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ترجمه :محمود نواب مطلق

قرنطینه شانگهای،

افزایش بیکاری و اختالل

در سایت روزنامه بخوانید:

زینب یزدانی

=
 40,000ریال

ماکارانی (4نفر)

 60گرم
(هر گرم 630ریال)

=
 37,800ریال
 2گرم

بــودن برنامههای اجرایی در میان مدت و بلند

بــه بدتریــن وضعیــت

خود رسیدهاست .بدین

ترتیب تحقق رشد  ۵/۵درصدی هدفگذاریشده برای سال

 )۱۴۰۱(۲۰۲۲به خطر افتادهاســت .بنابراین دولت چین با

سیاســت بازگشــایی درها به روی جهان امیدوارســت تا از

اقتصاد این کشور حمایت کند.با اینحال به نظر نمیرسد

پکــن قصــد داشتهباشــد سیاســت کوویــد صفــر خــود را
مالیمتر کند.

چین هنوز نتوانستهاســت از بازگشــت بیماری کرونا

به این کشور که چندماهیست گرفتار آنست خالصی یابد.

قرنطینههای اجباری چندین شــهر منجر به بروز اختالالتی

در تولیــد ،مصــرف و زنجیــره تأمیــن شدهاســت .از اینــرو
نخستوزی ر چین «لیکِکیانگ» برای مقابله با این وضعیت

اقتصادی روز چهارشنبه ۱۸مه (۲۴اردیبهشت) در تلویزیون

دولتی این کشــور حالت فوقالعــاده اعالمکرد« :تمام افراد
در تمامی سازمانها باید خود را برای این حالت فوقالعاده
آمــاده کننــد .بایــد همــه تالش کنند تا بــه وضعیت طبیعی

بازگردیم .چرا که رشد اقتصادی کاهش یافته و به وضعیت
خطرناکی رسیده است».

ایــن در حالیســت کــه شــانگهای پایتخــت اقتصــادی

چیــن از ابتــدای مــاه آوریل(۱۰فروردیــن) بــه دلیل قرنطینه

افتاد.

در ایــن میــان خاطــره تلــخ

اجرای هدفمندی یارانهها ،آزمون و

خطای مداوم در عرصه سیاستهای
اقتصــادی در دهههــای گذشــته

هنــوز از حافظــه مــردم پاک

نشــده اســت و نگراننــد .در
ایــن میــان به ناگهان شــاهد

پخش گزارشــی هســتیم که

 400گرم
(هر گرم 245ریال)

 400گرم
=
 20,000ریال

اســتهزاء گرفته شدن از سوی تهیه کنندگان
اســت زیــرا نــه تنهــا با تجربیــات عینــی او در

بســیاری از اقتصاددانــان بــه اینکه دولت چین بتواند رشــد

 ۵/۵درصدی هدفگذاری شــده خود در ســال )۱۴۰۱(۲۰۲۲

را محقق کند ،تردید دارند .این درحالیست که حتی همین

رقم نیز کمترین مقدار رشــد از ســال  )۱۳۶۹(۱۹۹۰تاکنون

محســوب میشــود.البته به جز ســال (۲۰۲۰اسفند )۱۳۹۸

در زمان شروع کرونا.

نخســتوزیر چین « لی کِکیانگ» طی یک سخنرانی

در شــنبه  ۱۴مــه ( ۲۴اردیبهشــت) گفت« :ثبــات اقتصادی

صرفــا ًیــک پدیــده اقتصــادی نیســت ،بلکــه منجر بــه ثبات
اجتماعــی میشــود .از اینــرو باید فعالیتها برای رســیدن به
وضعیت مطلوب تشــدید شــوند ».به همین منظور دولت

چیــن از روز یکشــنبه  ۱۵مــه (۲۵اردیبهشــت) نــرخ ســود
واممسکن را برای خریداران اولین مسکن کاهش داد.

بخــش امالک و ساختوســاز یکچهارم تولی د ناخالص

داخلــی چیــن را تشــکیل میدهنــد و در ســال )۱۳۹۹( ۲۰۲۰
نقشــی اساســی در آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی پس از

مــوج اول کرونــا ایفا کردنــد .اما این بخش نیز در حال حاضر
وضعیــت خوبــی نــدارد .فروش مســکن در آوریــل( فروردین)

شــاهد افــت  ۳۹درصدی بــود؛ حمایت از بنگاههای اقتصادی

فعال در امور فناوری و دیجیتال نیز در سخنان روز چهارشنبه
نخســت وزیــر چین مــورد تأکید قرارگرفت .آنهــا میتوانند در
بــازار بــورس چیــن و کشــورهای خارجــی وارد شــوند .در ایــن

خصوص چرخش سیاست دولت چین کامال محسوساست.
قبــل از ایــن در دســامبر (۲۰۲۱آذر )۱۴۰۰یــک شــرکت

معظــم حمــل ونقــل چینــی بــا فشــار مقامــات چیــن بــه

دلیــل آنچــه افشــای اطالعــات ،گفتــه میشــد ،ناچارشــد از
بورسنیویــورک خــارج شــود .دولــت چیــن از اواخــر ســال

 (۲۰۲۰آذر )۱۳۹۹عملکــرد برخــی غولهــای دیجیتالی را به

دلیــل جمــعآوری اطالعــات مورد حمله قــرارداد .پکن آنها را

 15گرم

765,252ریال

(هر گرم 630ریال)

=
 9,450ریال

قالــب ســاختار بــه شــکلی تمســخر آمیز تاکیــد می کنــد که «ما

به شــما ثابت میکنیم ،عقل معاش ندارید» و

متاسفانه نه تهیهکنندگان و نه منتشرکنندگان

 400گرم

مــر غ ،

(هر گرم 445ریال)

=
178,000ریال

گویــی متوجــه هزینههای ســنگین چنیــن دفاع

=
495,200ریال

امــا ظاهــرا دولــت چین تصمیــم گرفته سیاســتهای خود در

ایــن بخــش را ترمیم کنــد .برخی مقامات چیــن با صاحبان

این قبیل شــرکتها جلســاتی گذاشــتهاند« .روبَن لی» مدیر
موتورجستجوی چینی «بِدوُ» از جمله افرادی بودهاست که
بــه ایــن جلســات دعوت شــد ه بود .مقامــات چینی حمایت

غلطی نبودهاند.

دســتاوردهای آن و پذیــرش هزینههــای کوتــاه

مــدت آن تمرکــز کننــد و به جای تالش در کج فهم نشــان دادن

مخاطبین و مردم؛ با احترام به مردم و تائید سختی که متحمل
میشــوند تــاش کننــد قدردان مردمی باشــند که به هر شــکل

پای اعتقاداتشان ایستادهاند.

متاســفانه بی اعتمادی مردم به سیاستگذاران اقتصادی

بازتــاب بــی اعتمادی ایشــان به مردم بوده اســت و رســانه باید
وجههمــت خــود را ترمیــم این اعتماد قرار دهد نــه آنکه توجیه

ساده انگارانه ،برای کشور هزینهسازی کنند.

اما در این میان برای درک بهتر از هزینه یک خانوار چهار

نفــره ،بــا ارقــام رســمی هزینــه خــوراک یک خانــوار را محاســبه
کردیم ،باقی ماجرا و قضاوت بر عهده شما.

بــا در نظــر گرفتــن حداقلهــا بــرای یــک خانــواده  4نفره به

دســتورهای غذاییهای زیر رســیدیم ،البته فرض بر این اســت
این خانواده  4نفره در روز یک وعده غذای گرم و  2وعده غذای

ساده مانند صبحانه مصرف می کنند.

میانگیــن هزینــه ســه وعــده غذایــی بــاال بــرای یــک روز

 457.091ریــال بــرای یــک خانــواده  4نفره خواهــد بود و برای

 30روز هزینه آن  13.712.736ریال می شود.

هزینه وعدههای معقول غذایی
صبحانه و شــام ســاده را  2وعده محاســبه می کنیم و برای

شام یک غذای ساده در نظر گرفتیم که مطابق جدول فوق برای
 30روز هزینه این  2وعده  16.788.000ریال می شود.

جمــع میانگیــن وعدههــای غــذای گــرم و صبحانه و شــام در

در کل برای یک خانواده  4نفره  16.000.000ریال خواهد شــد و

بــا تمــام این بررســیها  14.500.736ریال کســری داریم .تمامی

هزینهها به حداقلترین شــکل ممکن محاســبه شــده اســت .در

محاسبههای وعدههای غذایی که بر اساس لیست جدید قیمت

مــواد اولیــه ذکــر و محاســبه نشــده اســت مانند حبوبات  ،ســایر

لبنیات ،شیرینی جات و شکر و قند و ...

در  22اردیبهشــت مــاه امســال همزمان با واریــز یارانههای

برنــده که مانند زالو در حال پایمال

 400گرم
(هر گرم 50ریال)

=
 20,000ریال

حق ایشــان هســتند و هیــچ دولتی

هــم نمیتوانــد ایــن دشــمن فرضــی
را از بیــن ببــرد»؛ تنهــا راه چــاره

بــرای مــردم ایــن خواهد بــود که به

هــر قیمتــی به احقــاق حق خــود بپردازند،
سیاســت گــذاران در عمــل مــردم را به زیر

پاگذاشتن قانون تشویق می کنند.

جالب این است که این مداربسته زمانی تکمیل می شود

=
 2ریال

کــه دولتمــردان بــدون توجه به دلیــل قانون گریــزی رخ داده از

ســوی مــردم در مقابــل خیــل عظیمــی قرار می گیرنــد که دقیقا

برخالف مصالح کشــور در حال قانون شــکنی هســتند و اعتماد
ایشان هم از مردم سلب می شود .در نتیجه مجبور می شوند

بــه پنهــان کاری روی بیاورنــد؛ افزایــش قیمــت بنزین را شــبانه

انجــام دهنــد و یا هر سیاســتی که قرار اســت به اجرا گذاشــته
شــود را در لــوای عناویــن محرمانــه تــا قبل از اجــرا از دید مردم
پنهان کنند.

برای محاســبه میانگین در نظر گرفته شــده اســت.جزئیات

قیمت جدید مرغ ،تخممرغ ،روغن و لبنیات مورخ  22اردیبهشت


 ،1401قیمت مرغ و تخم مرغ محاسبه شده در جداول ابتدایی

بر اساس قیمت مورخ  28اردیبهشت  1401است.

یارانــه نقــدی نــه مــی توانــد و نباید همــه هزینــه خانوار را

جبــران کنــد و تنهــا بایــد کمــک کنــد مــردم در شــرایط پیــش رو
آســیب کمتری ببینند ،تا زمانی که شــوک پشــت ســر گذاشــته

شــود ،امــا به اشــتباه هــدف از یارانــه «جبران همــه هزینهها»

نشــان داده می شــود و تبعات این روش بســیار خطرناک تر از

صادقانه با مردم صحبت کردن است.

خانوار وجود دارد مانند هزینههای پزشکی  ،شویندهها ،مسکن

اصرار بر تکرار اشتباه

 ،ایــاب و ذهــاب و ...امــا افزایش قیمتها و یارانهها برای چند قلم

تنها تنوع غذایی نمی توانند در طول ماه داشــته باشــند مهمانی

نیز برای سفرههای خود نخواهند داشت .

از دهــه هفتــاد و زمانــی کــه مرحومهاشــمی رفســنجانی

طــرح تعدیــل اقتصــادی را کلیــد زد ،توجیــه گران این سیاســت
ایــن فلســفه را در پیش گرفتند که مــردم به دلیل «پرداختهای
انتقالــی» بــه دولت بدهکارند! همان پرداختهای انتقالی که در

آن زمــان سوبســید نامیــده مــی شــدند و بعدتر بــه یارانه تغییر

نــام داده شــد ،البتــه نکتــه جالــب آنکــه هنــوز در مــورد همیــن

جدول منابع قیمتها

عنــوان نیــز بیــن کارشناســان اختــاف نظر اســت و بســیاری از

طبــق اعالم ســازمان حمایــت مصرف کننــده و تولیدکننده،

حداکثــر قیمــت مصرف کننده انواع ماکارونی رشــته ای ســاده با

لحــاظ مالیــات بر ارزش افــزوده  ۵۰۰گرمی  ۱۷هــزار تومان۷۰۰ ،
گرمی  ۲۴هزار تومان و  ۱۰۰۰گرمی  ۳۴هزار تومان تعیین شد.

تریــن اقتصادهــای جهــان هــم مــی شــود و کســری بودجه همه

توجیه کنند؟ و بر تکرار روش اشتباه گذشتگان اصرار دارند؟!

بــه طــور حتــم هزینههای دیگری نیــز در طول مــاه برای هر

همیشه بر روی سایر قیمتها نیز تاثیر می گذارد.

کــرد .تــورم بــه عنوان یک نتیجه قطعی حتی دامنگیر پیشــرفته

که تنها و تنها به اعتماد مردم آســیب میزند ،اقدامات خود را

در صورت محاسبه با کسری بیشتری در ماه رو به رو میشویم.

با همه این تفاسیر و هزینهها و کسریها ،دهکهای اول نه

نشــان داد جهــان شــمول بــودن ایــن اصــل را بــرای همــه اثبات

کمک از مردم و نشان دادن صداقت تالش دارند با روشهایی

نیز هزینه آب و برق و گاز مصرفی در نظر گرفته نشده است که

البتــه تجربــه نشــان داده اســت افزایــش قیمتهــا اقــام اساســی

پاشــی منجــر بــه افزایــش هزینههــا میشــود .تجربــه کرونــا

چرا سیاســتمداران و متفکرین اقتصادی ما به جای درخواســت

در ایــن هزینههــا ،خریــد میوه و ســبزیجات و یا تخممرغ و

مواد اولیه اســت از این رو به این هزینهها اشــاره نشــده اســت.

ایــن یــک اصــل اثبات شــده اســت کــه توزیع یارانــه و پول

دولتهــا نیــز تابعــی از همین شــرایط اســت .در چنین شــرایطی

شده است.

کارشناســان معتقدنــد ایــن پرداختهــا هیــچ ارتبــاط بــا مفهــوم
اقتصادی یارانه ندارد زیرا دولت مدعی است سوخت صادراتی

خــود را ارزان بــه مــردم مــی فروشــد و در عمــل هزینــه فرصــت
صادرات را به یارانه ملقب کرده است.

امــا بــه هــر شــکل بدهــکار نشــان دادن مــردم و دو قطبی

قیمت برنج در بازار (اردیبهشت ماه)
نوع محصول

برند

برنجپاکستانی

کشتی نشان

وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)

۱۰

۲۴۷,۰۰۰

برنجهاشمی

چاپار

۵

۴۴۵,۰۰۰

برنج دم سیاه

کاویش

۱۰

۷۴۶,۰۰۰

برنج ایرانی فجر

هایلی

۴.۵

۲۷۴,۰۰۰

برنج ایرانی طارمهاشمی

مژده

۱۰

۸۶۰,۰۰۰

برنجپاکستانی

دایانا

۱۰

۳۰۰,۰۰۰

برنجپاکستانی

چارلی

۱۰

۲۴۷,۰۰۰

برنج دم سیاه درجه یک

آقاجانیان

۵

۳۹۰,۰۰۰

برنجهاشمی

آقامیر

۵

۵۰۰,۰۰۰

تحریم روسیه ،عرصه را بر نفت ایران تنگ کرد
ترجمه :حسین سلطانی مطلق
تحلیلگرصنعتی

بــه گــزارش رویتــرز ،واردات دریایــی نفــت

در سایت روزنامه بخوانید:

چین از روسیه در آوریل گذشته  16درصد نسبت

نخســتوزیر چیــن در ســخنان چهارشــنبه خــود بــر

مقامات چین همچنین بر حمایت از فعالیتهای اقتصادی

بــه چیــن براســاس گزارشهــای بینالمللــی در آوریــل گذشــته

او بــا بیــان ایــن کــه قیمــت انــرژی در برخــی

کشورهای همسایه تحت تاثیر قیمتهای اعالمی
روســیه است ،تاکید کرد :اخیرا ً افغانستان اعالم

جهانی انرژی را در هرج و مرج فرو برده اســت ،مصون نمانده

بشــکه در روز رســیده کــه ایــن میــزان باالتریــن

کــرده کــه دیگــر به خریــد گاز مایع از ایــران ادامه

از این که این تحریمها بر بخش نفت این کشور تأثیر بگذارد،

گذشته محسوب میشود.

 450دالر باشــد .این درحالی اســت که تهران گاز

که مقصد اصلی نفت ایران هســتند ،معطوف کند.

بازگشــایی درهــای اقتصــاد چیــن بــه جهــان تأکیــد داشــت.

 2022رکــورد بــی ســابقه ای را ثبــت کــرد ،صــادرات نفــت ایــران

و تجــاری تأکیــد دارنــد .به نحوی که بتــوان یک موازنه میان

کاهشیافت و این نگرانی را در میان برخی محافل ایرانی ایجاد

کرد که توجه روسیه به بازارهای شرق آسیا ،صادرات نفت این
کشور را محدود کند.

از ســوی دیگــر ،حمیدحســینی ،رئیــس

اتحادیــه صادرکننــدگان نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،نیــز بــا تأییــد

نمیدهــد؛ مگــر ایــن کــه قیمــت عرضــه آن حدود

مایــع را بــا قیمت  600تا  700دالر به پاکســتان و
افغانستان میفروخت.

بازارهای اروپایی

گزارشهــای بینالمللــی مبنــی بر کاهــش صادرات نفــت ایران

در حالــی کــه به نظر میرســد نفت ایــران در یافتن خریدار

توســط روســیه در کوتــاه مــدت را رد نکــرد .وی در گفتگــو بــا

از قصــد کشــورش بــرای بررســی امــکان صــادرات گاز طبیعــی به

به چین احتمال تصاحب ســهم ایران از صادرات نفت به چین
الجزیــره نــت بــا تأکیــد بــر این کــه جنگ روســیه علیــه اوکراین

تجــارت ،گردشــگری و فــروش خــودرو تحمیل کردهاســت و

گزارشهای بینالمللی از بازار نفت

بــازار نفــت ،بنزیــن ،گازوئیــل و گاز مایــع را دچــار هــرج و مــرج

نرمشی از سوی دولت چین در اجرای آن مالحظه نمیشود

براســاس گزارش رویترز ،ارزیابیهای اولیه شــرکت ردیاب

را در بندر جبل علی امارات از دســت داده اســت زیرا روسها

دادهاســت کــه چیــن در آوریــل گذشــته روزانه حــدود  650هزار

بــه آنهــا میدهنــد و ایــن در حالی اســت کــه ایران با مشــتریان

کرده است ،اظهار داشت که کشورش برخی از مشتریان خود

با مشکالتی مواجه شود ،مجید چگنی ،معاون وزیر نفت ایران،
اروپــا خبــرداد و گفــت« :هنــوز تالشهــا در این زمینــه به نتیجه
نرسیدهاست».

خبرگزاری وزارت نفت ایران (شانا) به نقل از چگنی نوشت

که تهران و بغداد هفتهها پیش یادداشت تفاهمی برای افزایش

و به تازگی دستورالعملهای تازهای درمورد ممنوعیت خروج

نفتکــش ورتکــس آنالیتیکــس ( )Vortexa analyticsنشــان

پیشــنهاد فــروش روغــن پایــه ( )Base Oilرا بــا قیمت  800دالر

براســاس گزارشــی کــه به تازگــی اتــاق بازرگانی آلمان

بشــکه نفت خام را از ایران وارد کرده که اندکی کمتر از واردات

خــود بــر ســر فــروش روغن پایه بــه قیمــت  1130دالر به توافق

فعالیت خود را ازســر گیرند و این درحالیســت که کارکنان

شــرکت تحلیــلداده کپلــر در ابتــدا صــادرات ایــران در مــاه

حسینی ،کشورهای جنوب شرق آسیا را بازاری بالقوه برای

تحریمهــای آمریــکا تقویت کرده و نیاز این کشــورها به انرژی را

محدویتها از چین خارج شوند .بیشتر افراد خارجی از بهار

صــادرات نســبت بــه میانگیــن  840هــزار بشــکه در روز در ســه

دســت بدهد .وی فاش کرد که برخی از مشــتریان گاز ایران در

وی در گفتگــو بــا الجزیــره نــت پیشبینی کــرد که درصورت

 )۱۳۹۹(۲۰۲۰تاکنون به چین ممنوع الورود هستند.

کــه تاکیــد دارد« ،بــا وجــود طبقــهای همیشــه

=
 9,450ریال

رسید که برای کمدرآمدترین قشر یک رژیم غذایی در نظر گرفته

بعــد از ایــن کــه صــادرات نفت ایران به چین تا اوایل ســال

منبع:روزنامه تریبیون

دولتمردان ما متوجه نیستند با این طرز دفاع

 15گرم

از حالت نرمال بســیار نیز پایینتر اســت به این نتیجه میشــود

بدترین وضعیت این غول اینترتنی از بدو ورودش به بورس

خارجــی ایــن شــرکتها مجبــور شــدهاند بــرای فــرار از ایــن

=
 148,000ریال

اجتماعــی لطمــه وارد میکنــد هیــچ یــک از

(هر گرم 630ریال)

اســت .البتــه بــر اســاس جداول باال و محاســبه مــواد مصرفی که

از دست دادن مشتریان

منتشــر کرده ،فقط تعداد محدودی از شــرکتها توانســتهاند

(هر عدد 37,000ریال)

( 4نفر)

گــرم ،انــواع شــیر  ۲.۷۵کیلوگــرم و روغــن خوراکــی  ۲.۲کیلوگرم

روســیه را برآن داشــت تا توجه خود را به بازارهای شــرق آســیا

شهروندان چینی صادر شدهاست.

دســت بزند .در نتیجه هم به ســاختار اعتماد

کباب تابه ای

خانوار چهار نفره  ۳کیلوگرم ،تخممرغ  ۱.۱۸کیلوگرم ،پنیر ۵۸۰

ســنت» فعال در بازیهای رایانــهای ونرمافزارهای پیامی
«تِن ِ
ویچت اعالمکرد در سه ماهه نخست سال  (۲۰۲۲سه ماه

همچنین عواقبی در افزایش بیکاری داشتهاست؛ هیچگونه

177,450ریال

دهک اول شــهری (کمدرآمدترین قشــر) مصرف ماهانه مرغ یک

اســت .اما ادامه تحریمهای غرب علیه مســکو و نگرانی مســکو

مبارزه با کرونا و انجام فعالیتهای اقتصادی برقرار کرد.

خــود را افزایــش دهد با همین توهم به توجیه اقدامات خود

4عدد

افزایشی ،گزارش بودجه خانوار نیز به این صورت اعالم شد :در

میــزان واردات نفــت از روســیه از مــاه دســامبر

بهرغم هزینههایی که اجرای سیاســت کووید صفربر

کســری بودجــه مجبــور می شــود ،هزینــه خدمــات انحصاری

راه حل شکســتن این مدار بســته صداقت و اعتماد اســت

تخممرغ ،روغن و لبنیات مورخ  22اردیبهشت  1401است سایر

ماه  30.500.736ریال خواهد شــد .این مورد را در نظر داشــته
باشــیم کــه یارانــه دهکهــای اول نفری  400هزار تومان اســت و

تکرار این اشتباه باعث شده هربار که دولت به دلیل

برداشته شود.

ایــران از پیامدهــای جنــگ روســیه علیــه اوکراین کــه بازار

یعنی از سال  )۱۳۸۳(۲۰۰۴تاکنون بودهاست.

=
 37,800ریال

بالیی سر جامعه می آورد ،تکرار شده است.

و ضرورت دارد گام اول از ســوی مســئولین و مدیران اقتصادی

به ماه مارس افزایش یافته و به حدود  860هزار

آخر سال )۱۴۰۰گردش مالی در حد صفر داشتهاست .این

(هر گرم 630ریال)

از سیاســت اجرایــی دارنــد بهتــر اســت بــر

خود از صنعتدیجیتال را برای نیل سریع به مسیر توسعه

اعــام کردهانــد .بهرغــم ایــن مطالــب غــول اینترنتــی چیــن

 60گرم

که ســه دهه بــدون کوچکترین توجهی

کــه حاضــر نیســتند درک کننــد ایــن دوقطبــی ســازی چــه

=
 2ریال

(هر گرم 80ریال)

=
 14,250ریال

کردهاند» به ابزار مستعملی بدل شده

به تبعات آن از ســوی سیاستگذارانی

 2گرم

=
 40,000ریال

(هر گرم 475ریال)

پاییــن دســت را از ایــن نعمــت محروم

=
 40,000ریال
(هر گرم 1ریال)

 500گرم

در اســتفاده از ســرمایههای خارجی خود در تنگنا قرارداد و
یا به دلیل سوءاستفاده از موقعیت برترشان؛ جریمه کرد.

(4نفر)

 2گرم

 30گرم

ســهم را از یارانــه ســوخت دارنــد و طبقــه

 500گرم

(هر گرم 1ریال)

(هر گرم 1,238ریال)

در جامعــه زیســت مــی کننــد کــه باالترین

(هر گرم 80ریال)

=
 9,450ریال

 400گرم

اســت و از ســوی دیگــر گــروه ثروتمنــدی

=
 14,250ریال

(هر گرم 630ریال)

( 4نفر)

حاملهــای انــرژی مدعــی طلــب از مــردم

(هر گرم 475ریال)

 15گرم

کباب تابه ای

مــردم کــه دولــت بــه دلیل عــدم صادرات

 30گرم

چلو مرغ

در سایت روزنامه بخوانید:

این گزارش (که امیدوارم قصدشــان خیر بوده)،

مخالف سیاســت کووید صفر دولت هســتند .سیاستی که

بــه بدتریــن وضعیت اقتصادی دوســال اخیر خود رســیده و

( 4نفر)

تناقــض اســت ،لحنهــا ،چینــش محتــوا و

اگــر اصحــاب رســانه تــاش بــه حمایــت

تولید و زنجیره تأمین را به مخاطره انداختهاست.

خوراک سیب زمینی آبپز

(هر گرم 50ریال)

اولین احساس مخاطب ،به

هدف از توزیع یارانه ،جبران بخشی از
افزایش هزینهها تا زمانی که شوک پشت
سر گذاشته شود ،اما به اشتباه ،هدف از
یارانه جبران همه هزینهها تبلیغ میشود

127,450ریال

=
 98,000ریال

فلــج شدهاســت .امــا مقامــات بــه صــورت مســتمر صحبت

چین با نرخ بیکاری  ۶/۱درصد در ماه آوریل ( فروردین)

=
 2ریال

مــدت اصــاح ســطوح درآمــدی اتفــاق خواهــد

ضرورت احترام به مردم

از حمایــت از اقتصــاد میکننــد .محافل اقتصادی بهشــدت

(هر گرم 1ریال)

600گرم

مصطلــح شــده اســت« .محکــوم کــردن

=
222,000ریال

سهم یارانه در
سفره مردم

(هر گرم 80ریال)

افزایش می دهد و تنها به شرط درست

عملکــرد اقتصــادی چیــن

(4نفر)

بــود؛ هــر بــار تکــرار و تبدیل بــه یک غلط

(هر گرم 370ریال)

 492,052ریال

صبحانه و شام

723,252ریال

 500گرم

مــدت هزینــه خانوارهــا را بــه شــدت

طــی دو ســال ،گذشــته

 279,800ریال

=
 14,250ریال

=
178,000ریال

=
74,800ریال

(هر گرم 475ریال)

ضــروری اســت ،زیرا اصالحــات در کوتاه

چین شــده ،همزمان نیز

=
 136,000ریال

=
 495,200ریال

وحشــتناک تــر آنکــه ایــن اقــدام از

درســت یــا غلط تــاش دارد ســاختار

انــرژی مــورد اســتناد قــرار گرفــت و یک اشــتباه وحشــتناک

(هر گرم 187ریال)

 30گرم

تریبون رسانه ملی صورت گیرد.

 400گرم

 400گرم

(هر گرم 340ریال)

(هر گرم 1,238ریال)

یــک کشــور را تحــت الشــعاع قــرار میگیــرد و

درآمــد و هزینــه کشــور را

 400گرم

 400گرم

توضیح اقدامی باشــد که زندگی تمامی مردم

دولــت با اصالح نظــام یارانهای

ســازی که در آن زمان برای توجیه افزایش قیمت حاملهای

(هر گرم 445ریال)

اســت بــه خصوص اگر قصــد مدافع ،توجیه و

رانت را مســدود کند ،تبعات

=
 185,000ریال

=
 20,000ریال

هزینه ســنگین دفاع بد بســیار ســنگین

بهبود بخشد و منافذ فساد و

(هر گرم 925ریال)

(هر گرم 50ریال)

ســنگین و حمایت از اقشــار آسیب پذیر

بــه مختل شــدن اقتصاد

 200گرم

 400گرم

این اقدام به طور حتم بسیار

درزنجیــره تأمیــن منجــر

صفحه 8

روزانه حدود  700هزار بشکه در ماه مارس گذشته است.

رسیده بود.

آوریــل را  575هــزار بشــکه در روز تخمیــن زد کــه ایــن میــزان

انرژی روســیه دانســت که ممکن اســت تهران در آینده آنها را از

ماهه اول سال  2022کمتر است .اما این شرکت انتظار دارد که

پــی وقــوع بحران اوکراین خواهــان قیمت ارزانتر برای خرید گاز

در هفتههای آینده میزان صادرات ایران تغییر کند.

مایع از ایران شدهاند.

صادرات گاز از جمهوری اسالمی ایران به عراق امضا کردهاند.

در همین راستا ،پیمان یزدانی ،پژوهشگر اقتصاد سیاسی،

از کشــورش خواســت تــا روابــط تجــاری خــود را بــا کشــورهای
همســایه همزمــان بــا تالش بــرای احیــای توافق هســتهای و لغو
به سبک عراق و ترکیه تامین کند.

حل مشکالت هستهای ایران ،بسیاری از بازارهای جهانی به ویژه

بازارهای اروپایی درهای خود را به روی حاملهای انرژی ایران باز

کنند .به گفته او آینده صادرات انرژی ایران امیدوارکننده است.

تخفیفها و راهکارها
ایــن پژوهشــگر ایرانــی بــا بیــان ایــن کــه کشــورش فاقــد

زیرســاختهای الزم بــرای فــروش انــرژی بــه کشــورهای اروپایی

است ،تاکیدکرد :تهران به سرعت برای یافتن راهکارهایی جهت

افزایــش صــادرات نفــت ،گاز ،بنزیــن و ســایر مشــتقات نفتی به
محض احیای توافق هستهای تالش خواهدکرد.

یزدانــی بــا بیــان ایــن که بــازار انرژی بــازاری رقابتی اســت،

اظهــار داشــت کــه روســیه یــا هــر کشــور دیگــری حــق دارد بــه

مشــتریان خــود تخفیــف ارائه کند و تاکید کــرد که نگرانی از این
بابت که انرژی ایران با همتای روســی خود در بازارهای آســیای
شرقی رقابت کند ،وجود ندارد زیرا تهران قبال ًراهکارهایی را در

خصــوص فــروش انــرژی و تضمین رســیدن این انرژی به دســت

مشــتریانش ایجاد کرده اســت .این همان کاری اســت که ایران
در مورد لبنان و ونزوئال با موفقیت تجربه کرده است.

وی با اشــاره به ســفر ريكاردو كابريســاس ،معاون نخست

وزیــر کوبــا ،بــه تهــران ،افــزود :تهــران وهاوانــا نقشــه راه مبادله
کاال بیــن دو کشــور را امضــا کردهاند .او تاکیدکــرد :تهاتر نفت با

کاالهــای مــورد نیاز ایران ،راهکاری بــرای افزایش صادرات انرژی
ایران به سایر کشورها است.

مهدی صفری ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه

ایــران ،بــا تاکیــد بر اهمیــت بازار کوبــا برای صــادرات محصوالت

ایرانــی ،توافــق ایــران و کوبــا بر ســر تهاتــر سیســتماتیک نفت با
غالت را تایید کرد.

منبع :الجزیره نت

اینفوگرافیک  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

تمایل چین سیاست
درهایباز اقتصادی
به دنبال کاهش رشد
اقتصادی

آتشبس
یکطرفه کرونا
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اخبـــــــــــــــــار

خبـــــــــــــــــر

قیمت لوازم شوینده تغییری
نکرده است

رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم صوتیتصویری تلفن
همراه۴۰ :درصد بازار موبایل
در اختیار  ۳۰نفر است

رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنایــع شــوینده،

بهداشــتی و آرایشــی ایــران گفــت که هنــوز هیچ کدام
از تولیدکننــدگان شــوینده افزایــش قیمت ندادند و در

حال رایزنی با سازمان حمایت هستند.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم صوتــی

بــه گــزارش ایســنا ،چنــدروز پیــش در شــبکههای

تصویــری تلفــن همــراه گفت که این روزها یک شــاغل

اجتماعــی برگــهای با عنــوان صورتجلســه انجمن صنایع

بایــد پسانــداز چنــد مــاه خــود را برای خریــد یک تلفن

شــوینده ،بهداشــتی و آرایشــی ایــران مبنــی بــر افزایش

همــراه هزینــه کنــد؛ ریشــه برخــی از گرانیهــا داخلــی

قیمت  ۵۰تا  ۸۰درصدی انواع شوینده منتشر شد.

اســت و نمیتــوان دلیل همه ایــن افزایش نرخها را به

در این رابطه بختیار علم بیگی در گفتوگو با ایسنا ،با

تحریمهای خارجی نسبت داد.

بیان اینکه نامه منتشر شده تاریخ و شماره ندارد ،اظهار

ابراهیم درستی در گفتوگو با ایلنا ،با بیان اینکه

کــرد :صحبتهایــی دربــاره افزایش قیمت مطرح شــده،

 75درصــد از تلفنهــای همراه خریداری شــده از ســوی

اما هنوز اجرایی نشده است .هیچ کدام از شرکتها تا

مــردم نــرخ  7تــا  8میلیونــی دارند ،افــزود 25 :درصد از

ایــن لحظه قیمتهای خود را افزایش ندادهاند.

سهم بازار در اختیار گوشیهای همراه باالی  10میلیون

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در حال تعامل با سازمان

تومان است.

حمایــت و وزارت صمــت بــرای افزایــش قیمــت هســتند،

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ســهم بــازار از

تصریــح کــرد :ارقــام اعالم شــده مبنی بــر افزایش  ۵۰تا
 ۸۰درصــدی لــوازم بهداشــتی و شــوینده صحــت نــدارد

و قیمتهــای جدیــد در صــورت موافقــت ســازمان حمایــت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم خواهد شــد.

قیمت الستیک سنگین و
روغن موتور دیزلی اعالم شد
وزارت صمت اعالم کرد :قیمت هر حلقه الستیک

سنگین تولید داخل نخی سایز پر مصرف  ۴.۴میلیون
و سیمی  ۵.۸میلیون تومان تعیین شده است.


خانگی
تسهیالت مشاغل
تا  ۲۰۰درصد افزایش یافت
توسعه مشاغل خانگی یکی از برنامههای

بــر اســاس آخریــن اعــام وزارت صمــت در مــورد

مهم وزارت کار به شــمار میرود و وزیر کار از

قیمــت الســتیک ســنگین و روغــن موتــور دیزلــی تولیــد

افزایش تســهیالت آن تا سقف  ۲۰۰درصد در

کــه بــا کمتریــن ســرمایه و هزینه و بیشــترین

الســتیک سنگین جینو کامیونی و اتوبوسی سایز ۲۲.۵

بــه گزارش ایســنا ،اشــتغال خانگی یکی

یکــی از برنامههــای مهــم وزارت کار در ســال

الســتیک اتوبوســی ســایز  ۲۲.۵در  ۳۱۵یــک برنــد

مــیرود کــه امــروز در بســیاری از کشــورها به

در بحــث تولید و اشــتغال ،یکــی از محورهای

الســتیک  ۱۲در  ۲۴کامیونی :حلقهای  ۴میلیون و

شــده اســت؛ افــراد بــا کار در خانــه در کنــار

الســتیک بــاری ســنگین ســایز  ۱۲در  ۲۴رادیــال

توسعه کسب و کار به افزایش رفاه و اقتصاد

الستیک باری سنگین سایز  ۲۲.۵در  ۳۸۵رادیال

مزیت ایجاد مشاغل خانگی تا آنجاست

(سیمی) :حلقهای  ۵میلیون و  ۹۱۲هزار و  ۶۹۷تومان

(سیمی) :حلقهای  ۶میلیون و  ۸۶۵هزار و  ۸۸۶تومان

روغــن موتــور دیزلــی  ۲۰لیتــری  :CD۵۰بســته بــه

برنــد آن از ســطلی  ۵۵۹هــزار و  ۱۶۸تــا  ۵۸۳هــزار و
 ۲۵۶تومان

افزایش  ۱۰تا  ۶۰درصدی
نرخ چای
بــه گفتــه مدیــر اجرایی ســندیکای چــای ،افزایش

هزینههــای جانبــی تولید به اضافه تــورم موجود باعث
شــد که نرخ چای در ســال جاری حدود  10تا  60درصد
افزایش پیدا کند.

صــادق حســنی در گفتوگــو بــا ایلنــا ،با اشــاره به

کاهــش تولیــد چای ،گفت :ســرما باعث شــد برگ ســبز

رشــد کافــی نداشــته باشــد امــا بارندگیهــا از ابتــدای
اردیبشــهت این نوید را به ما داد که کاهش تولید برگ

سبز در چین دوم چای جبران شود.

وی بــا اشــاره به تعداد کارخانجــات فعال در زمینه

چایسازی در کشور ،تصریح کرد :بیش از  165کارخانه
ی ســازی ،در زمینــه تولیــد چــای خشــک در ســال
چــا 

زراعــی  1401فعالیــت دارند ایــن کارخانهها از تاریخ 27
اردیبهشــت حــدود  44هــزار تــن بــرگ ســبز از چایکاران

شمال کشور خریداری کردند.

طــرح در نیمــه دوم شــهریور ســال جــاری اجرایی شــود.

مــن بــر ایــن بــاورم باید طرحهایی اجرا شــوند کــه بازار،
مصرفکننــدگان و دولت متضرر نشــوند .همچنین باید

تکلیف خدمات پس از فروش تلفنهای همراه لوکسی

ســه برابر شــدن منابع مالی مشاغل خانگی و
ل جاری خبر داده است.
سا 

از شــیوههای موثــر اشــتغالزایی بــه شــمار
منبــع مهمــی بــرای درآمــد و خانوارهــا تبدیــل
دیگر اعضاء عالوه بر افزایش ســطح درآمد و

خانواده نیز کمک میکنند.

خانگی پرداخت و به سودآوری رسید.

و رفــاه اجتماعــی ،توســعه مشــاغل خانگی را

گذشــته و امســال عنــوان کــرده و میگویــد:
اساســی کار مشــاغل خانگــی و متناســب بــا

بانوان است که میتواند به توسعه اقتصادی

منجر شود.

صــادر میشــود .بــه گفتــه وزیــر کار ،بیــش از

جدید صادر شــده و منابع تســهیالت مشاغل
خانگــی نیز امســال  ۲۰۰درصد افزایش یافته

کــه منابــع مالــی مشــاغل خانگی تا ســه برابر
افزایش پیدا کرده است.

بهروزرســانی ســامانه مشــاغل خانگی و

از پوشــش بیمــهای صنــدوق بیمه روســتاییان

و عشــایر از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه

توســط معاونــت اشــتغال وزارت کار در حــوزه
مانع زدایی از توسعه و ایجاد مشاغل خانگی
بوده است.

کارشناســان معتقدند مشاغل خانگی از

بهترین شــیوههای کســب و کار برای اشتغال

بر اســاس آمار عملکرد مشــاغل خانگی

افراد جویای کار به ویژه زنان به شمار میرود

از  ۷۵هــزار مجــوز از طریق ســامانه مشــاغل

زمینــه رشــد اقتصــادی و کاهــش بیــکاری در

وی میگویــد :در وزارت کار بــه عنــوان

در  ۹ماهــه فعالیــت دولــت ســیزدهم ،بیــش

تســهیل کردیــم .در گذشــته گرفتــن ایــن

خانگی صادر شــده که چندین برابر دورههای

وزارت مــردم ،نظــام مجوزهــا را بــه شــدت

به گفته این فعال اقتصادی؛ اگر دولت ممنوعیت

اعــان محــور شــدهاند و نیــاز بــه مجــوز زمان

 ۷۵هــزار مجوز کســب و کار بــا همین برنامه

 ۴۶۵هزار و  ۳۷۶تومان

اســت کــه ایــن بحــث مطــرح شــده امــا شــاهد عملیاتی

شــدن آن نبودیــم مطابــق بــا شــنیدهها بناســت ایــن

افزایش رشــتههای مشــاغل خانگــی بهرهمند

حجت هللا عبدالملکی ،وزیر تعاون ،کار

داخلی :حلقهای  ۵میلیون و  ۶۵۸هزار و  ۳۰۳تومان

همــراه بــاالی  600دالر هســتید؟ گفــت :حدود  3ســال

مجوزهــا مدتهــا طــول میکشــید امــا اکنــون

بــر ندارنــد و بالفاصلــه پــس از ثبــت ،مجــوز

در  :۳۱۵حلقهای  ۶میلیون و  ۶۱۹هزار و  ۳۵۱تومان

اســت ،آیــا شــما مخالــف ممنوعیت واردات گوشــیهای

گذشته بوده است.

بهرهوری و ارزش افزوده میتوان به اشــتغال

داخل به شرح زیر است:

نیســت امــا از ســوی دیگــر ارزبــری آنهــا نیز قابــل توجه

که مسافران با خود میآورند مشخص شود.

بیــش از  ٣۵٠شــغل ،تبدیــل بــه مشــاغل

قیمــت اقــام و کاالهای اساســی در تاریــخ بهمن ،۱۴۰۰

گوشــیهای همــراه لوکس و بــاالی  600دالر قابل توجه

کــه ضمــن ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد،

کشور را فراهم میکند.

واردات یــک کاال را وضــع میکنــد بایــد مــا بــه ازای آن
کاالیی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

وی بــا اشــاره بــه لــزوم مبــارزه بــا کاالی قاچــاق از

مبــدا ،افــزود :نباید اجازه داده شــود که کاالهای قاچاق

بــه بــازار برســند و بســتر واردات کاالی قاچــاق بایــد

مســدود شــود نــه اینکــه بعــد از عرضــه کاالی قاچاق در
بازار بخواهیم با فروش آن مبارزه کنیم.

عضــو هیات رئیســه اتاق اصناف تهــران ادامه داد:

ایــن روزهــا یــک شــاغل بایــد پسانــداز چند مــاه خود را
برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از
گرانیهــا داخلی اســت و نمیتــوان دلیل این افزایشها

را به تحریمهای خارجی نسبت داد.

این فعال اقتصادی اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار

کاالهــای وارداتــی ،گفت :در حــال حاضر با کمبود تلفن
همــراه در بــازار مواجــه نیســتیم ،بــازار تامیــن اســت و

شرکتها برای حفظ تعادل در بازار سود خود را کاهش

مشکالت پخش و توزیع روغن خوراکی برطرف شد

میدهند تا کاال با نرخ معقول در بازار عرضه شود.

درســتی بــا طــرح ایــن پرســش کــه چــرا بایــد ارز

حاصــل از فروش خشــکبار باالتر از نــرخ بازار در اختیار
واردکننــدگان تلفــن همــراه قــرار بگیــرد؟ تاکید کــرد :آیا

معــاون تجارت و خدمــات وزارت صمت

کــه شــرکتهای پخش بــه حداقــل  ۹۰درصد

خوراکــی بــرای فــروش بودنــد؛ مرحلــه دوم،

معــاون وزیــر صمت از اصالح درصدهای

ضربتــی روغن خوراکی و آغــاز مرحله چهارم

کردهانــد و واحدهــای صنفــیای کــه خریــد

همکاری دســتگاههای نظارتی و بازرسی ،این

بــه عنــوان مرحلــه چهــارم اصالح نظــام توزیع

باید زیرمیزی داده شود.

در مجمــوع بایــد از شــرکتهای پخــش و

بعــد از افــت تــوان خریــد مصرفکننــدگان افزایــش پیدا

کنــم کــه در اجــرای طــرح ضربتــی روغــن بــه

بــازار موجــود اســت و خریــداران با توجه به تــوان خرید

از پایــان موفقیتآمیــز ســه مرحلــه از توزیــع
خبر داد.

از خردهفروشیها برای فروش روغن مراجعه
نکردهاند ،خودشان نخواستهاند.

مانعزدایــی از شــرکتهای پخــش بــود کــه بــا

مرحلــه نیــز با موفقیــت انجام شــد و اختالف

به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت،

معــاون وزیــر صمــت با اشــاره بــه اینکه

نظرهــا و تفســیرهای متفاوتــی کــه در مــورد

از ابتــدای اجــرای طــرح مردمیســازی یارانههــا،

یارانههــا بیــش از  ۵۰۰هــزار واحــد هســتند،

دارای ارزش افزوده و همچنین چگونگی درج

علیرضــا شــاهمیرزایی بــا اعــام این خبــر گفت:

توزیــع ضربتــی روغــن خوراکــی بــا همــکاری
شــرکتهای پخش در چهار مرحله آغاز شد که

سه مرحله آن به صورت موفقیتآمیز به پایان

رســید و مرحله چهارم آن در حال انجام اســت.
در واقــع ما از اوضاع حاد کمبود روغن خوراکی
در فروشگاهها عبور کردهایم.

خردهفروشیهای مرتبط با طرح مردمیسازی
اعــام کــرد :بــه علت خریــد بیشتر مــردم در

روزهــای پیــش از اجرای طــرح و عرضه کمتر،
کمبــود کاالهایی مانند روغن در فروشــگاهها

سریع کاال ایجاد شده بود برداشته شد.

فروشگاههای زنجیرهای به صورت ویژه تشکر

کرده اســت ،افزود :حدود  3هزار مدل تلفن همراه در

صورت جهادی در کنار ما بودند و تمام توان و

تلفــن همــراه مــورد نیــاز را انتخاب میکننــد .یک زمانی

مردم به میدان آوردند.

این در حالیســت که امروز تعداد واردکنندگان به باالی

ظرفیت خود را برای برطرف کردن نگرانیهای

حدود  10وارد کننده تلفن همراه در کشور فعال بودند

وی در تشــریح اقدامــات انجام شــده در

در خردهفروشــیها بــه ســه برابــر وضعیــت

کشــاورزی بــرای جابهجایــی اختصــاص ارز

درصد بازار تلفن همراه در اختیار  30نفر است.

نخســت ،توزیــع ســریع روغــن خوراکــی در

در حــوزه روغن فعالیت نمیکردند خواســتیم

نیــز توضیــح داد :ایــن جابهجایــی در ســامانه

بــه لــزوم رفع موانــع تولید و فضای کســبوکار ،تصریح

جــدی بــود؛ امــا در طــرح توزیــع ضربتــی بــه
سرعت توانستیم این کمبود را جبران کنیم.

خوراکــی کــه در روزهــای نخســت اجرای طرح

فروشــگاههای زنجیــرهای را مــورد توجــه قــرار

درصــد رفع شــد و امروز میتوانیــم ادعا کنیم

از سوی دستگاههای نظارتی در مسیر پخش

کاالهــای اساســی نــام بــرد و تصریــح کــرد:

وی بــا بیــان اینکــه تقاضا برای خریــد کاالهای دوم

شــاهمیرزایی ادامــه داد :همچنیــن در

وی افــزود :بــا اجــرای ایــن مراحــل،

مردمیســازی یارانههــا پیــش آمده بــود تا ۹۰

قیمت بر روی کاال بود ،رفع شد و موانعی که

ســود شــرکتهای پخــش و خردهفروشــیها

کنند؟ چرا زمینههایی ایجاد میشود که برای تامین ارز

وی دربــاره خبــر منتشــره در خصــوص

مراحــل نخســت ایــن طــرح گفــت :در مرحلــه

مشــکالت بــه وجــود آمــده در توزیــع روغــن

مفهوم احتکار ،ترکیب کاالهای پایه و کاالهای

صادرکننــدگان خشــکبار توانســتهاند ایــن ارز را تامیــن

دادیــم کــه در دو روز بــه ســرعت بیــش از ۶۰
درصــد فروشــگاههای زنجیــرهای ،دارای روغن

مرحله ســوم اجرای طرح ،نرخ توزیع مویرگی
عادی رســید و حتی از شــرکتهای پخش که
کــه در ایــن طــرح کمــک کننــد و شــرکتهای

پخــش روغــن نیــز در قالب عملیــات ضربتی،

حجم فعالیت خود را افزایش دادند.

درخواســت معاونــت بازرگانــی وزارت جهــاد

هزار شرکت رسیده است.

بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی؛ در شــرایط فعلی 40

کاالهای اساسی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی

عضــو هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف تهران با اشــاره

اعمــال شــده اســت و واردکننــدگان کاالهــای

کــرد :در بســیاری از مــوارد مصوبهها تصویب میشــوند

نیمایی استفاده کنند.

تولید ایجاد میکنند برخورد شود.

اساســی مانند روغن از امروز میتوانند از ارز

اما عملیاتی نمیشود و باید با افرادی که خلل در روند

وی تاکیــد کــرد :بهــای خریــد بــرگ ســبز خریــداری

شــده تــا پایــان اردیبهشــت حــدود  400میلیــارد تومــان

اســت کــه قدرالســهم دولــت از ایــن هزینــه حــدود 100

میلیــارد تومــان و قدرالســهم کارخانجــات حــدود 300
میلیــارد تومــان اســت .کارخانجات از ســهم خــود حدود

عقب نشینی مجلس در طرح حراج اشیاء تاریخی

 33درصــد را پرداخــت کردنــد خرید چای را به چایکاران

بنابــر اعــام قائــم مقــام وزیــر میــراث

یاری به همه نخبگان ،اساتید انجمنهای علمی،

او افــزود :کشــورهایی کــه دارای تمدن کهن

به گفته حسنی؛ حدود  94درصد از چای خریداری

مجلــس پــس از گفتوگوها با مســئوالن وزارت

دراز میکنیــم تــا مــا را در تدویــن ایــن اســناد و

اینموزهها بیانگر قدرت نرم آنهاســت .فعالیت

مدیــر اجرایــی ســندیکای چــای در پاســخ بــه ایــن

اشــیاء تاریخــی پــس گرفتنــد و قــرار شــد منتظر

چــای ســازی بــا ســازمان چــای قــرارداد منعقــد میکننــد

مراســم گرامیداشــت روز جهانــی مــوزه و

گردشــگری و صنایــع دســتی اشــاره کــرد و گفت:

برگ چای ســبز را به حســاب ســازمان چای واریز و این

مقــام وزیــر و معــاون میراثفرهنگــی کشــور در

حضــور مدیــران و کارشناســان مورد بررســی قرار

وی ادامه داد :کارخانجات چای سازی با کشاورزان

علــی دارابــی ،قائــم مقــام وزیــر میــراث

موزههــا در ایــن قانــون جانمایــی شــده ،برخــی از

کارخانجات پیش از موعد مقرر پرداخت شده است اما

میراث فرهنگی ،با تاکید بر چشــمانداز و رویکرد

شــده و برخــی مواد کــه به هر دلیل دیده نشــده

اســت .این فعال اقتصادی با بیان اینکه در ســال جاری

موزه در کشــور حدود  ۲۶۰موزه در اختیار وزارت

بــهزودی در اختیــار دولــت و ســپس مجلس قرار

شد ،خاطر نشان کرد :افزایش هزینههای جانبی تولید

بخــش خصوصــی ،دولتــی و نهادهــای مختلــف

پرداخت کردهاند.

شده درجه یک و  6درصد آن درجه دوم است.

پرســش کــه آیــا حجــم پرداختی دولــت به چایــکاران در
ســال زراعی جدید قابل توجه است ،گفت :کارخانجات

و کارخانجــات چــای هــر  35روز فرصــت دارنــد تــا بهای
سازمان این بها را به حساب چایکاران واریز کند.

همــکاری خوبــی داشــتند و  33درصــد از قدرالســهم

فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی ،نمایندگان
میــراث فرهنگــی امضاهــای خــود را درباره حراج

قانــون ِ شــرح وظایــف وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشگری و صنایع دستی باشند.

هفته میراثفرهنگی با حضور علی دارابی ،قائم

محل موزه ملی ایران برگزار شد.

فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی و معــاون

از قدر السهم دولت هنوز اعتباری تخصیص داده نشده

ایــن وزارتخانــه بــه مــوزه ،گفت :از مجمــوع ۷۹۰

تولید چای  15درصد نســبت به ســال گذشــته کاهشــی

میــراث اســت ،بخــش زیــادی از ایــن موزههــا بــه

به اضافه تورم موجود باعث شــد که نرخ چای در ســال

تعلــق دارد و مــا دنبــال ایــن هســتیم کــه رقابــت

حســنی بــا بیــان اینکــه قیمــت چــای درجــه یک در

ایجاد کنیم و با هرگونه انحصار مقابله میکنیم.

جاری حدود  10تا  60درصد افزایش پیدا کند.

ســازنده و تعامــل خوبی بیــن بخشهای مختلف

تشــکلهای مردمــی و ســازمانهای مردمنهــاد
برنامههایی که مبنای کار ما است یاری کنند.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری

و صنایــع دســتی همچنیــن بــه تهیه الیحه شــرح

وظایــف و قانون تشــکیل وزارت میراث فرهنگی،
این قانون و شــرح وظایف در جلســات متعدد با
گرفتــه ،مفــاد مهمــی دربــاره میــراث فرهنگــی و

مفاد قانونی که از قبل بوده غنیسازی و پرمحتوا
بود ،افزوده شــده اســت .امیدوارم این قانون که

میگیــرد ،منشــاء قانــون میــراث فرهنگی کشــور

قرار گیرد.

دارابــی از تهیــه ســند پایگاههــای تاریخــی

نیــز خبــر داد و بــا جلــب مشــارکت متخصصان و
کارشناســان بــرای تدویــن این ســند ،اظهــار کرد:

بازار  2نرخ متفاوت دارد ،گفت :قیمت چای بستهبندی

این نگاه در حوزه موزهداری مغتنم اســت و آرزو

اســت در حال حاضر نرخ ارقام چای مرغوب حدود 100

که روزی جشــن راهاندازی یک موزه در هر شــهر

چای صادراتی زیر نرخ تمام شــده بفروش میرســد نرخ

او بــا بیــان اینکه منظومه فکــری و گفتمان

مدیــر اجرایی ســندیکای چــای با بیان اینکــه یارانه

و «تحــول و فــنآوری» اســت بــه مهمتریــن

اســت کــه ارز  4200تومانــی بــرای واردات چــای حذف و

اشاره کرد و گفت :سند چشمانداز برنامه تحول

علیرضــا دلخــوش ،مدیــرکل دیپلماســی

وی حجــم واردات چــای در ســال گذشــته را حــدود

فرهنگــی و ســند موزههــا از جمله تدابیری اســت

ســخنانی گفــت :فعالیتهــای موزهها بخشــی از

مختلــف درخواســت همراهــی کردهایــم و دســت

کشورها به حساب میآید.

شــده و چای تجاری ســر گل بهاره (چای ممتاز) متفاوت
تــا  200هزار تومان اســت .برخــی از ارقام چای از جمله
چای صادراتی کیلویی  30هزار تومان است.

برگ ســبز چای ثابت مانده اســت ،گفت :حدود  2سال
ارز نیمایی جایگزین آن شده است.

 75هــزار تــن دانســت و افــزود 60 :تــا  75درصد از نیاز

کشور در زمینه چای از طریق واردات تامین میشود.

میکنم در اقصی نقاط کشــور شــاهد این باشیم

برگزارشود.

وزارتخانه مبتنی بر سه رکن ِ «تغییر»« ،توسعه»
اقداماتــی کــه در این راســتا درحال انجام اســت،

هســتند ،موزههــا و نمایشــگاههایی دارنــد کــه
یــک موزه در کشــور نشــاندهنده جایــگاه تمدنی

این افراد  ۲۰۰سال از موزهداری عقب هستند.

وظیفــه بســیار مهمــی دارنــد و وقتــی جامعــهای

گسترش دیپلماسی موزهای؛
مهمترین برنامههای ادارهکل

توســعه اســت ،باید به این موضوع توجه داشت

موزهها

آن کشور است.

او اضافه کرد :یکی از اصلیترین موضوعاتی

کــه در حــوزه دیپلماســی عمومــی بــر اســاس

تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری دنبــال میکنیــم،

«جهــاد تبییــن» اســت .زمانــی که ما در ســازمان

ملل حضور داریم ،اولین چیزی که توجه همگان

را به خود جلب میکند ،منشــور کوروش اســت.
همین منشور به تنهایی میتواند مبین این باشد
کــه افــرادی کــه در ایــن ســرزمین حضور داشــتند
و فعالیت میکردند چه شخصیتهایی بودند.

دلخــوش یــادآور شــد :فعالیت بیــن موزهها

فعالیــت بیــن تمدنهاســت .وزارت امــور خارجــه

از ایجــاد موزههــا بیــن کشــورهای تمدنســاز و
تمدنخیــز حمایــت میکنــد ،برخــی کشــورها
حسرت میخورند که موزهای با اشیایی با قدمت

بیــش از  ۲۰۰ســال ندارند اما ایــن ظرفیت بزرگ

در کشور ما به خوبی وجود دارد.

در ادامــه ایــن مراســم مرتضــی ادیــبزاده

مــورد انتقــاد قــرار میگیــرد که در چه ســطحی از

کــه جایــگاه موزههــا در توســعه یــک جامعــه چــه
بوده اســت .موزه امروز اهمیتــی دوچندان بیش

از گذشــته دارد و نبایــد تنهــا بهعنــوان یــک مکان

برای نمایش اشیای تاریخی تلقی کرد ،بلکه باید

مدیــرکل امــور موزههــا و امــوال منقــول فرهنگــی

به آن بهعنوان یک پله برای رشد و ترقی جامعه

بیــن گذشــته و حــال باشــند .ارتبــاط ،تعامــل و

در ادامــه مراســم و در بازدیــد از اشــیاء

تاریخــی گفــت :موزههــا میتواننــد پلــی آموزنــده

نگاه کرد.

مخاطبمحــور بــودن موزههــا بــه آنهــا قــدرت

اهداشــده بــه مــوزه ملــی ،علــی دارابــی در جمــع

او ادامــه داد :گســترش دیپلماســی مــوزهای

فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی درباره طرح

تاریخــی ایــران یکــی از مهمتریــن برنامههــای

از آثــار باســتانی و گنجهــا» و همچنیــن دربــاره

و ارتبــاط بــا موزههــای مهم دنیا را در دســتور کار

گرفتنــد بــه دلیل آنکــه وزارت میــراث فرهنگی،

جامعــه و تســهیل پژوهشهــای مــوزهای نیــز از

را بــا مضمــون آن طرح دوباره ارســال کند،اظهار

برخی قدرتها به دنبال حذف و

اســت کــه طرحــی را ارائــه کنند ،امــا همانطور که

میدهد.

خبرنــگاران دربــاره آخریــن اقــدام وزارت میــراث

و ارائــه تصویــری شایســته از جایــگاه تمدنــی و

نماینــدگان مجلــس بــا عنــوان «اســتفاده بهینــه

ادارهکل موزههاســت .برای همین تقویت تعامل

بیانیــه نماینــدگان مجلــس که طرح خــود را پس

داریم.برقــراری ارتبــاط بیشــتر در تمــام ســطوح

گردشــگری و صنایــع دســتی قرار اســت الیحهای

دیگر برنامههای این اداره کل است.

کــرد :اینگونــه نیســت .جــزء وظایــف نماینــدگان

بایــد توجــه داشــته باشــیم تنوع و تکثــر نظرات و

موزهها فراتر از تشکیالت اداری

فراموشی گذشته جوامع هستند

آقای ضرغامی ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشــگری

بشناســیم و براســاس آن تــاش کنیــم میــراث

رئیسکل موزه ملی ایران نیز در این مراسم

همچنیــن ســیداحمد محیــط طباطبایــی،

قرار نگرفتیم ،اطالعی هم نداشتیم و از رسانهها

کرونا خوشــبختانه شــاهد حضور عالقهمندان در

مهمــی را در موفقیــت یــک جامعه ایفــا میکند و

جبرئیل نوکنده اظهار کرد :موزهها بهعنوان

مــوزهای تحقــق مییابــد .اگــر دنیای امــروز درگیر

قدرتمنــد ظاهــر شــدند و ایــن مجموعههــای

برخــی قدرتهــا بــه دنبــال حــذف و فراموشــی

اســت.هنوز هم هســتند افرادی که از موزهداری

جامعه با نگاه دقیق و کارشناســی به گذشــته آن

تاریخــی بهعنــوان گنج یــاد میکنند کــه به نظرم

محیــط طباطبایــی اضافــه کــرد :مــوزهداران

ســلیقهها را در تدویــن ایــن اســناد بــه رســمیت

فرهنگــی و مــوزهداری را بــه فرهنــگ عمومــی در

جامعه تبدیل کنیم

فعالیت موزه 
ها،
فعالیت بین تمدنها است

و برنامــه هفتــم توســعه و همچنین ســند میراث

عمومــی وزارت امورخارجــه نیز در این مراســم در

کــه مشــغول تدویــن آن هســتیم و از بخشهــای

فعالیتهای دیپلماسی و جزو الینفک قدرت نرم

طــی ســخنانی گفــت :بعــد از دو ســال از شــیوع
موزهها هستیم.

رئیس ایکوم ایران گفت :موفقیت موزهها نقش

روند توســعهای پایدار با نگاهی به موفقیتهای

یکــی از اصلیتریــن هســتههای فرهنگ همیشــه

ناهنجاریهایــی شــده اســت بــرای این اســت که

فرهنگــی و تاریخــی فراتــر از تشــکیالت اداری

گذشــته جوامــع هســتند ،در حالی کــه آینده یک

اطالعــات زیــادی ندارنــد و از اشــیای گرانبهــای

ساخته میشود.

و صنایع دســتی هم گفتند ما در مشــورت آنها
مطلــع شــدیم .از همیــن رو ،بیانیــهای  ۸مــادهای
را بــه مجلــس فرســتادم و تصریــح کــردم که این

کار ِ نادرستی است .بعد از گفتوگو با جمعی از
آنها ،امضاها را پس گرفتند که تشکر میکنیم.
او افــزود :آنهــا یــک بیانیــه دادنــد و گفتند

چون قانون ِ شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی در دستور کار دولت
اســت و قــرار اســت بــه مجلــس برســد منتظــر

میمانیم تا ببینیم آن الیحه تکلیف این بحثها

را چگونه انجام میدهند.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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فاجعه غذایی دنیا در راه است

اخبـــــــــــــــــار

عزم عمان بر توسعه روابط
تجاری با ایران

اخبـــــــــــــــــار

ورود گسترده ایران و کوبا
به بازارهای یکدیگر

در حالــی کــه بحــران غذایــی بــر جهــان

ســایه افکنــده اســت نشــریه اقتصــادی

بــه گفتــه قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی،

اکونومیســت عکــس روی جلد شــماره جدید

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران در

مقدمات ارتباطات گســترده میان ایران و کوبا در حال

خود را به «فاجعه غذا در جهان» اختصاص

حســاب کاربــری توییتــر خــود از عزم مقامــات عمان در

فراهم شــدن اســت و دو کشــور توافق کردند بازارهای

داده است.

تمــام ســطوح بــرای توســعه روابــط تجــاری دو جانبه با

خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

بــه گزارش تســنیم ،در حالــی که بحران

ایران خبر داد.

بــه گــزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،محمد

غذایی بر جهان سایه افکنده و تولید و تجارت

علیرضــا پیمانپاک کــه به همراه یک هیات تجاری

صــادق مفتــح ادامه داد :حوزه بهداشــت ،انتقال دانش

مواد غذایی در جهان تحت تأثیر عواملی مثل

بــه عمــان ســفر کرده اســت ،در حســاب کاربــری توییتر

خشکسالی ،تغییرات آبوهوایی ،کمبود کود

اســتقبال کمنظیــر وزرای صنعــت و تجارت و حملونقل

شــده اســت؛ نشــریه اقتصــادی اکونومیســت

خــود نوشــت :ســفر اخیــر هیــات تجــاری بــه عمــان و

شیمیایی ،گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل

به همراه رییسکل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی

عکــس روی جلــد شــماره جدید خود را به این

دارو و همــکاری در زمینــه ســاخت انــواع واکســن و
دارو و همچنیــن کشــاورزی و انتقــال تجربیــات در ایــن
حــوزه و توســعه مبادالت بینالمللــی و روابط خارجی از
زمینههای همکاری میان دو کشور است.

وی افزود :برای توسعه روابط اقتصادی و همچنین

موضوع اختصاص داده است.

عمــان ،نشــانگر عــزم ایــن همســایه بــر توســعه روابــط

روابط صنعتی و کشــاورزی ،نقشــه راه همکاریهای دو

در این عکس ســه خوشــه گندم نمایش

تجاری دوجانبه است.

جانبه تدوین خواهد شد.

داده شــده کــه بهجــای دانههــای گندم عکس

وی در این پیام افزوده است :سفر ریاست محترم

قائممقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی دربــاره

جمجمــه انســان کشــیده شــده اســت ،بــاالی

جمهــوری بــه یقین فصلــی جدید را در روابــط منطقهای

نقشآفرینــی بخــش خصوصــی ،توضیــح داد :از ســمت

عکس هم نوشــته شده است :فاجعه غذا در

رقم خواهد زد.

ایــران ،اهتمــام دولت بر این اســت که بخش خصوصی

حال آمدن است.

پیمانپــاک بــرای ایــن متن منتشرشــده از هشــتگ

به خدمت گرفته شــود و دولت و ارگانهای دولتی تنها

اکونومیســت در مطلبــی تحــت همیــن

«دیپلماسی منطقهای» استفاده کرده است.

زمینهســاز باشــند .مفتــح با بیــان اینکه اولویــت کار ما

عنــوان البتــه با رویکردی جهــتدار و با هدف

این است که تمام همکاریها از ،سوی بخش خصوصی

مقصر نشــان دادن روســیه نوشــت :والدیمیر

سران قوا ،ارائه تسهیالت
تأمین مالی فعاالن اقتصادی
حوزه نهادههای دامی
را تصویب کردند

پوتیــن بــا حملــه بــه اوکراین زندگــی مردمانی
دورتــر از صحنــه جنــگ را نابــود خواهد کرد و
بهمعنایی ممکن اســت حتی خودش متأسف
شود .جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان

آســیب زده اســت؛ سیســتمی کــه پیشتــر بر
اثــر شــیوع کرونــا ،تغییــرات آبوهوایــی و
شــوک قیمتهای انرژی ضعیف شــده است.

صــادرات غــات و دانههــای روغنــی اوکرایــن
عمدتا ً متوقف شــده اســت و صادرات روســیه

ارائــه تســهیالت بــرای تأمیــن مالــی و ســرمایه در

نیــز مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت .ایــن دو
کشور مجموعا ً 12درصد تجارت جهانی کالری

گردش فعاالن اقتصادی حوزه نهادههای دامی و طیور
ی عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
در جلســه شــورا 

را در اختیــار دارنــد .از ابتــدای ســال 2022

بــه گــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســتجمهوری،

تصویب شد.

قیمــت گندم رشــد 53درصدی داشــته اســت

ریاســت حجتاالســام سید ابراهیم رئیسی و با حضور

حوزه نهادههای دامی و طیور به تصویب رسید.

دسترســی پیــدا کننــد از  440میلیــون نفــر به

 1.6میلیــارد نفــر افزایــش داده اســت .حــدود

خواهــد کــرد .در این جلســه همچنین با تصویب ســران

 250میلیون نفر در آســتانه قحطی هســتند.

بانــک مرکــزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی ،الزامات

مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود

قــوا مقرر شــد به منظور مدیریــت بهتر وجوه دولت نزد

اگــر جنــگ اوکرایــن ادامــه پیــدا کنــد و عرضه

اجرایــی ایــن روش مدیریت بهینه مالی در اختیار دولت

صدهــا میلیــون نفر دیگــر دچار فقــر خواهند

شــد ،ناآرامیهــای سیاســی گســترش پیــدا

قرار گیرد.

بهعنوان یک مشکل جهانی ببینند که بهطور
اضطراری باید به آن پرداخت.

فاجعه غذا از کی کلید خورد
پیشبینــی اکونومیســت از بــروز فاجعه

غــذا در دنیــا در حالــی اســت که طــی یکی دو
بهدلیــل بــروز خشکســالیهای شــدید در
ویــروس کرونا ،شــاهد رشــد روزافزون قیمت
مــواد غذایــی و غالت در دنیا بودیم بهگونهای

که بانک جهانی آذر سال گذشته در گزارشی

زمینــه را بــه صــدا درآورده اســت .بــر اســاس

پیشــرو در دنیــا اســت و صنایــع دارویــی کوبــا بــه ویــژه

آمارهــای این ســازمان بینالمللی قیمت مواد

غذایــی در مــاه مــارس در جهــان رکــورد زده و
تحلیلگــران را واداشــته اســت پیشبینیهای
خــود از چشــمانداز بازار مــواد غذایی جهان را
اصــاح کننــد .متوســط قیمت مــواد غذایی در

ماه آوریل در جهان  30درصد بیشتر از مدت
در گــزارش فائــو تصریــح شــد :حتــی

و فرانســه نیــز بــا چالشهایی بــرای مقابله با

تورم مواجه شدهاند .قیمت باالی مواد غذایی

در این کشورها به تورم شدید در آنها دامن

از رشــد تــا 100درصــدی قیمــت  22کاالی
طــی یــک مــاه اخیــر هــم اخبــار و

مــیرود در کوتاهمــدت همچنان با قیمتهای

گزارشهای متعددی از اقصی نقاط دنیا حتی
کشــورهای اروپایــی و آمریــکا دربــاره گرانــی و

 40ســال گذشــته مواجه شــده است و انتظار

بــاالی نــان ،گوشــت و شــیر مواجــه باشــد.
اســترالیا بــرای مقابلــه با تورم برای نخســتین

کمیابی مواد غذایی در رسانههای معتبر دنیا

بــار طــی  11ســال گذشــته سیاســتهای پولی

بــر اســاس گزارشــی کــه فائــو (ســازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد) اخیرا ً منتشر

فرانســه در مــاه آوریــل به  3.8درصد رســید،

منتشر شده است.

وی با بیان اینکه ما و کوبا در زمینه همکاریها و

رئیــس انجمــن صنفــی تأمینکننــدگان
غــات کشــور هــم اخیــرا ً در تشــریح آخریــن

زده اســت .آمریــکا بــا باالترین نــرخ تورم طی

اساسی و کشاورزی در دنیا خبر داده بود.

کار با بخش خصوصی خواهد بود.

پیشبینی قحطی در آفریقا

این گزارش افزود :دبیرکل سازمان ملل

کــه نمیتواننــد مطمئن باشــند به غذای کافی

کشــاورزی را از طریق وصول طلب خود از دولت تأمین

نیســتند ،رهبــران جهــان بایــد گرســنگی را

مــیرود قیمتهــای باالی مــواد غذایی در این
کشور فعال ً پایدار باشد.

نقش دولت حداقلی و حمایتی بوده و قســمت اجرایی

تبادالت اقتصادی وجوه مشــترک فراوانی داریم ،گفت:

بســیاری از مناطــق دنیــا و همچنیــن شــیوع

قیمت باالی کاالهای اساسی تعداد افرادی را

الزم بــرای ســرمایه در گــردش بخــش تأمیــن نهادههای

نبایــد از غــذا بهعنــوان ســاح اســتفاده کنــد،

مــواد غذایی در این کشــور منفــی بود ،انتظار

همکاریهــا بــا تکیه بر بخش خصوصی اســت ،بنابراین

هنــد در معــرض خطر تــورم قیمت باالی مواد

اقتصادهــای ثروتمندی مثل آمریکا ،اســترالیا

شــویم کــه میتوانــد ســالها طــول بکشــد.

بــر مبنــای ایــن مصوبــه بانــک کشــاورزی منابــع

کمبودهــا نتیجــه غیرقابــل اجتنــاب جنــگ

غذایــی قــرار دارنــد .فائــو زنــگ خطــر در ایــن

و مردم گرسنگی میکشند.

و تنهــا در یــک روز در مــاه می  6درصد به این

اســت بــا کمبــود جهانــی مــواد غذایــی مواجه

برای تأمین مالی و ســرمایه در گردش فعاالن اقتصادی

اکونومیســت در پایــان نوشــت :پوتیــن

هســتند مثــل کشــورهای آفریقایــی ،مصــر و

آنهایــی کــه بــه واردات مــواد غذایی وابســته

سال اخیر و حتی قبل از بروز جنگ اوکراین،

هشــدار داده اســت طی ماههای آینده ممکن

ســران قــوا و دیگــر اعضــا تشــکیل شــد ،ارائه تســهیالت

خواهد کرد و کودکان دچار نقصان میشــوند

کرده اســت ،کشــورهای درحالتوسعه بهویژه

مشابه سال قبل بوده است.

رقم افزوده شده است.

در جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی کــه بــه

انجــام شــود ،ادامــه داد :تأکیــد وزارت صمــت انجــام

خود را تغییر داده است .تورم مواد غذایی در

ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته تــورم

وضعیــت گرانــی غــات ،روغن و مــواد غذایی

در دنیــا گفت :پیشبینی میشــود اروپا دچار

کمبود شدید غذا و آفریقا دچار قحطی شود.
کاوه زرگــران در ایــن گفتوگــو بــا اعالم

اینکــه همــه اقــام غذایــی در دنیــا  30تــا 50
درصــد در  3مــاه گذشــته گــران شــده اســت

و ایــن افزایــش قیمــت ادامــه دارد ،افــزود :بــا
خــارج شــدن اوکرایــن از برداشــت محصول و
محدودیت روسیه سال آینده نیز گرانی مواد

غذایــی ادامــه خواهــد داشــت .در صورتــی که
جنگ اوکراین و روسیه پایان یابد نیز با توجه

بــه اینکــه اوکراین بســیاری از زیرســاختهای

تولیــد را از دســت داده اســت ،زمــان میبــرد
که این کشور دوباره بتواند به چرخه تولید و
صادرات برگردد.

وی اظهــار کــرد :اتحادیه اروپا بیشــترین

وابســتگی به واردات غالت از اوکراین را دارد

بنابراین کشــورهای اروپایی بیشترین مشکل
را خواهند داشت و کشورهای فقیر آفریقایی

نیز با خطر قحطی مواجه خواهند بود.

کوبا در زمینه بهداشــت و داروســازی یکی از کشــورهای

واکسیناسیون پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانی یــادآور

شد :ایران نیز در زمینههای صنعتی ،توسعه کشاورزی،

پتروشــیمی ،نفت و مشــتقات نفتی و تجهیزات ،دانش
بسیار خوبی دارد.

مفتــح با بیــان اینکه بخشهایی از ایــن برنامهها

عملیاتــی شــده اســت ،عنــوان کــرد :در زمینــه واکســن،
محصوالت کشاورزی ،مبادالت تجاری ،بانکی و گمرکی،

همکاریهای مشــترک شــکل گرفته و باید توســعه یابد
که در کمترین زمان ممکن ،انجام خواهد شد.

مشکلی در تأمین ارز
واردات خودرو نیست
بررســیهای وزارت صنعــت ،نشــان میدهــد بــا

توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز

تجــاری کشــور مشــکل خاصی بــرای تأمیــن ارز واردات

خودرو در سال جاری وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا ،هفته گذشــته ،ســید رضا فاطمی

امیــن وزیــر صمــت از تصویب کلیــات آییننامــه واردات

خــودرو در هیاتوزیــران خبــر داد و گفــت :روشهــای

مطالبات زنبورداران در محاق تبصرهها

متعــدد واردات خــودرو در آییننامــهای که هماکنون در

مراحــل نهایــی تصویب قرار دارد ،مشخصشــده اســت.

در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار

امســال در حالــی بــه پیشــواز روز جهانــی

فعالیــن ایــن حــوزه بســیار حائــز اهمیــت اســت،

تخممرغ و علوفه کرده است و با دخالت بیمورد

و از منابــع پایــه محســوب میشــود .متأســفانه

همچنــان در محــاق تبصرههــای گوناگــون مانده

تنهــا متولــی صنــف زنبــورداری ،طــی چنــد ســال

آن شده است.

جلوه دادن آن میشود.

زنبورعســل میرویــم کــه مطالبــات زنبــورداران

است.

عفــت رئیســی ســرحدی ،رئیــس هیــأت

مدیــره کانــون هماهنگــی دانــش ،صنعــت و
بــازار زنبورعســل و یکــی از قدیمیتریــن فعــاالن
صنعــت زنبــورداری کشــور که نامی معتبــر در این
صنعــت بهشــمار مــیرود با اشــاره بــه مطلب فوق

گفــت :از ســال  1917میــادی به پیشــنهاد کشــور

اســلوونی ،ســازمان ملــل متحــد  20مــاه «می» یا

 30اردیبهشت را روز جهانی زنبورعسل یا زنبورها

نامگذاری کرد که هدف از آن ،نقش زنبورعسل و

حشرات گردهافشان زندگی انسانها است.

رئیســی افــزود :امســال نیــز روزجهانــی

زنبورعســل؛ آگاهیســازی از نقــش زنبورعســل و
ســایر گردهافشانها برای حیات انسان است.

گفت :متأســفانه وزارت جهادکشاورزی به عنوان

مدیرعامــل ســابق اتحادیــه زنبــورداران در

وی در همیــن رابطــه افزود :یکی از مهمترین

متأســفانه در آســتانه  20ماه «می» در حالی به

وجــود نــدارد و تنهــا شــرکتهای بســتهبندی

اســت کــه در ســال  99بــه تصویــب شــورای عالــی

همچنــان در محــاق مــاده تبصرههــای گوناگــون

اخیــر ،مشــکالت عدیــدهای را بــرای زنبــورداران
ایجاد کرده است.

معضــات در رابطــه بــا استانداردســازی عســل
اســتاندارد رســیده و بــا آن موافقــت شــده و

ایــن شــورا ،مســئولیت نهایــی را برعهــده وزارت
جهادکشــاورزی گذاشــته اســت اما متأســفانه این

امــر ،همچنــان مغفول مانده اســت؛ بــه طوری که

تولیدات کشــاورزی ،یک ســری کارهای تحقیقاتی
در کشور صورت گرفته است.

محصول وجود ندارد.

رئیســی گفــت :چــرا پــس از گذشــت چهل و

ساده همچون عسل نباید موجود باشد؛ در حالی
مجــرب بــرای استانداردســازی موادغذایــی ،دارای
 300 – 400کارگاه زنبــورداری فعــال جهــت

بســتهبندی است که داشتن آزمایشگاه و مسئول

فنی در هریک از آنها الزم و ضروری است.

اعالم گردید این بودجه صرف بیمه کامیونداران

معترض شده است که مطالبه بیمه و هزینههای

خــود را داشــتند و دلیــل آن را نیــز تأثیرگــذاری
بیشتر این قشر اعالم کردند.

طــور مرتــب از این واحدها سرکشــی میکنند که
اگر این امر برای حمایت باشــد ،ســتودنی اســت،

اما بیشتر جنبه مداخله دارد.

رئیســی ســپس قیمــت عســل واقعــی و مرغــوب
را بســیار باالتــر از آنچــه امــروز در بــازار و

فروشــگاههای متعــدد عرضــه میشــود ،خوانــد
و گفــت :عســلی کــه امــروز در فروشــگاههای
گوناگون عرضه میشــود حتی قیمت یک شیشــه

مربا را نیز ندارد.

وی اضافه کرد :واقعیت این اســت که حال

رئیســی در انتهــا ،دلیــل اینکه امــروز تمامی

را ناشــی از دخالتهــای بیمــورد دولــت دانســت

استاندارد عسل و دریافت  9درصد ارزش افزوده

و افــزود :فرقــی نــدارد کــه دولــت ،چــپ ،راســت یا

میانهرو باشد و در واقع این خصلت دیوان ساالری

همچــون عــدم بیمــه زنبــورداران ،حــذف اجبــاری
از زنبوردار و… این صنعت را تهدید میکند.

او گفت :صنعت زنبورداری در کشــور ،مورد

کرد و گفت :توجیه ســازمان دامپزشکی این است

رئیســی ســپس بــا اشــاره به اینکه نــگاه به
زنبورعســل در کشــور ما صرفا ً بــه آخرین زنجیره

عمــل گردهافشــانی ،نقــش مهمــی در افزایــش

نوآور در این زمینه حتی پس از سالها دوندگی

وزارتخانه هیچوقتی صرف این امر نشده است.

وی افزود :گویا وزارتخانهای چنان عریض و

طویل ،تنها خود را درگیر مسائلی همچون مرغ،

مانع دیده شدن تولیدکنندگان و مردم میشود.

آن یعنــی تولیدعســل اســت ،گفــت :در واقــع

محصــوالت کشــاورزی و حفــظ اکوسیســتم دارد

ســبد تولید خودروســازان قرار دارند از کیفیت مناســبی

برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود.

تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راســتای

تأمیــن ایــن نــوع خودروهاســت کــه وضعیــت مطلوبــی

محیط ،تعزیرات و ســایر ســازمانهای مربوطه به

صنعت زنبورداری کشور خوب نیست و مسائلی

دســتگاهها بــه بحــث توزیــع ورود پیــدا کردهانــد

شــده اســت .هماکنــون خودروهــای اقتصــادی کــه در

و ســازمانهایی همچــون غــذا و دارو ،بهداشــت

از تولیدکننــدگان داروهــای داخلــی نیز هیچگونه

نقــش  33تــا  70درصــدی آن در دانههــای روغنــی،

او سپس با بیان اینکه «حرفه زنبورداری» برای

کشــاورزی ،خواســتار تعییــن و تکلیــف بودجــه

فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژهای

ملــزم بــه رعایــت یــک چارچــوب قانونــی هســتند

رئیســی ســپس دلیل عدم موافقت ســازمان

که در وزارت جهادکشاورزی بهویژه معاونت وقت

باعــث افزایــش دانــهدار شــدن دانههــای روغنــی

عنــوان کــرد و گفــت :چنــدی پیــش اتحادیــه در

در آییننامــه پیشــنهادی واردات خــودرو به انتقال

در رابطــه بــا محصــول موجــود عســل در بــازار

اســت که ســد راه تصمیمگیریهای درست شده و

وی افزود :در واقع زنبورعسل با افزایش  90درصدی

همچون کلزا ،آفتابگردان ،کرچک و گلرنگ میشود.

موافقــت نکــردن بــرای برقــراری بیمه زنبــورداران

که زیرساختهای الزم جهت استانداردسازی این

دامپزشــکی با این امر حیاتی را به شــرح زیر بیان

در تولیــد محصوالت کشــاورزی بهویــژه در میوهها و

رئیســی یکــی دیگــر از مشــکالت صنــف را

اختصاصــی برای بیمه زنبورداران شــد که طی آن

مبنی بر لزوم اجرایی شدن آن ،اعالم کرده است

زنبورعســل ،شــاید بــه واســطه جثــه ریــز آن ،کار

گردهافشــانی) در حفــظ و حراســت از چرخــه

گرفتار مانده است.

ســازمان دامپزشکی در جواب اســتعالم وزارتخانه

کــه کشــور ما عــاوه بــر دارا بودن آزمایشــگاههای

اســت ،گفت :درباره نقش این حشــره (به وسیله

پیشــواز این روز میرویم که مطالبات زنبورداران

نشســتی بــا کمیســیون تلفیــق و کمیســیون

بــه گــزارش اقتصــاد ســبز آنالیــن ،رئیســی

ترویجــی چشــمگیری در کشــور انجــام نشــده

بخــش دیگــری از ســخنان خــود یــادآور شــد:

کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.

بیتوجهی مسئوالن به این امر باعث کم اهمیت
وی گفــت :در واقــع هیچگونــه نظارتــی

انــدی ســال ،زیرســاخت آزمایــش یــک محصــول

ســپس ضمــن اشــاره بــه اینکــه در رابطــه بــا

در ایــن محصــوالت نیز تنها باعث آشــفتگی بازار

کمتــر از تقاضــای بــازار اســت ،واردات بــرای تنظیــم و

بیمهــری قــرار گرفتــه اســت و مســائلی همچــون

افزایــش  300درصــدی داروهــا و مکملهــای

دارویــی و… صنعــت را تهدیــد میکند .متأســفانه
حمایتــی نمیشــود و یــک شــرکت یا فــرد مبتکر و
نیــز موفــق بــه اخــذ مجوز از ســازمان دامپزشــکی

در ســبد محصــوالت شــرکتهای خودروســازی داخلــی

نخواهــد شــد کــه همیــن امر منجر بــه دلزدگی از

ادامه مسیر میشود.

رئیســی سپس بیان کرد :افزایش سمپاشی

و ســموم آفتکــش بــدون اطــاع زنبــورداران

در باغــات نیــز باعــث تأثیــر مخــرب و کشــنده در
زنبورهــا میشــود کــه تمامــی ایــن امــور نیــاز بــه

کار ترویجــی و آمــوزش دارد؛ در کشــور مــا تعداد

زیادی شبکههای رادیویی و تلویزیونی وجود دارد
که میتوان از آنها جهت اطالعرسانی و آموزش

به کشاورزان استفاده کرد.

ایــن فعــال صنعــت زنبــورداری افــزود :در

حقیقت ،تنها حشرهای که از خطر سمپاشیهای
بیرویه در امان مانده ،همین زنبورعســل اســت

و امــروز دیگــر مانند گذشــته نمیتوان در باغات،
ســنجاقک و پروانههــا را یافــت و نســل آنهــا به
واســطه همین سمپاشــیهای بیرویه و غیرمفید

رو به نابودی رفته است.

وی در انتهــا افــزود :آنچــه امــروز بر ســر صنعت
زنبورداری آمده است ،حاکی از حال بد آن دارد؛

بهخصــوص در بحــث پرداخــت  9درصــدی ارزش

افزوده که زنبوردار توان پرداخت آن را ندارد.

نــدارد و در راســتای حمایــت از اقشــار با درآمد متوســط

و کمدرآمــد جامعــه اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،اواخــر
اســفندماه ســال  ،۱۴۰۰رئیسجمهــوری در بازدیــدی

ســرزده به ســراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی

جــدی ،فرمانــی  ۸مــادهای را دربــاره مســئله خــودرو و

ساماندهی بازار خودرو صادر کرد .یکی از بندهای مهم
این دستور  ۸مادهای فراهمسازی زمینه واردات خودرو

به کشور ظرف حداکثر سه ماه بود.

همه این موارد در حالی است که در روزهای اخیر

بعــد از پیگیریهــای دولت ســیزدهم بــرای ایجاد تعادل
در بازار خودرو کشــور برخی ابهامات در مســیر واردات

خودرو مطرح شده است.

بررسیهای وزارت صنعت ،نشان میدهد با توجه

به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت شــدن تراز تجاری
کشــور مشــکل خاصی برای تأمین ارز واردات خودرو در
سال جاری وجود نخواهد داشت .همچنین بعد از گذار
از دوره کرونــا عمــا ًشــاهد افزایــش قابــل توجــه قیمــت
نفــت و ارزآوری نســبتا ً مناســب ایــن حــوزه بــرای تأمیــن

نیازهای ارزی مرتبط با کاالهای اساســی موردنیاز کشور

نیــز هســتیم .بــر اســاس ارزیابــی انجامشــده در وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی برای واردات

خودرو در ســال جاری حدود  ۱.۵میلیارد دالر میباشــد.

با توجه به اعالم بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه

نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی :دولت ،اقدامی برای افزایش تراز تجاری
انجام نداده است
نایــب رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت

کشــاورزی ،بــا تاکیــد بــر افزایــش تــراز تجــاری
ایــران در حوزه کشــاورزی ،گفــت که تراز تجاری
ما با برخی کشــورهای پیرامونی باال رفته اســت

امــا دولــت اقــدام و سیاســتی بــرای افزایش تراز

تجــاری انجــام نــداده اســت کــه بتــوان نتایج آن

در محصوالت کشاورزی را افزایش بدهیم.

گذشــته را پیــدا نکــرده اســت چــرا کــه بــا ســقوط

روسیه با حدود  150میلیون نفر جمعیت روزانه

دریافــت ایــن یارانههــا ،صــادرات ســیب را آغــاز

همچنیــن اشــتیاق در تولیــد برخــی از محصوالت

بــا توجــه بــه کاهش قیمت این محصول در شــب

نتیجه توانستیم مازاد تولید را صادر و تراز تجاری

وی بــا اشــاره بــه انتظارات بخــش خصوصی

صــادرات اســت باید تعــداد کانتینرهــای یخچالی

سازمان توسعه تجارت اعالم کرده است ،در برههای که

یارانههای بخش خصوصی بهدســت آنها برســاند

بــه عنوان متولی صــادرات محصوالت کشــاورزی

اســت بــه نظر میرســد واردات خــودرو در قبال صادرات

کیفیت بستهبندیها انجام نداده است.

کارشناسیتر باشد.

شدهاند) از اینرو الزم است که تجار ایرانی برای

صدرالدیــن نیاورانــی در گفتوگــو بــا ایلنــا،

کشــاورزی باعــث افزایــش تولیــد آنهــا شــد و در

دســتورالعمل ورود کانتینرهــای یخچالــی صــادر

نظــر میرســد میتــوان بــه ســمت راهحلهــای جایگزین

از ایــران  3هــزار تن میوه و ترهبار صادر میشــود

از بازار روسیه را تصاحب کنیم.

میوه فصلی است از ابتدای فصل صادرات گیالس

نیاورانــی بــا بیان اینکه روند صادرات میوه و

کردند اما با عناوین مختلف این یارانه حذف شد.

و قطعــات اســت .بــا توجــه بــه وجــود ابهاماتــی در مــورد

به این کشور صادر میشود این در حالیست که

با این کشور را ندارند و از آنجاییکه روسها دالر

تصاحب بازار روسیه برنامهریزی بلندمدت کنند.

عید سرعت بیشتری به خود گرفت.

آن را دریافــت نکردنــد؛ صادرکننــدگان بــه امیــد

البته یکی از اشکاالتی که هنوز در مسیر واردات خودرو

پــس حجــم صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه

ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره بــه آغاز فصل

افــزود :بــاال رفتــن نــرخ در یــک ســال گذشــته و

کشور انجامشده و برنامهریزی برای واردات حداکثر ۱.۵

باقیمانده اســت بحــث واردات در قبال صادرات خودرو

رســیده اســت اما در عمل شــاهد عملیاتی شدن

و زردآلو شروع میشود؛ همچنین صادرات کیوی

بیش از  ۵۰میلیارد دالر واردات از طریق مبادی رســمی

ســایر محصوالت کشاورزی به روسیه ادامه دارد،

یــا یورویــی ندارند که با تجارت کنند (تحریم ارزی

را اعالم کرد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال گذشته

ایــران بیــش از  100تــا  120کانتینر میــوه و ترهبار

ارزش روبــل تاجــران ایرانی ،تمایلی برای صادرات

صــادرات میوههــای ســردرختی ،گفــت :صــادرات

خودرو برای ساماندهی بازار خودرو کشور امیدوار بود.

صادرات ســیب وضع شــد اما هنوز صادرکنندگان

بــه گفتــه وی؛ از گوشــه و کنــار خبرهایــی

آن نبودیم.

بــوده اســت ،میتــوان بــه اجرایــی شــدن طــرح واردات

میلیــارد دالر خــودرو خارجــی بــرای تنظیــم بــازار آشــفته
خودرو عمال ًفشــار خاصی به بازار ارز نیز وارد نمیکند.

افزود :بازار روســیه جذابیت صادراتی در ســنوات

مبنــی بر تهاتر محصوالت کشــاورزی به گوش ما

نیمــا ،طــی ســال جاری تاکنون عرضــه ارز بیش از تقاضا

نایــب رئیــس اتحادیــه ملــی بــا اشــاره بــه

افزایــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ،گفــت :امــارات

حــدود  9میلیــون نفــر جمعیــت دارد و روزانــه از

روســیه قابل توجه نیســت و باید ســهم بیشتری

بــرای حمایــت از توســعه صــادرات ،گفــت :دولــت
ایــن یارانههــا بــه نوعــی مشــوقهای صادراتــی
محســوب میشــوند ماننــد یارانههایــی کــه بــرای

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه

وجــود بازارهــای جــدی برای واردات قطعــات و خودرو به

نشــده اســت ،گفت :دولت اگر خواهان افزایش

در ایــن مســیر حرکــت کرد .در همیــن زمینه اخیر رئیس

را افزایــش بدهــد؛ همچنیــن وزارت کشــاورزی

تنظیم بازار خودرو به واسطه ارز با چالش جدی روبهرو

اقدامی برای اعطای یارانه حمل هوایی و افزایش

محصــوالت مزیــتدار همچــون تولیــدات دانشبنیــان،

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
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ترانزیت ،محوریت اصلی
ایران در منطقه است
معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجه

تاکیــد کــرد که محوریت اصلــی ما در منطقه به صورت

ویژه بر روی مسئله ترانزیت است.

مهدی صفری در آیین اختتامیه نخستین همایش

ملــی توســعه ســرمایهگذاری در شــیراز اظهــار کــرد:

محوریــت اصلــی ایــران در منطقــه بــه صــورت ویــژه بــر
روی مســاله ترانزیــت اســت و اگــر بتوانیــم این موضوع

را در حملونقــل و ترانزیــت فراهــم کنیــم ،میتوانیــم

فضــای بســیار خوبــی در صــادرات و همچنیــن واردات
از کشــورهای مختلــف بــه کشــور خودمــان و ترانزیــت

بــه کشــورهای دیگــر همچون شــمالی ،جنوبــی ،غربی و
شرقی را فراهم کنیم.

او بــا اشــاره به اینکه دسترســی ما بــه کریدورهای

مختلــف فراهــم اســت ،گفــت :دربــاره صــادرات بــه
کشــورهای همســایه کــه جــزو اولویــت اول مــا اســت،

وزارت خارجــه در  4ماهــه اول ســال گذشــته ،توانســته
است  ۴۰درصد صادرات را به کشورهای آسیای مرکزی

و قفقاز و به روســیه ایجاد کند این در حالی اســت که

تا پایان شــهریور در راســتای افزایــش درصد صادرات از

ایــن منطقــه عملیات ریلگــذاری  ۲۲کیلومتــری منطقه
آزاد کاسپین انجام میشود.

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه

ادامه داد :باتوجه به رشد صادرات ما در آسیای مرکزی

در صورتــی کــه بــا کمبــود واگــن قطــار مواجــه نبودیــم،
میتوانستیم این رشد را به  ۲۰۰درصد برسانیم .این در

حالی است که تنها برای کشور تاجیکستان در صادرات
با کمبود  ۲هزار واگن قطار مواجهایم.

صفــری عنــوان کــرد :کریــدور شــمال بــه جنــوب از

طریق قزاقســتان فرصت خوبی برای کشــور ایجاد کرده
اســت که بتوانیم مشــکالت عبوری دریایی را رفع کنیم

و باتوجــه بــه مذاکــرات انجام شــده در آینــده میتوانیم

ترانزیــت کاالهــای بیــن یــک تــا  ۵میلیــون تــن را بــه
کشورهایی همچون هند را محقق کنیم.

او بــا بیــان اینکــه کریدورهــای جنوبــی کشــور بــه

کشورهایی همچون عمان ،امارات ،قطر ،آسیای مرکزی

ترکیــه و قفقــاز شــکل گرفتــه و مســیر صــادرات انجــام
میشــود ،افزود :در این راســتا تالش کردیم گمرکات از

بازه زمانی  ۴ساعت به  ۱۲و  ۲۴ساعته برسانیم.

او خاطرنشان کرد :در کشور عراق باتوجه به نقطه

مــرزی زیادی کــه وجود دارد تبادالت زیــادی داریم ،این

میــزان تبــادالت ســال گذشــته  ۱۴میلیارد بود و امســال

در تالشــیم تــا آن را بــه  ۲۰میلیــارد برســانیم .همچنین
با کشــور ترکیه نیز در ســال گذشــته  ۱۱میلیارد تبادالت

تجــاری صــورت گرفــت کــه ایــن میــزان تنهــا مربــوط بــه

کاالهای غیر نفتی است.

این مقام مســئول در ادامه ســخنان خود به حوزه

ســرمایهگذاری اشــاره و بیــان کــرد :قــرارداد  ۲۵ســاله

کشــور بــا چین بســیار روشــن اســت و موضوعــی که ما

در نظر داریم ســرمایهگذاری کشــور چین در پروژههای
کشور است و یکی از مهمترین موارد ،روابط گردشگری

چین با کشور است که میتواند بسیار فعال باشد.

صفــری افــزود :یکــی از اهداف مدنظر مــا در حوزه

گردشــگری اســتان فارس و شــهر شــیراز است و باتوجه

بــه رایزنیهــای انجــام شــده بــا حــوزه گردشــگری امکان
سفر گردشگران چینی به کشور محقق خواهد شد.

او اضافــه کــرد :ســاالنه  ۸۵۰میلیــون دالر مــواد

اولیــه دارو از هنــد و  ۵۵۰میلیــون دالر از چیــن وارد
کشور میشود و در صورتی که بر روی فرموالسیون این

داروهــا کار شــود میتــوان با گامهــای رو به جلو در این
حــوزه خودکفــا بشــویم و باتوجه به امکاناتی که اســتان

فــارس در حــوزه تولیــد دارو دارد بایســتی ایــن امــکان

فراهم بشود.

معــاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه

در ادامــه بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص

شــرکتهای دانشبنیــان اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن
راســتا شــرکتهای دانشبنیان که امکان صادرات برای

آنهــا فراهم باشــد بــه نمایندگیها معرفی شــوند تا کاال

و محصوالت مورد نیاز کشورهای هدف را تأمین کنند.

سهم 17درصدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از سرمایهگذاری خارجی
مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی

ســرمایهگذاری شــده که مجموع آن به  100هزار

واحدهــای تولیــدی فعــال در مناطــق آزاد و ویــژه

اعــام کــرد کــه  148میلیــون دالر در مناطق آزاد

او بــا اشــاره بــه وضــع معامــات در مناطــق

واحــد آن در مناطــق آزاد و  754واحــد آن در

معامالت ملکی بســیاری شــکل گرفته و در ابهام

از  47هــزار واحــد صنفــی مســتقر هســتند و 2

مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویــژه اقتصــادی

و  15میلیون دالر در مناطق ویژه سرمایهگذاری

شــده که در مجموع به  163میلیون دالر رســید

کــه  17درصــد کل ســرمایهگذاری خارجی کشــور
در سال  1400را به خود اختصاص داده است.

میلیارد سرمایهگذاری داخلی میرسد.

آزاد خاطرنشــان کــرد :در ســالهای گذشــته
قــرار داشــت که با بررســیهای حقوقــی به آنها

رسیدگی شد.

مناطــق ویــژه اقتصادی واقع شــده اســت و بیش

مالیات بر ارزش افزوده مهاجرت

هزار و  300واحد خدماتی تخصصی مانند پولی،

لجستیکی و بانکی فعالیت میکنند.

بــه گــزارش عصــر اقتصاد ،ســعید محمد در

دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ

و کشــاورزی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در

گذشــته تاکنــون  10میلیــون و  800هــزار متــر بــه

بــه  592هــزار میلیــارد تومان رســید که  47هزار

حاشــیه آییــن افتتــاح  82طرح صنعتــی ،عمرانی

اولیــن نشســت خبــری خــود در جمــع خبرنگاران
اظهــار کــرد :بر اســاس آمارها صــادرات از مناطق
آزاد بــه خــارج از مرزهــای کشــور یــک میلیــارد و

واحدهــای مســتقر در مناطق آزاد در ســال 1400

ارزش  83هــزار میلیــارد تومان که نزدیک به رقم

میلیــارد تومــان آن در مناطــق آزاد و  545هــزار

و قضایی به نفع مناطق آزاد برگشــته اســت و در

دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری ـ

بودجه عمرانی کشور است با روشهای حقوقی

میلیارد تومان آن در مناطق ویژه اقتصادی بود.

صنعتــی و ویژه اقتصادی در خصوص گردشــگری
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سال جاری بیش از این میزان بازخواهد گشت.

سال  1400مجموعا ً به  15میلیارد و  700میلیون

دالر رســیده اســت کــه البتــه ایــن آمارهــا شــامل
ترانزیتهای انجامشــده نمیشود و تماما ً مربوط

جهــان بیــش از  5هزار و  700منطقه آزاد و ویژه

و  900هــزار گردشــگر بــه ایــن محدودههــا ســفر

توجــه بــه سیاســتهای توســعهای  8منطقه آزاد

پیــش از آغــاز کرونــا رشــد  30درصــدی را نشــان

او افــزود :بــا وجود تمام اخبــار کذب مبنی بر

قصــر شــیرین ،مهــران ،بوشــهر ،زابــل و اینچــه

در ســال  1400شــاهد یــک میلیــارد و  106میلیــون

منطقــه ویــژه اقتصــادی داریــم و  46منطقه دیگر

میلیــارد و  600میلیــون دالر انجامشــده کــه در

به تولیدات مناطق است.

ســکوی وارداتی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دالر در مناطــق آزاد و ســه میلیــارد و  590میلیون

ســعید محمــد با بیــان اینکه در  150کشــور

اقتصــادی وجــود دارد ،تصریــح کــرد :در ایــران بــا

در کشــور داریــم کــه  7منطقــه از جملــه اردبیل،
برون نیز مصوب و در حال راهاندازی اســت33 ،

نیز باید ایجاد شود.

دالر در مناطق ویژه اقتصادی بودیم که مجموع آن

او بــا بیــان اینکــه ظرفیــت بســیاری در ایــن

مشــاور رئیسجمهــوری تاکیــد کــرد :تــراز

کل هزینههــای توســعه ای و زیرســاختی توســط

به چهار میلیارد و  700میلیون دالر رسیده است.

تجاری در مناطق ویژه اقتصادی در ســال 1400
بــه  11میلیــارد دالر رســید البتــه در مناطــق آزاد

مناطق وجود دارد  ،خاطرنشــان کرد 10 :درصد از

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تامین میشود
و  90درصــد دیگــر از ســوی بخش خصوصی و در

ایــن تــراز منفــی اســت ،امــا فاصلــه  10میلیــون

عــوض یــک واحد هزینــه 9 ،واحد ســرمایهگذاری

میلیــون دالر منفی بود؛ ولی با برنامهریزیهای

مشــاور رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه در

دالری دارد؛ ایــن رقــم در ســال  95حــدود 900
صــورت گرفته در ســال  1401تــراز تجاری مثبت
خواهد شد.

 100هزار میلیارد سرمایهگذاری
در مناطق آزاد

ســعید محمــد در خصــوص ســرمایهگذاری

در ایــن مناطــق در ســال  1400تصریــح کــرد36 :
هــزار میلیــارد تومان در مناطــق آزاد تجاری و 64

هــزار میلیــارد تومــان در مناطــق ویــژه اقتصــادی

بخش خصوصی است.

ســال گذشته دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد
و ویــژه اقتصــادی  6هــزار و  370میلیــارد تومــان
هزینــه توســعه زیرســاختها شــامل حملونقــل

عمــران منطقــهای گردشــگری صنعــت و معدن را
انجــام داده اســت ،اظهــار کــرد :در زمینــه ایجــاد

شــغل  531هزار شــغل مســتقیم ایجاد شده که

 360هــزار شــغل مربــوط مناطــق آزاد و  171هزار

شغل مربوط به مناطق ویژه اقتصادی است.

ســعید محمــد تصریح کــرد 2 :هــزار و 530

مناطق آزاد کشور شود.

اخیرا این مزایا منتشــر شــده اســت و شامل قرار

اقتصــادی مســتقر هســتند کــه یــک هــزار و 770

و تجارت ،خودروی برقی به صورت نامحدود وارد

او خاطرنشــان کــرد :ارزش تولیــدات

صنعتی و ویژه اقتصادی افزود :از شــهریور ســال

تعیین شــیوهنامه از ســوی وزارت صنعت ،معدن

قابل تمدید هم هســت و یک ســری مزایای ویژه

در مناطق آزاد نیز گفت :نوروز امسال  4میلیون
کردنــد کــه ایــن رقم نســبت به نوروز ســال  98و

میدهد.

خودروهای برقی به مناطق آزاد
وارد میشوند

سعید محمد با بیان اینکه بعد از ممنوعیت

واردات خــودرو در ســال  ،1397مناطــق آزاد نیــز

وارداتی نداشــت ،تصریح کرد :در این ســالها با

مشــکل خــودرو مواجهه بودیم کــه چهره کیش و

قشم به عنوان جزایر گردشگری را خراب کرد.

او با بیان اینکه از واردات سالهای گذشته

حــدود  2هــزار و  500خــودرو در اختیار ســازمان
امــوال تملیکــی قــرار داشــت ،تاکیــد کــرد :پیگیــر
بودیم تا با صدور رای دادگاه مبنی بر عدم امکان

استفاده این خودروها در سرزمین اصلی بتوانیم

سرمایهگذاران را به دنبال دارد

ســعید محمــد اظهــار کــرد :اکنــون مناطــق

آزاد  20ســال و مناطــق ویــژه اقتصــادی  13ســال

معافیــت مالیاتــی و گمرکــی دارنــد ،اما دی ســال

گذشــته قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــاری

تصویــب شــد که مشــکالت فراوانــی را از جمله 2

برابر شدن مالیات را به دنبال داشت.

او بــا بیــان اینکه به دنبال اصالح این قانون

هســتیم ،گفــت :در صورتــی کــه ایــن رونــد ادامه

داشــته باشد ،امکان کوچ سرمایهگذاران افزایش

مییابــد ،زیــرا بــه عنوان مثــال امــارات مزیت 50

ســال معافیــت مالیاتــی ،اعطــای زمیــن رایــگان و
اعطای تســهیالت ارزی معادل  90درصد سرمایه
مورد نیاز را ارائه می دهد.

مشــاور رئیسجمهــوری همچنیــن دربــاره

احداث مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه
نیز گفت :تفاهمنامههایی در این زمینه با قطر،

ارمنســتان و عمــان نهایــی شــده اســت کــه بــه

زودی به امضا خواهد رســید و همچنین از ســوی

روسیه ،سوریه و اقلیم کردستان برای راهاندازی

مناطق آزاد مشترک عالقهمندیهایی وجود دارد.
ســعید محمــد در پاســخ بــه ســوال

عصــر اقتصــاد مبنــی بــر اینکــه بعــد از کاهــش
معافیتهــای مالیاتــی ایــن مناطــق وضــع جــذب

سرمایه در این مناطق چه تغییری داشته است؟
گفت :مناطق معاف از مالیات هســتند و مالیات

برعملکرد معاف است و معافیت مالیاتی عملکرد

از آنهــا در مناطــق آزاد بهــره ببریــم که موافقت

مــا دچــار خدشــه نشــده و مالیــات ارزش افــزوده

و نیــاز بــه تامیــن خــودرو در جریان جــام جهانی،

این موضوع پیگیری کردیم.

اولیه نیز کسب شد ،اما با توجه به زمانبر بودن
درخواســت کردیم که خودرو را به طور مســتقیم

به مناطق آزاد وارد کنند.

بیشــتر محــل ســوال بوده اســت که ما بــرای لغو
او ادامــه داد :ایــن امــر باعــث کاهــش

ســرمایهگذاری میشــود و کشــورهای اطــراف مــا

مشــاور رئیسجمهوری او گفت :در  2هفته

مزیتهــای رقابتیشــون خیلــی بیشــتر از مناطــق

مــورد تاییــد قــرار گرفــت و مقــرر شــد کــه پس از

کــه معــاف از مالیــات اســت و البتــه ایــن موضوع

گذشــته واردات خــودرو در هیــات دولت مطرح و

آزاد ماســت مثــا کشــور امــارات  ۵۰ســال اســت

تــری هــم بــرای کشــور امــارات لحاظ میشــود که
دادن ضریــب رایــگان در اختیــار ســرمایهگذاران
ایرانــی اســت و بــا توجــه به ایــن اتفاقاتــی که در

امــارات و ترکیــه مــی افتــد؛ همیــن کــه  90درصد
ســرمایهگذاری را تســهیالت ارزی بــه آنهــا
میدهــد ،باعــث میشــود فعــاالن اقتصــادی در

شرایط سختی که در کشور ما تجربه میکنند به
کشورهای اطراف کوچ کنند.

مشاور رئیسجمهوری تاکید کرد :وظیفه ما

این اســت که در همه حال با ســختیها بجنگیم
و مشــکالت را حل کنیم و شــرایط خاص و خوبی
را بــرای ســرمایهگذاران خودمــان فراهــم کنیــم و

از طرفــی ســرمایهگذاران با ارق ایرانــی که دارند،
بماننــد و ســختیها را تحمــل کننــد و البتــه فکــر

میکنــم مــا خیلی هنــوز کاهش ســرمایهگذاری را
حس نکردیم.

ســعید محمــد در پایان با بیان اینکه ســعی

میکنیــم بــا همــکاری و هماهنگــی بــا بخــش

خصوصــی از ایــن موضــوع جلوگیــری کنیــم و از

طرفــی هــم دیدگاههــای جزیــره آب را مدیریــت
کنیم و آسیبی به کارهای اقتصادی نزنیم ،اعالم

کــرد :امــروز  ۶هــزار  ۱۰۰میلیارد تومــن افتتاحیه

داشــتیم و همیــن اعــداد و ارقــام در حــال انجــام
هســت و ما تا پایان امســال هر  ۳ماه یکبار یک

افتتاحیه سنگین خواهیم داشت.

گفتنــی اســت؛ بــا حضــور ویدئوکنفرانســی

رئیــس جمهــور  82پــروژه صنعتــی ،عمرانــی و

کشــاورزی بــا بیــش از  61هــزار میلیــارد ریــال
سرمایه گذاری در  5منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی

قشــم ،ارس ،کیــش ،انزلی و ماکــو و مناطق ویژه

اقتصــادی پارســیان ،ســهالن ،بوشــهر ،لرســتان،

المــرد ،بجنــورد و نمیــن بــه صــورت همزمــان بــه
بهرهبرداری رسید.

ایــن طرحها شــامل  39طــرح صنعتی39 ،

طرح عمرانی و  4طرح کشاورزی با سرمایهگذاری

بیــش از  61هــزار میلیــارد ریــال (بخــش دولتی و
خصوصــی) و اشــتغالزایی بیــش از  8هــزار نفــر

(مستقیم و غیرمستقیم) است.

صفری خاطرنشــان کرد :این موضوع محقق شــده

اســت تــا پایــان شــهریور ســال جــاری بــرای  ۷۰۰تا ۸۰۰

شرکت دانشبنیان که توانایی صادرات محصوالت خود
را دارند ،مقدمات الزم انجام شود.

تاکید وزیر نیرو بر پیگیری
توافقهای قبلی ایران و
جمهوری آذربایجان
وزیــر نیــرو در دیــدار بــا معــاون نخســت وزیــر

جمهــوری آذربایجــان ،بــر پیگیــری توافقهــای قبلــی و
گسترش روابط دو کشور تاکید کرد.

رئیسی :تولید دانشبنیان میتواند موجب توسعه شود
رئیسجمهــوری بــا تاکید بــه اینکه مســاله تولید

اشــتغال بهــره گیری کنیــم؛ چراکه اشــتغالزایی

رئیسجمهــوری خاطرنشــان کــرد :مــردم

کــه مســاله تولیــد آن هــم تولیــد برپایــه علــم و

او با اشاره به اینکه مساله مردم ،خواستهها

بود که در مقابل بدخواهان ،معاندان و منافقین

در اســتان یــک مســاله مهــم اســت ،اظهــار کــرد

فناوری باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تولید

دانشبنیان می تواند موجب توسعه شود.

جزء برنامههای محوری دولت است.

و معیشــت مــردم بــرای دولــت نکتــهای محــوری
اســت ،تصریح کرد :همانگونه که در بحث کرونا

بــه گــزارش ایســنا ،آیــتهللا ســیدابراهیم

همــکاری مــردم موجــب شــد بــه نتایــج مطلــوب

ایثارگران و خانواده شهدای مهاباد اظهارکرد :باید

همراهی مردم گامهای زیربنایی را در برای رشد

رئیســی در مراســم دیدار با اقشار مختلف مردم،
از ظرفیتهای اســتان جهت رفع بیکاری و ایجاد

برســیم ،در زمینــه اقتصــادی نیــز بــا مشــارکت و

اقتصادی ۸درصدی خواهیم برداشت.

منطقــه یــک آزمــون ویژه دادنــد و آن آزمــون این
بــا بصیــرت ایســتادگی کردنــد و آنهــا را ناامیــد
کردند.

از اولویتهای کاری دولت است.

رئیسجمهــوری در مــورد بازگشــایی مرزهــا

فرصــت اســت ،نــه یــک تهدیــد ،بنابرایــن از ایــن

ملی است و این وحدت به خوبی در استان قابل

و بازارچههــای اســتان نیــز یــاد آور شــد :مرز یک
فرصــت بایــد جهــت تبــادل اقتصــادی ،تجــاری و

رئیسی با تاکید بر اینکه فراهم کردن زمینه

ایجــاد زمینــه بــرای تبــادالت مرزی و فعــال کردن

کاری دولت اســت ،خاطرنشــان کرد :بومیگزینی

وی ادامــه داد :بازگشــایی و فعــال کــردن

اشــتغال جوانــان فــارغ التحصیــل از محورهــای

و گزینش از نیروهای کار آمد بومی خود اســتان

قانونمند مورد تاکید دولت است.

رئیســی تصریح کرد :رمز توسعه یافتگی در

تجارت استفاده کرد.

بازارچههــای مــرزی آذربایجــان غربــی بــه صورت

کشــور و رفــع مشــکالت وجود وحدت و انســجام
مشاهده است.

او ادامــه داد :مــردم از دولــت انتظار به حق

دارند و آن ،رفع مشکالت فعلی از جمله اشتغال
اســت کــه دولــت باهمه تــوان در جهــت حل این

مشکل فعال است.

بــه گزارش دیروز پایگاه اطالعرســانی وزارت نیرو،

علیاکبــر محرابیــان در دیــدار بــا شــاهین مصطفییف،
معــاون نخســتوزیر جمهــوری آذربایجان ،کــه در تهران

برگزار شــد ،موضوعهای اصلی و کلیدی توســعه روابط
دو کشــور ایــران و جمهــوی آذربایجــان را مــورد بحــث و

بررسی قرار داد.

در ایــن دیــدار طرفیــن بــا ابــراز عالقه به گســترش

بیــش از پیــش روابــط دو کشــور در حوزههــای مختلف،
ظرفیتهای همکاریها را بســیار مناســب دانسته و در
خصــوص رفع موانع موجود پیشــرفت مشــترک برقآبی

تبادل نظر کردند.

دو طرف همچنین با اشاره به پروژه سنکرونسازی

شــبکههای بــرق ایــران ،روســیه و جمهــوری آذربایجان،
خواستار رفع موانع و اجرای این پروژه شدند.

طرفیــن در ادامــه با بررســی پروژههــای مختلف به

ویــژه پروژههــای ســدهای خداآفریــن و قیــز قلعهســی،
راههای گســترش تجــارت انرژی الکتریکــی فی مابین را

بررسی کردند.

همچنین دو طرف با مرور روند اجرایی توافقها و

پروژههای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان ،بر اراده

خود مبنی بر همکاری موثر و دوستانه در حوزه آبهای

مشترک دو کشور تاکید کردند.

شرکت نفت به تعهدات مسئولیت اجتماعی خود عمل میکند
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران اعالم

زمــان اجــرای پروژههــا حداکثــر اشــتغال در هــر

شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان ،حدود  5هزار

گفــت :هم اکنــون مطالعات این طرح توســعهای

توسعه نیافته است ،توسعه می یابد.

توســعهای ،بــه تمــام تعهــدات خــود در زمینــه

مگر در مواردی که مشــاغل تخصصی اســت تنها

او خاطرنشــان کــرد :در جلســاتی کــه بــا

انجام و حفر  ۱۵حلقه چاه ،بازســازی و نوســازی

نفت ایران تخصیص  ۷۰۰میلیون یورو اعتبار را

کــرد کــه ایــن نهــاد عــاوهبــر اجــرای پروژههــای

مســئولیتهای اجتماعــی مناطــق نفتخیز عمل
میکند.

به گزارش شــرکت ملی نفت ایران ،محسن

اســتانی بایــد متعلق بــه بومیهای منطقه باشــد

در ایــن صــورت بــه کارگیــری نیروهــای غیربومــی

قابل درک و بال اشکال است.

کــرد بلکــه هــر جــا نیــاز بــه خدمــت ،تجــارت،

گرفــت .امیدواریــم بــا مرتفع شــدن موانع شــاهد

اجــرای پروژههــای  EPDو  ،EPCدر قالــب طــرح

فعالیتهــای عمرانــی هــم بــود بایــد اســتفاده از

مکلــف به تامین منابع مالی این تعهدات اســت،
ضمــن ایــن کــه درخواســت میشــود کــه پروژهها

و ریزپروژههــای مرتبــط بــه ایــن تعهــدات شــتاب

بگیرند.

او با تاکید بر این موضوع که سهم اشتغال

بومــی نبایــد نادیــده گرفته شــود ،اظهار کــرد :در

جنوب برگزار شــد ،موانع و مشــکالت پیش روی

معــاون وزیــر نفــت تصریــح کرد :نــه تنها در

خجســتهمهر در نشســت بررســی مشکالت شهر

توســعه  ۲۸مخــزن ،ادامــه داد :شــرکت نفــت

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز
پیمانــکاران در حوزههــای مختلف از جمله تامین

اشــتغال بایــد از نیروهــای بومی منطقه اســتفاده

مسجدســلیمان بــا تاکیــد بــر شــتاب بخشــی بــه

میلیارد تومان است که بخشی از آن انجام شد.

ایــن نیروهــای انســانی در اولویــت باشــد؛ حتــی

کاال و پرداختیهــا مــورد بحــث و بررســی قــرار

شتاب در اجرای پروژههای  EPDو  EPCباشیم.

طرح توسعه فاز دوم میدان

الزم اســت کــه ایــن مــوارد در قراردادهایــی کــه با

مسجدسلیمان وارد فاز اجرایی میشود

آن با اعمال جریمه برای پیمانکاران همراه باشد.

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه توافقنامــه

توســعه  5مخــزن کبــود ،بــاالرود ،اللی آســماری،

گســتر بــه منظــور توســعه فــاز دوم میــدان نفتی

پیمانکاران منعقد می شود لحاظ شود و عدول از
خجستهمهر ادامه داد :ارزش سرمایهگذاری

امضا شــده با بنیاد مســتضعفان و شرکت انرژی

اللــی بنگســتان و زیالیــی کــه در حــوزه فعالیــت

مسجدســلیمان بــه ارزش  ۴۰۰میلیــون دالر

و تهیــه نقشــه طــرح جامــع توســعه آن در حــال
برخــی تاسیســات و انجام لرزهنــگاری  3بعدی از

ویژگیهای این طرح است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت ملی

برای بازســازی و نوســازی تاسیسات پیش بینی
کرده است ،تصریح کرد :بخش عمده ای از این

به گفته خجستهمهر ،طرح توسعه فاز دوم

اعتبار به مناطق نفت خیر جنوب تعلق میگیرد

کــه ظرفیتهــای جدیــدی از نــوع مســئولیتهای

قطــع اجــرای پروژههــای مرتبط با میدان مســجد

میدان مسجدســلیمان از جمله طرحهایی اســت
اجتماعــی و آبادانــی را بــه همــراه دارد و از جمله
طرحهــای اولویــت دار و جــدی نفــت بــه شــمار

میرود.

او اظهــار امیدواری کرد که طرح توســعه ای

مسجدســلیمان حداکثر تا پایان ســال جاری وارد
فاز اجرایی شــود؛ زیرا با اجرای این پروژه ،عالوه

بر نگهداشت توان تولید فعلی ،بخشی از میدان
موســوم بــه یــال شــمالی کــه از گذشــته تاکنــون

که با برنامه ریزی مدیرعامل این شرکت به طور
ســلیمان و نوســازی تاسیســات قدیمــی شــتاب
میگیرد.

خجســتهمهر خاطرنشــان کــرد :بازســازی و

نوســازی صرفــا بــه معنای تغییر تاسیســات نیســت

بلکــه به منظور کاهش آالیندگیهایی اســت که به

دلیل قدیمی بودن این تاسیسات وجود دارد از این
رو در کنار بازســازی و نوســازی تاسیسات رسیدگی
به مباحث زیست محیطی نیز مطرح است.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی

 .شنبه  31اردیبهشت  . 1401سال هجدهم  .شماره . 4911

کوتاه از بانک و بیمه

حضور مقتدرانه در بازار
بیمههای انرژی
حسن شریفی ،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

بیمــه ایــران به همــراه ســید علیرضا ســادات میر عضو

هیــات مدیــره  ،محمــد حســین ملکــی سرپرســت اداره

کل بیمههــای اموال  ،مهدی مونســان سرپرســت دفتر
کل مدیــر عامــل و هیات مدیره  ،و یوســفی سرپرســت

مجتمع تخصصی ولیعصر(عجل) از بیست و ششمین

نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
در سایت روزنامه بخوانید:

کــه در محــل دائمــی
بیــن

نمایشــگاههای

المللــی تهــران برگــزار
می شود ،بازدید کرد.

بــه گــزارش روابــط

عمومــی بیمــه ایــران،

حســن

شــریفی

و

گشایش اعتبارات ریالی داخلی برای
تولیدکنندگان در دستور کار شبکه بانکی
بانــک مرکــزی ،بانکهایــی که گشــایش

ظرفیتهای صنعتی استان آذربایجان شرقی

اصلی خود را برای حمایت از بخش خصوصی

تولیــدی بخــش خصوصــی را بــه طــور ویــژه

گشــایش اعتبــاری داخلــی بــرای بنگاههــای

اعتبــارات ریالــی داخلــی بــرای بنگاههــای

دنبال کنند تشویق و حمایت میکند.

بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک مرکزی،

دکتــر علــی صالح آبــادی با حضور در نشســت

تصریــح کــرد :شــبکه بانکــی بایــد موضــوع

تولیــدی بخــش خصوصی را بطــور ویژه دنبال

رئیسکل بانک مرکزی در ادامه با اشــاره

وجــوه بــرای تســهیالت (قبل و بعــد از اعطای

گســترش خدمــات مالــی و بانکــی بــه شــهرداریها و

تاکیــد کــرد :اولویــت اول در بانکهــا ،اعتبــار

بانکها نیز در حال اصالح رویه خود هستند

به گزارش روابط عمومی بانک شــهر ،دکتر ســید محمد

و بخشــنامه بانــک مرکــزی در ایــن بــاره را در

دکتــر صالحآبــادی همچنیــن بــا اشــاره

دکتــر صالحآبــادی همچنیــن وارد کــردن

در ایــن جلســه اســتاندار ،نماینــدگان

میــان بانــک شــهر و

هدفمنــد شــدن اعطــای تســهیالت بانکــی بــه

دانســت و گفــت :تخصیــص ارز بــه کاالهــای

شــورای اســامی نیز دغدغهها ،پیشنهادها و

و دهیاریهــای کشــور،

در استان آذربایجان شرقی اظهار کردند.

ســازمان و مدیــران آن،

ایــن زمینــه اهتمــام ویژه داشــته باشــند حتما

تصریح کرد :شــبکه بانکی موضوع ســرمایه در

با حساسیت ویژه دنبال کند.

بخــش مولــد تولیــد گفــت :بانکهــا بــه ویــژه

بانکهای خصوصی باید در این عرصه ،نقش

بــه موضوع اعتبارســنجی در اعطای تســهیالت
مشتریان است و باید مبنای اعطای تسهیالت
بانکی به مشتریان خوش حساب باشد.

ارز اســکناس ناشــی از صــادرات را بالمانــع
اساســی و مــواد اولیــه کارخانجــات و ماشــین
آالت بنگاههــای تولیــدی جــزو اولویتهــای

دستور کار باید قرار دهند.

امضــاء

تفاهمنامــه

بخــش خصوصــی و نماینــدگان مجلــس

ســازمان

شــهرداریها

برنامههای خود را برای توســعه و رونق تولید

گفت :خوشــبختانه این

هیــأت همــراه ضمــن
بازدیــد از حوزههــای

مختلف نمایشــگاه  ،با حضور در غرفه هلدینگ صنایع

پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا علی عســگری مدیرعامل

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دیدار وگفتگو کرد .

بر اســاس این گزارش  ،هدف از برگزاری بیســت

و ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت ،گاز ،پاالیش

و پتروشــیمی ،ارائــه آخریــن دســتاوردهای علمــی و فن

شتاب «همراه اول» در ثبت درآمد
جذابیت مجامع همراه اول برای سهامداران تکرار میشود
زینب غضنفری

بــا ســایر کشــورها و نیــز رقابــت با شــرکتهای نفتی در
ســطح جهــان ،ایجــاد حــس خــود بــاوری و خــود اتکایــی

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران کــه بــه «همــراه اول»

داخلی جهت انجام مطالعات و تحقیقات در زمینههای

خواهــد آورد ،تــا بــا ارائــه گــزارش از فعالیــت یــک ســاله خــود

محصــوالت ،توســعه اشــتغال در عرصــه صنعــت نفــت،

سهامداران خود را راضی نگه دارد.

بخشهــای مختلــف خصوصی  ،تعاونی و دولتی داخلی

هزار میلیارد ريالی شــد که در مقایســه با ســال  1399رشد 13

آن چه بیش از هر چیز برای ســرمایهگذاران در این حوزه

میلیون ســیمکارت اعتباری فعال هســتند و درآمد به دکلهای

که تضمین بسیار مطمئنی برای سرمایهگذاری بلندمدت تلقی

جــذب  9میلیــون مشــترک جدیــد  ،4Gســرویسدهی

اهمیت دارد ،روند رو به رشــد درآمدهای «همراه اول» اســت

ملی در نیروهای متخصص و مدیران و ســرمایه گذاران

شــناخته میشــود ،ســهامداران خود را هشــتم خرداد گرد هم

میشود و با توجه به  P/Eحدود  9سهام آن ،میتوان به عنوان

اکتشــاف ،اســتخراج ،فــرآوری و توزیــع و صــادرات

به ســرمایهگذاران ،مطابق همیشــه با تقســیم ســود مناســب

شــایان ذکــر اســت که ســهام «همــراه» در بازه زمانــی  3ماهه

گاز و پتروشــیمی و ایجــاد انگیــزه جهت ســرمایه گذاری

جایزه مدیر فعال روابط عمومی
به بیمه رازی تعلق گرفت

اخیــر بازدهــی  37درصــدی را عایــد ســهامداران خود کــرده؛ در

لحظــهای بــه  67میلیــون مشــترک در  ،VLRکســب رتبــه یــک

تولید دیتا در شــبکه موبایل کشــور و ...بخشــی از فرایند رشــد
درآمدزایی شرکت را تشکیل میدهند.

ایــن شــرکت رونــد صعــودی افزایــش درآمدهــا را کمــاکان

این شــرکت در ســال  1400موفق به ثبت سود خالص 49

شــرایطی که بازدهی بازار ســرمایه کشــور در مدت یادشده 25

درصــدی را نشــان میدهــد و ســود خالــص در صورتهای مالی

مطابــق بــا آخریــن گزارش منتشرشــده« ،همــراه اول» در

 1400مبلــغ درآمــد  21هــزار میلیــارد ريــال بــود .بنابراین ،رشــد

کســب کند که در مقایســه با ســال قبل از آن بیانگر رشــد 22

افزایــش نــرخ نیــز بــه آن اضافــه شــود ،شــتاب رشــد مضاعــف

تلفیقی بالغ بر  56هزار میلیارد ريال است.

نکتــه حائــز اهمیت برای ســهامداران میزان تقســیم ســود

باالی «همراه اول» در مجامع ساالنه است؛ نگاهی به مجامع

ســالهای اخیــر نشــان میدهــد که این شــرکت اغلــب بیش از
 90درصــد ســود محقــق شــده را بین ســهامداران خود تقســیم

درصد بوده است.

ســال  1400موفق شــد ،بیش از  298هزار میلیارد ريال درآمد
درصدی است و در مقایسه با سال  1396افزایش جالب توجه

 157درصدی را حکایت میکند.

همزمــان بــا روز ملــی روابط عمومــی و ارتباطات،

دســتاوردهای ناصرالدیــن اســامیفرد مدیــر روابــط

حداقــل  1000ريــال ســود نقــدی بــه ازای هــر ســهم روانه جیب

جایــزه مدیــر فعــال روابــط عمومــی ایــران بــه پــاس
عمومــی و امــور بیــن الملــل بیمــه رازی به این شــرکت

سهامداران شود.

هــزار میلیــارد ريالــی شــد؛ در حالــی کــه در مدت مشــابه ســال
درآمدهــای «همــراه» کماکان ادامهدار خواهــد بود و اگر اندک
خواهد شد.

بررســیها نشــان میدهــد کــه نرخ رشــد درآمد فصــل به فصل

قبــل  18درصــد و همچنیــن ،فصــل بــه فصل مشــابه  40درصد
اســت که این میزان رشــد اثر مطلوبی بر رشــد سود عملیاتی و

کرده است .به همین دلیل است که میل به حضور در مجامع
هزار میلیارد ريالی ،انتظارات بر آن است که در مجمع پیشرو

در سایت روزنامه بخوانید:

ســرمایهگذاری کــم ریســک و بــا بازدهــی مناســب معرفــی کرد.

این شرکت مخابره میکنند.

ادامــه داد و در فروردیــن ســال  1401موفــق بــه ثبــت درآمد 25

شــرکت باالســت و بــا توجــه بــه ســود انباشــته قابــل توجه 56

تعلق گرفت.

خالص شرکت گذاشته و به تبع آن ،سهم سود سهامداران نیز
افزایش یافته است.

عمومــی بیمــه رازی ،در

بیســتمین دوره جایــزه

تــا پایــان ســال « 1400همــراه اول» بالــغ بــر  23میلیــون

ایران و نخستین جشن

مردم دارد که از این تعداد 22 ،میلیون سیمکارت دائمیو 83

صنعــت روابــط عمومی

ســیمکارت دائمــیو  101میلیــون ســیمکارت اعتباری در دســت

ملــی روابــط عمومی که
و بــا حضــور دکتــر

ســعیدرضا عاملــی دبیر شــورای عالی انقــاب فرهنگی
برگــزار شــد از دکتــر ناصرالدین اســامیفرد بــه عنوان

مدیــر فعــال روابــط عمومــی ایــران تقدیــر بــه عمل آمد
و لــوح تقدیــر و تندیــس همایــش مذکــور بــه وی تعلق
گرفت.

حضور مقتدرانه

پرداخت ســود سنواتی سهامداران  ۷شرکت

وی در ادامــه افــزود :شــرکتهای

مدارک برای پرداخت ســود ســنواتی مطالبات

مطالبات ســنواتی و در مرحله بعد حق تقدم

هرچــه ســریعتر ایــن مطالبــات را بــه حســاب

مشتریان (سجام) خبر داد.

در بازار بیمههای انرژی

محمــد باغســتانی بــا اشــاره بــه نامــه

اســتفاده نشــده) ،بیمــه حکمــت صبــا ،بیمــه

پیشکســوتان برگــزار شــد ،مطالعات نویــن عرصه روابط

ناشــران ثبــت شــده نــزد ایــن ســازمان مبنــی

کشــوری ،ســیمان درود ،بــورس انــرژی و

شــرکت کننــدگان توســط کمیتــه علمــی ارزیابــی و از

خبرنــگار پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه (ســنا)

در ایــن همایــش کــه بــه همــت صاحبنظــران و

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه تمامــی

عمومی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین آثار ارسالی

بــر پرداخت مطالبات ســنواتی ســهامداران به

مدیران برتر این صنعت تقدیر شد.

گفــت :تاکنــون مطالبــات ســنواتی هفــت

رتبه برتر روابط عمومی
بانک مسکن در وزارت راه
و شهرسازی
روابــط عمومــی و حوزه مدیریت بانک مســکن در

مراســم گردهمایی سراســری روابط عمومیهای وزارت

راه و شهرسازی موفق به کسب رتبه برتر شد.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بانــک مســکن -

در سایت روزنامه بخوانید:

هیبنــا  ،روابــط عمومــی
و حــوزه مدیریــت بانــک

مســکن

در

روابــط

عمومیهــای

گردهمایــی

مراســم

سراســری

نویــن ،ســرمایه گــذاری صندوق بازنشســتگی
ســرمایهگذاری خوارزمی ،ناشرانی هستند که

ســمات ســود ســنواتی و حــق تقدم اســتفاده

نشده سهامداران آنها را پرداخت کرده است.

سهامداران واریز کنیم.

درخواســت کــرد هر چه ســریعتر ایــن اقدام
ســال  ۱۴۰۱ســود مجامع و مطالبات سنواتی

تمام شــرکتها را از طریق اطالعات سامانه
سجام پرداخت کند.

مدیرعامــل ســمات بــا بیان اینکــه ارائه

گفتنی اســت ،ســامانه جامــع اطالعات

ثبــت نــام و احــراز هویــت تمــام ســهامداران

یکپارچــه ،فراگیــر و ارائه خدمات مطلوب به

خدمــات مطلــوب بــه ســهامداران در گــرو
بــازار ســرمایه در ســامانه ســجام اســت ،از
ســهامدارانی کــه تاکنــون اقــدام بــه ثبت نام

مشــتریان (سجام) با هدف ایجاد سامانهای
ســهامداران بــازار ســرمایه راهانــدازی شــده
است.

رئیس ســازمان خصوصی سازی از نامه

ســایپا بــرای تغییــر وثایــق در راســتای عرضــه

سهام این شرکت در بازار سرمایه خبر داد.

خــودرو را ادغــام کــرده و بــه فــروش برســاند.

وثیقــه شــرکت ســایپا زده شــده اســت .یعنی

گفــت :ایــن یعنــی عمــا وزارت صمــت در

رخ دهــد تــا ســهم دولــت و ســهام نهادهــای

خصوصیســازی در توضیــح نتایــج اقدام فوق
راســتای دســتور رئیــس جمهــور بــرای جــا بــه
جایی وثایق اقدام کرده تا امکان واگذاری این
شرکتها فراهم شود.

دارد کــه ایــن فراینــد بایــد در یــک منظومه ای
غیردولتــی در قالــب بلوکــی ارزنــده باشــد تــا

خریــدار انگیــزه داشــته باشــد در ایــن مزایــده
شرکت کند.

حسین قربانزاده در گفت و گو با ایسنا،

وی ادامه داد :احتماال در هفتههای آتی

خــودرو درحــال پیگیــری اســت ،اظهــار کــرد:

و ...رخ دهــد و در آن میــزان ســهام تودلــی

بــا بیــان اینکــه واگذاری ســهام ســایپا و ایران

تفاهمــی بیــن وزارت صمــت و وزارت اقتصــاد

مطــرح شــد و اندکــی پــس از آن رئیــس

عمال وزارت صمت در راســتای دســتور رئیس

تحقــق ایــن موضــوع ضــروری دانســت .ایــن

تا امکان واگذاری این شــرکتها فراهم شود.

بانکها ،اختصاص ســهام درونی خودروسازها

اگر این اتفاق بیوفتد ۱۷ ،درصد ســهام ســایپا

ســازمان آزادســازی ســهام دولتــی در وثیقــه

بــه بازپرداخــت تســهیالت ،اصالحــات و

و حــدود  ۵درصــد ســهام ایران خــودرو واگذار

شــفافیت مالی این شرکتها و تجمیع سهام

طور کلی سهام تودلی سایپا بیشتر است.

خودروســازها و ســهام دولتــی ایــران خــودرو

می شــود که درواقع ســهم دولت است اما به
بــر اســاس ایــن گــزارش حــدود یــک ماه

قبــل موضــوع واگــذاری ســهام شــرکتهای

کنار شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور هستیم،

گفــت :درحــال حاضــر ظرفیــت روشهــای نویــن تامیــن

مالی همانند اوراق صکوک ،اوراق اجاره و اوراق مرابحه

در بانک وجود دارد.

دکتــر احمــدی بــا اشــاره به همــکاری میان بانک شــهر و

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،خاطرنشــان کــرد :آمــاده
ایــم بــه عنــوان بانکــی کــه ارتبــاط و همــکاری نزدیــک با

مدیریــت شــهرها دارد ،ارتباط شــرکتهای دانش بنیان
با شهرداریها و دهیاریها را با هدف گسترش خدمات

رســانی بــه شــهروندان ،رفــع مشــکالت حــوزه مدیریــت

شهری  ،افزایش درآمدهای پایدار و  ...تسهیل کنیم.

نهمیــن

در سایت روزنامه بخوانید:

جشــنواره

ســتارگان روابط عمومی

،موفــق بــه دریافت لوح
ســپاس «ســتاره ملــی

روابط عمومی» شد.

همزمــان بــا فــرا

رســیدن  27اردیبهشت

مــاه و گرامیداشــت هفتــه ارتباطــات و روابــط عمومــی،
جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی و تقدیــر از روابــط

عمومیهــای برتــر ســازمانها و نهادهــا ،عصــر روز
ســه شــنبه  27اردیبهشــت مــاه در مرکــز همایشهــای

در لــوح تقدیــرادارهکل روابطعمومــی و مدیریــت

ســازمان خصوصــی ســازی ســه شــرط را برای

جمهــور بــرای جــا به جایــی وثایق اقــدام کرده

سرمایه گذاری مطمئن و شریک تجاری قابل اعتماد در

با اهدای لوح سپاس و تندیس ،تقدیر به عمل آمد.

وزارت صمــت شــدیدا پیگیــر اســت که ســهام

حســین قربانــزاده ،رئیــس ســازمان

مدیرعامــل بانــک شــهر با تاکید بــر اینکه به عنوان

مدیریــت برنــد بانک ســپه به عنوان روابــط عمومی برتر

دولــت و اصــل ســهام دولت در خودروســازها

از طرف دیگر ســازمان خصوصی سازی اصرار

پرداخت تسهیالت به آنان فکر نمی کنیم.

در ایــن مراســم از اداره کل روابــط عمومــی و

ســایپا و ایــران خــودرو از ســوی وزیــر صمــت

درونــی خودروســازها (تودلــی) ســایپا و ایران

نیز ،نگاه بانکداری سنتی و کالسیک نداشته و فقط به

صداوسیما برگزار شد.

یک اقدام جدید برای بورسی شدن سایپا
مشخص شود .البته چند روز قبل نامه تغییر

کشــور ،تصریح کرد :در خدمت رســانی به شــهرداریها

برنــد بانــک ســپه در

را انجــام دهنــد تــا ایــن شــرکت بتوانــد در

از طریــق اطالعــات ســامانه جامــع اطالعــات

بانکداری حرفه ای و پیشــرفتهای آن در شــبکه بانکی

روابطعمومی و مدیریت

مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی

ســرمایهگذاری پردیــس ( ۲بــار ،یــک مرحلــه

بالندگی روابط میان دوطرف هستیم.

وی با اشاره به تغییر مسیر حرکت بانک شهر به سوی

به گزارش پایگاه اطالعرسانی بانک سپه :ادارهکل

شرکت از طریق سمات به حساب  ۳۶۹هزار

ســهامداران خود هستند که امیدوارم بتوانیم

و درست در حال انجام است ،افزود :هم اکنون شاهد

دریافت لوح سپاس «ستاره ملی روابط عمومی» شد.

مدیرعامــل ســمات خاطرنشــان کــرد:

اوراق بهــادار و تســویه وجــوه (ســمات) از

میان بانک شــهر و شــهرداریها به صورت کامال اصولی

در نهمین جشــنواره ســتارگان روابط عمومی ،موفق به

و یــا احــراز هویت در این ســامانه نکردهاند،

سهامدار واریز شده است.

دکتــر احمــدی بــا بیــان اینکــه افزایــش همکاریها

ادارهکل روابطعمومی و مدیریت برند بانک ســپه

پرداخت سود سنواتی سهامداران  ۷شرکت با سجام
هــم اکنــون  ۳۸شــرکت نیــز در صــف تکمیــل

روی مشکالت شهرها و

ظرفیتهای بانک شهر برای کمک به آنان دارند.

درخشش روابطعمومی بانک
سپه در نهمین جشنواره
ستارگان روابط عمومی

بــه گــزارش روابط

در تــاالر وحــدت تهــران

در سایت روزنامه بخوانید:

اشــرافیت کاملــی بــر

آوری روز در حوزه صنعت نفت و گاز ،گســترش تعامل

و خارجی در صنایع نفت و گاز عنوان شده است.

مدیریــت شــهرها و ایــن بانــک از نیازهــای یکدیگــر؛ از

مهدی احمدی در مراسم

کننــد و بانــک مرکــزی بانکهــای را کــه در

بــه اجــرای طــرح تامین مالــی زنجیــره تولید و

رئیــسکل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه

مدیرعامــل بانــک شــهر با اشــاره بــه درک متقابل

تســهیالت) را غیرمجــاز دانســت و گفــت:

شــورای گفتگوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن

گردش بنگاههای اقتصادی ،صنعتی و تجاری را

دکتــر علــی صالــح آبــادی ،مســدودی

گسترش خدمات بانکی
به شهرداریها و
دهیاریهای سراسر کشور
دهیاریهای سراسر کشور خبر داد.

تشویق و حمایت میکند.

و کشاورزی تبریز ،ضمن ضمن اعالم خبر فوق

تولید ایفا کنند.

دولت است.

کوتاه از بانک و بیمه

صندوق بازنشســتگی کشوری ،ســهام درونی

و ســایپا بــرای عرضــه را ،ســه شــرط واگــذاری
خودروسازان اعالم کرد.

برند بانک سپه که به امضای رئیس جشنواره ستارگان

روابــط عمومــی ایــران رســیده ،آمده اســت« :حرکت رو

بــه تکامــل و تعالــی روابطعمومی در جمهوری اســامی
ایران ،مرهون تالش و اهتمام روابط عمومیهایی است

کــه چون ســتارهای درخشــان در آســمان روابــط عمومی

کشــور درخشــیدهاند و ارزشهــای ارتباطــی و مردمــی
روابــط عمومــی را ترویــج و توســعه دادهانــد ».بــر ایــن
اساس و با عنایت به رأی هیأت داوران و درخشش آن

روابط عمومی در عرصههای مختلف و کسب شایستگی
الزم برای اطالق عنوان «ستاره روابط عمومی» ،به این

وســیله لــوح ســپاس «ســتاره ملــی روابط عمومــی» در
سال  ،1400به آن روابط عمومی اعطاء میشود.

وزارت راه و شهرســازی
موفــق بــه کســب رتبــه

برتــر در بخــش تولیــد

محتــوای چند رســانهای

و متنــی ،تعامــل بــا رســانهها و حضــور در شــبکههای
اجتماعی شد.

در این مراسم از مهدی سندگل نظامی ،مدیر امور

روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مســکن به واسطه

عملکرد این مجموعه با اهدای لوح ،تقدیر شد.

درخواست شرکت دارویی برکت از بانک مرکزی برای خروج از فهرست بدهکاران بانکی
مدیــر عامــل شــرکت گــروه دارویــی برکــت

به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد

درعرصــه تولیــد دارو در کشــور فعالیــت داشــته و

(فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیس

تســهیالت دریافتــی بــه جمــع داراییهــای ایــن

خارج کردن نام این شــرکت دارویی از فهرســت

متخلفین واقعی در حاشیه این جوسازیها را باز

بوده و از روز اول تاســیس تا کنون هیج شــرکت

تفاوت که تســهیالت مذکور توســط بانکها با نرخ

بــه میــزان  ۲۶درصــد مــی باشــد کــه این نســبت،

در نامــهای بــه رئیــس کل بانک مرکزی خواســتار

در متن تقدیر وزیر راه و شهرسازی از مدیر روابط

بدهکاران بانکی شد.

«هنر مردمداری ،آگاهیبخشــی و امید به جامعه

علــی صالــح آبــادی آمــده اســت :اعــام فهرســت

عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن آمده است:

زمینهســاز همدلــی و همزبانــی میان مردم و مســوولین

و اعتــا و ســربلندی ایران اســامی اســت .کــه این مهم

بــا یــاری و همت روابط عمومی مســیر میشــود.با توجه
بــه جمعبنــدی عملکرد آن روابط عمومی در ســال ۱۴۰۰

و به ویژه شــش ماهه دولت مردمی ســیزدهم به پاس
رتبه برتر در بخش تولید محتوای چند رسانهای و متنی

و تعامــل بــا رســانهها و حضــور در شــبکههای اجتماعی
ایــن لــوح ســپاس تقدیــم و از شــما مدیر وظیفهشــناس
کــه بــا تخصــص ،تعهــد و مهــارت الزم کاری ،تــاش در

بهبود مســتمر فعالیتهای روابط عمومی دارید ،تقدیر

و قدردانی مینماید.در پناه مهر الهی همواره در خدمت
به مردم شریف ایران اسالمی موفق و موید باشید».

بــه گــزارش ایرنــا ،در نامــه اکبــر برندگــی به

عمــده بدهــکاران بانکــی طــی روزهــای گذشــته
توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن

هلدینــگ دارویــی برکــت در ایــن فهرســت ،ســوء
برداشتها و واکنشهای غیر واقعی را در سطح

جامعه ایجاد کرده است.

مقرر ،جای سوء استفاده دشمنان و مخفی شدن
گذاشته است.

در بخش دیگری از این نامه آمده اســت که

توســعه اقتصــادی ایــران اســت که در ایــن راه اثر

اســت :تمامــی تســهیالت دریافتــی از بانکهــای

تولیــد و اقتصــاد و کمــک بــه برداشــتن گام در
بخشتریــن اتفــاق ،تخصیــص وام و نقدینگــی به

عرصــه تولیــد و کمــک بــه ارتقــاء رشــد و توســعه
شرکتها و ایجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد

دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند،

معظــم رهبــری در خصــوص تولیــد و اشــتغال

قضــا بــه منظــور صیانــت از حقــوق بیــت المــال و

مردم و ایجاد شفافیت ،کاری پسندیده و ممدوح
اســت اما افشای صرف بدهی مذکور بدون اشاره

خــود از جملــه مالیــات ،بیمــه و  ...در موعد مقرر

رســالت وجــود بانکها ذاتا حضــور در عرصههای

هلدینــگ دارویــی برکت در ادامه نامه آورده

جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه

زیانده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی
اقدام کرده است.

بــود و پرداخــت وام بــه شــرکتهای تولیدی گروه

اســت :هر چنــد اعالم عمده بدهــکاران بانکی که

دومیــن هلدینــگ دارویــی کشــور در صنعــت دارو

دارویــی برکــت در همیــن راســتا بــا منویــات مقام
همسو و منطبق میباشد.

در ایــن نامــه تصریــح شــده اســت :هلدینگ
دارویی برکت متشکل از  ۱۷شرکت عمدتا ًبورسی

و دارای بالــغ بر ۵۰۰هزار ســهامدار می باشــد که

از  ۱۲۰۰میلیــارد تومــان مطالبــات معــوق) بــا ایــن

موثــر بیــش از  ۲۳درصــد بــا توثیــق وثایــق ملکــی

و مالــی بیــش از تســهیالت دریافتــی ،در اختیــار
شــرکتها قرار گرفته اســت و این درحالی اســت

شــرکت گــروه دارویــی برکــت اضافــه کــرده

که مطالبات شرکتهای این هلدینگ از دولت فاقد

خصوصــی و دولتــی صــرف ســرمایه در کــردش

مطالبات موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی

شــرکتهای تولیــدی و ایجــاد زیر ســاخت و اتمام
پروزههای تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن

و داروهای ضد کرونا ،سلول درمانی؛ بایوسیمیالر
و )...جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای

روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی
و نیز اشتغالزایی شده است.

هرگونــه بهره می باشــد .عدم دریافت بموقع این

جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه
به بانکها به منظور دریافت تسهیالت و افزایش

هزینههای مالی شرکتها شده است.

منطقــی و کمتــر از نســبت موجــود در صنعــت
داروی کشور است.

در پایــان نامــه هلدینــگ دارویــی برکــت

تصریــح شــده اســت :ضمــن ابراز تاســف شــدید،
امیدوار اســت با دســتور قاطــع جنابعالی تدبیری

اندیشــه شــود کــه افشــاگریهای انجــام شــده به

جــای مجــازات عمــده بدهــکاران مشــکلدار(که
همیشــه در ســایه ایــن گونــه حاشــیهها پنهــان
مــی شــوند) ،مجموعههــای تولیــدی کشــور نظیــر

طبــق اعالم شــرکت گروه دارویــی برکت ،در

هلدینــگ دارویــی برکــت را کــه با تمرکز بــر تولید

تســهیالت در موعــد مقرر مطابــق مصوبات ارکان

وام یا حضوری موثر در بورس ،حامی مردم بویژه

لیســت مذکــور اشــارهای بــه بازپرداخــت اقســاط

در ایــن نامــه همچنیــن گفتــه شــده کــه

اعتبــاری بانکهــا توســط ایــن هلدینــگ و نبــود

معــادل تســهیالت دریافتــی از بانکهــا میباشــد

در ادامــه ایــن نامــه آمــده اســت :نســبت

مطالبــات شــرکتهای ایــن هلدینــگ از دولــت

هلدینــگ (بــه ارزش دفتــری نــه ارزش روز)

قسط معوق نشده است.

بدون زیان و فاقد هر گونه معوقه در بازپرداخت

بیمــاران در دوران کرونا بوده اســت را زیر ســوال
نبــرده و ناخواســته درگیــر حواشــی و شــایعات
نکنند.

شـــــــــــرکتها واعالنـــــــات
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مشکالت عرضه و تقاضا
عامل نادیده گرفتنهایتک

تولید در مجتمع نفلین سینیت کلیبر با هدف رقابت
در بازار جهانی است
معــاون بهــره بــرداری و اکتشــاف ایمپاســکو

اعالم کرد که هدف مجتمع نفلین سینیت کلیبر

از تولید رقابت در بازار جهانی است.

او در ادامه اهداف به دست آمده دیجینکست

را بــه کارگیــری تکنولوژیهــای زیرســاخت ابــری،

فینتک ،الجسیک و  » ...تلقی کرد.

اجــرا درآمــده ،با هدف رقابــت در بازارهای جهانی

بــه وجــود آیــد ،ســرمایهگذاری و پــول کافــی ایجــاد

دنبال میشود.

میشــود و بعد از آن میتوان در تکنولوژیهای لبه

او در ادامــه تصریــح کــرد :ایــن طــرح در

هم ،انتظار الزم را داشت».

چارچــوب توســعه منطقــه کلیبــر (آذربایجــان

محمدی در ادامه افزود« :اولین کار این است

شــرقی) بــرای اشــتغالزایی بیشــتر و تولیــد بــا

که فکر کنیم ببینیم به چه صورت حس امن نبودن

کیفیت باالســت و به روش ” تر” عملیاتی شــده و

سرمایهگذاری از بین میرود؟!»

اکنون در حال انجام تستهای راهاندازی است.

دیجینکســت بــازوی نوآوری و ســرمایهگذاری

معــاون بهــره بــرداری و اکتشــاف ایمپاســکو

دیجیکاالســت کــه در اســتارتاپهای حــوزه هــوش

در هــر دو زمینــه عرضــه و تقاضــا وجود دارد و این

افشار ،مدیرعامل جوانه ،در این خصوص بنچمارک

 ۱۴۰۰بــا هــدف معرفی اســتارتاپهای این مجموعه

چیــز بــدی نیســت بلکــه چیز خوبی اســت؛ توســعه

در ایــن رویــداد ،مدیــران ارشــد دیجــیکاال،

رویداد دمودی دیجینکســت حضور داشت ،درباره

در ادامه پنل موضوع مهاجرت و مشکالت آن

میســلی ،رکوتــک محصــول خــود را ارائــه کردنــد که

راهحلهــای کــم مصــرف و کمیابتــر در نــوآوری باز

بــاره گفــت کــه مهاجــرت لزومــا بــد نیســت و اتفاقا

و تکنولوژی را دارند.

مطــرح شــد .رئیــس هیاتمدیــره دیجــیکاال در این

فلســفه وجودی دیجینکســت را ســرمایهگذاری در

گاهی هم الزم است.

ارزیابی کرد.

جملــه بایتیــکل ،موزکویــن ،ریــرا ،لوکپوینــت ،ویــرا،
در حوزههــای .مختلــف پوســتی ،کریپتــو ،پزشــکی،

ورزشی و… فعالیت دارند.

پنــل بــا چالــش نــوآوری در کســبوکارهای

معــاون تکنولوژی دیجــی کاال نیز در مورد دور

سعید محمدی در پاسخ به اهداف میسر شده

اینترنتــی بــا حضــور ســعید محمــدی ،رئیــس

اعــام کــرد و گفــت« :من خیلی موافق این نیســتم

دیجینکست از آن جایی شروع شد که کسب و کار

دیجــیکاال ،ســهیل مقــدم معــاون تکنولــوژی

ســهیل مقــدم در خصــوص آینــد ه متصــور بــرای

سرویسدهی ،مخاطبان و حفظ و نگهداشت سطح

دیجینکســت ،آریــن افشــار ،مدیرعامــل جوانــه و

باشد که در همه زمینهها سرویس ارائه میکند».

دیجینکست ابزار بسیار خوبی است».

برگزار شد.

بــودن ازهایتــک (لبــه تکنولــوژی) مخالفــت خــود را
که دور از لبه تکنولوژی هستیم».

دیجیکاال گفت« :میخواهیم دیجیکاال مثل یک لگو

دیجینکست تاکنون گفت« :ایده شروع و راهاندازی

هیاتمدیــره دیجیکاال ،حمید محمــدی ،مدیرعامل

دیجیکاال گســترش یافت و در ابعاد گســترده ،تنوع

دیجــی کاال ،وحیــد فخــر ،معــاون ســرمایهگذاری

گســترده کار ســختی بــود .در ایــن جا متوجه شــدیم

محمــود کریمــی ،مدیرعامــل ســکوی خلــق آینــده

روش عــاوه بــر صیانــت از منافــع دولت به روش

حفــظ مالکیــت واحدهــای معدنــی ،موجــب مــی

گذشــته بــه رقــم حــدود  ۷۸۰۰تــن رســید و میزان

محصول فروخته شده حدود  ۷۴۰۰تن بود.

و فعالیتهــای توســعهای و افزایــش تولیــد در

بخــش خصوصــی منجر به اشــتغالزایی بیشــتر و

کریمنژاد یادآور شــد :کیفیت باالی محصول

جذب نیروی انسانی جدید می شود.

تولیدی در قالب طرح  ۴۰هزارتنی  ،کاهش باطله

او خاطرنشــان کــرد :مجتمــع نفلین ســینیت

را به دنبال دارد و باال بودن بازدهی تولید ،سبب

بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد و تعــداد نیروی

امــر از مزایــای طرح محســوب می شــود که جذب

کلیبر در چارچوب راهبری ایمپاســکو ســال ۱۳۹۶

کاهش گردوغبار ناشی از فرآوری می شود و این
بیشــتر مشــتریان داخلــی و خارجــی را هم بدنبال

انســانی مجتمــع در زمــان واگــذاری  ۴۶نفــر بــوده

خواهد داشت.

اســت کــه بــرای ســرمایهگذاری بــه عمــل آمــده از

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره /114ج ع1401/
شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیزجنوب
شركت بهره برداری نفت وگازگچساران «« سهامی خاص »»

مربوط به خرید  5قلم قطعات ابزاردقیق  -درخواست شماره 140000421

(

نام پروژه

رشته تخصصی مورد نیاز

خدمات نظارت پروژههای زیرساخت
شهرکهای صنعتی استان

راهسازی یا تأسیسات آب و فاضالب یا ساختمانهای مسکونی،
تجاری ،اداری ،صنعتی و نظامی

انجام همزمان ارزیابی کیفی
با تهیه فهرست بلند

چهارمحال و بختیاری  -کدپستی8818613337 :

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

14

1401/03/01

14

1401/03/08

ساعت

تأمین اعتبار

تاریخ

داخلی

1401/03/08 14:30

شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری

(
نوب
ت

نوب

او

ت

ل)
 -2مدت اجرای کار 3 :ماه

دو

 -1محل و مکان اجرای کار : :اهواز -مرکز انتقال نفت شهید چمران

(

آگهیمزایدهعمومی()1001001105000002

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات و بازسازی ایستگاههای پمپاژ آب شهرستان سردشت به شماره فراخوان

زمان بازگشایی

محل

شناسه 1315107 :

م)

فراخوانبرگزاری مناقصهعمومیبصورت یک مرحله ای

سامان ،مجتمع ادارات  -شرکت شهرکهای صنعتی

میباشد.

نوع فراخوان

(( آب امانت فرزندان ماست ،امانتدار باشیم ))

نشانی کارفرما :چهارمحال و بختیاری – شهرکرد -دروازه

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محق ّق

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت

ت

شد و الزم است شرکتکنندگان در صورت عدم عضویت

او

مشاوره مطابق شرایط زیر را با بهرهگیری از سامانهی تدارکات

(ستاد) به آدرس  http://www.setadiran.irانجام خواهد

سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه روز 1401/02/26

ل)

شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر

نوب

شناسه 1320744 :

دریافت اسناد تا ارائهی پیشنهادها و همچنین بازگشایی

پاکتها از طریق درگاه سامانهی تدارکات الکترونیکی دولت

شناسه 1317519 :

شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (خرید  5قلم قطعات ابزاردقیق) به شماره ()2001092660000061
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر
مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/03/01الی
 1401/03/03می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
حداقل امتیاز ارزیابی كیفی  55امتیاز می باشد.
كاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزی وزارت نفت ()AVLدر اولویت میباشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :تاریخ 1401/03/18 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :تاریخ 1401/04/04 :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :آدرس  :گچساران  -فلكه هللا  -شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران  -تلفن 074 - 31921595 – 32224411 :
مرکز تماس سامانه ستاد 021-41934 :
انتشار نوبت اول  1401/02/27 :نوبت دوم 1401/02/31 :
دفتر ثبت نام سامانه ستاد  88969737 :و 85193768

قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی

الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیهی مراحل برگزاری از

میــزان تولیــد کنســانتره نفلیــن ســینیت در ســال

شــود وضعیــت اقتصــادی مجتمعهــا بهبــود یافته

آگـــهی فراخـــــــوان مشـاوره

دارد به استناد قوانین و مقررات معامالت دولتی ،فراخوان

خصوصــی بــود .آمارهــای اعالمــی حاکــی اســت،

ت

کســبوکار به صورت مشــابه در هر صنعتی معنی

تعــدادی از ســرمایه گــذاران و  ۱۴اســتارتاپ از

به گزارش عصر اقتصاد ،حمید محمدی که در

قانون و دیگر بســتر ســازی برای مشــارکت بخش

دو

را مثبــت تلقــی کرد و گفت« :به نظر من بنچمارک

و جذب سرمایه در هتل پارسیان اوین برگزار شد.

پیدا میکند».

راهبری مجتمعهای تابعه خود اقدام کرده است.

م)

کســبوکارها به صورت مشــابه ادامه یافت و آرین

بزرگ هســتند و امــکان پرداختن هزینههای گزاف

واگــذاری دو هــدف را دنبال می کرد  ،یکی رعایت

سرمایهگذاری میکند.

رویــداد دمودی دیجینکســت  ۲۸اردیبهشــت

دســته از نیازها در بســترهایی شکل میگیرند که

دولتــی منــع ســرمایهگذاری داشــت و بــا برنامــه

نوب
(

شــدن تکنولوژیهایتــک تاکیــد کــرد که مشــکالتی

اظهار کرد :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مصنوعــی ،پلتفرمهــای ابــری و رباتیــک تحقیــق و

مدیرعامــل دیجیکاال درباره دلیل کمتر دیده

اجــرای طــرح  ۴۰هزارتنــی تولید کنســانتره نفلین

بــه گفتــه کریمنــژاد ،ایمپاســکو در ایــن

مــواد معدنــی ایــران بــا بخــش خصوصی بــه مورد

وجــود نــدارد اظهــار کرد« :اگر این احســاس امنیت

پنــل بــا موضــوع بنچمــارک و توســعه

به گزارش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

ســینیت کلیبر که با هدایت شــرکت تهیه و تولید

بیــان اینکــه امنیــت ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه

اشتغال زایی نسبت به جذب سرمایه گذار بخش

ادامه افزود :طبق اصل  ۴۴قانون اساســی بخش

بــر توســعه مناطق کمتر توســعه یافتــه و افزایش
خصوصــی بــه منظور اســتخراج و فروش معادن و

ایران ،خدایار کریمنژاد با بیان این مطلب گفت:

در پایــان رئیــس هیاتمدیــره دیجــیکاال بــا

( ایمپاســکو) در چارچــوب سیاســت دولت ،مبنی

سوی راهبر سال  ۱۴۰۰به  ۹۰نفر افزایش یافت.

معاون بهره برداری و اکتشــاف ایمپاســکو در

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

نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک اقدام نمایند.

 2001005390000026را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات

 -3نام دستگاه نظارت :اداره عملیات کاال

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .ضمنا تمام اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاي الکترونیکی (مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد) پيشنهاد دهنده برسد

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :مطابق جدول پایین صفحه بصورت یک یا ترکیبی از

الکترونیکی اقدام نمایند و جهت عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره  021-1456تماس حاصل فرمایند.

شماره  5069/123402مورخ  94/9/22هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا

نسبت به تکمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام و اصل پاکت الف

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای

و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1401/02/31می باشد.

مبلغ برآورد اولیه مدت اجرا

موضوع مناقصه
تهیه تجهیزات و بازسازی ایستگاههای پمپاژ
آب شهرستان سردشت

(ریال)

(ماه)

7،084،816،868

1

تضمین شرکت

در مناقصه (ریال)

صالحیت های مورد نیاز

ضمانت نامه های مندرج در بند های الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ ماده  4آیین نامه تضمین معامالت دولتی به

قیمت اسناد مناقصه (ریال)

کلیه تامین کنندگان و

355,000,000

تولیدکنندگان مجاز

1,000,000

محل تامین اعتبار :اعتبارات عمرانی (طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
مهلت دریافت اسناد مناقصه  :تا ساعت  13:00روز شنبه تاریخ 1401/03/07

 -1درج کد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی(الزامی) در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد.

زمان و محل گشایش پاکات  :پیشنهادهای واصله در ساعت  10:30مورخ  1401/03/22در محل کمیسیون

 -3ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان  %10کل مبلغ پیشنهادی برنده مزایده.

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بازگشایی و خوانده خواهد شد.

نفت ایران واریز گردد ضمنا" تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد .

 -2درج کد ملی جهت اشخاص حقیقی و داشتن کد پایگاه ملی مناقصات در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد.

 -4طول تقریبی لوله های  30اینچ  12متر میباشد.

 -5تعداد  ،متراژ  ،وزن و مقدار کلی اعالم شده با تلورانس مثبت و منفی %10میباشد و باسکول تعیین

در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :آدرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی  363شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945372

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی(سهامی خاص)

شرح كاال

شاخه

متراژ

1

لوله با قطر  30اینچ به ضخامت  ./281اینچ و طول تقریبی  12متر

89

1068

kg 1593

2

لوله با قطر  30اینچ به ضخامت  ./312اینچ و طول تقریبی  12متر

108

1212

1767kg

 IR510180000000002390381134به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی
پرداخت میبایست با بخش خزانه امور مالی به شماره  076-31312677و  076-31313357تماس حاصل فرمایند).
میزان ضمانتنامه شرکت در مناقصه :مبلغ ( 750،000،000هفتصد و پنجاه میلیون ) ریال.
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه :تا پایان وقت اداری مورخ 1401/03/25
محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه :بندرعباس ،کیلومتر  13محور بندرعباس به بندر خمیر ،بلوار صنعت نفت ،میدان نفت،
بلوار خود کفایی ،شرکت نفت ستاره خلیج فارس ،امور حقوقی و قراردادها.
تلفن 076-31310000 :داخلی  ،3706دورنگار ،076-31313131 :کدپستی ،7931181183 :ایمیلLegal@pgsoc.ir :

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مبلغ ضمانت نامه شركت در مزايده(ريال)
2/827/210/500

ضمنا ًمتقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  021-61640504و  021-61640185تماس حاصل فرمایند

www.ioptc.ir

انتشار نوبت اول 1401/02/26 :

نوبت دوم 1401/02/31 :

www.shana.ir

www.setadiran.ir

روابط عمومی

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای

(ن

هزینه خرید اسناد( 2،000،000 :دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره  2390381134بانک تجارت با شماره شبا

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

شر

الکترونیکی ارسال کنند.

 1401/03/11از ساعت  09:00صبح الی  13:00به نشانی :پلیس راه اندیمشک-چهارشیر-قبل از پل کیان

بار

و ماژول ورودی را از طريق مناقصه عمومی به تأمین کننده واجد شرايط واگذار کند ،بنابراین از همه شرکتهای معتبر دعوت
میشود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ  1401/03/04با ارسال نامه ،اعالم آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست

زمان ومکان جلسه توجیهی  :جلسه توجیهی با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام کار ،در تاریخ

م)
دو

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات سیستم کنترل پاالیشگاه شامل Protocol converter

مناقصات به آدرس :تهران -خیابان سپهبد قرنی -نرسیده به خیابان سپند -پالک  -188طبقه هشتم از

وزن هر شاخه

مناقصه عمومی تأمین قطعات سیستم کنترل پاالیشگاه
شماره مناقصه PGSOC-LEC-CONTROL SYSTEM-TE-01740 :

سپهبد قرنی-نرسیده به خیابان سپند-پالک  188طبقه هشتم در مهلت مذکور تحویل و رسید مربوطه دریافت نمایند.

رديف

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ  1401/03/23خواهد بود.

تاریخ نشر آگهی نوبت اول 1401/02/31 :

 IR360100004101046838162801بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت خطوط لوله و مخابرات

 -6قیمت هریک کیلوگرم به عنوان پیشنهاد اعالم گردد.

توجه  :الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر ،در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) عالوه بر بارگذاری

زمان و مهلت تکمیل و بارگزاری پیشنهاد در سامانه :شرکت کنندگان می بایست تا ساعت  14:30مورخ 1401/03/17

(ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار) الک و مهر شده را به دفتر کمیسیون مناقصات به آدرس تهران – خیابان

کننده میزان و بهای نهایی لوله ها میباشد.

مهلت ارسال پاسخ مناقصه  :تا ساعت  13:00روز یکشنبه تاریخ 1401/03/22

تاریخ نشر آگهی نوبت دوم 1401/03/02 :

شرایط و مدارک شرکت در مزایده :

الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد  ،نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء

شناسه 1317855 :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یکمرحلهای انجام کلیه امور تعمیر ،نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و

الکترونیکی مراکز به شرح ذیل به افراد حقوقی که دارای گواهینامه پایه  5در رشته تاسیسات از سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی و همچنین گواهینامه ایمنی کار از سازمان
تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی میباشند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irواگذار نماید.
1ـ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :به تاریخ  1401/03/02میباشد.

2ـ قیمت اسناد مناقصه :به مبلغ  500.000ریال برای هر مناقصه می باشد.

3ـ مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار:

1ـ شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان شهدای آبیک ـ شبکه بهداشت و درمان تاکستان و بیمارستان شفا تاکستان ـ شبکه بهداشت و درمان البرز ،شبکه و بیمارستان

رحیمیان الوند ـ مرکز بهداشت شهیدبلندیان و کلیه واحدهای توابع آن (160واحد) در سطح شهر به مبلغ  3.516.462.650ریال می باشد

2ـ مراکز آموزشی درمانی شهیدرجایی ـ مستقل بوعلی سینا ـ ساختمانهای ستاد یک و دو ستاد شامل :کلینیک محمدزاده ،کلیه دانشکده ها ،معاونت ها و واحدهای مستقر

در مجتمع پردیس ،کلیه خوابگاههای دانشجویی منازل مسکونی و اداری در سطح شهر قزوین22 ،بهمن و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به مبلغ 4.301.520.826
ریال می باشد

3ـ مراکز آموزشی درمانی قدس ـ کوثر ـ مستقل والیت ـ بیمارستان امیرالمومنین به مبلغ  4.300.526.162ریال می باشد

می باشد که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره  37167339بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ـ ارایه ضمانت نامه از بانکهای دولتی و یا مووسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر
4ـ مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه :از ساعت  8صبح تاریخ  1401/03/02لغایت ساعت  19تاریخ  1401/03/07میباشد.

5ـ مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  14/30به تاریخ  1401/03/17میباشد

6ـ زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 9صبح به تاریخ  1401/03/18میباشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

مدیـریت واقتصــــــــــادمحلی

 .شنبه  31اردیبهشت  . 1401سال هجدهم  .شماره . 4911

خبـــــــــــــــــر

واکاوی مطالبات عشایر فارس؛ از بخشدار سیار
تا ناوگان آبرسانی
در دومیــن ایســتگاه مطالبهگــری که با هدف بررســی

نشــدن آییننامــه ســاماندهی عشــایر اظهــار کــرد :اگــر ایــن

مســئوالن و متولیــان ایــن حــوزه پــای حــرف دل نمایندگان

و امــروز جامعــه عشــایر بــا این مشــکالت مواجه نبــود و هر

مشــکالت جامعــه عشــایری اســتان فــارس برگــزار شــد،
جامعه عشایری نشستند.

رئیس بســیج رســانه اســتان فارس در این نشست که

بــه شــکل مجــازی نیــز بــرای از مطالبهگــران و فعــاالن حوزه
عشایری پخش شد ،گفت :بسیج رسانه استان در برگزاری

چنیــن نشســتهایی به دنبال این اســت تــا بتواند زمینهای
بــرای برقــراری ارتبــاط بین اقشــار و گروههــای مختلف مردم

پیشرفت پروژه راه ارتباطی خلخال -منجیل
مطلوب است

با مســئوالن فراهم کند تا هم خواســتهها و مطالبات مردم
بــه گــوش مســئوالن برســد و هــم پیگیری مناســب از جانب

مسئوالن انجام شده و پاسخ مناسب به مردم ارائه شود.

هــادی رضایــی افــزود :بــر همیــن اســاس ،در دومیــن

ایســتگاه مطالبــه گــری مســائل و مشــکالت حــوزه عشــایر

را دنبــال خواهیــم کــرد و امیدواریــم ایــن نشســت و ســایر
نشســتها ایــن احســاس را در مــردم و اقشــار مختلــف

ایجــاد کنــد کــه مســئوالن بــا تمــام وجــود پیگیــر مطالبات و
خواستههای آنها هستند.

اســتاندار اردبیــل پیشــرفت پــروژه راه

او اضافــه کــرد :اســتانداری و مجموعــه

ملی گفت :در جریان سفر سال قبل ریاست

از مجموعه گردشگری بین راهی رغائب خلخال

و تاکیــد کــرد کــه براســاس توافــق صــورت

تســریع در کار عملیــات اجرایــی امنترین راه

ریــال اعتبــار نقــدی بــرای شتاببخشــی بــه

منطقــه گردشــگری المــاس ایــن شهرســتان

ارتباطــی خلخال -منجیــل را مطلوب ارزیابی

گرفته با مســئوالن راه و شهرســازی استان و

پیمانــکار مجــری طرح کار راهســازی قطعه ۲
ایــن پــروژه باید تا پایان  3ماه ســوم امســال

تکمیل شود.

مدیــران دســت اندرکار اجــرای این پروژه برای

دسترســی مــردم خلخــال بــه اســتان زنجــان

وگیالن از طریق این راه در تالش هستند.

اســتاندار اردبیــل گفــت :بــا توجــه بــه

تاثیرات مهم اســتفاده از این راه در توســعه و

بــه گــزارش ایرنــا ،ســیدحامد عاملــی در

رونق گردشــگری شهرســتان خلخال و اســتان

در جنــوب اســتان اردبیــل اظهــار کــرد :محــور

پایــدار بــرای ســاکنین روســتاهای واقــع در

حاشیه بازدید از پروژه بزرگ خلخال -منجیل
ارتباطــی خلخال-منجیــل بــه لحــاظ موقعیــت

اردبیل و همچنین تاثیر آن در ایجاد اشتغال

مســیر راه از ســال گذشــته توجــه ویــژه ای به

خــاص جغرافیایــی و بــرف و بهمنگیــر نبودن

افزایش اعتبارات این پروژه شده است.

جــاده بــه دلیــل کوتــاه ســاختن مســیر فعلــی

مــردم شهرســتانهای خلخــال وکوثــر در

طــول مســیر راه و همچنیــن متمایــز بــودن
بــه منجیــل بیش از ســایر راههــای موجود در

جنوب اســتان برای مردم منطقه و مســئوالن
استان حائز اهمیت است.

جمهــوری بــه اســتان اردبیــل  ۲۹۰میلیــارد
ایــن پــروژه تزریق شــد که ایــن اعتبار بیش از

تعهد مجموعه راه و شهرسازی به پیمانکاران

مجری این راه است.

او بــا اشــاره بــه مصوبــات  ۲۹بندی ســفر

قبلــی خــود به خلخــال اظهــار کرد :در راســتای

جادهای شهرستان باید به اصالح راه دسترسی
ایــن مجموعه اقــدام کند تا زمینه افتتاح آن در

روزهای آینده فراهم شود.

در پایــان عاملــی اظهــار کــرد :مجموعــه

پیگیری اجرای مصوبات این سفر ،روز گذشته
منطقه نمونه گردشگری امامزاده عبدهللا شهر

ســالنهای پذیرایــی ،کنفرانــس و  ۳۰اتــاق

عالوهبر بازدید از پروژه راه خلخال به منجیل از
کلور مرکز بخش شــاهرود این شهرســتان نیز

عاملــی با اشــاره بــه تالشهــای نماینده

مجلــس ،فرمانــدار ایــن شهرســتان و مدیــران

به انجام تعهدات خود در تکمیل مجموعههای

اعتبارات ساالنه این پروژه از محل ردیفهای

خبــر داد و افــزود :اداره راهــداری وحمــل ونقل

رفاهــی ،تفریحــی ،ورزشــی و اقامتــی رغائــب

بازدیــد صــورت گرفت و میراث فرهنگی،صنایع

راه وشهرســازی اســتان بــرای افزایــش ســطح

واقــع در محــور ارتباطــی خلخــال بــه اســالم و

دستی و گردشگری استان و شهرستان متعهد
گردشگری این منطقه شد.

اســتاندار اردبیل همچنیــن از بهرهبرداری

خلخــال بــا برخــورداری از ســالن آمفــی تئاتر،
همچنیــن تعــداد  ۲۰آالچیــق مجموعــه ای از
بهتریــن امکانــات پذیرایی گردشــگر در جنوب
اســتان اردبیــل اســت و ســرمایهگذاران بــرای
راهانــدازی ایــن مجموعه تاکنــون بالغ بر ۲۵۰

میلیــارد ریــال بــدون اســتفاده از تســهیالت

بانکی هزینه کرده است.

ایل راه ،مهمترین چالش حوزه عشایر
محمد سیاح ،مطالبهگر کارگروه تخصصی مطالبهگران

عشــایر فارس نیز در این نشســت ،ایل راههای عشــایری را
مهمتریــن چالــش در حــوزه عشــایر برشــمرد و گفــت :اتکای

معاش عشایر به دامداری است و تداوم دامداری نیز منوط

به چراگاه و مرتع است و در این خصوص سازمان جنگلها
و مراتع یک ســری پروانهها برای عشــایر برای چرای دام در

نظر گرفته است.

او ادامه داد :طی ســالهای اخیر با پدیده مرتعخواری

مواجه هســتیم و تاکنون پروندههای بســیاری در این زمینه
در محاکــم قضایــی مطــرح شــده و گاهــی منجــر بــه صــدور

دادنامه هم شده ،اما اجرایی نشده است.

ســیاح گفــت :در بحــث ایلراه به رغم اینکه بر اســاس

قوانین ،واگذاری ایلراهها ممنوع اعالم شــده و تاکید شــده

مسیر تردد کوچ نشینان باید حفظ شود و واگذار نشود ،اما

این ایل راهها عمدتا دستخوش تصرف شده اند.

ســیاح افــزود :در ایــن بیــن تعــدد متولــی نیز هســت و

اداره کل راهــداری متولــی را اداره کل منابع طبیعی میداند

و منابع طبیعی هم اداره کل امور عشایر را متولی میداند.

تشکیل رصدخانه علم و فناوری در اصفهان ضروری است
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان اصفهــان

بــر ضــرورت تشــکیل رصدخانــه علــم و

فنــاوری بهمنظــور تقویت تولیــد دانشبنیان
و جمــعآوری و بــهروز رســانی اطالعــات
مجموعههای فناورانه در استان تاکید کرد.

فرماندهی ضروری است تا بتوان رصد درستی

بهعنوان یک ضرورت محسوب میشود.

اما اکنون چنین چیزی وجود ندارد.

بیان اینکه امروز مدلهای مختلفی در عرصه

از اتفاقات و نقاط ضعف و قدرت داشته باشد؛
بــه گفته رئیس بنیــاد نخبگان اصفهان،

علم و فناوری وجود دارد که اطالعات دقیقی

ســال و تقویــت تولیــد دانشبنیــان نیــز در

اســتفاده از بســترهای نــرم افــزاری و بصورت

تاثیــر ایــن رصــد خانــه در زمینه تحقق شــعار

رصدخانه در مرحله اول باید اطالعات مربوط

ربّانــی ادامــه داد :امــروز با توجه به رشــد

از آنهــا نداریــم ،گفــت :این رصــد خانه باید با

دقیــق طراحــی شــود و اطالعــات آن بهطــور

مداوم به روز شود.

اصفهــان بــه عنــوان اســتان پیشــرو در

راهانــدازی مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و
فنــاوری کــه نخســتین زمینههــای رســمی

قــرار دهند ،افزود :اِشــکالی کــه در این زمینه

و دانشبنیان کشور را در خود دارد و دومین

او اظهــار کــرد :داشــتن اطالعــات درســت

علمــی و فناورانــه انجــام شــود .او خاطرنشــان

وجــود دارد ایــن اســت کــه بعضی دســتگاهها

وضعیــت و وســعت اســتان اصفهــان بــرای این

نداشت اما امروز برای استانی مانند اصفهان

کــرد :ایــن ضــرورت در گذشــته چنــدان وجود

اطالعات را بهروز کنند.

ربّانی با بیان اینکه دستگاههای مختلف

دانشبنیــان در اســتان اصفهــان رخ داده ،الزم
است هماهنگی در مورد اطالعات مجموعههای

ایــن افــراد از طریق کارگروههایی با دســتگاهها

شــکلگیری شــرکتهای دانشبنیــان را بــه

باید اطالعات خود را در اختیار این رصدخانه

و دقیــق بهعنــوان نخســتین ابــزار بــا توجــه بــه

تصمیمهای درستی بگیریم .او ادامه داد :باید

و شــرکتهای مختلــف مرتبــط شــوند و ایــن

خوبی که در زمینه علم و فناوری و شرکتهای

بهطور مداوم بهروزرسانی کند..

نیست که ایلراه و متولی آن را مشخص کند.

رئیــس بنیــاد نخبگان اســتان اصفهان با

استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

به مجموعههای علم و فناوری را جمعآوری و

است و کمیسیونی تحت عنوان تعیین حریم ایلراه موجود

از ظرفیت نخبگان هر عرصه اســتفاده کنیم و

حســین ربّانــی دیــروز در گفتوگــو بــا
ایرنــا بــا بیــان اینکــه ایــن رصدخانه و قــرارگاه

زیــر نظــر اســتانداری خواهد بود ،افــزود :این

ایــن مطالبهگــر گفــت :در ایــن میــان قانــون نیــز مبهــم

اطالعاتــی کــه صــاح بداننــد را ارائــه بدهند و

بهدلیــل فقــدان اطالعــات صحیــح نمیتوانیم

وجود آورد حدود  ۱۰درصد از واحدهای فناور

استان کشور در این زمینه است.

اکنون حدود  ۷۰۰شــرکت دانشبنیان و

فناور در این استان فعال است.

بحث خرید تضمینی دام مازاد عشایر
در دستور کار قرار گیرد
کمالی ،پیشکسوت جامعه عشایری نیز در این جلسه

خواستار در دستور کار قرار گرفتن بحث خرید تضمینی دام

مازاد عشایر با هدف حذف دالالن شد.

او افزود :عشــایر کشــور و اســتان فارس در مقطعی با

استکبار مبارزه میکردند و امروز خشکسالی و قهر طبیعت
آنها را با مشکالت بسیاری مواجه کرده و باید به مشکالت
آنها رسیدگی شود.

او اظهار داشــت :برای اینکه دامهای مولد را از دســت

ندهیــم و ســاختار جامعــه ایلی را حفظ کنیــم ،باید در مورد
نهادههــای دامــی فکــری اساســی کنیــم و تحویــل و توزیــع

نهادهای یارانهای دامی به عشایر انجام شود.

کمالــی ،دسترســی و تامیــن آب را از دیگــر مشــکالت

جامعه عشایری دانست و گفت :باید در شورای برنامهریزی

اســتان و شهرســتانها بــه عشــایر توجه شــود و بــه ویژه در

بیش از  ۱۲هزار هکتار آبیاری نوین در خراسان جنوبی اجرا شد
مدیــر آب و خــاک و امــور فنــی و مهندســی ســازمان

جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی اعالم کــرد که ۱۲

هزار و  ۳۴هکتار طرح ســامانههای نوین آبیاری در

او بیــان کــرد 4 :هــزار و  ۸۰۸هکتــار از اراضــی

کشــاورزی خراســان جنوبــی در ســال  ۱۴۰۰بــه این

سامانههای آبیاری تجهیز شدند..

این استان در حال اجراست و طرحهای آبیاری نوین

مدیــر آب و خــاک و امــور فنــی و مهندســی

اکبــر محمدی دیروز در گفتوگــو با ایرنا افزود:

فروردیــن امســال نیــز  ۴۳۰هکتــار آبیــاری نوین در

کشــور ،خراســان جنوبی رتبه نخســت پروژههای در

دوم کشــوری را تــا پایــان فروردیــن جــاری از لحــاظ

بدون محدودیت در شهرستانها اجرا میشود.

براساس اعالم مجری طرح سامانههای نوین آبیاری
حال اجرا را به خود اختصاص داده است.

ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی گفــت:
اراضی کشــاورزی اجرا شد که خراسان جنوبی رتبه

اجرای طرح کسب کرد.

آگهی سند مالکیت تبصره  3ماده 120

ســطح آبیــاری را  ۶۴میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون ریــال

اعــام کــرد و گفت :به ازای اجرای هر هکتار آبیاری
کمفشــار حداکثــر  ۱۵میلیــون تومــان و هــر هکتــار

آبیاری تحت فشار حداکثر  ۴۰میلیون تومان کمک

بالعوض پرداخت میشود.

او ادامه داد :تاکنون ســامانههای نوین آبیاری

در بیــش از  ۳۵هــزار و  ۴۷۷هکتــار اراضی اســتان

انجام شده است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

سلند متوفلی ارائله نگردیلده للذا مراتلب بله اسلتناد تبصلره  3ملاده  120آییلن نامله قانلون گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه  15روز آگهی می
ثبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم میباشد شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته
از تاریلخ انتشلار آگهلی ظلرف ملدت  10روز اعتلراض خلود را بله اصلل سلند مالکیلت بله ایلن باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره

اداره تسللیم و رسلید دریافلت نماییلد تلا ملورد رسلیدگی قلرار گیلرد در غیلر ایلن صورت پس تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
از انقضلای ملدت مذکلور و نرسلیدن واخواهلی و در صلورت اعتلراض اصل سلند ارائه نشلود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد1318634 .
نسلبت بله صلدور سلند مالکیلت موروثلی طبلق مقلررات اقلدام خواهلد شلد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/16 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/31 :
شناسه1319536 :
حسین چلوئی – سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار
رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار -حسین چلویی
تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص آراد توانگـران الیـن درتاریـخ  1401/01/29بـه

سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال خانـم رویـا شـاملوئی بـه

دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی

سـال آقـای ابراهیـم شـکری بـه شـماره ملـی  0492002101بـه سـمت مدیرعامـل

میگـردد .موضـوع فعالیـت  :خرید،تعمیـرات و نگهـداری تاسیسـات و ابنیـه،

تعمیـر و تجهیـز و تعویـض قطعـات بـا رویکـرد ایمنـی ،بهره وری و محیط زیسـت

و فعالیـت هـای زیسـت محیطـی داللـی و حـق العمـل کاری و نمایندگـی تجـاری
درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت:
از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی  :اسـتان تهـران  -منطقـه ،18

شهرسـتان ری  ،بخش مرکزی  ،شـهر ری ،محله چهارراه رضایی ،کوچه شـهید
سـید اسـداله مرتضوی  ،کوچه شـهید حسـن صادقی  ،پاک  ، 15-طبقه پنجم

کدپسـتی  1849684896سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ
 1,000,000ریـال نقـدی منقسـم بـه  1000سـهم  1000ریالـی تعـداد  1000سـهم
آن بـا نـام عـادی مبلـغ  350000ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی

شـماره  125552مـورخ  1400/12/12نـزد بانـک گردشـگری شـعبه شـهرری بـا
کـد  136پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد

اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علـی طورانـی بـه شـماره ملـی  0073329258بـه

مجموعــهای موظــف بــود بــه وظیفــه خــود در قبــال عشــایر
عمل کند.

کمالی همچنین خواســتار تقویت شــورای عالی عشایر

و رفع مشــکالت عشــایر در زمینه دریافت تســهیالت و ارائه

وثایق بانکی شد.

حضور عشایر فارس در  ۷۰درصد
از عرصه منابع طبیعی استان

فرمانده ســپاه عشایر اســتان فارس هم ،با بیان اینکه

حدود  ۱۲و نیم درصد عشــایر کشــور متعلق به این اســتان
اســت ،گفــت :عشــایر فــارس در حــدود  ۷۰درصــد از عرصه

منابع طبیعی استان حضور دارند.

ســیدمحمد شــکوهی افــزود :ایــل قشــقایی  ۵۰درصد،

ایالت خمسه حدود  ۲۶درصد ،ایل لر ممسنی و بویراحمدی

حدود  ۱۰درصد و طوایف مستقل دیگر هم حدود  ۱۵درصد

عشایر فارس را شامل میشوند.

او ،عشــایر را یــک جامعــه پویــا دانســت و ادامــه داد:

برخی عشایر را تا حد یک قشر تنزل میدهیم در صورتی که

عشایر همانند جامعه شهری و روستایی ،یک جامعه است.
فرمانــده ســپاه عشــایر اســتان فــارس گفــت :همــه

مســئوالن وظیفــه دارنــد کــه جامعه عشــایر را حفــظ کنند و

اگر کوتاهی کنیم عشایر را در آینده باید در کتابها جست

و جو کنیم.

شــکوهی افزود :در ایام انقالب عشــایر در کنار نهضت

امــام (ره) حضــور داشــتند و در دوران دفــاع مقــدس نیــز
نخستین کسانی که جلو تجاوز رژیم بعث عراق سد کردند
عشــایر بودنــد و بســیاری از فرماندهــان و ســرداران شــهید

دوران دفاع مقدس هم از جامعه عشایری بودند.

او گفــت :توزیــع چهــار هــزار بســته معیشــتی در بیــن

عشــایر در ســال جاری ،اختصاص تانکر آب ،چادر و پوشاک

و لوازمالتحریــر بــه مدارس از دیگر اقداماتی بود که در کنار
این یادواره در استان انجام شد.

فرمانــده ســپاه عشــایر اســتان فــارس افــزود :در بحث

ســرقت احشــام عشــایر نیــز بــا همــکاری نیــروی انتظامــی

اقدامات خوبی انجام شده و سرقتها بسیار کاهش یافت.
شــکوهی افــزود :در بحــث مراتــع ،مــرز بیــن روســتا و

عشــایر مشــخص نیســت و ایــن مســاله بعضــا مشــکالت و
تنشهایــی را ایجــاد می کند که نیاز اســت در برخی قوانین

منابع طبیعی بازنگریهایی صورت گیرد.

هیچ کمبودی در زمینه تامین تجهیزات
مدارس ابتدایی عشایر فارس نداریم

رئیس آموزش و پرورش عشایری فارس هم ،با اشاره

بــه اقدامــات انجــام شــده در زمینــه تامیــن نیازهــای دانــش
آمــوزان عشــایر اســتان گفت :امروز هیچ کمبــودی در زمینه

تامین تجهیزات مدارس ابتدایی عشایر این استان نداریم.

بهنــام حیــدری افزود :ایــن مجموعه به حــدود  ۱۲هزار

دانش آموز عشــایر در ســطح اســتان و اســتانهای همجوار

خدمات رسانی میکند.

او ادامــه داد :طــی  ۲ســال گذشــته تاکنــون در حــوزه

عمرانی بالغ بر  ۱۲۰پروژه را در حال احداث و انعقاد قرارداد
داشتهایم.

رئیــس آمــوزش و پــرورش عشــایری فــارس در پایــان

گفــت :در حــوزه ســنجش طــی ســالهای گذشــته تمــام

هزینههــا از دانــش آمــوزان عشــایر دریافت میشــد که این
هزینه را از روی دوش خانوار عشایری برداشتیم.

محمــدی اعتبــار هزینه شــده برای اجــرای این

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اسلناد مالکیلت پاکهلای  64و  65و  57و  56فرعلی از  37اصللی و پلاک  38/569و
 33/54و پاکهلای  36و  99و  2و  44و  23و  132و 151و  37و  452فرعلی از  38برابـر رای شـماره  1401/2/26 – 140160329012001042هیـات اول/دوم موضـوع قانـون
اصللی بخلش گرمسلار بله نلام ناصلر کردوانلی صلادر شلده اسلت نامبلرده فلوت و وراث بله تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد
موجلب دادنامله شلماره  9900748ملورخ  1400/1/24صلادره از شلعبه سلوم شلورای حلل ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای محمد مریمی
اختلاف گرمسلار عبارتنلد از  :محمدرضلا و یلزدان و احمدرضلا و علادل پسلران و نلادره دختر به شماره شناسنامه  291صادره با کد ملی  4609407744فرزند حجت اله در ششدانگ
و فاطمه کاظمی همسر اکنون تعدادی از وراث درخواست سند موروثی را نموده است و یک قطعه باغ محصور به مسـاحت  712/34متر مربع پالک  26فرعی از  28اصلی واقع
اعلام نملوده کله سلند اولیله در یلد محمدرضلا کردوانلی ملی باشلد کله طی اخطاریه شلماره در ناروهه حوزه ثبت ملک گرمسار دارای حقوق ارتفاقی با حق استفاده از قانون مقررات
 1401000992ملورخ  1401/02/10بله نامبلرده ابلاغ و پلس از سلپری شلدن ملدت قانونلی آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن خریـداری مـع الواسـطه از ابوالقاسـم منصـوری محـرز

شـماره ثبـت  594582بـه شناسـه ملـی  14011043839ثبـت و امضـا ذیـل

خصوص مسائل اعتباری مورد توجه قرار گیرند.

ایــن پیشکســوت جامعه عشــایری بــا انتقــاد از اجرایی

آییننامــه اجرایــی میشــد همــه ادارات پــای کار مــی آمدنــد

شـماره ملـی  0480312656بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2
بـه مـدت  2سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال و

بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت  2سـال دارنـدگان حـق امضـا  :کلیـه
اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک  ،سـفته  ،بـروات ،

قراردادهـا عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء

آقـای ابراهیـم شـکری و خانـم رویـا شـاملوئی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی
باشـد .اختیـارات مدیـر عامـل  :طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای محمـد مهـردادی

انبـاردان بـه شـماره ملـی  0060141344بـه سـمت بـازرس علـی البدل به مدت 1
سـال آقای امیر رسـتمی به شـماره ملی  0065900529به سـمت بازرس اصلی
بـه مـدت  1سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای
شـرکت تعییـن گردیـد .ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور

پروانـه فعالیـت نمـی باشـد.

سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات
غیرتجـاری تهـران ()1319948

آگهی دعوت شرکت آینده سازان دانش گستر توسن (سهامی خاص)
به شماره ثبت  456241و شناسه ملی 14004160524

بدینوسیله از سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده تاریخ  1401/03/ 12که در ساعت  9:00صبح به نشانی تهران -شهر

تهران -محله آرژانتین -خیابان بیهقی -خیابان دهم -پالک -21طبقه ششم -واحد شرقی

برگزار می گردد ،خود و یا نماینده قانونی ایشان حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاهیات مدیره

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد (سهامی خاص  /در حال تصفیه)
به شماره ثبت  364559و شناسه ملی 10104099098
از کلیه سهامداران محترم شرکت اصالتا ًو وکالتا ًدعوت می شود با در دست داشتن مدارک قانونی
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ 1401/03/16
در محل قانونی شرکت برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
الف .تمدید مدت مأموریت مدیر تصفیه
ب .انتخاب ناظر تصفیه
مدیر تصفیه
شرکت توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
مسعود منتظری هدش

آگهـی تغییـرات شـرکت نوآفرینـان داده پـرداز سـاویس شـرکت سـهامی

آگهی مفقودی

صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ  1400/12/21تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد :

سـند کمپانـی تراکتـور فرگوسـن  ITM285بـه شـماره موتـور

خـاص بـه شـماره ثبـت  549405و شناسـه ملـی  14008729957بـه اسـتناد
 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات

 LFW000047و شماره شاسی  F20193بنام مهدی گرمابی

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

غیرتجاری تهران ()1319938
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره  140160329012001025و 140160329012001023و– 140160329012001026
 1401/2/25هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم ژینوس هراتی به شـماره شناسـنامه  20صادره از گرمسـار با کد ملی  4609353369فرزند
حسـینعلی در  1/25سـهم از  7سـهم ششـدانگ یـک بـاب خانـه قدیمـی و محوطـه بـه مسـاحت
 1150/49متـر مربـع پـالک شـماره فرعـی از اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار
و خانـم ژیـال هراتـی بـه ش ش  1515کـد ملـی  4608921541صـادره از گرمسـار فرزند حسـینعلی در
 4/59سـهم از  7سـهم ششـدانگ از پالک شـماره  114فرعی از  10اصلی به مسـاحت  1150/49متر
مربع پالک شـماره فرعی از اصلی واقع در سـمنان بخش حوزه ثبت ملک گرمسـار و خانم مهسـتی
هراتـی بـه ش ش  201کـد ملـی  4609369982صـادره از گرمسـار فرزنـد حسـینعلی در  1/16سـهم
مشـاع از  7سـهم از ششـدانگ یـک بـاب خانـه قدیمـی و محوطـه بـه مسـاحت  1150/49متـر مربـع از
پـالک شـماره  114فرعـی از  10اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار خریـداری مـع
الواسـطه از ابوطالـب هراتـی محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت
به فاصله  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد1318141 .
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/16 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/31 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار -حسین چلویی

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم زینـب دهدار فرزنـد کاوس بـه شـماره ملـی  1830642685صـادره از ایـذه بـا ارائـه
دو برگ شـهادت شـهود جهت دریافت سـند مالکیت المثنی که هویت امضاء کنندگان رسـما" گواهی
شـده اسـت مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت  786008سـری الـف سـال  98مربـوط بـه ششـدانگ یکبـاب
خانـه تحـت پـاک  1577فرعـی از  -5اصلـی جانکـی واقـع در شـهرک فجـر اراضـی مزرعـه ده برآفتـاب
شـیرانی کـه در دفتـر الکترونیکـی بشـماره  139820314005002085بنـام نامبـرده ثبـت و بـه علـت
سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و باتفحـص کامـل پیـدا نگردیـده و چـون نامبـرده درخواسـت صـدور سـند
مالکیـت المثنـی نمـوده ،طبـق تبصـره یـک مـاده  - 120اصاحـی آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب آگهـی
مـی شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه و غیـر از آنچـه در ایـن آگهـی ذکـر شـده اسـت نسـبت
بـه آن یـا وجـود سـند مالکیـت مزبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی تـا ده روز بـه ایـن
اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـا" ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد تـا
مراتـب صـورت مجلـس و اصـل بـه ارائـه کننـده مسـترد گـردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد یا در
صورت اعتراض اصل سـند ارائه نشـود المثنی سـند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد
شـد ./.ضمنـا بموجـب سـند رهنـی بشـماره  11671مـورخ  1398/12/12دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره
 -50لـردگان درقبـال مبلـغ  250/000/000ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه لـردگان میباشـد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لردگان
تاریخ انتشار  1401/02/31 :شناسه 1320750 :
هادی رحیمی

آگهی فقدان

برگ سبز  ،برگ کمپانی و اسناد محضری سواری پراید صبا ،جی

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــراقتصــــــــــاد

شـماره موتور  ۰۴۴۵۸۰و شـماره شاسـیS ۱۴۱۲۲۷۶۵۳۶۸۴۹

w w w . a s r e-e g h t e s a d.c o m

تی ایکس مدل  ۱۳۷۶به شماره پالک  ۴۳۳ص  ۱۶ایران  ۱۹به

به نام مسعود امیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اوقات شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

04:15
05:55
13:01

اذان ظهر
اذان مغرب

20:27

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com
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عصر انقراض (طنز)

سلیقه را از اخبار یاد بگیرید
راضیه حسینی

نیســت کــه منطقه پُر خطــر نداریم ،گفت که به

وی گفــت :در عیــن حــال از آنجایــی کــه

حاضــر نبــود شــهر قرمــز و نارنجــی بــه ایــن معنا

میکند.

نظــر میرســد کــه ویــروس کرونــا یــک آتشبس

واکسیناســیون مصونیــت دائمــی نمیدهد ،مرتبا

یکطرفه اعالم کرده و مشــخص نیســت که این

گذشــت زمــان ،اثربخشــی واکســن هــم کاهــش

دکتــر حمیــد ســوری در گفتوگــو با ایســنا،

شهرداری« :به ما ربطی ندارد».

ارشــاد« :محتــوا قانونــی اســت امــا در زمــان

نصبــش بیســلیقگی شــد؛ بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی
ایــن بیلبوردهــا جمــع
میشود».

لطفــا ً دیگــر از این

بیســلیقگیها انجــام

ندهیــد .بیچــاره آقــای
یوســف ســامی چقــدر

تــوی شــهر بچرخــد و
گــزارش

تعــداد افــراد حســاسمان افزایــش مییابــد و بــا

آتشبس تا چه زمانی ادامه یابد.

ماجرای بیلبورد مرغ قسطی در یزد

در سایت روزنامه بخوانید:

یک اپیدمیولوژیســت با بیان اینکه در حال

افــراد حســاس را پیدا کــرده و مجددا طغیان پیدا

تهیــه

درباره وضعیت کرونا در کشور و نبود شهر قرمز

از مصاحبــه جــذاب قبلی و ســلیقه معرکــه در تهیه خبر

بگذرد ،بعد یک برنامه جدید رو کنید.

فــردا مجبــور میشــود بــرود در یک مرغفروشــی یا

قصابــی و از یــک شــهروند خوشــحال و شــاد و خنــدان

بپرسد« :سالم .شما دارید مرغ میخرید؟»

شهروند با نیش باز« :بله چطور مگه؟»

آقــای خبرنــگار« :آخــه بعضــی جاهــا بیلبــورد زدن

مــرغ و گوشــت رو قســطی و بــدون کارمــزد بــا چــک دو

ماهــه مــیدن ...شــما چطــور تونســتید اینهمــه مــرغ

بخرید؟»

شــهروند« :ایــن چهار ،پنج تــا رو میگید؟ در اصل

میخواستم ده تا بگیرم ،ولی فریزرم جا نداشت .دیروز

فروشــنده میگیرد و میگوید« :روانیه آقا...مشکل این
جــو روانیــه کــه راه افتــاده .مــردم همهش فکــر میکنن

همه چیز گرون شده .از بس روز و شب به گرونی فکر
میکنــن متوهــم میشــن .مثــا ًیهــو فکر میکنــن روغن
کلی گرون شده .یا قیمت لبنیات هفتاد ،هشتاد درصد
رفته باال .در صورتیکه همه خیاالته».

خبرنگار« :پس شما در زمینه روغن و لبنیات هم

مشکلی ندارید؟»

شــهروند« :چــرا آقــا .بــا اینــا دیگــه واقعــا ً مشــکل

دارم».

خبرنگار« :عجب! چه مشکلی؟»
شــهروند« :واقعــا ً دیگــه خســته شــدم .اعصابــم

بــه هــم ریختــه .آخه شــما بگید مــن ده تا بشــکه روغن
ســرخکردنی رو کجــا جــا بــدم؟ دیگــه از پنیــر و شــیر و

ماست نگم که اسیرم کردن».

خبرنگار«:خــب بیننــدگان عزیــز همونطورکــه

میبینید ،اکثر مردم کشور نهتنها هیچ مشکلی با تهیه

موادغذایــی ندارنــد ،بلکه اوضاع خریدشــون خیلی بهتر

از قبل شده و کلی هم پسانداز دارن».

شــهروند موقــع خــروج از فروشــگاه« :آقا آقــا اینو

یــادم رفــت بگم...دیــروز از آمریــکا بهم زنــگ زدن گفتن
«اگــر مشــتاق ســرمایهگذاری تــو کشــورمون هســتید ما

توجه داشــته باشــیم و مهمتر از این دو با انجام
مطالعات بومی ،بهترین الگو یا شــیوه مداخله را

نمیتوانــد تصویــر روشــن و درســتی را از ســطح

برای کشورمان اتخاذ کنیم.

خطــر در جامعــه و شــهرهای مختلــف ارائه دهد.

ســوری ادامــه داد :اینکــه فــان کشــور برای

بنابراین صحبت کردن درباره رنگبندی باید کنار

فــان گــروه دز چهــارم واکســن کرونــا را تزریــق

گذاشته شود.

کــرد یــا ســازمان جهانــی بهداشــت توصیــه کــرد،

نقص در رنگبندی

دلیلــی نمیشــود کــه کشــورها چشمبســته فقــط

وی گفــت :آنچــه کــه اکنون بــرای رنگبندی

از توصیههــا یــا تجــارب دیگــر کشــورها پیــروی

هزار نفر جمعیت اســت که کامال اشــتباه اســت.

بومیمــان بــرای تصمیمگیــری بســیار ضعیــف

استفاده میشود ،میزان بستری به ازای هر ۱۰۰

کننــد .ضعــف بــزرگ مــا این اســت کــه مطالعات

در واریانــت دلتــا کــه شــدت بیماری و بســتریها

آتشبس یکطرفه کرونا

بــاال بود ،نقص رنگبندی کمتر خودش را نشــان
مــیداد ،امــا در اُمیکــرون که نســبت شــدت ابتال
در آن پاییــن اســت ،ایــن رنگبنــدی میتوانــد

تصویــر اشــتباه و گمراهکننــدهای را ارائــه کنــد.
در کشــورهای مختلــف از شــاخصهای متعــدد

اســتفاده میکننــد .بــه عنــوان مثــل بســیاری از
کشــورهای اروپایی بین  ۲۰تا  ۲۱شاخص را برای
رنگبنــدی شــهرها اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد
ســطح خطــر را بــه درســتی بســنجند .نمیتــوان

نمیدونم برم باهاش یه سردخونه بگیرم یا مرغداری».

از کجاست؟»

تجــارت بینالمللــی ،بــه اصــول اپیدمیولــوژی هم

نیســت ،بلکــه گمراهکننــده هــم هســت .زیــرا

ســطحبندی خطر بوده و اینکه بر اســاس ســطح

شــهروند خوشــحال پالســتیکهای مــرغ را از

و هوشــمندانه اتخــاذ کنیــم ،باید ضمــن توجه به

علمــی میدانم .این رنگبندی نهتنها کمککننده

یــه گاو درســته گرفتــم بــه زور جــاش کــردم .پریروز هم
چهــار ،پنــج کیلو خاویار خریدم .دیگه واقعا ً واســه مرغ

خبرنگار« :به نظرتون مشکل این بیلبوردنویسها

که برای اینکه بتوانیم سیاست و تصمیم درست

اعالم کردهام ،اساس رنگبندیهای فعلی را غیر

بــر اســاس یــک متغیــر بگوییــم کــه فــان شــهر

جــا نــدارم .تــازه االن بــازم نصــف یارانهم اضافــه اومده.

در جوامــع مختلــف تابــع متغیرهای زیادی اســت

و نارنجــی کرونایــی ،گفــت :همانطــور کــه بارهــا

کنــد.

اجــازه بدهیــد چنــد روز

مییابــد .البتــه بایــد توجه کرد که الگــوی اپیدمی

بیخطر یا کم خطر اســت .زیرا منطق رنگبندی،
خطــر سیاســتهای مناســب را اتخــاذ کنیــد و
اولویتبنــدی کنیــد .وقتــی معیار اشــتباه باشــد،

پیام اشتباه دریافت میشود؛ به طوری که جایی
کــه اولویــت دارد ،ممکــن اســت بــدون اولویــت

تعریف شود و برعکس.

ســوری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نبود

شــهر قرمــز و نارنجــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه

منطقــه پرخطر نداریم ،گفــت :این صحبت کامال
استنتاج اشتباهی است.

خطر کمشماری آمارهای کرونا
در کشور
وی افزود :در عین حال از آنجایی که تعداد

تســتهای روزانهمــان بــرای کرونا بســیار محدود

است و تعداد مرگها هم بر اساس تست مثبت
اعالم میشــود ،ممکن اســت خطایی از این بابت

وجود داشــته باشــد و منجر به کمشــماری شــود.

بــه طــوری که عدهای بــه دلیل کرونا فــوت کنند،
امــا از آنجایــی کــه تعــداد تســت کم اســت و این
افراد با تســت مثبت نبودهاند ،جزء آمار حســاب

نشوند.

ســوری بــا بیــان اینکــه متاســفانه در زمینــه

میــزان تســت بــه ازای یــک میلیــون نفــر جمعیت
رتبه  ۱۱۸را در دنیا داریم ،گفت :به طور متوسط

هر ایرانی تا به حال شــشدهم بار تســت شــده

اســت .حــال ایــن میــزان را بــا دانمــارک مقایســه

کشــورهایی که پوشــش واکسیناسیونشان از ما

حرکــت اســت .بــه طــوری کــه کشــورهای اطــراف

متوسط  ۲۲بار تست شده است .باید توجه کرد

داشــتند؛ بــه نحــوی کــه ایــن روند رو بــه افزایش

مقــداری رونــد افزایشیشــان آغاز شــده و ممکن

کنیــد کــه هــر دانمارکــی در ایــن دوره بــه طــور

کــه میــزان تســت هــم بایــد بــر اســاس مطالعات

بومی هر کشور انجام شود .ممکن است  ۲۲بار

برای هر نفر برای جامعه خودشــان خوب باشــد،
امــا اینطــور نیســت کــه الزامــا برای کشــور ما هم

خوب باشد و باید مطالعه کنیم.

افول نسبی کرونا در کشور
ســوری ادامــه داد :بــا ایــن حــال مســاله

مشــخص ایــن اســت کــه خوشــبختانه وضــع

بخوره تو سرتون».
«کات»

وزیر بهداشت :بومی گزینی
دانشجویان دستیاری
به استانها واگذار میشود

و دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور کــه در
مازنــدران برگــزار شــد ،گفــت :امســال گزینــش و جذب

دانشــجوی دســتیاری تخصصــی شــرایط ویــژه ای یافتــه
و در پذیــرش دســتیاری  ،بومیگزینــی میشــود تــا

متخصصــان پس از آموزش و فارغالتحصیلی برای ارائه

خدمت به محل خود بازگردند.

افزایش  ۲۰درصدی پذیرش

دانشجوی پزشکی در مناطق محروم
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی همچنین

اعــام کــرد :ظرفیت پذیرش دانشــجو در مناطق محروم

 ۲۰درصد افزایش یافته و از  ۸هزار به  ۹۶۰۰دانشــجو
افزایش مییابد.

ســوری گفــت :منظــور از آتشبــس یکطرفه

مناســبی را داشــته باشــیم کــه بعیــد بــه نظــر

به عنوان یک بسته پیشگیرانه در مقابل اپیدمی

بایــد توجــه کــرد که دلیــل روندهای افزایشــی در

کرونا ،این است که ما سیاستهای موثر آنچنانی

نداشــتیم کــه انتظار داشــته باشــیم کــه وضعیت

موجودمــان ،وضعیــت نســبتا مطلوبــی اســت و
سطح جامعه ایجاد شده است ،اما این افول فقط

و خود ویروس احتماال یک عقبنشینی تاکتیکی

نشــاندهنده ایــن اســت کــه یک افول نســبی در

اکنون میبینیم ،آتشبس یکطرفه ویروس است

مختص کشــور ما نیســت و اکثر کشورهای دنیا،

کرده و منتظر است تا به ما شبیخون بزند .وقتی

کشــورمان را هم با سایر کشورها مقایسه کنیم،

مــا موثــر بوده و ویروس شکســت خورده اســت،

انبــوه ،ســطح ایمنی جامعــه و چرخش ویروس و

واکسیناســیون انجــام دادیم .واکسیناســیون هم

کمابیش این شرایط را دارند .اگر بخواهیم وضع
بایــد بــه فاکتورهایــی ماننــد زمان واکسیناســیون
 ...توجه کنیم.

آتشبس یکطرفه کرونا

احتمال روند افزایشی کرونا
در کشور

وی تاکیــد کــرد :به نظر میرســد که ویروس

کرونــا یــک آتشبــس یکطرفــه اعــام کــرده و
مشــخص نیســت کــه این آتشبس تــا چه زمانی
ادامه یابد .مداخالتی که ما در سطح کالن انجام

دادیم ،عمدتا بر پایه واکسیناسیون استوار بوده
و شــواهد بینالمللــی نشــان میدهــد کــه حتــی

دو طــرف باشــد ،بــه این معناســت کــه مداخالت

میرســد که چنین برنامهای وجود داشــته باشــد.

ســایر کشورها ،یا ســابواریانتهای جدید است

یا اینکه جمعیت دچار عادیانگاری شــده اســت.
بایــد توجــه کــرد کــه وقتــی جمعیت کشــور دچار

عادیانگاری میشــود ،محافظتــش کاهش یافته

و ویروس هم به دنبال میزبان حساس است.

 ۲۵میلیون فرد حساس به کرونا
در کشور

اما ما سیاستهای کالن موثری نداشتیم و فقط
یــک بخشــی از بســتههای پیشــگیرانه و کنترل و

مدیریت اپیدمی است.

وضع کرونا همچنان شکننده است
ســوری با بیان اینکه وضعیت موجود کشور

خــوب ،اما بســیار شــکننده اســت ،گفــت :بر این
اســاس بایــد از عادیانــگاری شــرایط بپرهیزیــم.

درســت نیســت کــه اپیدمــی را تمــام شــده تلقــی
کنیم یا تصور کنیم که شــرایط کامال عادی شــده
اســت .اصال اینطور نیســت .در حال حاضر عمده

مــوارد افزایشــی اپیدمــی در کشــورهای آمریــکای

جنوبــی بــوده و بــه تدریــج بــه ســمت شــرق در

ســوری بــا بیــان اینکــه یادمــان هــم نــرود

کــه فعــا در خوشــبینانهترین شــکل  ۷۵درصــد

و چشمبســته نمیتــوان تصمیمگیــری کــرد .بایــد

مطالعــات بومــی همراه با شفافســازی دادهها و

اطالعات وجود داشته باشد.

پایان پاندمی نزدیک است
ی از
ایــن اپیدمیولوژیســت دربــاره پیشبینــ 

آینــده کرونــا گفــت :فکــر میکنــم احتمــال هیــچ
اتفاقــی صفــر نیســت .در شــرایط معمــول رونــد

اپیدمــی ،بایــد منتظــر خیزشهای بعدی باشــیم.
مگــر اینکــه اتفاقــی خــارج از شــرایط عــادی و
اختیــارات بشــر رخ دهــد؛ یــا ویــروس بــه صورتی

نابــود شــود و  ...در مجموع احتمــال پایان یافتن

پاندمــی در حــال حاضــر ضعیــف اســت .زیــرا
ســایر شــاخصهای اپدمیولــوژی چنیــن چیــزی را
نشــان نمــی دهند .برای اینکــه بتوانیم به مرحله
خاموشــی اپیدمــی برســیم ،باید حداقــل دو دوره
از بیمــاری بگــذرد و هیــچ مــورد ابتــای جدیــدی

در یــک جامعــه دیــده نشــود .هرگز تا بــه حال به
ایــن شــرایط نرســیدهایم .برخــی کشــورها ماننــد

نیوزیلند که به این شــرایط رســیدند ،کشورشــان

تحت مراقبت شــدید اســت و به محض مشاهده
یــک مــورد بیمــاری بــه ســرعت و بــا شــدت بــا آن

مقابله میکنند تا گسترش نیابد.

جمعیت کشورمان واکسن تزریق کردهاند ،گفت:

باز هم اگر در خوشــبینانهترین شــکل واکسنها
 ۷۰درصد اثربخشــی داشــته باشند ،یعنی حدود

 ۵۰میلیــون نفــر از جمعیــت کشــورمان مصــون
هســتند .بنابرایــن هنــوز نزدیــک  ۳۵میلیون و با

حــذف کــودکان زیــر  ۵ســال نزدیــک  ۲۵میلیــون
فــرد حســاس در جامعــه داریــم کــه ویــروس
میتوانــد آنهــا را بــه عنــوان میزبان انتخــاب کند.

بنابرایــن وقتــی رعایت پروتکلها ضعیف شــده و

دچــار خوشــبینی میشــویم ،ویــروس میچرخــد،

خستگی پاندمی
ســوری تاکید کرد :نگرانــی دیگری که وجود

دارد ،ایــن اســت کــه خــود نظــام ســامت در هــر
کشوری نیز از اپیدمی خسته شده باشد که خدا

نکند این اتفاق برای کشــوری رخ دهد .خســتگی

پاندمــی ممکــن اســت در مــردم ایجــاد شــود ،اما
زمانیکه متولیان مدیریت اپیدمی دچار خســتگی

شــوند ،خطرنــاک اســت و بایــد نســبت بــه آن
هشدار داد.

ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی

حکومتــی مکلــف شــد تــا بــا مشــاوران امــاک

افزایــش اجــاره بهــا در تهــران و شهرســتانها را

برخــورد کنــد .بر این اســاس همچنیــن وزارت راه

بعضا با توســل به تغییر شــکل بســتهبندی برخی

عادالنــه یارانــه» افــزود :توزیع و عرضــه کاالهای

بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ،رئیــس

بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن جلســه کــه بــه

واحدهــای مســکونی خالــی از ســکنه به ســازمان

وزارت راه و شهرســازی در حوزه مســکن ،سقف
تعیین کرد.

ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــوری برگــزار

شــد ،ســقف افزایش اجاره بهای مســکن نســبت

متخلــف که این ســقف افزایــش را رعایت نکنند،
و شهرســازی موظف شــده به انعــکاس و معرفی
امــور مالیاتــی بــرای اخــذ مالیــات مطابــق قانــون
اقدام کند.

محمــد مخبــر در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه

«گزارشهــا نشــان میدهــد برخــی تولیدکنندگان
کاالهــا بــه دنبــال گرانفروشــی و افزایــش قیمــت

هســتند» ،تصریح کرد :ســازمان تعزیــرات در این

زمینــه نظــارت جــدی داشــته باشــد و از افزایــش
قیمــت خودســرانه کاالهــا جلوگیــری کنــد .وی بــا

اشــاره بــه بهبــود شــرایط عرضــه نــان نســبت بــه

 ۲۵درصــد ،کالنشــهرهای بــاالی یــک میلیون نفر

گزارشهــای ارائــه شــده از محاســبه و تعییــن

روزهای گذشــته ،از وزیر کشور خواست تدابیری

تصویب رسید.

نظــارت به صــورت توأمان ،تضمیــن کننده قیمت

نانواییها به طور کامل مرتفع شود.

بــر اســاس ایــن مصوبــه  ،ســازمان تعزیرات

قیمــت برخــی اقــام و کاالهــا گفــت :فراوانــی و

تعیین شده در بازار خواهد بود.

اندیشــیده شــود تا تشــکیل صفهای طوالنی در
مخبــر همچنیــن با تاکید بر «لزوم اســتمرار

معاون تامین اجتماعی :با افزایش فوقالعاده
ویژه کادر درمان موافقت شد
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی

اســت کــه تقریبــا ســال گذشــته بیــش از ۳هــزار

نیــز بــه  ۶۰درصد تاثیر آزمــون کتبی بر  ۴۰درصد

مسیری را برای ارتقای فوقالعاده ویژه آغاز کرد

داریــم برنامهریــزی میکنیــم که هر چه ســریعتر

عفتنــژاد عنوان کرد :ســازوکار به کارگیری

ســازمان تامیــن اجتماعــی گفت که این ســازمان

کــه در نهایــت بــا افزایــش فوقالعاده ویــژه کادر
درمان موافقت شد.

نفر از همکاران بازنشســته شــدند بر همین مبنا
آزمون استخدامی برگزار شود.

امتیاز ویژه استخدام در آزمون پیش رو برای

بــه گــزارش ایرنــا ،ابوالفضــل عفتنــژاد در

متاهلین و افراد دارای فرزند دیده شده است

افــزود :اتفاقــی کــه در مــورد فوقالعاده ویــژه افتاد

پیــشرو ضریــب امتیــاز جــذب افــراد بومــی را

ضرورت ساخت خوابگاههای متاهلی

نشســت شــورای اداری تامیــن اجتماعــی هرمزگان

دکتــر عیــن اللهی از روســای دانشــگاهها خواســت

ایــن بــود کــه وزارت بهداشــت فــوق العــاده ویــژه

دانشــجویی و متأهلــی را افزایــش دهنــد و تاکیــد کــرد:

اجتماعی هم مسیری را برای این منظور آغاز کرد.

بــا کمــک خیرین و ســرمایهگذاران ســاخت خوابگاههای

کارکنان خود را ۵۰درصد ارتقا داد و سازمان تامین

نظام ســامت باید در مســاله افزایش جمعیت منسجم

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی

وی بــا اشــاره بــه دغدغههــای رهبر معظــم انقالب

با دســتمزد پزشــکان هــم مصوبــه ،مصوبه دولت

قرارگاه عملیاتی جمعیت به منزله یک ستاد باید در هر

پزشــکان بــه طبابــت بپردازنــد و بــرای کار درمانی

و نتایج حاصله را به طور مســتمر و منظم به وزارتخانه

وی ادامــه داد :بحــث کلــی مــا درخصــوص

 ،کارآمد و مؤثر موثر عمل کند.

وجود ندارد که کشور بعدی ،کشور ما نباشد.

احتمالــی بایــد نقشــه راه و بســته پیشــگیرانه

گروههــای خاصــی نیاز باشــد و  ...بــدون مطالعه

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه

تفویــض جــذب دانشــجوی دســتیاری تخصصــی بــه

بــا اعــام ایــن خبــر در اجــاس روســای دانشــکدهها

نگرانیهــا را تشــدید میکنــد و هیــچ تضمینــی

علمی داشته باشیم و بعد هم برای هر سناریوی

باشــیم یــا نداشــته باشــیم ،ممکــن اســت بــرای

آگاهیبخشــی و اطالعرســانی دقیق بــه مردم در

جمعیــت  ۲۰درصــد و ســایر شــهرها  ۱۵درصد به

استانها خبر داد.

این تعداد به  ۴۰کشور رسید .این روند افزایشی

مصون نماند.

وی تاکید کرد :ما باید در وهله اول آمادگی

مــا در کشــورمان بــه دز چهــارم نیــاز داشــته

و رفــاه اجتماعــی ،دادگســتری ،فرهنــگ و ارشــاد

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از

بــر اســاس گــزارش ســایت وبــدا ،دکتــر عیناللهی

 ۳۰کشــور روند افزایشــی داشتند و در این هفته

اســت کــه کشــور مــا هــم از ایــن رونــد افزایشــی

مبتنــی بــر شــرایط علمــی نیســت .ممکــن اســت

سقف افزایش اجاره بهای مسکن مشخص شد

بــه اجــاره بهــای ســال  ، ۱۴۰۰در تهــران حداکثــر

بومــی گزینــی دانشــجویان دســتیاری تخصصــی و

هم هست؛ به طوری که در هفته گذشته حدود

اپیدمــی در پاســخ بــه مداخــات مــا باشــد .آنچه

بهتون گرینکارت میدیم ».میدونید چشمشون یارانه

مــا رو گرفتــه .گفتم بریــد گم شــید .گرینکارتتون هم

بیشــتر بــوده ،مجددا بازگشــت پیــک و اپیدمی را

ما هم مانند عربســتان ســعودی ،پاکســتان و ...

اســت و بــر همیــن اســاس تصمیمگیریهایمــان

ســازمان تامیــن اجتماعــی تصریح کــرد :در رابطه

اسالمی در خصوص جمعیت و پیام اخیر ایشان ،گفت:

اســت و تاکیدمــان بــر ایــن اســت کــه بــه قطــع

دانشــگاه علوم پزشــکی کشور تشکیل و اقدامات عملی

سقف مشخصی وجود دارد.

اعالم کند.

تامیــن نیــروی انســانی و کســری کادر ســازمان

مصاحبه تغییر پیدا میکند.

نیروهای حجمی را چابکتر میکنیم تا نیروها را

به کار بگیریم.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی

وی افــزود :در آزمونهــای اســتخدامی

ســازمان تامیــن اجتماعــی اظهارداشــت :امســال

افزایــش خواهیــم داد تــا بومیهــا بیشــتر جــذب

در ســطوح مختلــف آغــاز کردهایــم لــذا در تــاش

شــوند و همچنیــن امتیــاز ویــژه بــرای متاهلیــن و
افراد دارای فرزند دیده شــده اســت که به آزمون
کتبی آنها افزوده خواهد شد.

بحث مطالعات و بازنگری در ســاختار ســازمان را
هستیم ساختار شعب بازنگری و بروز شوند.

عفتنــژاد بیــان کــرد :راجــب بــه بحــث

جانشــین پــروری و آزمونهای ارتقای شــغلی نیز

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی

آنچــه کــه فکــر میکنم نیاز امروز ســازمان اســت

درصــد میانگیــن نمــره ســه نفــر اول بــه عنــوان

وضــع کردهایــم کــه اختیــار افــراد ســلب شــده

ســازمان تامیــن اجتماعــی بیــان کرد :امســال ۵۰

نصاب قبولی در آزمون استخدامی مالک خواهد

بود و قطعا همه افرادی که قرار اســت اســتخدام
شــوند توســط یک گــروه مصاحبه خواهند شــد و

امتیــاز  ۵۰بــه  ۵۰بیــن آزمــون کتبــی و مصاحبــه

مقــررات زدایــی اســت چــرا کــه از بــس مقرراتــی
اســت لــذا در تــاش هســتیم تفویــض اختیاراتی

به اســتانها انجام شــود تا بر اســاس منابع خود

بتوانند تصمیماتی را بگیرند و بحث جابهجایی یا
ارتقای نیروها را انجام دهیم.

مورد ابعاد و مزایای طرح مردمی ســازی و توزیع
اساســی از طریــق الکترونیــک و هوشــمند نقــش

مهمــی در رضایتمنــدی مــردم دارد لــذا وزیــر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ضمــن فراخوان به

شرکتها و تشکلهای فعال در این حوزه ،زمینه
توســعه عرضه کاال از طریــق ابزارهای الکترونیک

و سامانههای هوشمند را مهیا سازد.

در ایــن جلســه کــه رئیــس دفتــر رئیــس

جمهــوری ،وزرای صنعــت معدن و تجــارت ،جهاد

کشــاورزی ،امــور اقتصــادی و دارایــی ،تعــاون کار

اســامی ،کشــور ،ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،

ســازمان بازرســی کل کشور و استاندار تهران نیز
حضــور داشــتند گزارشــی از آخریــن وضــع بازار و

اجرای مصوبات جلســات روزهای گذشــته ســتاد
ارائه شد.

در ایــن نشســت معــاون وزارت صمــت

گزارشــی از افزایش نظارت و بازرســیها در بازار

ارائــه کــرد و گفــت :تعــداد بازرســیها حــدود ده

برابر افزایش پیدا کرده و موارد تخلف شناسایی

و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.

حق عائلهمندی بازنشستگان کشوری
افزایش یافت
مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی

کشــوری از افزایــش حــق عائلهمنــدی
بازنشســتگان کشــوری خبــر داد و گفــت کــه
مبلــغ عائلهمنــدی  ۸۱۴هــزار و  ۷۷۹تومان و

حق اوالد نیز  ۳۱۶هزار و  ۸۵۸تومان خواهد

بود.

بــه گــزارش مهــر ،علــی خدامــی مدیرکل

امــور مالــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
گفــت :بــرای بازنشســتگانی که تاریــخ ازدواج

خودشــان و تاریــخ تولــد فرزندانشــان قبــل از
سال  ۱۴۰۱باشد ،مبلغ عائلهمندی  ۴۰۷هزار

و  ۳۸۹تومان و حق اوالد هم صد و  ۵هزار و
 ۶۱۹تومان محاسبه خواهد شد.

بــه گفتــه مدیــرکل امــور مالــی صنــدوق

او گفــت :ایــن افزایــش در راســتای مفاد

بندهــای ( )۲و ( )۱۰مصوبــه هیئت وزیران در

 ۱۵اردیبهشــت  ۱۴۰۱دربــاره «تعیین حقوق و

مزایــای کارکنــان شــاغل و بازنشســته» صادر
شده است و تنها بازنشستگانی مشمول این

بازنشســتگی کشــوری ،بــر اســاس مصوبــه

بخشــنامه میشوند که دستگاه و ذیحسابی

تاریخ تولد فرزند یا فرزندان ایشــان در ســال

و تحت پوشش این صندوق باشند و بنابراین،

دولت در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و
 ۱۴۰۱ثبت شــده باشد ،مبلغ عائلهمندی ۸۱۴

هــزار و  ۷۷۹تومــان و حق اوالد نیز  ۳۱۶هزار
و  ۸۵۸تومان خواهد بود.

محل اشــتغال آنها دارای ردیف بودجه بوده

دســتگاههای فاقد ردیف بودجه مشــمول این

بخشــنامه نخواهنــد شــد و موضــوع بایــد از
دستگاه اجرایی مربوطه پیگیری شود.

