اپلیکیشن ایساکو نیز یکی 
دیگر از راهکارهای بررسی اصالت قطعات است 
که در سال های اخیر در اختیار مصرف کنندگان 

لوازم یدکی ایساکو قرار گرفته است.
یــادآوری اقدامــات گســترده  بــا  ســالجقه 
و  قاچــاق  پدیــده  از  جلوگیــری  بــرای  ایســاکو 
فــروش لــوازم یدکــی و قطعــات تقلبــی ادامــه 
و  تقلبــی  قطعــات  غرفــه،  از  بخشــی  در  داد: 

بــرای  شــده  کشــف  مجعــول  بســته بندی های 
آگاهی بخشــی بیشــتر به هموطنان به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
بــا  ارتبــاط  بخــش  همــکاران  افــزود:  او 
مشــتریان خدمات پــس از فــروش ایران خودرو 
نیز به عنوان حاضر همیشــگی نمایشــگاه ها در 
غرفــه حضــور دارند تا از نظرات و نیازمندی های 
مشــتریان و نکاتــی کــه باعــث بهبــود عملکــرد 
راســتای  در  و  شــده  آگاه  می شــود،  مجموعــه 
بهبــود مســتمر آن هــا را در مجموعــه منعکــس 

کنند.
گفتنــی اســت، در ایــن نمایشــگاه شــرکت 
ویــژه  ارائهتخفیفــات   بــا  ایــران  امدادخــودرو 
اشــتراک های طالیــی تــا ۶۵درصــد و ۲۰ درصــد 
بــرای بازدیدکننــدگان  تخفیــف اشــتراک ســیار 
و همچنیــن ارائــه خدمــات عمومــی امــدادی و 
ســرویس در محــل بــرای مراجعه کننــدگان، در 

محوطه نمایشگاه حضور دارد.
ســوی  از  شــده  ارائــه  عمومــی  خدمــات 
نــاوگان امدادخودروایــران شــامل باتری کمکی، 

خــودرو،  در هــای  بازکــردن  سوخت رســانی، 
پنچرگیــری و تعویــض زاپــاس اســت. همچنیــن 
خودرویــی  خدمــات  ملــی  پلتفــرم  حضــور 
بــا همــکاری شــرکت  عنــوان »بســپر«،  تحــت 
امدادخــودرو ایران و گروه صنعتی ایران خودرو، 
به عنوان یکی از شتاب دهنده های اصلی ارائه 
خدمات خودرو، برای نخستین بار در نمایشگاه 

خودروی شهرآفتاب حضور خواهد یافت.
پلتفــرم ملــی خدمــات خودرویی »بســپر« 
به عنوان شــتاب دهنده خدمــات خودرویی برای 
خدمت رســانی بهینه و ارائه خدمات اســتاندارد 
بــا هــدف تامیــن و  بــه مشــتریان  و باکیفیــت 
ارائهمجموعه خدمات خودرویی مطمئن و مورد 
نیاز دارندگان خودرو، بیش از یک ســال اســت 

که آغاز به کار کرده است. 
گــروه صنعتی ایــران خودرو در نمایشــگاه 
خودروی شــهرآفتاب از ســاعت ۱۱ تا ۱۸ روزهای 
عالقه منــدان  پذیــرای  اردیبهشــت،   ۳۰ تــا   ۲۷
بــه صنعــت خــودرو، خدمــات پــس از فــروش و 

قطعات و لوازم یدکی است.

همزمــان بــا روز جهانی ارتباطــات و جامعه 
اطالعاتی، اتصال بیش از  ۶۰۰ روستا به شبکه 
ملــی اطالعات برقرار شــد که همــراه اول اتصال 

41۰ مورد از روستاها را برعهده داشت.
شــرکت  ارتباطــات  کل  اداره  گــزارش  بــه 
بــا روز  ایــران، دیــروز همزمــان  ارتباطــات ســیار 
جهانــی ارتباطــات و جامعه اطالعاتــی، پروژه های 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کشــور بــا حضــور 
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و مدیــران ارشــد و راهبــران حــوزه ICT در محــل 
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و بــه 
صورت برقراری ارتباط ویدئویی با چند استاندار، 
فرمانــدار و مقامــات محلی و روســتایی کشــور به 

صورت نمادین برگزار شد.
در بــدو شــروع ایــن بخــش از مراســم، بــا 
دســتور عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
افتتــاح  ســمبلیک  ســایت  نخســتین  اطالعــات، 
شــده در ایــن مراســم متعلــق بــه »همــراه اول« 
در روســتای آبــرود شهرســتان داورزن در اســتان 

خراسان رضوی بود.
پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
طــی ســخنانی بــا بیان اینکــه زندگی مــردم امروز 
دیجیتــال شــده اســت، اظهــار کــرد: زیرســاخت 
توســعه در همه بخش ها، حوزه ICT اســت؛ اگر 
دقت کنید در دو دهه گذشته شعارهای ITU هم 

از کلــی بــودن بــه ســمت حوزه هایــی آمده اســت 
که ببیند فناوری اطالعات چه ظرفیت هایی برای 

بخش های جزئی و مشخص دارد
او افــزود: مایــه مســرت اســت کــه بــا وجود 
شــبکه  بــه  جهانــی  درصــد   ۶۰ اتصــال  میانگیــن 
اطالعاتــی، امــروز عالوه بر تمامی شــهرها، بیش 
از ۸۶ درصــد روســتاهای مــا نیــز بــه شــبکه ملــی 

اطالعات متصل هستند.
وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان کــرد: محــور کار 
ما شــبکه ملی اطالعات اســت و این شــبکه چیزی 
نیست به جز شبکه ای مستقل، باکیفیت و امن که 
خدمات باکیفیتی روی آن به مردم عرضه می شود.
ســازمان  رئیــس  شــاهکوه،  عباســی  صــادق 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی نیــز در ایــن 
مراسم با اشاره به عزم دولت بر توسعه دسترسی 
بــه ۲۰ میلیــون پــورت فیبرنــوری اظهــار کــرد: یکی 
از کارهــای مهمــی کــه برای انجام ایــن پروژه بزرگ 
مــی بایســت انجــام می شــد، تأمین منابــع بود که 
هیــأت دولــت بــا تأمیــن از طریــق ۸ درصــد درآمد 

اپراتورهای سیار به مدت ۳ سال رأی داد.
رگوالتــور ارتباطــی افزود: تقســیم کار و رفع 
موانــع از دیگــر نــکات مهــم در اجــرای ایــن پــروژه 
اســت که در نهایت زیرساختی قوی برای توسعه 
۵G توســط اپراتورهــای موبایــل نیــز خواهــد بود؛ 
امیدواریــم ظــرف ایــن بــازه زمانــی بتوانیم بخش 

قابل توجهی از کشور را به تکنولوژی نسل پنجم 
نیز مجهز کنیم.

رونمایــی  زمــان  در  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
از پروژه هــای اتصــال روســتاها بــه شــبکه ملــی 
و  فنــاوری  کل  مدیــر  دلگیــر،  علــی  اطالعــات، 
اطالعات اســتان خراســان رضوی که در روســتای 
مذکــور آبــرود حاضــر بــود، بــا تقدیــر و تشــکر از 
بســترهای  توســعه  بــرای  اول  همــراه  زحمــات 
بــه خصــوص  و  اســتان  ایــن  در  نویــن  ارتباطــی 
روســتای آبرود، اظهار کرد: امید می رود اقدامات 
توســعه ای انجــام شــده در جــوار امــام رضــا)ع( 

موجب خیر و برکت باشد.
مهــدی بهادری، فرماندار شهرســتان داورزن 
آبــرود  روســتای  در  دیگــر ســخنران حاضــر  نیــز 
بــود کــه بــا اتصــال بــه صــورت ویدئوکنفرانــس با 
ســالن پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
از اقدامــات دولــت ســیزدهم در زمینــه توســعه 
ارتباطــات در ایــن بخــش قدردانــی کــرد و گفــت: 
امیدواریــم بــا رونمایی هــای امــروز و اتصال مردم 
بــه شــبکه ملــی اطالعــات، طعم شــیرین خدمات 
دولــت ســیزدهم بیشــتر به مــذاق مردم بنشــیند 
و بــا توجــه بــه اینکــه ســاالنه میزبــان ۲۰ میلیون 
زائــر هســتیم، بتوانیــم خدمــات شایســته تری از 

این طریق به مردم ارائه کنیم.
گفتنی است، امروز مجموعا اتصال بیش از  

۶۰۰ روستا به »شبکه ملی اطالعات« برقرار شد 
کــه بیشــترین پروژه هــای بــه بهره برداری رســیده 
اســت کــه متعلــق به همــراه اول بــا »اتصال ۴۱۰ 

روستا به شبکه ملی اطالعات« بود.
همچنین همراه اول از دی ۱۴۰۰ تا امروز، در 
مجمــوع ۲۳۷ ســایت تلفــن همراه در ۴۱۰ روســتا 
راه انــدازی کــرده و ارتقــای تکنولــوژی داده اســت. 

بــه صــورت تفکیکــی ۱۸۲ ســایت ارتباطــی در ۳۱۵ 
روســتای کشور به وســیله متخصصان فنی همراه 
اول با ارتقای تکنولوژی مواجه و به باالترین نسل 

ارتباطی یعنی نسل ۳ و ۴ مجهز شده است.
همچنیــن ۵۵ ســایت جدیــد بــا ترکیبــی از 
تکنولوژی هــای پایــه، ۳G و ۴G در ۹۵ روســتای 

دیگر به بهره برداری رسید.

 اتصال 41۰ روستای کشور از طریق همراه اول
به شبکه ملی اطالعات

نمایش قطعات تقلبی و بسته بندی های جعلی در غرفه ایساکو

نقش روابط عمومی در افزایش کارایی سازمان



آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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آگهی دعوت
از کلیه صاحبان سـهام شـرکت صنایع نسـاجی ماد بافت سـهامی خاص ثبت شـده بشـماره 631 و 
شناسـه ملـی 10460028275 دعـوت مـی شـود کـه در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه که در 
تاریخ 1401/03/09 سـاعت 9 صبح در تهران – خیابان ولیعصر – خیابان شـهید فیاضی )فرشـته( 

پالک 48 واحد 19 کد پسـتی 1964936973 تشـکیل می شـود حضور بهم رسـانید. 
دستور جلسه:

1- انتخـاب اعضـای هیئـت مدیـره 2- انتخـاب بازرسـان شـرکت 3- تصویـب ترازنامـه و بیـالن عملکـرد 
هیئت مدیرهسـال مالـی 1400

شرکت صنایع نساجی ماد بافت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرفی محلی گلدسته به شماره ثبت 111367
بدینوسـیله از کلیه اعضاء محترم شـرکت تعاونی دعوت می شـود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم کـه راس سـاعت 4 بعدازظهـر روز پنجشـنبه مـورخ 1401/03/12 کـه در محـل اسالمشـهر، شـهرک 
گلدسـته ، خیابان مصطفی خمینی ، مسـجد صاحب الزمان تشـکیل می گردد ، حضور بهم رسـانند . هر 
یـک از اعضـاء محتـرم در صـورت عـدم امـکان حضـور در مجمـع فـوق می توانند وکالت خود را با حضور توام 
خـود و وکیـل در سـاعات اداری در محـل تعاونـی کتبـا بـه شـخص دیگـری واگـذار نمایـد . هر عضو وکالت 3 
نفـر و هـر غیـر عضـو وکالـت 1 نفـر را مـی توانـد تقبـل نمایـد . زمـان دریافـت اعطـای وکالـت از تاریخ انتشـار 
آگهـی تـا 48 سـاعت قبـل از برگـزاری مجمـع خواهـد بـود . دسـتور جلسـه : 1- تصویـب اساسـنامه جدیـد 
منطبـق بـا آخریـن تغییـرات بعمـل آمـده در قانـون بخـش تعـاون 2- اصـالح مـاده 22 اساسـنامه مبنـی بـر 

هیئت مدیره تعاونی افزایـش تعـداد اعضـاء علـی البـدل هیئـت مدیـره از 1 نفـر بـه 2 نفـر

مدیـریت و اقتصــــــــــاد محلی  . چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 .  سال هجدهم . شماره 4910 .  

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه اقـای غالمحسـین صدیقـی بیـل داشـی برابـر درخواسـت وارده بشـماره 
10003302-1401/02/10 اعـالم داشـته انـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ اعیانـی یکبـاب 
خانه )طلق باعرصه وقف( بشماره 1622 فرعی از 33 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 
کـه بشـرح صفحـه 149 دفتـر 208 بنـام نامبـرده ثبـت و صـادر شـده اسـت و برابـر سـند 
شـماره 143253- 1365/05/11 در اجـاره مـی باشـد بعلـت نامعلـوم مفقـود و پـس از 
جسـتجوی کامـل پیـدا نشـده و تقاضـای سـندمالکیت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب 
بـه کلیـه دفاتـر طبـق بخشـنامه شـماره 140180003184000042  - 1401/02/21  ابـالغ 
سپس در اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون ثبت موضوع یک بار در روزنامه 
آگهـی گردیـده کـه هـر کـس ادعایـی بوجـود سـند یـا اسـناد مالکیـت معاملـه بنـام خـود 
داشته باشد ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل 
سـند یـا اسـناد مالکیـت را بـا اخـذ رسـید تسـلیم ایـن اداره نمایـد بدیهـی اسـت پـس از 
انقضای مدت مقرره و طی تشریفات قانونی سند المثنی بنام نامبرده صادر و تسلیم 

خواهـد شـد و سـند اولیـه از درجـه اعتبـار سـاقط خواهـد شـد.
رحمان حسنی قابلتاریخ انتشار : 1401/02/28 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل

دادنامه 
 : شـعبه  بایگانـی  شـماره   1400/11/24: تنظیـم  تاریـخ   140029390003283532 پرونـده  شـماره 
0000026  شـماره پرونـده هـا : 140029920001142498 پرونـده کالسـه 140029920001142498 
شـعبه دادگاه اصـل 49 قانـون اساسـی دادگاه انقـالب اسـالمی شهرسـتان زاهـدان تصمیـم  نهایـی 
شـماره 140029390003283532 خواهـان: سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام ره بـه نشـانی اسـتان 
تهـران – شهرسـتان تهـران –شـهرتهران خالـد اسـالمبولی کوچـه 17 سـتاد اجرایـی فرمـان امـام ره بـا 
نمایندگی آقای محمود مالشـاهی حسـنخان فرزند محمد خواسـته :تعیین تکلیف پالک ثبتی 335- 
اصلـی واقـع در بخـش 16 بلوچسـتان چابهـار رای دادگاه  در خصـوص تقاضـای سـتاد اجرایـی فرمـان 
حضرت امام )ره( مبنی برتعیین تکلیف پالک ثبتی به شماره 335 اصلی واقع در شهرستان چابهار 
کـه بـا عنایـت اسـتعالم ازاداره ثبـت اسـناد وامـالک چابهـار ملـک مذکـور تاکنـون بنـام شـخصی سـند 
صادرنگردیده وبا توجه به اینکه ملک رها شده می باشد وعلیرغم آگهی مشخصات ملک مذکور در 
جراید شـخص یا اشـخاصی به عنوان مدعی به این دادگاه مراجعه ننموده اند . این دادگاه مسـتندا 
بـه اصـل 45و49 قانـون اساسـی ومـواد 8 قانـون نحـوه اجـرای اصـل 49 قانـون اساسـی ومـاده 5 آییـن 
نامـه نحـوه رسـیدگی بـه پرونـده هـای اصـل 49 قانـون اساسـی وحکـم حکومتـی حضـرت امـام خمینـی  
)ره( ومقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( حکـم بـه ضبـط ملـک بـا مشـخصات فـوق الذکـررا بـه نفـع 
سـتاداجرایی فرمـان حضـرت امـام )ره( صـادر واعـالم مـی نمایـد .رای صـادره غیابی اسـت وظرف مهلت 
بیسـت روز قابـل واخواهـی درایـن شـعبه وپـس ازانقضـاء مهلـت واخواهـی ظـرف بیسـت روز قابـل 

تجدیـد نظـر خواهـی درشـعب محتـرم دادگاه تجدیـد نظراسـتان تهـران مـی باشـد.
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان 
محسن صادقی

آگهی مفقودی 
مـدل  مـان  کشـنده  کامیـون  کمپانـی  سـند  و  سـبز  بـرگ 
ایـران 18 و شـماره موتـور  1981 شـماره پـاک 575 ع 93 
730443110 و شـماره شاسـی 002364 بنـام جـواد جعفـری 

اعتبـار سـاقط اسـت.  از درجـه  بینـا مفقـود شـده و 

صدور مجوز صید در 
سواحل مکران تسریع شود

نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس شــورای اســامی بر صدور 
مجــوز صیــد در چهــار شهرســتان چابهــار، دشــتیاری، 
زرآباد و کنارک محدوده سواحل مکران تاکید و افزود: 
صیــادان در حــدود 2 دهــه چشــم انتظــار صــدور مجوز 

هستند.
ســعیدی در گفت وگو با ایســنا افزود: امیدوارم در 
هفته آینده برنامه زمانبندی برای حل مشکالت در این 
حوزه داده شــود و کمیســیون کشاورزی مصمم است تا 

نتیجه گیری مثبت موارد را پیگیری کنند.
بهســازی،  توســعه، ســاماندهی،  بــر الیروبــی،  او 
تجهیزات ایمنی و اطفا حریق 11 اســکله و بنادر صیادی 
و جایگاه تخلیه صید از زرآباد تا گواتر دشیاری اشاره و 
تصریــح کــرد: 10 میلیارد تومان با هدف خرید تجهیزات 
ایمنــی و اطفــا حریق بــه بندر صیادی کنــارک اختصاص 
پیدا کرده است و به زودی اقدامات الزم انجام می شود.
نماینده چابهار گفت: سازمان شیالت ایران متعهد 
شــد، 2 مرکــز تکثیــر ماهــی و میگــو را در تنــگ کنارک و 

بریس دشتیاری تا یک سال آینده اجرایی کنند.
ســعیدی افــزود: 60 میلیــارد تومــان بــرای احیــای 
بندســارهای کشــاورزی تخصیــص پیــدا کرد کــه از دیگر 
ســاخت همچنیــن  و  بــود  ســفر  ایــن  مهــم   مصوبــات 
5 آب بنــد در چابهــار و 2 آب بنــد در دشــتیاری شــروع 
بــه کار شــده کــه امیدواریــم 5 آب بنــد دیگر نیز امســال 

اجرایی شود.

استاندار خراسان شمالی 
خواستار افزایش مشارکت 

مردمی در اجرای طرح ها شد
اســتاندار خراســان شــمالی گفت که دستگاه های 
اجرایــی بایــد روحیــه مطالبه گــری و افزایش مشــارکت 
مردمــی را در اجــرای طرح هــا در الویــت قــرار دهنــد تــا 

کارها به سهولت انجام شود.
بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حســین نژاد  محمدرضــا  شــمالی،  خراســان  اســتانداری 
دیروز در نشستی با مجموعه کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه های اجرایــی 
متولی اســتان بدون موازی کاری و تداخل وظایف برای 
توســعه محــالت کــم برخــوردار اســتفاده کنیــم گفــت: 
تمامــی دســتگاه های اجرایــی برای طرح توســعه محالت 

کم برخوردار تالش کنند.
او بــا بیــان اینکه دســتورالعمل و قوانیــن متعددی 
در حــوزه اهمیــت بــه محــالت کم برخوردار وضع شــده، 
اســت، افزود: برای توجه به این حوزه باید شــاهد درک 

عمیق آن در راستای برقراری عدالت باشیم.
توســعه  طــرح  اجــرای  از  اصلــی  هــدف  اســتاندار 
محــالت کــم برخــوردار را افزایــش بهــره وری بــا کمتریــن 

هزینه ها عنوان کرد.
خراســان شــمالی بــا جمعیــت بیــش از ۸6۳ هــزار 
نفــری حــدود 60 هــزار و 255 خانــوار بــا جمعیتــی در 
حدود 112 هزار نفر زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته 

امداد امام خمینی )ره( دارد.
کــه  نفــر جمعیــت دارد  اســتان ۸6۳ هــزار  ایــن 
۴۴ درصــد آنــان در روســتاها ســکونت دارنــد و از نظر 
ســرانه درآمد خانوار، در رده آخرین اســتانهای کشــور 

قرار دارد.

ایجاد مرکز سالمت به 
وسیله شهرداری اردبیل در 
محالت کم برخوردار استان  

شــهردار اردبیل از راه اندازی مراکز جامع سامت 
در مناطق محروم و کم برخوردار این شهر خبر داد.

به گزارش شهرداری اردبیل، محمود صفری دیروز 
در بازدید از مرکز ســالمت شــهرداری در محله گلمغان 
اردبیــل اظهــار کرد: امســال یکی از اولویت های شــورای 
اســالمی و شــهرداری اردبیــل بــر ارائــه خدمات ســالمت 
محور به شهروندان، ارتقای سالمت عمومی شهروندان 
و دسترســی آســان شــهروندان محــالت کم برخــوردار به 

امکانات بهداشتی تعیین شده است.
او بــه جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی بــرای 
راه اندازی مرکز سالمت در پارک غنی زاده محله گلمغان 
اردبیل اشــاره کرد و گفت: با فعالیت این مرکز خدمات 
ســالمت محور بــه اهالــی ایــن منطقــه کــه از دسترســی 
کمتری در مقایسه با این  مراکز برخوردارند و هزینه های 
زیادی از بعد مسافت و تعرفه درمان متحمل می شوند، 

ارائه خواهد شد.
شهر اردبیل حدود 5۳0 هزار نفر جمعیت دارد.
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تشکیل  بیش از ۱۹۰۰ 
پرونده تخلف در ۸ روز اخیر

رئیــس ســازمان صمــت فــارس از تشــکیل ۱۹۳۷ 
پرونده تخلف صنفی در این استان طی ۸ روز گذشته 

و ارجاع به مراجع قانونی ذی ربط خبر داد.
حمیدرضــا ایــزدی در دومیــن اجــالس عمومی اتاق 
اصناف مرکز استان به فعالیت 16۷ هزار و ۷۳2 صنوف 
دارای جواز کســب در این اســتان اشاره کرد و گفت: در 
این واحد های صنفی به طور مســتقیم برای حدود ۴20 

هزار نفر شغل ایجاد شده است.
او گفــت: اصنــاف نقــش مهمــی در فراینــد توزیــع 
بــر عهــده دارنــد و در  عادالنــه کاال در ســطح جامعــه 
بحران هــای مختلــف بــه کمــک بخــش دولــت و مــردم 

شتافته اند و این موضوع در خور تحسین است.
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان 
فارس گفت: در ۴ سال گذشته و علی رغم وجود مسائل 
و مشکالتی نظیر کرونا و ...، اصناف با تعهد مثال زدنی 
پــای کار بودنــد و بــا وجــود ســختی ها و مشــکالت اجازه 
ندادند مردم با کمترین مشــکلی در تامین و توزیع کاال 

مواجه شوند.
ایــزدی گفــت: در شــرایط فعلــی نیز کــه هدفمندی 
یارانه ها و حذف ارز ترجیحی در دســتور کار دولت قرار 
گرفتــه اســت، اصنــاف نقش مهمی بــرای کمک به ثبات 

بازار بر عهده دارند.
او انصــاف و مشــتری مــداری را از ویژگی هــای بــارز 
اصناف عنوان و گفت: اصناف متولی اصلی ساماندهی 
نظــام توزیــع در کشــور و اســتان محســوب می شــوند، 
لــذا نقــش آن ها در تامیــن نیازمندی هــای تولید، بخش 
خدمــات، بازرگانــی و توزیــع حیاتــی اســت همچنــان که 
اصنــاف بــا توزیع به موقــع کاال در جلوگیری از التهابات 

بازار نقش موثری برعهده دارند.

تولید ۱۰ محصول در زمینه 
فناوری پالسما در شرکت 

دانش بنیان دانشگاه 
صنعتی شاهرود

صنعتــی  دانشــگاه  فیزیــک  دانشــکده  دانشــیار 
شــاهرود و مدیرعامل شرکت دانش بنیان دانش پویان 
ســاتیا ایــن دانشــگاه از تولیــد ۱0 محصــول در زمینــه 
فناوری پاسما با شرکت دانش بنیان دانشگاه صنعتی 

شاهرود خبر داد.
 سیدایمان حسینی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
کرد: شرکت دانش بنیان دانش پویان ساتیا تحت پوشش 
دانشــگاه صنعتــی شــاهرود از ســال 1۳9۳ و بــه واســطه 
تجریه 15 ســاله موسســان آن در زمینه فناوری پالسما و 

فیزیک پالسما در شاهرود آغاز به کار کرده است.
او ، تولیــد 10 محصــول فناورانــه در حــوزه فنــاوری 
پالســما را دســتاورد فعالیت های ایــن واحد دانش بنیان 
ارزیابــی و اضافه کرد: مطالعات و ســابقه طوالنی مدت 
تحقیقاتی و پژوهشی متخصصان این شرکت در زمینه 
فناوری پالسما از مهم ترین دالیل تولید این محصوالت 

فناورانه در شاهرود بوده است.
مدیرعامل شــرکت دانش بنیان دانش پویان ســاتیا 
با اشاره به مهمترین تولیدات این واحد گفت:  طراحی 
بــرای تولیــد  الکتریکــی  انــواع منبــع تغذیــه  و ســاخت 
پالســما، ژنراتور ازن، پالســما کلینر، پالسمای گالیدنگ 
آرک، مشــعل پالســما، جــت پالســما، پالســمای تخلیــه 
ســد دی الکتریک، پالســما شــاور، سیســتم الیه نشانی 
PECVD و زباله سوز پالسما و.. از جمله محصوالت این 

شرکت دانش بنیان است.
حســینی افــزود: محصــوالت تولیــد شــده در ایــن 
شــرکت در زمینه های پزشــکی، زیســت فناوری، صنایع 
غذایی، کشــاورزی، نساجی، الیه نشانی های نانومتری، 
پردازش سطوح برای ضد عفونی، آبدوستی و آبگریزی، 
افزایش چســبندگی پلیمرها در کاربری میکروفلویدیک 

و ... کاربرد دارند.
صنعتــی  دانشــگاه  حمایت هــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
شــاهرود از واحدهــای دانش بنیــان تصریــح کــرد: مراکز 
و  نوآوری هــا  تبدیــل  بــرای  مطمئنــی  ابزارهــای  رشــد 
ترغیــب  نیــز  و  بــه محصــول  تحقیقاتــی  دســتاوردهای 
حــوزه  در  ویــژه  بــه  تکنولوژیــک  توســعه  و  کارآفرینــی 

فناوری های پیشرفته هستند.
صنعتــی  دانشــگاه  فیزیــک  دانشــکده  دانشــیار 
شــاهرود بــا اشــاره بــه اهمیــت واحدهــای دانش بنیــان 
گفت: در همه کشــورهای توســعه یافته دنیا، شــرکت ها 
و کســب و کارهای کوچک به علت انعطاف پذیری باال، 
مدیریــت کارآمــد و خطرپذیــری کمتــر، اجــزاء مهم رونق 

اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند.
حســینی بــا اشــاره بــه شــعار امســال افزود: ســال 
1۴01 بــا رویکــرد اقتصــاد  بنیــان، بســتر مناســبی را برای 
شــرکت های دانش بنیــان فراهــم کــرده اســت و اقتصاد 
دانش بنیــان نیــز می توانــد، کلید پیشــرفت و شــکوفایی 

اقتصاد ایران در قرن جدید باشد.
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در دیــدار اســتاندار خراســان جنوبــی و 
سفیر تاجیکســتان، موضوع خواهرخواندگی 
و  خطــان  ایالت هــای  بــا  جنوبــی  خراســان 

سوقت مطرح شد.
جــواد قناعــت، دیــروز در دیدار بــا »نظام 
و  ظرفیت هــا  تشــریح  بــه  زاهــدی«  الدیــن 
پتانسیل های استان پرداخت و اهم برنامه های 
موجود برای برقراری ارتباطات خراسان جنوبی 

با دیگر کشورها را تشریح کرد.
بــه گــزارش ایســنا، اســتاندار خراســان 
دولــت  راهبردهــای  بــه  اشــاره  بــا  جنوبــی 
ســیزدهم مبنــی بــر اتخــاذ سیاســت متــوازن 
و تأکیــد بــر ارتبــاط بــا همســایگان، از آمادگی 

استان برای توسعه مراودات گفت.
معرفی محصوالت کشاورزی بنام شامل 
زرشــک، زعفران، عناب، انــار، گل نرگس و... 
نیــز وجــود ٤٩ گونه معدنی که اغلب منحصر 
بفــرد و کمیــاب مــی باشــند، مهمتریــن محــور 

صحبت های دکتر قناعت در این دیدار بود.
ممتــاز،  گردشــگری  ظرفیت هــای  بــه  او 
بناهــای تاریخــی و کویــر بکــر اســتان اشــاره 
و تصریــح کــرد: خراســان جنوبــی بــا داشــتن 
دانشــگاه های بنــام و معتبــر، آمادگی پذیرش 

دانشجویان خارجی را هم دارد.
اســتاندار خراســان جنوبــی در ادامــه بــر 

ارتبــاط فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصی 2 
کشــور تأکید کرد و ســفیر تاجیکستان را برای 

سفر به استان دعوت کرد.
از  تقدیــر  بــا  تاجیکســتان،  ســفیر 
تأکیــد  بــر  سیاســت دولــت ســیزدهم مبنــی 
بــر تقویــت ارتباطــات بــا کشــورهای همســایه 
گفت: خوشــبختانه پس از ســفرهای متقابل 
رؤســای 2 کشــور به تهران و دوشنبه، ایران و 
تاجیکســتان بــه ســمت رفع ســوء تفاهم های 

گذشته پیش می روند.
نظام الدیــن زاهــدی به نقش مهم ســفر 
در  تاجیکســتان  بــه  رئیســی  آیــت هللا  اخیــر 
ارتقای روابط دوجانبه اشاره کرد و بر تسهیل 
شــرایط ارتباط بخش خصوصی توســط بخش 

دولتی دو کشور تأکید کرد.
بــه اهمیــت برگــزاری نمایشــگاه های  او 
اســالمی  جمهــوری  محصــوالت  اختصاصــی 
ایــران در معرفــی کاالهــای اســتان اشــاره کرد 

و از آمادگــی بــرای ایجاد ارتباط بین خراســان 
ســوقت  و  خطــالن  ایالت هــای  بــا  جنوبــی 
برقــراری  و  بــا مرکزیــت خجنــد  تاجیکســتان 
بیــن  روابــط  )ایجــاد  خواهرخواندگــی  رابطــه 

استانی( گفت.
بــه  اشــاره  بــا  تاجیکســتان  ســفیر 
دو  مذهبــی  و  زبانــی  فرهنگــی،  قرابت هــای 
کشــور بــر آمادگی برای امضــای تفاهم نامه با 

استان در حوزه گردشگری تأکید کرد.

معاون مهندســی و ساخت اداره کل راه 
و شهرســازی زنجــان از هزینــه 200 میلیــارد 
تومان برای اجرای پروژه های حوزه راهسازی 

در استان طی سال گذشته خبر داد.
بــه گزارش پایــگاه خبری وزارت راه وشهرســازی 
)زنجــان(، اصغــر اســماعیلی با بیــان اینکه باید 
بــه کیفیــت راه هــا بیشــتر توجــه شــود، اظهــار 
کرد: ســرمایه گذاری در حوزه راه ، برای اداره کل 

راه وشهرسازی استان در اولویت است.
عامــل  راه هــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
توسعه یافتگی هر منطقه و کشوری هستند، 
تصریح کرد: اجرای پروژه های راه ســازی گران 
تمام می شــود و قیمت تمام شــده باالیی دارد 

و در ایــن راســتا تــالش معاونــت مهندســی و 
ســاخت اداره کل راه وشهرســازی اســتان ایــن 
است که از لحاظ فنی و پشتیبانی پروژه ها را 
جلو ببرد و اگر بتوانیم اعتبارات خوبی را اخذ 
کنیــم در تســریع رونــد اجرای پروژه ها بســیار 

موثر خواهد بود.
اداره کل  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
راه وشهرسازی زنجان، با بیان اینکه سفر سال 
گذشــته رئیس جمهــوری و هیئــت دولــت بــه 
استان برکات خوبی داشت، گفت: در این سفر 
اعتبارات خوبی برای استان طی سال گذشته و 
سال جاری پیش بینی شده که با تخصیص این 
اعتبارات پروژه ها با سرعت خوبی جلو می رود.

پروژه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  اســماعیلی 
به عنــوان  گفــت:  اســت،  بــزرگ  راه ســازی 
مثــال طــول پــروژه ۳ راهــی ســلطانیه - قیدار 
از  و  اســت  کیلومتــر   105 کبودرآهنــگ،  و 
پروژه های مهم اســتان اســت و ارتباط اســتان 

زنجان با استان همدان را تسهیل می کند.
بــه  اعتبــارات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
صــورت طوالنی مدت در اختیــار پروژه ها قرار 
می گیرد، گفت: طی سال گذشته برای اجرای 
پروژه هــای حــوزه راه ســازی در اســتان زنجــان 
200 میلیــارد تومــان هزینــه شــد کــه از ایــن 
میزان تنها 1۳0 میلیارد تومان اعتبار برای این 
تعداد پروژه تخصیص یافت و خوشبختانه در 

سال 1۴01 اعتبارات افزایش خواهد یافت.
اداره کل  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
راه وشهرســازی زنجان افزود: امسال با تامین 
پــروژه   ۷ اجــرای  بــرای  تومــان  میلیــارد   200
بــرای  خوبــی  اوضــاع  اســتان،  در  راه ســازی 
سال جاری خواهیم داشت و در این راستا اگر 
این میزان اعتبارات به پیمانکاران تزریق شود 

کارگاه ها فعالیت خوبی را خواهند داشت.
عامــل  راه  شــد:  یــادآور  اســماعیلی 
تاثیرگــذار در توســعه هــر اســتان و منطقه ای 
اســت، بنابرایــن بایــد بــرای جــذب اعتبــارات 
تــالش کنیــم تــا راه هــای خــوب و ایمنــی برای 

تردد مردم ایجاد کنیم.

ترکیبــی شــهید  نیــروگاه ســیکل  مدیــر 
اتمــام تعمیــرات  بــا  کــه  کــرد  اعــام  رجایــی 
اساســی و RI واحــد شــماره ۳ گازی نیــروگاه 
تعمیــرات  برنامــه  آخریــن  رجایــی،  شــهید 

واحدهای این نیروگاه پایان یافت.
ابوالفضــل موتابها اظهار کرد: در تکمیل 
 1۳ واحدهــای  تعمیراتــی  برنامه هــای  اجــرای 
گازی   ۳ شــماره  واحــد  نیــروگاه،  ایــن  گانــه 
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــا تــوان نامــی 12۳ 
مگاوات که به منظور انجام تعمیرات اساســی 
و RI کمپرســور از مدار تولید خارج شــده بود 
پــس از اتمام برنامه های تعمیراتی، دوباره به 

شبکه سراسری پیوست.
واحــد  تعمیــرات  نتایــج  توضیــح  در  او 
شــماره ســه گازی بیــان کــرد: در ایــن دوره از 
تعمیــرات و بــا توجه به وضع فنــی این واحد، 
1۴۸۷ فعالیــت تعمیراتــی در قالب 1۳ بســته 
و برنامــه تعمیراتــی اجــرا شــد کــه عــالوه بــر 
بــه  کــه  داغ  گاز  مســیر  اساســی  تعمیــرات 
تعویــض کامــل قطعــات اصلــی آن انجامیــد، 
کمپرســورهای اصلی و کمکی هوای واحد هم 

با قطعات نو تعویض شد.
افــزود:  ترکیبــی  ســیکل  نیــروگاه  مدیــر 
مونتــاژ و دمونتــاژ تجهیزات محفظــه احتراق، 

کمپرســور و روتــور توربوکمپرســور، نازل هــا و 
پره هــای توربین، انجام تســت های غیرمخرب
ژنراتــور،  الکتریکــی  بازدیــد  و  تســت   ،NDT
تعمیــرات الکتروفــن و پمپ هــای ۴00 ولــت، 
استارترهای MCC بریکرهای ۴00 ولت و 6/6 
کیلــو ولــت از اقداماتی بود کــه در این برنامه 
تعمیراتــی از ســوی متخصصــان ایــن نیــروگاه 

انجام شد.
بنابراعالم روابط عمومی شرکت مدیریت 
تولید برق شهید رجایی، موتابها بیان کرد: در 
آخرین برنامه تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی، 
ژنراتــور  حفاظتــی  رله هــای  تســت  همچنیــن 

و  استیشــن  ترانــس  الکتریکــی  تســت های  و 
ترانس های محلی، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات 
ابزار دقیق، کالیبراســیون ترانسمیترهای فلو، 
تنظیــم سیســتم مانیتورینگ و حفاظتی دمای 
یاتاقان هــا بــه همــراه بازدیــد و تعمیــر انــواع 
از دیگــر  ابزاردقیقــی،  الکتریکــی و  تجهیــزات 
اقداماتــی بود که به انجام رســید. با پیوســتن 
دوبــاره واحــد شــماره ۳ گازی نیــروگاه شــهید 
رجایی به مدار تولید برق و پایان فعالیت های 
پیــک  در  نیــروگاه  ایــن  آن،  در  تعمیراتــی 
تابســتان 1۴01، با آمادگی کامل به تولید برق 

خواهد پرداخت.

بــه  کــه  کــرد  اعــام  آبدانــان  فرمانــدار 
ایــن  در  کــه  کارآفرینانــی  و  ســرمایه گذاران 
شهرســتان ســرمایه گذاری کننــد، بــه دور از 
هرگونه بوروکراسی اداری و تشریفات زمین 
مــورد نیــاز و تســهیات ارزان قیمــت واگــذار 

می شود.
بــه گزارش ایرنا، یــدهللا حاتمی در جمع 
خبرنــگاران این شهرســتان اظهــار کرد: اراضی 
نیــاز  مــورد  مناســب، آب  بــا موقعیــت  ملــی 
صنایع، جاده های دسترسی و زیرساخت های 
و صنعتگــران  ســرمایه گذاران  بــرای  اساســی 
داخــل و خــارج از اســتان در ایــن شهرســتان 

مهیاســت و کلیــه نهادهــای متولــی بــه دور از 
هرگونه پیچ وخم های اداری نهایت مساعدت 
و همــکاری را بــا متقاضیــان و ســرمایه گذاران 

خواهند کرد.
طــرح  کــردن  عملیاتــی  و  پیگیــری  از  او 
کارخانــه ســیمان در بخــش کالت مورمــوری 
خبــر داد و افــزود: مکان یابــی الزم و معاینــه 
حضــوری و کارشناســی از محــل معــدن مــورد 
بحث انجام شده است که پس از طی مراحل 
قانونی و حضور سرمایه گذار در منطقه مجوز 
احــداث و توافق های اصولی از طریق متولیان 
ذی ربــط در کوتاهتریــن زمــان ممکــن صــادر 

خواهد شد.
را  ملکــی  معارضــان  آبدانــان،  فرمانــدار 
مهمترین موانع توســعه دانست و تاکید کرد: 
مدیریــت ســاخت ســد ورگــر از وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــه وزارت نیــرو منتقــل و مقدمات 
اخــذ مــاده 2۳ آن نیــز انجــام شــده اســت و 
بــه زودی مرحلــه طراحــی و مطالعات فنی این 
طــرح آبــی بــا اعتبــار 90 میلیارد ریال شــروع 

می شود.
حاتمــی، نحــوه اصــالح و توســعه طــرح 
و  ناقــص  را  آبدانــان  شــهر  شــرقی  ورودی 
غیــر کارشناســی عنــوان کــرد و یــادآور شــد: 

بهســازی  بــرای  امســال  تومــان  میلیــارد   110
شــبکه های آبرســانی و آغــاز طــرح فاضــالب 
شهری آبدانان از محل اعتبارهای ملی هزینه 

می شود.
او خبرنــگاران را بــازوان دولــت و فریــاد 
رســای مــردم توصیــف و اضافه کرد: شایســته 
اســت، اصحــاب رســانه بــا انعــکاس صادقانه 
مشکالت مردم و تبیین خدمات نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی ایــران، بــا هدایــت افــکار 
عمومــی و مشــاوره کارشناســانه بــه مدیــران 
اجرایی رســالت شــرعی و اجتماعی خود را به 

نحو مطلوب ایفا کنند.

اجرای طرح خواهرخواندگی خراسان جنوبی 
با ایالت های خطان و سوقت

واگذاری زمین رایگان و تسهیات ارزان قیمت به سرمایه گذاران در آبدانان 

پایان تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین 

هزینه کرد 200 میلیارد تومانی در اجرای پروژه های 
راه سازی زنجان 
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ایربگهابرایکهبازمیشوند؟
راضیه حسینی

میرسلیم: »مدعیان باز نشدن ایربگ ها، خودشان 
در تصادفات مقصرند. 

بــاز نشــدن ایربــگ ۱۰۰ خودرو بیــن ۹۰۰ هزار آمار 
ناچیزی است. 

خودرو هــای داخلــی لــج 
خودروســازان خارجی را 

در آورده اند.«
بــرای  بدهیــد  اجــازه 
مهــم  مباحــث  این کــه 
قاتــی  میرســلیم  آقــای 
نشــوند جمله جملــه بــه 

آنها بپردازیم.
ایربگ هــا،  نشــدن  بــاز  »مدعیــان  اول:  جملــه 

خودشان در تصادفات مقصرند.«
ایربگ هــای  شــدیم  متوجــه  قســمت  ایــن  در 
خودروهای داخلی هوشمندند. احتماالً تراشه ای در آنها 
کارگذاشــته شــده که تشــخیص می دهد مقصر تصادف 
چــه کســی اســت. اگــر مقصر خــود راننــده بــود، خودرو 
مثــل آدامــس جویــده فرگوســن هم شــود، محال اســت 
رنگ ایربگ باز شده را ببیند. اصالً کسی که در تصادف 
مقصر باشد لیاقت دیدن صحنه نادر و کمیاب باز شدن 

ایربگ خودروی داخلی را ندارد.
فقــط می مانــد یــک ســؤال. خودروهــای مقابل این 
مقصرهــا چــه بودند؟ آنهــا که دیگر باید ایربگ شــان باز 
می شــد. نکند همه داخلی ها به خارجی ها زده و مقصر 

بودند! 
جملــه دوم: »بــاز نشــدن ایربــگ ۱۰۰ خــودرو بیــن 

۹۰۰ هزار آمار ناچیزی است.« 
این طــور که نمی شــود آمــار گرفت. به نظر مــا باید همه 
۹۰۰ هزار خودروی تولیدی تصادف کنند تا بتوان درست 
و حســابی آمار داد. پیشــنهاد می کنیم خریدارهای عزیز 
همگی به محض گرفتن خودرو، یک دور بروند ته دره و 
ببینند ایربگ باز می شــود یا نه. البته دقت کنند طوری 
بروند ته دره که مقصر نباشــند. حتماً هم حواس شــان 

باشد از زاویه ای مناسب مقصر کنند. 
اگــر زنــده ماندند و لحظه تاریخی باز شــدن ایربگ 
خودروی داخلی را دیدند حتماً به اخبار بیســت و ســی 
زنــگ بزننــد تــا ســریع خودشــان را برســانند و از ایــن 

موفقیت بزرگ خبر تهیه کنند.
جمله ســوم: »خودرو های داخلی لج خودروسازان 

خارجی را در آورده اند.«
چرا لج شان درنیاید. وقتی می بینند این دو شرکت 
خودروســازی، هــر خودرویــی تولیــد کننــد، هرطــور کــه 
دل شــان می خواهــد و بــا هــر قیمتــی، بــاز هم یــک عده 
بــرای خریــد صــف می کشــند، لج کــه هیچ، حرص شــان 
هم در می آید. با خودشان می گویند ما داریم خودرویی 
تولیــد می کنیــم که از بیرون هم ایربگ داشــته باشــد تا 
وقتی به عابری برخورد کرد، او کمترین آسیب را ببیند؛ 
آن وقت ایربگ خودروهای ایرانی زیرلفظی می خواهد تا 
باز شــود. اما این مســأله اصالً برای شــان مهم نیســت و 
بــاز هــم تولید می کنند. چطور این قدر راحت می ســازند 

و می فروشند؟
 این خارجی ها دارند از حســودی می ترکند. چشــم 
از  امــان  ندارنــد موفقیــت خودروســازی مــا را ببیننــد. 

خارجی های حسود بخیل چشم تنگ.
و امــا نتیجه گیــری در یک جمله: »ما مردِم مقصر، 
بایــد آن قــدر نیمــه پــر لیــوان را ببینیــم تــا خارجی هــا از 

حسودی بترکند.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ســازمان هدفمندســازی یارانه ها، ثبت نام از 
متقاضیان دریافت یارانه شــامل افراد جدید 
و جامانده را به صورت الکترونیکی آغاز کرد.
به گزارش ایســنا، طبق تبصره ۱۴ قانون 
بودجه ۱۴۰۱، سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
مکلــف اســت ثبت نــام از متقاضیــان دریافت 
یارانــه شــامل افــراد جدیــد و جامانــده انجــام 
دهــد؛ پیش تــر گفتــه شــده بود کــه در خرداد 

آغاز خواهد شد.
ثبت نام از جاماندگان یارانه سال هاست 
که به دولت در قانون بودجه تکلیف می شــد 

ولی به مرحله اجرا نرسیده بود.

روش ثبت نام
امــا بــرای ثبت نــام،  سرپرســتان خانوارهایــی 

کــه تاکنــون از گرفتــن یارانــه جامانده انــد و یا 
متقاضــی جدید دریافت یارانه هســتند، ابتدا 
بــرای کســب اطــالع از آخریــن وضــع ثبت نــام 
خــود کد دســتوری #کــد ملــی*۴3857*۴* را 
شــماره گیری و ســپس بــا مراجعــه بــه آدرس 
بــرای ثبــت درخواســت   my.gov.ir اینترنتــی 
کننــد.  اقــدام  خــود  خانــوار  یارانــه  برقــراری 
متقاضیــان بــرای ثبت نــام، نیــازی بــه مراجعه 

حضوری به هیچ سازمانی را ندارند.
زمــان ثبت نــام از متقاضیان جدید یارانه 
و جامانده بر اساس آخرین رقم سمت راست 
کــد ملــی در روزهــای سه شــنبه و چهارشــنبه 
۲7 و ۲8 اردیبهشــت  ۱۴۰۱ برای اعداد زوج و 
همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و 3۰ 
اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اعداد فرد از طریق این 

درگاه اســت. درصورتــی که ایــن متقاضیان به 
هر دلیلی موفق به انجام ثبت نام در روزهای 
یادشــده نشــوند، می توانند در روز شــنبه 3۱ 
اردیبهشــت  و یکشــنبه ۱ خرداد۱۴۰۱  نســبت 

به ثبت نام خانوار خود اقدام کنند.
باید توجه داشت که ثبت نام پس از این 
تاریخ متوقف نخواهد شد و تاریخ جدید برای 
افــرادی کــه در زمــان مقــرر موفق بــه ثبت نام 

نشوند، متعاقبا اعالم می شود.
بــرای ثبت نــام در اختیار داشــتن شــماره 
ملــی،  خانوار،کــد  سرپرســت  بنــام  همــراه 
کدپســتی، تاریــخ تولــد و شــماره شــبا بانــک 

مربوط به سرپرست خانوار ضروری است.
کلیــه  ثبت نــام  از  پــس  اســت،  بدیهــی 
اطالعــات سرپرســتان بــرای تعییــن دهــک به 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ارســال 
می شــود کــه در صــورت واجــد شــرایط بــودن 
دهــک  بــا  مطابــق  معوقــه  یارانــه  متقاضــی، 
خانوار مربوطه از اردیبهشــت ۱۴۰۱ به حســاب 

سرپرستان خانوار واریز می شود.
معترضان به دهک بندی اعالم شــده و یا 
قطــع یارانــه اردیبهشــت  ۱۴۰۱ کمــاکان باید از 
hemayat.mcls.gov.ir طریق آدرس اینترنتی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اعتــراض 

خود را ثبت و پیگیری کنند.
اردیبهشــت   در  کــه  افــرادی  همچنیــن 
کار  تعــاون،  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر   ۱۴۰۱
یارانــه  دریافــت  مشــمول  اجتماعــی  رفــاه  و 
قرارگرفته انــد، نیــازی بــه ثبت نــام مجــدد یــا 

مراجعه به درگاه های اعالم شده ندارند.

معاونــت توســعه مدیریت و پشــتیبانی 
وزارت آمــوزش و پــرورش بخشــنامه تعییــن 
ضریب حقوق را به ادارات آموزش و پرورش 

استان ها ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه ابالغی از 
ســوی ســعید عسکری آمده اســت: بر اساس 
مصوبــه ۱5 اردیبهشــت ۱۴۰۱ هیئــت وزیــران 
در ارتبــاط بــا تعییــن ضریــب حقــوق، حداقــل 
و حداکثــر حقــوق کارمنــدان شــاغل مشــمول 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مــوارد زیر 

اعالم می شود:
مذکــور ضریــب  موجــب مصوبــه  بــه   -۱
حقــوق ســال ۱۴۰۱ شــاغلین مشــمول قانــون 
مدیریــت خدمات کشــوری به میــزان 3.353 

ریال تعیین شده است.
مســتمر  مزایــای  و  حقــوق  ۲-حداقــل 
شــاغلین موضــوع مــاده 7۶ قانــون مدیریــت 
خدمات کشــوری برای کارمندان دســتگاه های 
اجرایی مشمول قانون و سایر مشموالن ماده 
مذکــور در ســال ۱۴۰۱ بــه میــزان ۲۴ میلیــون 

قابــل   )  ۲۴.7۱5.۰۰۰( ریــال  هــزار   7۱5 و 
محاسبه است.

العاده هــای  فــوق  و  حقــوق  3-حداکثــر 
قانــون  مــاده 7۶  مســتمر شــاغلین موضــوع 
حقــوق  شــامل  کشــوری  خدمــات  مدیریــت 
ترتیــب  بــه  مذکــور  فوق العاده هــای  و  ثابــت 
)فــوق العــاده ایثارگــری، ســختی کار و کار در 
محیط هــای غیــر متعــارف( بــه میــزان هفــت 
برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مســتمر 

)۱73.۰۰5.۰۰۰ریال( است.
۴- پــس از اعمــال افزایش هــای موضــوع 
بندهــای فوق الذکــر، مجموع مبلــغ مندرج در 
حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، 
قــراردادی بــه نســبت مــدت کارکــرد نبایــد از 
مبلــغ 5۶ میلیون ریــال )5۶.۰۰۰.۰۰۰ ( کمتر 
شــود و مابه التفــاوت آن بــا مبلــغ 5۶میلیــون 
ریــال بــه عنوان تفاوت تطبیــق موضوع جزء ۱  
بنــد الف تبصــره ۱۲ در احــکام کارگزینی درج 
می شــود. این میزان ثابــت نبوده و با هرگونه 
تغییــر در حکــم کارگزینــی مشــموالن مجــدد 

محاسبه می شود.
در  عائله منــدی  هزینــه  کمــک   -5  
معــادل  امتیــاز  میــزان ۱۲۱5  بــه   ۱۴۰۱ ســال 
)۴.۰73.8۹5 ریال( و کمک هزینه اوالد برای 
هــر فرزنــد 3۱5 امتیــاز معــادل )۱.۰5۶.۱۹5 

ریال( است.
الــف  بنــد   ۱۲ اجــرای جــزء  تبصــره: در 
تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند پ 
مــاده ۱5 قانــون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت مصــوب ســال ۱۴۰۰، امتیــاز کمــک 
هزینــه عائلــه منــدی مزدوجیــن جدیــد )اول 
 فروردیــن ۱۴۰۱ بــه بعــد( بــه میــزان دو برابر

)۲۴3۰ امتیــاز معــادل 8.۱۴7.7۹۰ ریــال( و 
کمــک هزینــه اوالد فرزنــدان متولــد شــده از 
تاریــخ مذکــور ) اول فروردیــن ۱۴۰۱ به بعد( 
بــه میــزان ســه برابــر) ۹۴5 امتیــاز معــادل 
پرداخــت  و  محاســبه  ریــال(   3.۱۶8.585

می شود.
بــر اســاس مــاده 7۴ قانــون الحــاق   -۶
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالــی )۲( مصــوب ســال ۱3۹3، کمــک هزینه 
ازدواج و فــوت در ســال ۱۴۰۱ ، ۲۱.7۹۴.5۰۰ 

ریال است.
7- امتیاز ســنوات خدمت، تجربه مربوط 
شــده  طــی  آموزشــی  دوره هــای  مشــابه،  و 
و  مدیریتــی  مشــاغل  در  خدمــت  ســوابق  و 
سرپرســتی کارکنان در ســال ۱۴۰۰ بر اســاس 
دستورالعمل های مربوط قابل محاسبه است. 
بــر این اســاس حداکثر امتیاز قابل احتســاب 
بابت ســنوات خدمت و تجربــه کارمندانی که 
دارای مدرک تحصیلی فوق لیســانس و باالتر 
هســتند تا 35 ســال و برای سایر کارکنان 3۰ 

سال خواهد بود.
8- مطابق جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون 
بودجــه ســال ۱۴۰۱، تفــاوت تطبیــق موضــوع 
ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشــوری در 

حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
۹- فوق العــاده ماموریــت روزانــه داخــل 
کشــور کارمندان نیز بر اســاس آیین نامه های 

مربوط، قابل پرداخت خواهد بود.

مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس  اعــالم  بنابــر 
امــالک، بنــگاه داران از انتقــال ســامانه اتحادیــه 
شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  امــالک  مشــاوران 

استقبال می کنند.
بــا  گفت وگــو  در  قلی خســروی  مصطفــی 
انتقــال ســامانه  پیشــنهاد  بــه  اشــاره  بــا  فــارس 
اتحادیه مشــاوران امالک به ســامانه وزارت راه و 
شهرسازی گفت: اخیرا این پیشنهاد مطرح شده 

اما هنوز تصویب نشده است.
ضمــن  امــالک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 

اســتقبال از ایــن اتفــاق در تشــریح مزایــای ایــن 
ایجــاد ضمانــت  و  صنــف  ارتقــای  گفــت:  اتفــاق 
شــرایط  معنــای  بــه  تصمیم گیری هــا  اجرایــی 
بهتــر اعمــال تشــویق و تنبیــه بــا انتقــال ســامانه 
اتحادیه مشــاوران امالک به ســامانه وزارت راه و 

شهرسازی به وجود می آید.
وی در پاســخ بــه اینکــه انتقــال مذکــور آیــا 
زمینــه ســاماندهی بــازار اجاره را فراهــم می کند، 
افزود: این مسئله امکان پذیر نیست، زیرا مساله 
مالکیــت محتــرم اســت و ســاماندهی بــازار اجاره 

تنها با افزایش عرضه مسکن در قالب طرح هایی 
نظیر نهضت ملی مسکن اتفاق می افتد.

قلی خسروی در بیان نتایج سیاست تعیین 
ســقف اجاره بها در ســال های گذشــته گفت: تنها 
۴۰ درصد قراردادهای اجاره با رعایت سقف رشد 
تعیین شــده بســته شــده و ۶۰ درصد باقی مانده 

بدون رعایت سقف اعمال شد.
ایــن مقــام صنفی با اشــاره به انتقاد یکی از 
نماینــدگان مجلــس بــه عملکرد مشــاوران امالک 
گفت: به طور کلی این صحبت ها از نبود مطالعه 

می آیــد، بــرای مثــل همین نماینــده مجلس به ما 
می گویــد، چــرا مشــاوران امــالک بایــد در اتحادیه 

مشاورین امالک حضور داشته، باشد.

تعارض منافع و مشاوران امالک
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه آیا 
حضور کســی که بنگاه دارد در اتحادیه مشــمول 
تعــارض منافــع نمی شــود؟ ادامــه داد: در قانــون 

نوشته از مشاور امالک باید در اتحادیه باشد.
ایــن موضــوع  بــه  قلی خســروی در پاســخ 

که چرا کســی کــه در اتحادیــه فعالیت می کند، 
همچنــان بــه بنــگاه داری ادامــه می دهــد و کــف 
مســئول  حداقــل  کــه  اســت  آن  مســاله  ایــن 
اتحادیه شــخصا فعالیت نداشــته باشــد، گفت: 
این حرف ها غلط است، آیا چنین چیزی ممکن 
اســت، شــما قانون وضع کنید، کسی که رئیس 
اتحادیــه می شــود، بایــد مغــازه و خانــه و همــه 
چیــز خــود را بفروشــد و کنــار خیابــان زندگــی 
کنــد، خــب اگــر قانون وضع شــد، ماهــم رعایت 

می کنیم.

بررســی های میدانی بازار اجاره مســکن 
 همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای اوج
جا به جایی ها در ماه های خرداد و تیر نشان 
می دهد که بازار اجاره به شدت آشفته بوده 
و مســتاجران ناامیــد از یک بنگاه مســکن به 
بنــگاه دیگــر می رونــد و هر روز بــه امید پیدا 
کردن فایلی مناســب در ســایت های مســکن 

گشت می زنند. 
اگــر بــه چنــد بنــگاه ســری بزنیــد و یــا با 
مســتاجرانی کــه بــه دنبــال خانــه می گردنــد 
می شــوید  متوجــه  خوبــی  بــه  شــوید  همــراه 
کــه قیمــت اجــاره از هیــچ قانــون و ضابطه ای 
هــر  صاحب خانــه ای  هــر  و  نمی کنــد  پیــروی 
عــددی که دوســت دارد را اعــالم می کند و در 
نهایت مســتاجران خســته از گشتن به دنبال 

خانــه هم مجبور هســتند تســلیم این عددها 
شــوند و یا اینکه خســته و ناامید از قیمت ها 
بــه منطقــه ای پایین تــر برونــد و ســرخورده و 
عصبانــی از شــرایط دنبــال پیــدا کــردن خانــه 
باشند. نگاهی به سایت دیوار نشان می دهد 
قیمــت اجــاره یــک خانــه ۶5 متــری ۲۰ ســال 
ســاخت در منطقــه فاطمــی بــه ۲۰۰ میلیــون 
تومــان پیــش و ماهــی 5 میلیــون و 5۰۰ هزار 
تومان تا ۶ میلیون تومان اجاره رســیده است 
یــا مســتاجران بــرای اجــاره ماهیانه یــک خانه 
تومــان  میلیــون   5۰۰ نارمــک  در  متــری   ۱۲۰
پــول پیــش و ماهیانه 8 میلیــون تومان اجاره 
پرداخت کنند آن هم در شــرایطی که حداقل 
حقوق کارگران در سال جدید کمی بیش از 5 

میلیون تومان تعیین شده است.

جهــش در اجاره های پیشــنهادی موجران 
بــرای قراردادهای ســال جدیــد در برخی مناطق 
پرتقاضا حتی به 5۰ درصد افزایش نســبت به 
ســال گذشــته هم می رسد و به صورت عمومی 
بیــن 3۰ تــا ۴۰ درصــد اســت و صاحبخانه های 
خــوش انصــاف معمــوال اجاره هــا را ۱5 تــا ۲5 
درصــد افزایــش داده انــد. هرچنــد ایــن ارقام تا 
حــدودی قابــل مذاکــره اســت و امــکان گرفتــن 
تخفیــف هــم تــا حــدودی از ســوی مســتاجران 
وجــود دارد، امــا در مجمــوع بــا توجــه بــه اینکه 
ســطح درآمــد خانوارهــا در این حــدود افزایش 
نیافته، مســتاجران برای انعقاد قــرارداد تمدید 
خانه اجاری خود با توجه به ســطح باالی ارقام 
پیشنهادی موجران با چالش روبه  رو هستند. 

اجاره هــا  افزایــش  بــه  موجــران  اصــرار 

از  کــوچ مســتاجران  تــا شــاهد  باعــث شــده 
مناطــق باالتــر به مناطــق ضعیف تر شــهرها و 
حتی ســاکن شدن و گســترش حاشیه نشینی 
ماننــد  اجاره هــا  افزایــش  واقــع  در  باشــیم 
تلنگــر بــه دانه هــای دومینــو عمــل می کنــد و 
دومینــو  دانه هــای  همچــون  مســتاجری  هــر 
بــه منطقــه پایین تــر ســقوط می کنــد تــا اینکه 
بــه حاشــیه برســد. در ایــن بیــن البتــه وزارت 
مســکن اعالم کرده اســت کــه صاحب خانه ها 
اجازه ندارند که بیش از ۲5 درصد روی اجاره 
بهای ســاختمان ها بگذارند؛ اما نکته مهم این 
اســت کــه ایــن مصوبه عمــال اجرا نمی شــود و 
مستاجران هم چاره ای جز پرداخت اجاره های 
ســنگین یا کوچ کــردن به منطقه ای ضعیف تر 

و سرخوردگی ندارند.

اعالمآمادگیایران
برایهمکاریهایدارویی

وپزشکیبااسلواکی
خارجــه  وزیــر  معــاون  بروثکــوا،  اینگریــد  خانــم 
اسلواکی که به تهران سفر کرده است با مهدی صفری 
مالقــات و دربــاره راه های گســترش همــکاری اقتصادی 

دو کشور تبادل نظر کرد.
بــه گــزارش ایســنا، معــاون دیپلماســی اقتصــادی 
کشــورمان با برشــمردن ظرفیت های ایران در حوزه های 
انرژی، پتروشــیمی،صنایع دارویی و غذای فن آوری های 
نویــن و دانش بنیــان، بــرای همــکاری بــا طرف اســلواکی 

اعالم آمادگی کرد.
وی بخش صنایع دارویی و پزشــکی از جمله تولید 
واکســن کرونــا را حــوزه دیگــری اعــالم کرد کــه دو طرف 

می توانند همکاری داشته باشند.
بروثکوا نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران، 
بــا برگــزاری کمیســیون مشــترک  امیــدواری کــرد  ابــراز 
اقتصادی، گام مهمی در توسعه همکاری های تجاری دو 

کشور برداشته شود.

رونماییازجدیدترین
محصوالتپزشکیدر

بیستوسومیننمایشگاه
ایرانهلث

و  تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
و  پزشــکی  دنــدان  پزشــکی،  تجهیــزات  صادرکننــدگان 
آزمایشــگاهی بــا اعــالم برنامه ریــزی بــرای رونمایــی از 
محصــوالت جدیــد در حوزه هــای مختلــف پزشــکی در 
بیســت و ســومین نمایشــگاه ایــران هلــث، گفــت کــه 
ایــن نمایشــگاه فرصــت مناســبی بــرای تولیدکننــدگان 

ملزومات پزشکی ایرانی محسوب می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی نمایشــگاه ایــران هلث، 
دکتر مجید روحی با اشــاره به برگزاری بیســت و سومین 
نمایشگاه ایران هلث که در روزهای سوم تا ششم خرداد 
در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللی تهــران برگزار 
مــی شــود، اظهــار کرد: نمایشــگاه ایــران هلــث در عرصه 
تجهیــزات پزشــکی و ســالمت و با حضــور قابل توجهی از 
شرکت های داخلی و خارجی در حوزه های مرتبط پزشکی 
و ایجاد تعامل و بسط ارتباطات و استفاده های دو سویه 
بیــن ایــن شــرکت ها یکــی از معتبرتریــن نمایشــگاه ها در 

سطح منطقه و جهان به شمار می آید.
روحــی بــا بیــان اینکــه در صنعــت تجهیزات پزشــکی 
و ســالمت هــر روز شــاهد پیشــرفت های علمــی و صنعتی 
هســتیم، اضافــه کرد: با برپایی این نوع نمایشــگاه ها این 
فرصت در اختیار دست اندرکاران صنعت سالمت و پزشکی 
کشــور فراهــم می شــود تــا با تبــادل اطالعات و آشــنایی با 
دســتاوردهای روز جهانــی در کنــار حمایت هــای مســئوالن 
به تدریج شــاهد پیشرفت، شکوفایی و خودکفایی در این 
زمینــه باشــیم. وی بــا اشــاره بــه بیانــات مهم مقــام معظم 
رهبــری در رابطــه بــا حمایــت از شــرکت های دانش بنیان، 
هلــث  ایــران  نمایشــگاه  ســومین  و  بیســت  در  افــزود: 
برنامه ریزی های حمایتی از شــرکت های دانش بنیان فعال 
در این حوزه انجام گرفته است و برگزاری پاویون هایی در 
راســتای توسعه بازار این شرکت ها و معرفی محصوالت و 

دستاوردهایشان صورت پذیرفته است.
و  تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
و  دندان پزشــکی  پزشــکی،  تجهیــزات  صادرکننــدگان 
هیات هــای  بــه حضــور  اشــاره  بــا  ایــران  آزمایشــگاهی 
تجاری و شــرکت های خارجی در نمایشــگاه ایران هلث، 
تجهیــزات  خریــداری  زیادی خواهــان  گفت:کشــورهای 
پزشکی ایرانی هستند و این نمایشگاه فرصت مناسبی 
بــرای تولیدکنندگان ملزومات پزشــکی ایرانی محســوب 
می شــود تا در شــرایط تحریم و با تقویت صادرات خود 
و ارزآوری نتایــج بســیار مطلوبــی را در حــوزه علمــی و 

اقتصادی برای کشور ارمغان آورند.
وی با اعالم برنامه ریزی برای رونمایی از محصوالت 
جدیــد دانش بنیــان و کامال بومــی در حوزه های مختلف 
پزشــکی با حضور مقامات دولتی در بیســت و ســومین 
نمایشــگاه ایــران هلث، ادامه داد: این نمایشــگاه قطعا 
پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه های  بــرای  مناســبی  فرصــت 
دولتــی  و  خصوصــی  درمانــی  مراکــز  و  بیمارســتان ها 
بــرای تامیــن و تهیــه نیازهــای خــود از محصــوالت کامــال 
ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و شــرکت های 

دانش بنیان حوزه سالمت خواهد بود.
بیســت و ســومین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات 
پزشــکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و خدمات 
ســالمت )ایران هلث( در روزهای ســوم تا ششم خرداد 
نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در   ۱۶ تــا   ۹ ســاعت  از 

بین المللی تهران برگزار می شود.

اخبـــــــــــــــــار

پوششبیمهسالمتبرای
درمانناباروری

وزارت  جمعیــت  جوانــی  اداره  رئیــس  گفتــه  بــه 
بهداشــت، در حــال حاضــر هزینه های درمــان ناباروری 
تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفته اند و بیمه ســالمت به 

طور کامل این پوشش را ایجاد می کند.
بــه گــزارش ایســنا، صابــر جبــاری افــزود: تســهیل 
خدمــات زایمــان از مهم تریــن اقدامــات وزارت بهداشــت 

در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
وی بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال زایمــان طبیعــی 
هــم رایگان اســت، افزود: پیشــگیری و درمــان ناباروری 
از موضوعــات مــورد توجــه وزارت بهداشــت اســت. در 
حــال حاضــر هزینه های درمــان ناباروری تحت پوشــش 
بیمــه قــرار گرفته انــد و بیمه ســالمت به طــور کامل این 
پوشــش را ایجاد می کند. همچنین به زودی بیمه تامین 
اجتماعــی هزینه هــای درمــان ناباروری را تحت پوشــش 

بیمه قرار می دهد.
جباری با اشاره به اینکه بیش از 3 میلیون و ۲۰۰ 
زوج نابــارور در کشــور حضــور دارنــد، گفــت: متاســفانه 
آمار ناباروری در کشــور زیاد اســت. ما برای پیشــگیری 
از نابــاروری بایــد موضوعــات آموزشــی مختلفــی را بــه 
دختــرانِ نوجوان یاد بدهیم و همین طور ضروری اســت 
کــه بیماری هــای مختلــفِ مرتبط بــه ناباروری در ســنین 
پایین تــر تشــخیص داده شــوند. وزارت بهداشــت مراکــز 
درمــان نابــاروری ســطح دو را بــرای کل کشــور طراحــی 
می کنــد. البتــه مــا می توانیــم در مســیر درمــان ناباروری 
در کنــار طــب مــدرن از روش هــای طب ایرانــی هم بهره 

ببریم.
جبــاری بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ای از کســانی 
کــه بــا مشــکل نابــاروری درگیــر هســتند، بــرای درمــان 
ایــن موضــوع به اقدامات گران قیمت نیــاز ندارند، اظهار 
کــرد: مراکــز خصوصــی درمــان نابــاروری در کشــور بــا 
سازمان های بیمه گر قرارداد ندارند. در این زمینه وزارت 
بهداشــت قصــد دارد زمینــه عقــد قــرارداد میــان مراکــز 
خصوصــی درمــان ناباروری و بیمه ها را فراهم کند. باید 
توجه کرد که ارزان ســازی خدمات درمان ناباروری برای 

حل این مشکل یک گام بسیار بزرگ است.

استقبال بنگاه داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران امالک به وزارت راه

اجاره نشین های سرگردان

نحوه تعیین ضرایب حقوق فرهنگیان مشخص شد

 آغاز ثبت نام
جاماندگان یارانه
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