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ابرسالحهایجهانیاز»سوئیفتآمریکایی«
تا»غذاوانرژیروسی«

علی پاکزاد

طــی چنــد دهــه اخیــر و پــس از 
جنــگ ســرد بــه نظر می رســد، با 
فرونشستن رعب ناشی از جنگ 
هســته ای سالح های جدیدی در 
جریان تعارضات کشورها به کار 
گرفته می شــود، سالح هایی که 
اگرچــه در ظاهــر قــدرت تخریب 
تاثیــر  ولــی  دارنــد  کمــی  فــوری 
مخرب آنها در میان مدت و بلند 

مدت بسیار دهشتناک است. البته استفاده 
از این نوع سالح ها در تاریخ بشر بی سابقه 
نیســتند ولی چند عامل قدرت مخرب آنها را 
افزایــش داده، اول »رشــد جهانــی جمعیــت 
همــراه بــا محدودیت منابــع« و دوم »جهانی 

سازی«.
توســعه فناوری امکان استفاده کشورها 
را در دسترســی بــه منابــع موجــود در اقصــی 
نقــاط جهــان بــه میزان بــی ســابقه  ای افزایش 
رشــد  در  محــرک  عاملــی  بــه  و  اســت  داده 
جمعیــت بدل شــده و در نهایــت این وضعیت 
به صورت مســتقیم برالگوی مصرف تاثیر گذار 
بــوده اســت، اگــر تــا دیــروز مصــرف گرانــی در 
انگشــت شــمار کشــورهای جهانــی بــه چشــم 
از جمعیــت  نفــر  میلیاردهــا  امــروز  می خــورد 
جهــان در زمــره مصرف کننــدگان بــزرگ قــرار 
گرفتــه اند. درکنار ایــن موضوع درهم تنیدگی 
اقتصــاد ناشــی از جهانــی ســازی را کــه باعــث 
تحکیــم ایــن نــوع روابــط شــده اســت را هــم 
بایــد در نظــر بگیــرم کــه باعث شــده بر خالف 
همه اعصار امروز رشــد جمعیت ها  وابستگی 
جغرافیایــی خود را به منابع از دســت بدهند، 
امروز الزامی ندارد شــهرهای بزرگ در نزدیکی 
منابــع اصلــی شــکل بگیرنــد، بلکــه فنــاوری و 
تعامــالت اقتصــادی ناشــی از جهانــی ســازی 
اســت که تعیین می کنند کدام نقطه از جهان 
تبدیل به یک منطقه پر جمعیت شود و البته 
همیــن مســئله نوعــی آســیب پذیــری را بــرای 
جوامــع بشــری ایجاد کرده اســت کــه کمتر در 

اعصار گذشته سابقه داشته است.
عنــوان  بــه  اول  نــگاه  در  اتفاقــات  ایــن 
دســتاوردهای بشــری قابل ســتایش هســتند، 
ولــی در شــرایطی کــه تقابــل بیــن کشــورها و 
ملت هــا پیــش بیاید همین تنیدگــی اقتصادی 

تبدیل به سالحی مخرب خواهد شد.
کمــی به عقب بازگردیــم آمریکا با برتری 
فنــاوری بــه قطــب تبــادالت مالــی جهــان بــدل 
شــد، قطبــی که با ارایه ســاختار ســوئیفت در 
بستر اقتصاد جهانی، موفق به یکپارچه سازی 
نظــام مبادالتــی پولــی در جهــان شــد. آنهــم با 
نازل ترین قیمت و باالترین امنیت ممکن طی 

تاریخ، از زمان اختراع پول تا امروز.
اما همین مسئله به آمریکا فرصت داد از 
نظــام تبادالت مالی بــه عنوان یک ابزار قدرت 
و ســالحی مخرب اســتفاده کند. ایران یکی از 
اولیــن کشــورهای جهــان بــود کــه آمریــکا این 
ســالح را علیــه اش بــه کار گرفت. ســالحی که 
بدون انفجار و تنها با افزایش هزینه تبادالت 
اقتصــادی مــی توانــد بــه فروپاشــی اقتصــادی 
و تســلیم دشــمن بینجامــد. اگــر تا امــروز این 
اتفاق برای اقتصاد ایران رخ نداده به دو دلیل 
واضح دارد، اول اینکه ایران کشــوری ثروتمند 
با منابع سرشار طبیعی است که حذف کامل 
آن از تعامالت اقتصادی جهان بســیار ســخت 
اســت. دوم آنکــه آمریــکا در بــه کارگیــری این 
ســالح و شــدت شــلیک طی ســه دهه گذشته 
تــر  عبــارت ســاده  بــه  نداشــته؛  ثابتــی  رویــه 
تقابــل بین دو گــروه در آمریکا که تالش برای 
فروپاشــی اقتصــادی ایــران داشــتند و گروهی 
که تالش می کردند با فشار حداکثری ایران را 
به پای مذاکره بکشــانند، باعث شــده هیچگاه 
حداکثر قدرت شــلیک به صورت بلند مدت بر 
علیــه ایــران بــه کار گرفته نشــود؛ البته قدرت 
تقابــل و موقعیــت جغرافیایــی ایــران نیــز در 
تحلیــل بــردن قــدرت ایــن ســالح بســیار موثــر 

بوده است.

اما به هرشکل این سالح 
بــه قــدری ترســناک اســت کــه 
بعــد از بــه کارگیــری آن علیــه 
ایــران بــه خصــوص در دوران 
از  بســیاری  ترامــپ،  دونالــد 
کشورهای دنیا به فکر افتادند 
برای در امان ماندن از آثار آن 
بــه خلــق نظامهــای جایگزیــن 

سوئیفت بپردازند.
اما در مقابل آمریکا، روســیه و چین نیز 
به عنوان بلوک شــرق با اســتفاده از تعامالت 
ناشــی از رشــد فنــاوری و جهانــی ســازی، در 
مکانیزمــی مشــابه ولــی کمــی بدوی تــر موفــق 
شــده ســالحهای مخــرب خــود را بــه نمایــش 

بگذارد.
محاصره و جلوگیری از دسترسی دشمن 
بــه منابــع غذایی از تاکتیک های جنگی اســت 
که شاید به اندازه تاریخ بشری قدمت داشته 
باشــد و روســیه در تقابــل اخیــر خــود با بلوک 
غــرب ایــن حربــه را بــه عنوان ســالح ترســناک 

خود به نمایش گذاشت.
روسیه و اوکراین در مجموع 12 درصد از 
گنــدم جهــان را تولید می کنند، ســهمی که به 
پیــش بینی اکونومیســت می توانــد در صورت 
خــروج از بــازار، امنیت غذایــی میلیون ها نفر 

در جهان را به مخاطره بیندازد.
یعنــی امــروز بــه غیــر از آنکــه روســیه به 
اتــکای منابــع گســترده نفت و گاز خــود موفق 
شــده تاثیــر ســالح آمریکایــی تحریــم را خنثی 
کنــد؛ با نشــان دادن چهره وحشــتناک قحطی 
بــه اروپا، از یک ســالح دیگــر در جنگ اوکراین 
رونمایی کرده اســت. به این ترتیب ما شــاهد 
نســل جدیــدی از جنگهــا هســتیم کــه متاثر از 

مفهوم یکپارچگی جهانی است. 
تاســیس  بــا  آمریــکا  کــه  جهانــی ســازی 
ســازمان تجــارت جهانــی در ژانویه 1995 کلید 
زد، در راســتای رویای جهان تک قطبی شــکل 
گرفتــه بــود و تــا چنــدی پیــش می توانســت به 
آمریــکا در تحمیــل اراده بــه جهــان کمــک کند 
ولــی بــه مــرور بــا آموختــه شــدن رقبا و شــکل 
گیــری قطــب هــای جدید قــدرت اقتصــادی در 
جهــان کــه خود از نتایــج فرایند جهانی ســازی 
اســت و در نهایــت بــا کاهــش ســهم  جهانــی 
اقتصــاد آمریــکا، اقتصــاد یکپارچــه جهانــی از 
ســالحی اختصاصــی به جنــگ افــزاری عمومی 
تبدیــل شــد. البتــه ایــن بــه معنــی فروپاشــی 
آمریــکا و یــا از هــم پاشــیدن اتحادیــه اروپــا و 
یــا حتی رمین خوردن روســیه نیســت، طرفین 
اصلی جنگی که در جریان است هیچ کدام از 

این اهداف را دنبال نمی کنند.
بــه عنــوان  اثبــات خــود  هــدف روســیه، 
یــک قطــب قدرت جهانی و بازگشــت به دوران 
طالیی جماهیر شــوروی اســت، آمریــکا نیز به 
عنــوان آتــش افروز اصلی این جنــگ به دنبال 
فرســایش قدرت مستتر اقتصاد بلوک شرق و 
تنبیــه کشــورهای اروپایی اســت کــه در مقابل 
خواســته های آمریکا ســرگرانی می کردند و تا 
اینجــای کار بــه نظــر هــر دو طــرف از جنگ رخ 

داده احساس پیروزی می کنند. 
امــا دیگــر نتیجــه قطعــی کــه مــی تــوان 
پیش بینــی  اوکرایــن  جنــگ  چشــم انداز  در 
کــرد، تضعیــف بیــش از پیــش ســازمان نیمــه 
جــان تجــارت جهانــی و رونــق بیــش از پیــش 
پیمانهــای منطقــه ای و بلوک هــای ایدئولوژیک 
در جهان اســت، در ســالهای پیش رو دیگر در 
هــم تنیدگــی اقتصــادی به مفهومی کــه در دو 
دهــه گذشــته در جهــان شــاهدش بودیــم رخ 
نخواهــد داد و بــا توســعه اقتصــاد دیجیتال بر 
بســتر فناوری هایی مانند بالکچین، کشــورها 
تــالش می کننــد مرزهای مشــخص جغرافیای 
اقتصــادی و سیاســی خــود حتــی در فضایــی 
ماننــد متــاورس پــر رنگ تر از گذشــته داشــته 
باشــند، دیر نیســت که برای ســفر از کشــوری 
به کشــور دیگر در متاورس مجبور به دریافت 

روادید بشویم.

جنگدرکانونتوجه
اجالسداووس

ترجمه: سلیم حیدری

بــرای اولیــن بــار در تاریــخ بیــش از 50 ســاله 
اجالس داووس، این گردهمایی ســاالنه در این شهر 
تفریحی ســوئیس در پس زمینه یک جنگ بزرگ در 
اروپا برگزار می شــود. اما این تنها چیزی نیســت که 

WEF امسال را متمایز می کند.
با بازگشــت گروه داووس به شــهر خوش منظره 
آلپایــن ســوئیس پــس از بیــش از دو ســال وقفــه، 
علفزارهــای سرســبز جایگزیــن پوشــش آشــنای برفی 

سفید شده است.
گردهمایی ساالنه کشورهای ثروتمند و قدرتمند 
که به دلیل بیماری کووید-19 به صورت مجازی برگزار 
می شد به وضعیت حضوری و فیزیکی خود بازگشته 
اســت. درســت در زمانی که جنگ ویرانگر در اوکراین 

و شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن بــه تــرس از رکــود 
اقتصادی در میان افزایش قیمت ها و گرسنگی و فقر 

جهانی دامن می زند.
کالوس شــواب، بنیانگــذار WEF پیــش از ایــن 
نشســت به خبرنگاران گفت: نشســت ساالنه مجمع 
جهانی اقتصاد داووس امســال به موقع ترین و نتیجه 
بخش ترین نشســت ســاالنه از زمان ایجاد این مجمع 

در بیش از 50 سال پیش خواهد بود.
شــواب گفت: »بازگشــت جنــگ، همه گیری ها و 
بحران هــای آب وهوایــی، همــه ایــن نیروهــای مخرب، 
امید به بهبود جهانی را از مسیر خارج کرده  است. با 
این مسائل باید در داووس مقابله کرد؛ به ویژه بحران 

جهانی غذا به توجه فوری ما نیاز دارد.«
انتظــار مــی رود بیــش از 2500 شــرکت کننده از 
اقشــار مختلف، از جمله بیش از 50 رئیس دولت در 
ایــن کنفرانــس 5 روزه که از روز یکشــنبه 22 مه آغاز 

می شود، شرکت کنند.
اوالف شولز آلمانی، به عنوان صدراعظم، یورسال 
واندرلیــان رئیــس اتحادیــه اروپــا، ینــس اســتولتنبرگ 

دبیــرکل ناتو، جان کری، فرســتاده آب 
و هوایــی ایــاالت متحــده را از بــزرگان 
ایــن نشســت می توان نام بــرد. انتظار 
پــل کاگامــه، رئیــس جمهــور  مــی رود 
روانــدا و ایــوان دوکه، رهبر کلمبیا نیز 

در این مراسم شرکت کنند.

فرش قرمز برای اوکراین
در  جنــگ  کــه  مــی رود  انتظــار 

اوکرایــن نقطــه اصلــی گفت وگــو در نشســت داووس 
ایــن  تهاجــم  آغــاز  زمــان  از  احتمــاالً  باشــد.  امســال 
بزرگتریــن هیئــت از مقامــات ارشــد دولــت اوکرایــن 
اســت کــه شــخصاً در یک رویــداد بین المللی شــرکت 
زلنســکی،  والدیمیــر  مــی رود  انتظــار  می کننــد. 
رئیس جمهور اوکراین در این مجمع به صورت مجازی 

سخنرانی کند.
WEF کــه تجاوز روســیه را محکــوم کرده و روابط 
خود را با نهادهای روسی متوقف کرده  است، امسال 
شــاهد هیــچ مشــارکتی از روســیه نخواهدبــود و ایــن 

اســت.  اخیــر  دهه هــای  در  اولین بــار 
در  روســیه  الیگارش هــای  و  مقامــات 
در  منظــم  طــور  بــه  اخیــر  ســال های 
داووس حضــور داشــتند، زیــرا مســکو 
بــه دنبــال تقویــت اعتبــار خــود بــرای 

سرمایه گذاری بیشتر بود.
بورگه برنــد، رئیس WEF، گفت: 
"من مطمئن هستم که تصمیم درستی 
بوده اســت. با این حــال، امیدواریم که 
روسیه مسیر متفاوتی را در سال های آینده دنبال کند  
و شروع به پایبندی به منشور سازمان ملل و تعهدات 

بین المللی خود کند.''

درد همه گیری
آخرین بــاری کــه نشســت داووس برگــزار شــد، 
COVID-19 هنوز ابداع نشــده بود، چه رســد به اعالم 
شــیوع یــک بیمــاری همه گیــر در جهــان. دو ســال بعد 
از اعــالم شــیوع، ایــن بیمــاری میلیون ها نفــر را درگیر 
جهانــی  تامیــن  زنجیره هــای  همچنــان  و  کرده اســت 

بــه دلیــل  را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، کــه عمدتــاً 
سیاست های کووید صفر در چین است.

حتی درحالی که این بیماری همه گیر در بسیاری 
از نقــاط جهــان فروکــش کرده اســت، زخم هــای بــه جا 
مانده از آن همچنان باز است. میلیون ها نفر، عمدتاً 
زنان، دوباره به کار باز نگشــته اند. صدها هزار کودک 
مجبور به ترک تحصیل در کشورهای در حال توسعه 
و کمتــر توســعه یافته شــده اند. ایــن درحالیســت کــه 
کسب وکارهایی که از بحران جان سالم به در برده اند 
هنــوز درحال بازشــماری زیان های خــود از این بیماری 

هستند.
بهبــودی اقتصــاد پــس از بیمــاری همه گیــر یکــی 
دیگر از موضوعات مهم در دستور کار است که میزبان 

جلساتی را به این موضوع اختصاص داده  است.

بهار داووس
ســویه  مــوارد  از  جدیــدی  مــوج  اینکــه  از  قبــل 
امیکرون منجر به به عقب افتادن این اجالس شــود، 
اولین جلسه حضوری WEF پس از همه گیری در ابتدا 

برنامه ریزی شده بود که مانند گذشته در ژانویه برگزار 
شود. این به تعویق افتادن به این معنی است که این 
گردهم آیی ســاالنه در بهار برگزار می شــود. بنابراین، 
ایــن بــار این اجالس بــدون چکمه های برفی و کت خز 

برگزار می شود.
برخــالف ژانویــه کــه عالقه مندان به اســکی عازم 
ً فصل  استراحتگاه های آلپاین می شوند، ماه مه معموال
کم گردشگری است و اکثر مشاغل مربوط به مسافرت 
قبل از شروع اوج مسافرت های تابستان در تعطیالت 
هســتند. دفاتر گردشــگری محلی بر این باور هســتند 
که برگزاری یک "داووس بهاری" می تواند این شــرایط 

را تغییر دهد.
رتو برانشــی، مدیرعامل دفتر گردشگری داووس 
کالســترز بــه دویچه وله گفــت: »این بدان معناســت 
کــه مقصــد ما می تواند بــرای اولین بار در بهــار خود را 
بــه عمــوم مردم جهان نشــان دهد. "بســیاری از مردم 
داووس را "فقط" در زمســتان می شناســند، این بار با 

این رویداد این دیدگاه تغییر خواهدکرد."
منبع: دویچه وله

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

نیلوفر جمالی

بهار همیشــه فصل رســتاخیز انسانهاست؛ فصل 
سرســبزی و نو شــدن که برای ورود به آن جشن 
نــوروز را تــدارک دیده ایــم؛  امــا امســال هنوز ماه 
اتفاقاتــی  شــاهد  نرســیده  پایــان  بــه  بهــار  دوم 
هســتیم که به نظر می رســد؛ می تواند تابستان 
گــرم پیــش رو را تبدیــل به فصلی پــر از دغدغه و 

استرس تبدیل کند.
جامعــه  اقتصــادی  دغدغه هــای  و  مشــکالت 
چنــد ســالی هســت کــه فشــار را بــر مردم بیشــتر 
کرده اســت؛ امــا طی ســال های گذشــته، همیشــه 
بحــث ایــن بــود کــه فشــارها بــرای بدســت آوردن 

چیــزی ارزشــمندتر اســت. دســتاوردهایی کــه 
هیچ خبری از رخ دادنش نشــد.

در فصـــل بودجـــه بـــود کـــه بحـــث کســـری در 
مجلـــس بـــه میـــان آمـــد، اتفاقـــی کـــه در ســـالهای 
گذشـــته نیـــز جـــزء الینفـــک بودجـــه  بـــود؛ امـــا 
دولت هـــا زیـــر بـــار آن نمی رفتنـــد ومعتقـــد بودنـــد 
بودجـــه خـــود را بســـیار دقیـــق و براســـاس اصـــول 

اقتصـــاد  علـــم 
 ، ند بســـته ا
کـــه  اصولـــی 
ه  هیچـــگا
را  منتقدیـــن 
راضـــی نمی کـــرد.
در  امـــا 
 1۴01 بودجـــه 
دولـــت ســـیزدهم 
پذیـــرش  بـــا 
بودجـــه  کســـری 
ـــرا حیـــف  دلیـــل آن
منابـــع  میـــل  و 
ارزی و تخصیـــص 

ارز ۴200 تومانـــی 
کـــرد. اعـــالم 

تومانــی   ۴200 ارز  حــذف  نیــز  نهایــت  در 
از کاالهــای اساســی کــه مناقشــات بســیاری بــه 
رغــم کنــار کشــیدن مجلــس در دســتور کار دولت 
قرارگرفــت. بهارســتان نشــینان هــم از آنجــا کــه 
دولــت هیــچ برنامه جایگزینی بــرای جبران تبعات 
آن ارایــه نکــرد، تمــام بــار آن را بــه دوش دولــت 

گذاشــت تا هر چه صالح می داند؛ انجام دهد.
هرچنــد کــه سیاســت ارز ۴200 تومانــی از 
ابتــدا هم با ایرادات فراوانی همراه بود؛ اما امروز 
حــذف آن بهانــه ای بــرای افزایش قیمت ها شــده 
اســت و بــه رغــم تمــام ابهامــات درهمــان ابتــدای 
ســال 1۴01 شــاهد حذف زودهنگام و ناگهانی ارز 
۴200 تومانی از کاالهای اساسی هستیم؛ اتفاقی 
که بنا به گفته منتقدین به جهت پوشش کسری 
بودجــه و تاثیری در اصالح ســاختار توزیع حداقل 

در کوتاه مدت نخواهد داشــت.
البتــه دولــت اعتقاد دیگــری دارد و تاکید می 
کنــد تاثیــر ایــن اقــدام در کوتــاه مــدت در ســفره 
مــردم ملمــوس خواهــد بــود؛ امــا مــردم از تکــرار 
تجربه های گذشته نگرانند؛ یعنی افزایش قیمت 
هایــی کــه هیــچ تاثیــری در تقویــت ســاختارهای 
تولیدی نداشــته باشــد و تنها به تشــدید تضعیف 
قــدرت خریــد مــردم منجر شــود، اتفاقی که ســید 
وزیــر  اقتصــادی  معــاون  ســبحانیان  محمدهــادی 
اقتصــاد در صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر بــه 
آن اشــاره کــرده و مــی نویســد: »در دهه گذشــته 
بــه دلیــل تورم باال و رشــد اقتصــادی تقریباً صفر، 

درآمد ســرانه ما ۳0 درصد کاهش یافت.« 
البتــه وی در ادامــه تاکیــد مــی کنــد کــه ارتقا 
و  اســت  دولــت  اصلــی  اولویــت  مــردم   معیشــت 
توضیــح مــی دهــد: »گرچــه عادالنــه کــردن توزیع 
 یارانه هــا در کوتاه مــدت قــدرت خریــد دهک هــای 
پاییــن و متوســط را افزایش می دهــد، ولی راهکار 

اصلی کاهش پایدار  تورم اســت.«
را  آن  نــام  ســیزدهم  دولــت  کــه  سیاســتی 
»جراحــی اقتصــادی« گذاشــته اســت و ابراهیــم 
رییسی از آبان ماه سال گذشته تاکید کرده است 
که »اگر نجات اقتصاد کشــور از وضع کنونی نیاز 
به چند جراحی بزرگ داشــته باشــد، شخص بنده 
و دولــت ســیزدهم از هزینــه کــردن تــوان و آبروی 

خود در این مســیر دریغ نخواهیم کرد.«

نگرانی ها از »جراحی اقتصادی«
جراحــی اقتصــادی کــه بســیار در رابطه با آن 
هشــدار داده بودند و در این رابطه حســین راغفر 
یکــی از اقتصــاددان هــا معتقــد اســت؛ افزایــش 
قیمت هــا باعــث شــده تــا برخــی از مــردم توانایــی 

دسترســی بــه کاالهــای ســرمایه ای 
را  بازارهــای  ایــن  بــه  ورود  بــرای 
محرومــان  و  باشــند  نداشــته 
جامعــه بدتریــن قربانیــان این طرح 
هســتند و بــرای صاحبــان ثروت که 
افزایــش  آنهــا  دارایی هــای  ارزش 
یافتــه درآمــد و هزینــه هــا تعدیــل 
شــده اســت؛ امــا این موضــوع برای 
جــدی  جامعــه  پاییــن  دهک هــای 

است.
در همین راســتا؛ فرشاد مومنی اقتصاددانی 
ارز  حــذف  اســت  معتقــد  دیگــر 
۴200 تومانــی ۳50 برابر 
مــی  ایجــاد  رانــت 
کنــد. حــذف 

ارز ۴200 تومانــی نوعــی توزیــع رانــت اســت کــه 
معطوف به بقای شــهروندان می شــود. مومنی به 
گزارشی از سازمان برنامه و بودجه اشاره می کند 
کــه تجربــه عملی شــوک درمانــی نشــان می دهد؛ 
آســیب پذیری مالی دولت در برابر سیاســت های 
تــورم زا بــه طور متوســط ۳.5 برابر آســیب پذیری 
خانوارهــا و بنــگاه هــای تولیدی اســت. در گزارش 
رســمی دیگــر آمــده اســت؛ فقــر در دوره 1۳۷۴ تا 
1۳99 بــه دلیــل شــدت اصــرار بــه شــوک درمانــی 
خــروج ســرمایه 1۷1 میلیــارد دالر در کشــور بــوده 

است. 
در واقع؛ تورم بی رویه و بروز شوک در قیمت 
کاالهــای اساســی بخــش مهمــی از اســتدالل های 

مخالفان طرح حذف ارز ۴200 تومانی اســت. 

تامین کســری بودجه از جیب 
دهک های اخر

در واقــع جراحــی اقتصــادی بایــد از بودجــه 
آغــاز شــود و دولــت هــا ابتــدا بایــد از بدنــه خــود 
بــه عنــوان مثــال بایــد از کاهــش  شــروع کننــد. 
هزینه هــای دســتگاه های حاکمیتــی در نوبــت اول 
کاهش بودجه مجلس؛ شــورای نگهبان و ریاست 
جمهــوری؛ نهاده؛ حذف ردیف های خاص؛ کاهش 
بودجــه مراکــزی کــه نتیجــه کارشــان توجیــه پذیــر 

نیست؛ آغاز شود.
امــا هــر ســال بــا افزایش ردیــف بودجــه این 
ارگان هــا و ســازمان هــا و ... مواجــه هســتیم در 
حالــی کــه کســری بودجــه کمــر دهک هــای پاییــن 
جامعــه را شکســته اســت. البتــه نبایــد فرامــوش 

تنهــا  امســال  تــورم  کــه  کنیــم 
در  را  جامعــه  پاییــن  دهک هــای 
برنمی گیــرد بلکــه اکنون پای اقشــار 
متوســط و رو بــه بــاال را نیــز بــه این 
بــازی باز کرده اســت. بــه طوری که 
در آخریــن افزایــش قیمت کاالهای 
اساســی شــاهد حضور این قشر در 
فروشــگاه های الکچــری ایــران بــرای 
مایحتــاج خــود به قیمت هــای قبلی 
بودیــم. ایــن در حالی اســت که بهانــه دولت برای 
حــذف ارز ۴200 تومانــی برقــراری عدالت و حذف 
فساد در جامعه است؛ اما اجرای سیاست کنونی 
نه تنها عدالت به همراه نداشته است بلکه فشار 
آن بــر تمــام جامعه نشــان می دهد کــه دولت در 
مســیر اجــرای تنهــا راه تامین کســری بودجه خود 

است.

از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی تا شوینده ها

اردیبهشت ماه امسال بود که وزارت صنعت 
کاالهــای  قیمــت  افزایــش  از  تجــارت  و  معــدن 
اساســی به دلیل مشــکالت جهانــی در این عرصه 
خبــر داد و پیــرو آن اعالم کرد که قیمت کاالهایی 
کــه در تاریــخ پیــش از اعــالم نیــز تولیــد شــده اند 

براســاس نرخ روز محاسبه می شود.
اتــاق اصنــاف ایــران نیــز پیــرو اطالعیه ســتاد 
تنظیــم بازار درباره مردمی ســازی و توزیع عادالنه 
یارانه هــا، نــرخ حداکثــری فــروش انــواع لبنیــات، 
روغــن، مــرغ و تخم مــرغ را بــرای مصرف کننــدگان 

در سراســر کشور اعالم کرد.
البته قیمتهای اعالمی روایتی متفاوت با کف 
بازار دارد و بازار حکایت هایی بیش از این نرخ ها 
داشــت کــه با واکنــش انتقــادی مصرف کنندگان و 

کمپین های »نخریم« همراه شد. 
جهــاد  وزارت  اتفاقــات  ایــن  بــا  همزمــان 
نان هــای  آرد  قیمــت  افزایــش  از  نیــز  کشــاورزی 
حجیــم خبــر داد و به یکباره نگرانی ها از افزایش 
قیمت نان که قوت غالب مردم است نیز افزایش 
پیــدا کــرد. البتــه درادامــه توضیــح داده شــد کــه 
نانوایی هــای  قیمــت  بــرای  افزایشــی  هیچگونــه 
سنتی در نظر گرفته نشده و نگرانی در این مورد 

وجود ندارد.
امــا بــا این حــال هنــوز قیمت هــای نامتعارف 
کاالهــای اساســی در بــازار خودنمایــی می کنــد و 
افزایش قیمت شوینده ها از سوی انجمن صنایع 
شوینده؛ بهداشتی و آرایشی ایران فصل تازه این 

ماجراست.
براســاس آخریــن اطالعیــه ایــن انجمــن، بــه 
جدولــی  براســاس  شــوینده  انــواع  قیمــت  زودی 

تغییــر مــی کنــد کــه کــف رشــد قیمــت در آن برای 
شــامپو رشــد50 درصــد و بــرای صابــون و خمیــر 

دندان 80 درصد تعیین شــده است.

 جدول قیمت انواع شوینده، اعالمی از سوی 
انجمن صنایع شوینده؛بهداشتی و آرایشی ایران

درصد افزایش گروه کاالیی
قیمت

۷0پودرهای شوینده دستی

۶5پودرهای شوینده ماشینی

۶0مایعات دستشویی و ظرفشویی

50شامپو

50سایر محصوالت شوینده و بهداشتی

80صابون و خمیردندان

با این حال هیات مدیره انجمن به این نتیجه 
رسیده است که با توجه به شرایط حساس کنونی 
و در جهــت حمایت از مصرف کنندگان محصوالت 
این صنعت و همراهی با دولت مرحله اول تعدیل 
قیمــت محصــوالت ۳0 تــا ۴0 درصــد در پودرهــای 
و ســایر محصــوالت  ماشــینی  و  شــوینده دســتی 
شوینده و بهداشتی از ابتدای خرداد ماه آغاز شود 
صــورت  در  و 
عــدم افزایــش 

قیمــت 
اولیــه  مــواد 
ی  هــا صد ر د
طــی  اعالمــی 
اعمــال  مــاه   2
شــود. بــه ایــن ترتیــب اگــر افزایــش قیمــت مــواد 
انتظــار  بایــد  تابســتان  اولیــه رخ دهــد در فصــل 
افزایش هــای بیــش از درصدهــای اعالمــی در ایــن 
جــدول بــرای انــواع شــوینده هــا را داشــته باشــیم 
و حداقــل نتیجــه آن کاهــش شستشــو، نظافــت و 
رغــم خــوردن تابســتانی کثیــف اســت. اتفاقــی که 
مــی توانــد بــه صورتــی جدی ســالمت جامعــه را به 

مخاطره بیندازد.

نشانه های آماری سیاست های 
کاهش ارزش پول ملی

طبق گزارش مرکز آمار در سال 1۳9۴ متوسط 
درآمد کل خانوار شهری معادل 2۷میلیون و 800 
هزار تومان بوده در حالی که هزینه ها معادل 2۶ 
میلیــون و 200 هــزار تومــان بوده اســت. در ســال 
1۳99 همین مرکز خبر از درآمد ۷۴ میلیون و ۶00 
هزار تومانی خانوار شــهری می دهد. در حالی که 
هزینه ها به ۶2 میلیون و 100 هزار تومان رسیده 
اســت. اتفاقی که نشــان از سقوط ارزش پول ملی 
دارد به این معنی که درآمد اسمی و هزینه اسمی 
افزایــش پیــدا کــرده اســت و هم راســتا بــا آن پول 

ملی بی ارزش تر شده است.
در واقــع بســیاری معتقدنــد کــه هدفمنــدی 
یارانــه هــا توســط دولــت ســیزدهم در واقــع همان 
طــرح نئولیبرالــی حــذف یارانــه هــا اســت کــه واژه 

هدفمندی به آن اضافه شده است.
مرکــز عدالــت پژوهــی مرکــز رشــد  گزارشــی 
منتشــر کــرده اســت کــه بــر اســاس آن شــاخص 
عدالــت در ســال هــای بعد از هدفمنــدی یارانه ها 
کاهــش پیــدا کــرده اســت. همین پژوهش نشــان 
می دهد که یکی از فقیرترین اســتان های کشــور 
وضعیــت  هــا  یارانــه  هدفمنــدی  از  پــس  )ایــالم( 
فقیرتریــن دهــک جامعــه در شــرایط بدتــری قــرار 

گرفته است.
ایــن در حالــی اســت قــرار بــود بــا هدفمندی 
یارانــه ها عدالــت میان افراد جامعه برقرار شــود؛ 
حــال آنکــه بــا افزایش تــورم و کاهــش ارزش پول 
ملی با افزایش نرخ ارز و سوخت مواجه شده ایم 
کــه نتیجــه آن افزایــش شــکاف طبقاتی اســت که 
افزایــش ضریــب جینــی یــا همــان معیــار نابرابری 
ثــروت در یــک کشــور را بــه همــراه دارد؛ چراکــه 
طبقــات ضعیــف را بــه ورطــه فقــر مــی کشــاند و 
پولدارتــر  را  غیرنقــدی  هــای  ســرمایه  صاحبــان 

می کند.
سیاســت هــای غلــط و نــخ نمــا شــده ای کــه 
تناقضــی دردنــاک را به همراه داشــته اســت و این 
اتفاق به نام توزیع عادالنه یارانه پنهان و برقراری 

عدالت در حال اجرا است.

در سایت روزنامه بخوانید:
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مخالفت کسب و کارهای آنالین 
با طرح جدید وزارت صمت

کارهــای و اتحادیــهکســب عضــوهیــاتمدیــره
مجازیبابیاناینکهبیشاز۹۰درصدکسبوکارهای
آنالینباتفکیکاتحادیهکسبوکارهایمجازیبهدو
اتحادیــهکســبوکارهــایمجــازیتوزیعــیواتحادیــه
مخالفند،گفتکهتخصصیشدنامورکسبوکارها
بــهمعنــیتفکیکنیســت،بلکــهمیتوانبــاراهاندازی

کمیسیونهایتخصصیاینهدفرامحققکرد.
اتحادیــه  تفکیــک  بــا  اخیــرا  صمــت  وزارت 
کســب وکارهای مجازی به دو اتحادیه کســب و کارهای 
مجــازی توزیعــی و اتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی 
خدماتی موافقت کرد. موضوعی که با اعتراض کسب و 

کارهای آنالین مواجه شده است.
در ایــن رابطــه رضــا الفــت نســب در گفت وگــو بــا 
ایســنا، بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی در این مســاله 
مورد مشــورت نبوده، اظهار کرد: دو تکه کردن اتحادیه 
و  کــرد  خواهــد  تضعیــف  را  آن  مطالبه گــری  قــدرت 

اختالفاتی بین اعضا خواهد انداخت.
وی با بیان اینکه هنوز تعریف مشخصی از اصناف 
توزیعی و خدماتی ارائه نشده، تصریح کرد: اتاق اصناف 
ایران متولی اتحادیه ها است که ۸۰۰۰ اتحادیه و حدود 
چهــار میلیــون واحــد صنفــی را مدیریت می کنــد، گفت: 
اتــاق اصنــاف هم با ایــن تفکیک مخالفت کــرده، چراکه 

قرار بوده تعداد ۸۰۰۰ اتحادیه کمتر شود نه بیشتر.  
کارهــای  و  کســب  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  عضــو 
مجــازی  بــا بیــان اینکــه بــه وجود آمــدن اتحادیــه جدید 
بــرای کســب و کارها کــه باید آن را راه انــدازی کنند، بار 
مالــی دارد، گفــت: همچنین چشــم اندازی برای این کار 
دیده نشــده و اصال مشــخص نیست چه تعداد کسب و 
کار آنالین خدماتی و چه تعداد توزیعی وجود دارد. باید 

روی این موضوعات بحث شود.
وی افــزود: مــا بــا تخصصــی شــدن کســب و کارهــا 
مخالف نیســتیم، اما تخصصی شــدن بــه معنی تفکیک 
کمیســیون های  راه انــدازی  بــا  می تــوان  بلکــه  نیســت، 
تخصصــی ایــن هدف را محقق کرد. شــاید وزارت صمت 
با نیت خیر این کار را انجام داده باشد، اما بیش از ۹۰ 
درصد کســب و کارهای آنالین با آن مخالف هســتند و 
طــی بیانیــه ای این مخالفت را اعالم کرده اند. امیدواریم 
وزارتخانه در کنار بخش خصوصی بایستد و با مشورت 

ذینفعان اقدام کند.

جزئیات نرخ کاالهای 
اساسی سبد خانوار

اقــالم و اساســی کاالهــای بــازار وضــع بررســی
ضــروریخانــواردرهفتــهاولخــرداد۱۴۰۱حاکــیاز
افزایــشقیمــتبرنــج،حبوبــاتولبنیــاتدرمغازههــا
اســتضمــناینکهقیمــتمرغوتخممرغبــهزیرنرخ

مصوبرسیدهاست.
به گزارش مهر، اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها 
و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تغییرات گسترده در 
بازار کاالهای اساسی طی دو هفته اخیر شده و قیمت 
تخم مرغ که ۷۶ هزار تومان در هر شــانه مصوب شــده، 

در مغازه ها بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می شود.
همچنیــن قیمــت مــرغ کــه ۵۹ هــزار و ۸۰۰ تومان 
تصویب شــده، در مغازه های ســطح شهر به کیلویی ۴۰ 

هزار تومان رسیده است.
مشاهدات میدانی نشان می دهد که کمبود روغن 
در مغازه های سطح شهر برطرف شده اما درباره کاالیی 

مانند شکر همچنان محدودیت عرضه وجود دارد.
عــالوه بــر ایــن، قیمت برخــی از ارقــام برنج هندی 
تومــان در هــر کیســه ۱۰ کیلوگرمــی  حــدود ۴۰ هــزار 
از هفته هــای  کــه  قیمــت حبوبــات  و  داشــته  افزایــش 
مســیر  در  همچنــان  گرفتــه،  صعــودی  رونــد  گذشــته 
افزایــش قیمــت قرار دارد به طوری که نرخ هر کیلوگرم 

لوبیاچیتی تا ۶۵ هزار تومان نیز افزایش یافته است.
بر اســاس این گزارش، قیمت گوشت گوساله هم 
که از هفته پیش روند افزایشی گرفته بود، همچنان در 
ریل افزایشی قرار دارد و نرخ هر کیلوگرم از این کاال به 

۲۲۰ هزار تومان رسیده است.

رشد ۱۰ درصدی ارزش خرید 
گندم داخلی در سال گذشته

بررسیآمارهایمنتشرهوزارتصنعت،معدنو
تجــارتنشــانمیدهــدبــاتوجهبهرونــدخریدداخلی
بازرگانــیدولتــی ازســویشــرکت کاالهــایاساســی
ایــران،در۱۲ماهــهســالگذشــتهخریدگنــدمازلحاظ
ارزشــینســبتبــهســالماقبلخــود۱۰.۱درصدرشــد

داشتهاست.
بررســی آمارهــای رســمی منتشــره از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد، از ابتدا تا پایان 
اسفند سال ۱۴۰۰، حدود چهار میلیون و ۵۳۶ هزار تن 
گندم به ارزش ۲۲۸ هزار و ۸۶۶ میلیارد ریال )۲۲ هزار 
و ۸۸۶ میلیارد تومان( خریداری شد که نسبت به مدت 
مشــابه ســال ۱۳۹۹ از لحاظ وزنی افت ۴۴.۸ درصدی و 

از لحاظ ارزشی رشد ۱۰.۱ درصدی داشته است.
در ۱۲ماهــه ســال ۱۳۹۹ خریــد گنــدم داخلــی ایــن 
شرکت، حدود هشت میلیون و ۲۲۵ هزار تن به ارزش 
۲۰۷ هــزار و ۸۱۰ میلیــارد ریال )۲۰ هزار و ۸۷۱ میلیارد 

تومان( بوده است.
بــر پایــه ایــن آمارهــا، طی ایــن مدت بیــش از ۱۴۵ 
هــزار و ۵۰۰ تــن دانه هــای روغنی )کلزا، ســویا، گلرنگ، 
آفتابگــردان( بــه ارزش ۱۲ هــزار و ۱۴۸ میلیــارد ریــال 
خریداری شــد که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
از لحاظ وزنی افت ۴۵ درصدی و از لحاظ ارزشــی رشــد 

۲.۶ درصدی داشته است.
در مدت مشابه سال )۱۳۹۹( ۲۶۴ هزار و ۷۰۰ تن 
دانه هــای روغنــی )کلزا، ســویا، گلرنگ، آفتابگــردان( به 
ارزش ۱۱ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال خریداری شده بود.
بر اســاس این گزارش در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
)شــیرودی،  برنــج  ایــن شــرکت در خصــوص محصــول 

صدری، هاشمی، ندا و نعمت( خریدی نداشته است.

افزایش ۲۵ درصدی قیمت 
بستنی از امروز

و تولیدکننــدگان اتحادیــه رئیــس اعــالم بنابــر
فروشــندگانبســتنیوآبمیــوهتهــران،ازاولخــرداد،
بســتنیوآبمیــوهافزایــشقیمــت۲5درصــدیخواهد

داشت.
اســکندر آزمــوده در گفت وگــو بــا ایلنا بــا بیان این 
خبر افزود: مواد اولیه بستنی مثل شیر و شکر حدود ۲ 
برابر افزایش قیمت داشته است. برای مثال قیمت شیر 

از ۶ هزار تومان به ۱۲ هزارتومان رسیده است.
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس   
بستنی و آبمیوه تهران درباره افزایش قیمت مواد اولیه 
ایــن صنــف گفــت: افزایش دو برابــری مواد اولیــه دراین 
صنف بیشــتر از ۲۵ درصد افزایش قیمت در این صنف 
تاثیــر داشــته اســت؛ اما اگر بیش از ایــن افزایش قیمت 
داشــته باشــیم، دیگر از ســوی مردم خریداری نمی شود. 
باید توجه داشــت که بســتنی یک کاالی تفننی اســت و 
مثل برنج و نان نیاز اساســی مردم محســوب نمی شــود، 
در صــورت گرانــی مــردم آن را نمی خرند. به همین دلیل 
به افزایش قیمت ۲۵ درصدی این محصول اکتفا کردیم.
آزموده افزود: اتحادیه بســتنی و آبمیوه شــب عید 
۲۰ درصــد افزایــش قیمــت داشــت کــه بعــد از آن کل 
کاالهــا دو برابــر شــد و دوبــاره در کل اصنــاف وابســته 
مجبــور بــه افزایــش قیمــت بــه خصــوص در محصــول 
بســتنی شــدیم.وی دربــاره تاثــر ایــن افزایــش قیمــت بر 
کسادی این صنف و به دنبال آن بیکاری کارگران گفت: 
آنچنان تعطیلی مغازه ها را در این صنف نداشته ایم اما 
مغازه هایــی کــه بــرای مثال چنــد کارگر داشــتند، مجبور 
بــه تعدیل نیرو شــده اند. چون افزایــش قیمت ها باعث 

کسادی بازار آنها شده است.
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
بســتنی و آبمیــوه بــا بیــان اینکــه تقاضا بــرای راه اندازی 
اســت،  ایــن صنــف کاهــش نداشــته  کســب و کار در 
ادامــه داد: مــردم اطــالع چندانــی از وضعیــت اصنــاف 
ندارنــد و بــرای مثــال یــک فســت فــود فکر می کنــد، کار 
بســتنی فروش و آبمیــوه بهتــر اســت یا برعکــس و مدام 
تغییــر صنــف می دهنــد. بــه همیــن دلیــل تقاضــا بــرای 
راه انــدازی ایــن مشــاغل کم نشــده اســت. اصنــاف مواد 
غذایــی بــا هــم جابجــا می شــوند و فکــر می کننــد شــاید 

اوضاع در صنف دیگر بهتر باشد.

اخبـــــــــــــــــار

و میــراثفرهنگــی،صنایــعدســتی وزیــر
گردشــگریبــاتاکیــدبــراینکــهحتــیبــا۲برابــر
شــدناعتبــارمرمتــیهنــوزهــمدرایــنحــوزه
بــرای میتــوان کــه گفــت دارد وجــود مشــکل
بخشــیازمرمتآثارکهدرســطحشهرهستند
وخیلیتخصصینیست،ازمردمکمکگرفت.
تفاهمنامــه  عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
همــکاری میــان وزارت میــراث فرهنگی و فرمانده 
کل انتظامــی ایــران روزگذشــته در وزارت میــراث 
فرهنگــی امضــا شــد. ایــن تفاهمنامــه همزمــان 
بــا پنجمیــن گردهمایــی فرماندهــان، معاونــان و 
میــراث  از  یــگان حفاظــت  مســئوالن  و  مدیــران 
فرهنگــی در راســتای همکاری هــای مشــترک و به 
منظــور اجــرای هــر چــه بهتــر قوانیــن و مقــررات 
موضوعه، بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به نمایندگی عزت هللا ضرغامی، 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و فرماندهی انتظامی ایران به نمایندگی سرتیپ 
پاســدار حســین اشــتری، فرمانــده کل انتظامــی 
جمهــوری اســالمی ایــران )فراجا( بــا حفظ قلمرو، 
اختیارات و وظایف قانونی هر دو دستگاه منعقد 

شد.
ســردار حســین اشــتری، فرمانــده انتظامــی 
کشــور، میراث فرهنگی را شناســنامه هر کشــور 
دانســت و تاکیــد کــرد: اگــر ما از میــراث فرهنگی 
حفاظــت می کنیــم در واقع کار ارزشــمندی انجام 
امــروزه میــراث  اداری.  یــک کار  نــه  می دهیــم و 
فرهنگی، حراست و حفاظت از آن کاری باارزش 
بــه حســاب می آیــد کــه مــردم هــم بــه آن عالقــه 
دارنــد. تفاهم نامــه ای هم که بین نیروی انتظامی 
و وزارت میراث فرهنگی امضا شد، در این راستا 
بــود کــه امیدواریم منشــأ تحول و پیشــرفت برای 

کارهای ما باشد.

او همچنیــن بیــان کرد: حفاظت و حراســت 
از میــراث فرهنگــی مــورد تاییــد همــه مســؤوالن 
کشــور اســت، از طرفــی بایــد از ظرفیــت مردمــی 
به بهترین شــکل اســتفاده کنیم. افرادی هستند 
کــه بــه عنوان حافظ افتخاری میــراث با ما تماس 
می گیرنــد و عنــوان می کننــد افــرادی بــه دنبــال 
دفینــه و آثــار تاریخــی آمده انــد کــه مــا بالفاصلــه 

ماموران خود را به محل اعزام می کنیم.
حــوزه  در  داد:  ادامــه  فراجــا  فرمانــده 
گردشگری هم امروز کشور ما به گردشگر داخلی 
و خارجــی نیــاز دارد هــم در بُعد اقتصادی هم در 
بُعــد معرفــی جاذبه های گردشــگری. در  موضوع 
صنایع دســتی هم با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبــری مبنی بر تولیــد داخلی این آمادگی وجود 
دارد تــا هــر کجــا کســی مشــغول تولیــد و مــورد 
تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی بــود، ما امنیت آن هــا را به عهده بگیریم. 
البته در اقصی نقاط کشور امنیت خوبی داریم.

اشتری گفت: قطعاً موضوع این تفاهم نامه 
را بــه فرماندهــان خود ابــالغ خواهیم کرد و ملزم 

به اجرای آن خواهیم بود.
راهاندازیسامانهمردمی

دریگانحفاظت
عــزت هللا ضرغامــی، وزیــر میراث فرهنگــی، 
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
آنکــه بهتــر اســت عمــوم جامعــه نیــز در جریــان 
امــور میراث فرهنگــی قــرار گیرنــد، گفــت: شــاید 
میراث فرهنگــی  وزارت  مأموریــت  جدی تریــن 
چراکــه  باشــد  میراث فرهنگــی  از  حفاظــت 
حــوزه  در  ماســت.  شناســنامه  میراث فرهنگــی 
میــراث ملمــوس و ناملمــوس نیازمنــد حفاظــت 

هستیم و یگان حفاظت نقش کلیدی دارد.

او ادامه داد: میراث ما به اندازه ای ارزشمند 
اســت و گنجینه ای که در اختیار ماســت ارزشش 
بی انتهاســت کــه یــگان حفاظــت از آن حراســت 
می کند. یگان حفاظت برای انجام ماموریت خود 
نیازمنــد ابــزار اســت و این حداقل هــا از خودرو و 
نیرو گرفته تا برخی اختیارات را در قالب نامه ای 
در اختیــار رئیــس جمهوری قــرار دادیم تا بتوانیم 
این مسائل را رفع کنیم و خبر آن را طی چند روز 

آینده اعالم خواهیم کرد.
از  زیــادی  بخــش  کــرد:  تصریــح  ضرغامــی 
حفاظــت از میراث فرهنگی در حوزه حفاظت نرم 
اســت. نبایــد از نیروهــای مردمــی غافــل شــویم. 
وجــود ۳۵ هــزار اثــر و بنــای تاریخــی در کشــور 
شــوخی نیســت. مــردم می تواننــد بــه مــا کمــک 
کننــد. راه اندازی ســامانه برای یــگان اهمیت دارد 
و باید زودتر برای اطالع رسانی مردم اعالم شود. 
در حــال حاضــر فضــای مجــازی ایــن کار را انجــام 
می دهــد. حتــی بــا ۲ برابــر شــدن اعتبــار مرمتــی 
هنوز هم در این حوزه مشکل داریم. مرمت کار، 
کارشناســی و حســاس اســت. امــا می تــوان آن را 
دوالیــه کــرد بخشــی از مرمت آن چیزی اســت که 
در بناهایــی ماننــد تخــت جمشــید رخ می دهــد و 
مرمتگــران تخصصــی آن را انجــام می دهند که از 
قضا حقوق شان هم عقب افتاده و آن را پیگیری 
خواهم کرد و بخش دیگر مرمتی آن چیزی اســت 
که در ســطح شــهر و برای برخی دیگر از آثار نیاز 
اســت. مــا می توانیــم این بخش را بــا کمک مردم 

انجام دهیم.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی با اشــاره بــه برخی تماس هــا که از 
ســوی افراد شناس و ناشناس و حتی سرشناس 
صــورت می گیــرد، گفــت: برخــی می گوینــد و ادعا 
می کننــد کــه گنجینــه حضــرت ســلیمان در فــالن 

جاست و باید به سرعت بیرون آید و… حتا برخی 
مســئوالن تمــاس می گیرنــد کــه بــا فلزیــاب گنــج 
پیــدا شــده و… مــا باید تحقیق اولیــه انجام دهیم 
و ســپس کارشناسان میراث استان ییایند و چند 
مورد اینطوری داشتیم که در نهایت چیزی نبود. 
در ایــن میــان، شــورای ۳ نفــره ای تشــکیل دادیم 
کــه یــگان حفاظــت، حراســت و مســئول توســعه 
مدیریت وزارتخانه عضو آن هســتند و تمام امور 

را کنترل می کنیم.
او در ادامــه بــه نکتــه ای اشــاره کــرد و گفت: 
این گونــه بــه نظر می رســد که گنج یابی مشــکالت 
زیادی به وجود آورده چنانکه چندی پیش نماینده 
کلیمی هــا بــه مــن گفــت، قبرســتان امــوات ما در 
آن سوی دماوند است و با وجود آنکه دیگر کسی 
را آنجا دفن نمی کنیم اما مســلمانان می گویند ما 
بــا مرده هایمان گنج و طال و جواهر دفن کرده ایم 
را شــخم  قبرســتان  تمــام  و  رو می رونــد  ایــن  از 
زده انــد. بیاییــد آنجــا را فنــس بکشــید و حفاظت 
کنیــد. کــه گفتــم بودجــه نداریم و قرار شــد یگان 
آن منطقــه  در  بیشــتر  میراث فرهنگــی  حفاظــت 
نظارت داشــته باشــند و هر کسی را دیدند که در 
حال کندن قبرها هســتند را دســتگیر کنند. یگان 
حفاظــت بــه عنوان ضابط قضایی شــناخته شــده 

و این مهم باید به لحاظ قانونی تصویب شود.

جریمهسهبرابریبرایتوقیف
دستگاهفلزیاب

در این برنامه ســردار حســن مهری فرمانده 
کل یــگان حفاظــت از میــراث فرهنگــی گفت: در 
ســال ۸۳ حفاظــت از میــراث فرهنگــی تشــکیل 
میراث فرهنگــی  از  کشــور  ســطح  در  مــا  شــد. 
حفاظــت می کنیــم. براســاس شــرح وظایــف کــه 
برای ما مشــخص شــد در ۴ وجه اســت از جمله 

انتظامــی، امنیتــی، حفاظتــی و اطالعاتــی. اکنون 
بــا ۶ هــزار نفــر از شــورایاری ها جلســه داشــته و 
تفاهم نامــه امضــا کردیــم کــه در امــر حفاظت به 
کمــک مــا بیاینــد غیــر از آنهــا بــا ائمــه جمعــه نیز 

صحبت شده است .
وی گفــت: تاکیــد دارم کــه یــک تلفــن ســه 
شــماره ای بــرای یگان داشــته باشــیم کــه مردم از 
ایــن طریــق بــا مــا ارتبــاط بگیرنــد. دســتور العمل 
میراث بان را نیز داریم که در دستور کار ماست . 
در جرایمی که مردم ممکن اســت مرتکب تخلف 
شــوند ۷ هــزار و ۸۷۳ مــورد تخلف گزارش شــده 
و از ۷ هــزار و ۴۰۱ مــورد بــرای تشــکی پرونــده 
قضائی پیشگیری کرده ایم همچنین در حفاظت 
از کاخ موزه هــا و امــکان ثبتــی و غیــر ثبتی نیز به 
صورت مســتمر نظــارت می کنیــم. از ظرفیت های 
قانونــی اســتفاده کــرده ایــم تا آمــوزش تخصصی 
توســط فراجــا انجــام شــود. یــک هــزار و ۱۰۰ نفــر 
ضابــط قضائــی آموزش دیده انــد، همچنین ۴۵۲ 
دستگاه فلزیاب کشف شده است در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۱۹۵۴۲ قلم شــیء کشــف شده که ۸۷۷۴ 

قلم آن اصل بوده است.
از  جلوگیــری  قانــون  براســاس  گفــت:  وی 
قاچاق کاال و ارز پس از استعالم از وزارت صمت 
قرار شد جریمه توقیف فلزیاب سه برابر نرخ آن 
دســتگاه تعیین شــود. در این برنامه از مسؤوالن 
پایگاه حفاظت از میراث فرهنگی اســتان فارس، 
در  خواجــه  کــوه  خوزســتان.  اســتان  در  دزفــول 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، بافــت تاریخــی 
یــزد، ســاختمان وزارت میــراث فرهنگــی، تقدیــر 
شــد همچنین از دیگر کارکنان یگان حفاظت نیز 

تقدیر به عمل آمد.
فرماندهــان  از  برنامــه  ایــن  ادامــه  در 

بازنشسته نیز تقدیر شد.

تهیــهوتوزیــع اتحادیــه بــهگفتــهرئیــس
گوشــتگوســفندی،خشکســالیمیزانمراتعرا
کاهشدادهاســتازاینرودامدارناچاراســت
کــهبهدامخوراکدســتیبدهــدوازآنجاییکه
و7۰۰ هــزار ۱۱ کیلویــی دولتــی نهــاده قیمــت
تومانشــدهاســتپسطبیعیاســتکهقیمت

دامزندهوبهتبعگوشتباالبرود.
بــه گــزارش ایلنــا، افزایــش قیمــت گوشــت 
در بــازار باعــث شــده اســت کــه میــزان مصــرف 
علــت  دام  تولیدکننــدگان  شــود.  کاهشــی  آن 
افزایش قیمت گوشت را به مافیا گوشت نسبت 
می دهنــد امــا از ســوی دیگــر فروشــندگان بر این 
باورنــد کــه افزایش نرخ دام زنده باعث باال رفتن 

قیمت گوشت در بازار شده است.
علــی اصغــر ملکــی در گفت وگو بــا ایلنا، با 
اشاره به کاهشی شدن قیمت گوشت گوسفند 
نســبت بــه هفتــه پیــش، گفــت: قیمت گوشــت 
تــا ۱۵   ۱۰ بــه هفتــه گذشــته  گوســفند نســبت 
هزار تومان روند کاهشــی به خود گرفته اســت. 
گوشــت  بــه  نســبت  گوســفند  گوشــت  قیمــت 
گوســاله کمتر اســت، بطوریکه گوشــت گوساله 
امــا  تــا ۲۵۰ هــزار تومــان اســت  کیلویــی ۲۴۰ 
گوشــت گوســفند کیلویــی ۱۹۵ هــزار تومــان در 

بازار عرضه می شود.
به گفته این فعال صنفی؛ واحدهای صنفی 
گوشــت گوســفند را کیلویــی ۱۷۵ هــزار تومــان 
خریــداری و بــا احتســاب ســود ۱۰ درصــد کیلویی 

۱۹۵ هزار تومان بفروش می رسانند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت ها 
رو بــه جلــو خواهنــد ماند یا اینکه روند افزایشــی 
بــودن قیمت هــا کنترل خواهد شــد؟ گفــت: بازار 
رمق قابل توجهی ندارد. قیمت کدام کاال متوقف 
شــده اســت که انتظار داشته باشیم نرخ گوشت 
ثابــت بمانــد و بــه عقــب برگــردد. آزاد شــدن نرخ 
نهاده روند افزایشی شدن قیمت  گوشت در بازار 

را تشدید کرده است.
گوشــت  توزیــع  و  تهیــه  اتحادیــه  رئیــس 
گوســفندی ادامه داد: خشکسالی میزان مراتع را 
کاهــش داده اســت از ایــن رو دامدار ناچار اســت 
کــه بــه دام خــوراک دســتی بدهــد و از آنجایی که 
قیمت نهاده دولتی کیلویی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان 
شده است پس طبیعتا قیمت دام زنده و به تبع 

گوشت باال برود.
وی بــا بیــان اینکــه واردات در شــرایط فعلی 
نمی توانــد بــازار را متعــادل کنــد، افــزود: ممکــن 
اســت در آینــده میــزان واردات افزایــش پیدا کند 

امــا در حــال حاضــر هــر مصرف کننده ای بــا توجه 
بــه تــوان خریــد می کنــد و از آنجایی کــه قــدرت 
خرید مردم کاهشــی شده است در نتیجه میزان 

مصرف نیز نزولی شده است.

کاهشتقاضا
برایخریدگوشتگوساله

همچنیــن در ایــن رابطه نیما حبیب فر عضو 
هیئت مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، 
با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت 
گوســاله نســبت به هفته گذشته، گفت: گوشت 
گوســاله بــدون اســتخوان در واحدهــای صنفــی 
کیلویــی ۲۵۰ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد 
این در حالیســت که نرخ گوشــت گوســاله هفته 

گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود.
وی تقاضای خرید گوشــت گاوی را کاهشــی 
دانســت و افــزود: هفته اول بعــد از اصالح نظام 
یارانه ای بازار هیجانی شده بود اما در این هفته 
هیجان هــا فروکش کرد و امیدواریم که قیمت ها 

برگردد.
به گفته حبیب فر؛ قیمت شقه گوشت گوساله با 

استخوان کیلویی ۱۳۵ هزار تومان است.

تشدیدفشارهابردامداران
همچنین افشــین صــدر دادرس مدیر عامل 
اتحادیه دام ســبک، با اشــاره به تشــدید فشارها 
بــه دامــداران، گفــت: قیمــت دام زنــده در بــازار 
بــا فشــار دســتگاه های نظارتــی و بدون پشــتوانه 
میانگیــن  شــده اند  داشــته  نگــه  پاییــن  قانونــی 
فــروش دام زنــده در میادیــن کشــور کیلویــی ۷۳ 
هزار تومان اســت از ســوی دیگر واردات گوشــت 
افزایشــی شده اســت در حالی که صادرات دام را 

متوقف کردند.
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه های نظارتــی 
برنامــه ای بــرای کنتــرل بــازار گوشــت ندارنــد، 
افزود: مافیای گوشــت سیاســتی جز باال بردن 
نمی کنــد  دنبــال  را  داخلــی  بــازار  در  نرخ هــا 
چراکــه واردات توجیه پذیر می شــود متاســفانه 
عملکــرد دولت به نفع این افراد هدایت شــده 
اســت. اینجــا این پرســش مطرح اســت که آیا 
وقــت آن نرســیده اســت کــه دولــت بــه جــای 
فشــار بــر روی تولیدکننــدگان بازار گوشــت، را 

کند؟ کنترل 
ایــن فعال اقتصــادی تاکید کــرد: قیمت دام 
زنــده کمتریــن تاثیــر را بر قیمت گوشــت در بازار 

می گــذارد؛ مافیــای گوشــت به دنبال حــذف تولید 
و تولیدکننــدگان هســتند ایــن در حالیســت کــه 
امنیــت غذایــی در کشــور با تولید ایجاد می شــود 

نه با واردات.
صــدردادرس بــا بیــان اینکــه دولــت اقدامــی 
برای کنترل بازار گوشــت انجام نمی دهد، گفت: 
پرسش اصلی این است که چرا ماموران تعزیزات 
به ســراغ مافیایی گوشــتی که همه می دانیم چه 
کســانی هســتند نمی رونــد؟ میــش زنــده کیلویی 
۲۵ هــزار تومان از دامدار خریداری می شــود این 
گوشــت تبدیل به گوشــت چرخ کرده می شــود اما 
چــرا باید این گوشــت در بــازار کیلویی ۲۲۵ هزار 

تومان عرضه و بفروش برسد.
مدیر عامل اتحادیه دام سبک در پایان بیان 
کــرد: دامداران امیدوار بودند در دولت ســیزدهم 
را  خــود  سیاســت گذاری های  کشــاورزی  وزارت 
تولیدکننــدگان  از  راســتای حمایــت  در  و  تغییــر 
قدم بردارد؛ اما متاســفانه درعمل هیچ تغییر در 
سیاســت های کالن ایــن وزارتخانــه ایجاد نشــد و 
همــان رونــد ســابق در پیش گرفته شــده اســت. 
بایــد  از تولیدکننــدگان حــوزه دامپــروری  دولــت 
حمایــت عملــی انجــام دهــد و بــه وعــده دادن به 

آنها بسنده نکند.

صنایــع انجمــن مدیــره هیــات رئیــس
شــوینده،بهداشــتیوآرایشــیایــراناعــالم
کــردهرگونــهافزایــشقیمــتشــویندههادر
شــرایطکنونــیفاقــدمجــوزبــودهواعتبــار

ندارد.
بختیــار علم بیگــی در گفت وگــو با ایرنــا اظهار 
کرد: درخواســت افزایشــی قیمت از سوی این 
انجمن به ستاد تنظیم بازار ارائه شده، اما تا 

این لحظه هیچ موافقتی با آن نشده است.
وی تصریــح  کرد: بر این اســاس هرگونه 
افزایش قیمت مواد شوینده از سوی واحدها 

و تولیدکنندگان فاقد اعتبار است.
از  حاکــی  واصلــه  مردمــی  گزارش هــای 
کمبود یا نبود برخی مواد شــوینده در بعضی 

فروشگاه ها است.
برخــی  درخصــوص  صنفــی  مقــام  ایــن 
گزارش ها درباره نبود یا کمبود مواد شــوینده 
در فروشــگاه ها، بیان داشــت: تولیــد شــوینده 
در کشــور مــازاد بــر نیــاز مــردم اســت و هیــچ 
کمبــودی وجــود نــدارد، هــر کجــا نیــز اعــالم 
کمبود شــود به سرعت نسبت به تامین مواد 

شوینده اقدام می شود.

وی یــادآور شــد: آخریــن افزایــش قیمت 
شــوینده ها مربــوط به خرداد ماه پارســال بود 
و امســال بــه دالیلی همچــون افزایش قیمت 
پتروشــیمی،  مــواد  به خصــوص  اولیــه  مــواد 
افزایش نرخ دســتمزد کارگران، افزایش کرایه 
حمل و نقل و غیره درخواست افزایش قیمت 
داده ایم و باید منتظر باشــیم تا ببینیم با این 

درخواست موافقت می شود یا خیر؟
هفتــه گذشــته یک مقــام آگاه در ســتاد 
و  بحــث  هیــچ  تاکنــون  گفــت:  بــازار  تنظیــم 
تبــادل نظــری در خصــوص قیمت هــای جدیــد 

محصوالت صنایع شوینده انجام نشده است 
و هــر گونــه افزایــش قیمت هــا در ایــن حــوزه 

فاقد مجوز است.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش  از ایــن ، 
افزایــش ۳۰ تــا ۸۰ درصــدی انــواع محصوالت 
پودرهای شــوینده دســتی و ماشینی، مایعات 
دستشــویی و ظرفشــویی، شــامپو، صابــون و 
خمیــر دنــدان در فضــای مجازی منتشــر شــده 
بــود کــه فاقد تاریخ، امضا و مهر بود و به نظر 
می رســد فضاســازی برخی اعضای این انجمن 
به منظور دریافت مجوز افزایش  قیمت باشد.

افزایشقیمتگوشتگوسالهبه۲5۰هزارتومان

وزیرمیراثفرهنگی:آثارغیرشاخصراباکمکمردممرمتمیکنیم

رئیسهیاتمدیرهانجمن
صنایعشوینده،بهداشتیو

آرایشیایران:افزایشقیمت
شویندههانامعتبراست
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مهلت ۳ ماهه دستگاه های 
اجرایی برای تدوین آیین نامه 

اجرایی قانون جهش تولید 
دانش بنیان

یــک عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اســامی 
گفــت کــه بایــد دســتگاه های اجرایــی آیین نامــه تدوین 
قانون جهش تولید دانش بنیان را ظرف کمتر از ۳ ماه 

تدوین کنند.
ســید محســن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در 

صفحه توییتر خود نوشت:
»امروز قانون »جهش تولید دانش بنیان« توسط رییس 

مجلس به رئیس جمهور ابالغ شد و الزم االجرا است.
 وظیفه دســتگاه های اجرایی، تدوین آیین نامه های 
اجرایــیِ این قانون اســت کــه باید در کم تر از ۳ ماه، آن 

را تصویب نمایند.
از امروز کار اصلی ما یعنی نظارت بر اجرای کامل 

این قانون، شروع شده است.«
مجلــس  رئیــس  قالیبــاف  محمدباقــر  روزگذشــته 
شــورای اســالمی، در نامــه ای به ســید ابراهیم رئیســی، 
رئیــس جمهــوری، قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان را 

ابالغ کرد.

جدیدترین وضع طرح های 
صنعتی نیمه تمام

جدیدتریــن آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
)صمــت( نشــان می دهــد کــه تا پایــان بهمن ســال قبل 
بیش از ۸۴ درصد کل طرح های در دست اجرا کمتر از 
۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و فقط ۲.۹ درصد 

آن ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
بــه گــزارش ایســنا، بر اســاس این آمــار از بین ۶۵ 
هــزار و ۲۴۴ طــرح در دســت اجــرا تــا پایان بهمن ســال 
۱۴۰۰، حــدود ۵۴ هــزار و ۸۶۱ طــرح معــادل ۸۴ درصــد 
کل طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۸۵۰۳ 
طــرح معــادل ۱۳ درصــد بیــن ۲۰ تــا ۸۰ درصــد و ۱۸۸۰ 
طــرح معــادل ۲.۹ درصــد کل طرح ها بیش از ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته اند.
ســال گذشــته مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک 
و شــهرک های صنعتــی ایــران، مســائل مربوط بــه تحریم 
و تامیــن نقدینگــی را در بــاال بــودن تعــداد طرح هــای بــا 
پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته 
بود که برخی هم اهلیت نداشــتند و فقط می خواســتند 
زمیــن را نگــه دارنــد تــا گــران شــود کــه در ایــن زمینــه 

سختگیری ها و مشوق هایی در نظر گرفته شده است.
اجــرا،  دســت  در  طرح هــای  بیشــترین  همچنیــن 
طرح هایــی بــا اشــتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اســت که ۴۰ 
هــزار و ۹۲۸ طــرح معــادل بیشــتر از ۶۰ درصــد از کل 
طرح ها را شامل می شود. ۱۸ هزار و ۲۲۸ طرح در دست 
اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با 
۵۰ تــا ۱۰۰ نفــر کار کــن و بیــش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به 

ترتیب ۳۷۱۸ طرح و ۲۳۷۰ طرح بوده است.
مجموع اشــتغال پیش بینی شــده در طرح های در 
دســت اجــرا نیــز بیــش از یــک میلیون و ۷۹۷ هــزار نفر 
اســت که بیش از ۷۴۰ هزار نفر از آن ها در طرح هایی 
بــا ۱۰ تــا ۵۰ نفــر کارکــن و ۶۹۴ هــزار نفــر از آن هــا در 
طرح هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجمــوع ســرمایه در طرح هــای در دســت اجــرا تــا 
پایــان بهمــن نیــز بیــش از ۲۲۵۵ هــزار میلیــارد تومــان 

پیش بینی شده است.

بیشترین طرح ها در گروه کانی های 
غیرفلزی

در ایــن میــان تــا پایان بهمن ســال قبــل ۹۲۶۳ طرح 
در بخش »ســایر محصوالت کانی های غیرفلزی«، ۶۷۳۵ 
طرح در بخش »ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی« و 
۶۴۲۶ طرح در بخش »محصوالت غذایی و آشامیدنی ها« 
در دســت اجــرا بــوده و ایــن ســه بخــش بیشــترین تعــداد 
طرح ها را به خود اختصاص داده اند. کمترین طرح ها نیز 
به بخش های »جمع آوری، تصفیه و توزیع آب«،  »تولید 
انرژی«، و »فاضالب، دفع زباله، بهداشــت محیط و ســایر 
فعالیت های مشــابه« اختصاص دارد که به ترتیب یک، ۹ 

و ۱۶ طرح در آن ها در دست اجراست.

استان های محروم میزبان کمترین 
طرح های صنعتی

در میــان اســتان ها نیــز از بیــن ۶۵ هــزار و ۲۴۴ 
 ۴۴۷۲ یــزد،  در  طــرح   ۵۰۴۹ اجــرا،  دســت  در  طــرح 
طــرح در خراســان رضــوی و ۴۰۳۵ طــرح در ســمنان در 
دســت اجراســت که بیشــترین تعداد طرح ها را به خود 
اختصــاص داده انــد. اما از بین اســتان ها کمترین تعداد 
طرح ها در کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و گیالن با ۳۶۱، 

۴۵۵ و ۵۹۵ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از بین کل طرح ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه 
اقتصــادی فقــط ۸۵۷ طــرح صنعتــی معــادل ۱.۳ درصــد 
طرح ها، در دســت اجراســت که برای آن ها بیش از ۵۵ 
هــزار نفــر اشــتغال و ۴۳۳ هــزار میلیارد تومان ســرمایه 
پیــش بینــی شــده اســت. از بین مناطــق آزاد نیز منطقه 
آزاد چابهار و اروند هر کدام با ۲۶ طرح و اروند و کیش 
هر کدام با ۳۹ کمترین تعداد طرح ها را در دســت اجرا 
دارنــد. امــا ســایر مناطــق آزاد یعنــی منطقــه آزاد انزلــی، 
قشــم، ماکو و ارس ۵۷، ۷۳، ۶۵ و ۱۰۹ طرح در دســت 
اجــرا دارنــد و ۴۴۹ طــرح در منطقــه ویــژه اقتصــادی در 
دست اجرا است. در زمینه حوزه فعالیت، نیز »ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی« با ۱۶۶ طرح پرطرفدارترین 
حوزه و »تحقیق و توسعه« با دو طرح، کم طرفدارترین 

حوزه ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.
این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین 
محدودتر و تشریفات گمرکی ساده تری نسبت به سرزمین 
اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، 
جــذب فناوری هــای نویــن در امر تولید، گســترش تولیدات 

صادرات محور و اشتغال زایی راه اندازی شده اند.

اخبـــــــــــــــــار

مرغداران در تامین 
نهاده های دامی دچار 

مشکل شده اند
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران 
بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تخــم مــرغ ۲۲ هــزار تومان 
کمتر از قیمت تمام شــده اســت، گفت که ادامه روند 
فعلی تامین نهاده های دامی، تولید را با مشکل مواجه 

می کند.
ناصــر نبی پــور، رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مرغ 
تخم گــذار اســتان تهــران در گفت وگو با مهر، با اشــاره 
بــه اوضــاع صنعــت مرغــداری بعــد از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی گفــت: در حــال حاضــر نهــاده به انــدازه کافی 
وجــود نــدارد ضمــن اینکه قیمــت نهاده هــای بارگذاری 
شــده در ســامانه بــازارگاه نیــز شــش برابــر شــده بــه 
بــرای  را  همیــن دلیــل تولیدکننــدگان نقدینگــی الزم 

خرید این نهاده ها ندارند.
وی اضافه کرد: پیش از این وقتی تولیدکنندگان 
برای خرید نهاده به سامانه بازارگاه مراجعه می کردند 
بایــد ســهمیه یــک ماهــه خــود را می خریدنــد و قبل از 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی هزینه ســهمیه یک ماهه یک 
واحد مرغداری با ۱۴۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار حدود 
دو میلیــارد تومــان می شــد اما االن ایــن رقم حدود ۱۳ 
میلیــارد تومــان می شــود. بنابراین مرغدار تــوان خرید 
کل ســهمیه را نــدارد و دولــت بایــد تدابیــری در نظــر 
بگیــرد تــا تولیدکننــدگان بــه انــدازه نیازشــان ســهمیه 

خریداری کنند.
وی میانگیــن قیمــت هر کیلوگرم تخم مرغ را درب 
مرغداری ۲۲ هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت تمام 
شــده تولیــد هــر کیلوگرم تخــم مرغ در حــال حاضر ۴۴ 
هزار تومان است و تولیدکنندگان در هر کیلوگرم تولید 

۲۲ هزار تومان زیان می کنند.
نبی پور با اشاره به اینکه واحدهای متوسط و خرد 
تولیدی تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
می کنند، گفت: این میزان تســهیالت مناسب مرغداران 
نیســت و آنهــا هیــچ گاه اقــدام بــه دریافــت ایــن میــزان 
تســهیالت نخواهنــد کــرد چــرا کــه ۲۰۰ میلیــون تومــان 
هزینــه خریــد ۱۵ تــن ذرت می شــود که ایــن میزان ذرت 
مصــرف چهــار روز یــک واحــد ۵۰ هــزار قطعه ای اســت. 
همچنیــن واحــدی کــه صــد هــزار قطعــه مرغ تخــم گذار 

دارد این میزان ذرت را در دو روز مصرف می کند.
رقــم  کــرد:  عنــوان  خصوصــی  بخــش  فعــال  ایــن 
بــه  نیــاز  میــزان  زمینــه  در  طیــور  صنعــت  پیشــنهادی 
هــزار  تومانــی ۱۱۸  ارز ۴۲۰۰  حــذف  از  بعــد  نقدینگــی 
میلیارد تومان بوده اســت اما دولت اعالم کرده فقط ۱۰ 
هزار میلیارد تومان به مرغداران پرداخت خواهد کرد که 
این رقم نیز مشخص نیست چه زمانی و با چه شرایطی 
به تولیدکنندگان پرداخت می شود ضمن اینکه نرخ بهره 
آن ۱۸ درصد اســت و در این شــرایط برای تولیدکنندگان 

صرف ندارد چنین تسهیالتی را دریافت کنند.
نبــی پــور با اشــاره به اینکــه ادامه ایــن روند منجر 
بــه کشــتار مرغ هــای تخــم گذار خواهد شــد، افــزود: در 
حــال حاضــر میــزان تولیــد زیاد اســت اما اگــر مرغ ها به 
کشــتارگاه فرســتاده شود و جوجه ریزی انجام نشود در 

پاییز با چالش جدی این زمینه مواجه می شویم.
وی درباره آزاد شدن صادرات تخم مرغ نیز گفت: 
دولــت بایــد مشــوق صادراتــی بــرای ایــن منظــور در نظر 
می گرفــت چــرا کــه قیمــت تخــم مــرغ در مــرز ۲۷ هــزار 
تومــان و قیمت تمام شــده تولیــد آن در داخل ۴۴ هزار 

تومان است.

افزایش ۶۳ درصدی 
صادرات ایران به عمان

بنابــر اعــام نایب رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی 
ایــران و عمان، در ســال ۲۰۲۱ صــادرات ایران به عمان 

۶۳ درصد رشد داشته است. 
شــهال عمــوری بــا اشــاره بــه بازدیــد هیــات ایرانــی 
اعزامی به عمان در آســتانه ســفر رئیس جمهوری ایران 
به این کشور  در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بررسی  ها 
نشــان می  دهد که حجم مبادالت تجاری ایران و عمان 
رشــد ۵۳  از   ۲۰۲۰ ســال  بــه  نســبت   ۲۰۲۱ ســال  در 
درصــدی برخوردار بوده اســت که ایــن حجم از مبادالت 

در طول روابط ایران و عمان بی سابقه است.
وی افــزود: امــکان افزایــش حجــم مبــادالت ایــران 
و عمــان وجــود دارد و ایــن امــر در گــرو ایجــاد زمینــه 
شناســایی بیشــتر ظرفیت  های تولیدی و تجاری ایران و 

عمان است.
نایــب رئیس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و عمان 
گفت: در ســال گذشــته باتوجه به زیرساخت  های ایجاد 
شــده و بــه پشــتوانه حمایــت جــدی دولــت و ســازمان 
توســعه تجــارت از بخــش خصوصــی بــا همــکاری اتــاق 
بازرگانــی عمــان و اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان، 
حجم مباالت تجاری این دو کشــور از ۲۲۱ میلیون دالر 
در ســال ۱۳۹۲ بــه یــک میلیــارد و ۳۳۶ میلیون دالر در 

سال ۲۰۲۱ رسیده است.
عموری عنوان کرد: صادرات ایران به عمان از ۱۴۶ 
میلیــون دالر در ســال ۲۰۱۳ بــه ۷۱۶ میلیــون دالر در 
سال ۲۰۲۱ و حجم واردات ایران از عمان از ۷۵ میلیون 
دالر در ســال ۲۰۱۳ به ۶۲۰ میلیون دالر در ســال ۲۰۲۱ 

افزایش یافته است.
وی ادامــه داد: در ســال ۲۰۲۱ ســهم ایــران از بــازار 
عمان ۳.۹ درصد بوده و این درحالی اســت که در ســال 

۲۰۲۰ این میزان ۱.۸ درصد بوده است.
و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  نایب رئیــس 
افزایــش هرچــه بیشــتر مبــادالت  بــرای  عمــان گفــت: 
میــان دو کشــور نیازمنــد ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای 
شناســایی بیشــتر ظرفیت هــای تولیــدی و تجــاری ایــران 
ایــن  تحقــق  راهکارهــای  جملــه  از  هســتیم.  عمــان  و 
چشم انداز، تبادل هیات های تجاری بیشتر و حضور در 

نمایشگاه  های تخصصی این کشورها است.
عمــوری در پایــان گفــت: حجــم صــادرات ایــران به 
عمان در ســال ۲۰۲۱ با رشــد ۶۳ درصدی همراه بوده و 
واردات ایــران از عمــان و یــا از طریق این کشــور نیز ۴۳ 

درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

مــورد  در  متعــددی  اخبــار  روزهــا  ایــن 
در  اساســی  کاالهــای  قیمــت  افزایــش 
افغانســتان،  همچــون  همســایه  کشــورهای 
کردســتان عراق و پاکستان به گوش می رسد 
قیمت هــای  افزایــش  از  متأثــر  احتمــاالً  کــه 

جهانی است.
به گزارش مهر، این روزها اخبار متعددی 
دربــاره افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی در 
افغانســتان،  همچــون  همســایه  کشــورهای 
کردســتان عراق و پاکســتان به گوش می رسد 
که احتماالً متأثر از افزایش قیمت های جهانی 
و همچنیــن اصالح یارانه کاالهای اساســی در 

ایران بوده است.
ضــرورت حــذف ارز ترجیحــی از اقتصــاد 
کشــور در طــول ۳ ســال اخیر به طــور مکرر از 
ســوی کارشناســان اقتصــادی مختلف شــنیده 
شــده و حتــی برخــی اقدامــات مربــوط بــه آن، 
از دولــت گذشــته کلیــد خــورده بــود؛ کاهــش 
فهرست ۲۵ قلم کاالیی مشمول ارز ترجیحی 
بــه ۷ قلــم در طــول ایــن مدت حکایــت از آغاز 

روند اصالحی این سیاست ارزی دارد.
»دارو و تجهیــزات پزشــکی«، »گنــدم«، 
و  خــام«  »روغــن  »کنجالــه«،  »ذرت«، 
»دانه هــای روغنــی« اقالمی هســتند که برای 
واردات آنهــا تــا پایان ســال گذشــته ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی اختصــاص پیــدا می کــرد. امــا دولــت 
ســیزدهم با آغاز ســال جدید اعالم کرد که بر 
اســاس قانــون بودجــه ۱۴۰۱، ارز ترجیحــی از 
ابتــدای زنجیــره تأمین کاالهای اساســی حذف 
شــده و یارانــه پرداختــی مســتقیماً به حســاب 

مردم واریز خواهد شد.

چرا دولت و مجلس به حذف 
ارز ترجیحی اصرار دارند

همــان طــور کــه گفته شــد، بخــش قابل 
اقتصــادی  فعــاالن  و  کارشناســان  از  توجهــی 
کشــور، در طــول ۴ ســال اخیــر خواهــان پایان 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بودند. به عقیده 
ایــن افــراد »تشــدید قاچاق معکــوس کاالهای 
)عــدم  ارزی  تعهــد  رفــع  »عــدم  اساســی«، 
واردات کاال بــه کشــور با وجــود دریافت ارز با 
قیمــت پایین تر(«، »توزیع خارج از شــبکه« و 
»رانــت صادراتــی« از جمله مفاســد اصلی ارز 

ترجیحی محسوب می شود.
مســاله بعدی به فســاد داخلی در توزیع 
می شــود.  مربــوط  اساســی  کاالهــای  یارانــه 
صمــت  وزیــر  معاونــان  از  یکــی  دســتگیری 
 ۴۲۰۰ ارز  رانــت  اتهــام  بــه  گذشــته  دولــت 
تومانــی روغــن، توســط نهادهــای امنیتــی بــه 
بخشــی از فســاد داخلــی در ایــن حوزه اشــاره 
دارد. ایــن مقــام مســئول؛ ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
مربــوط بــه واردات روغــن را در اختیــار یکی از 
شــرکت های خصوصــی قرار داد و این شــرکت 
نیز با تخلف عالوه بر عدم واردات، بخشی از 
ذخایر راهبردی روغن کشــور را نیز به صورت 

غیرقانونی به فروش رساند.
دیــوان  گذشــته  ســال  در  همچنیــن 
خــود  بودجــه  تفریــغ  گــزارش  در  محاســبات 
ارز  از  درصــد   ۱۲ کــه  اســت  کــرده  تصریــح 
تخصیصی به اقالم اساســی با انحراف مواجه 

بوده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاتم بخشی 
عجیب ایران به کشورهای 

همسایه
آمارهــا حکایــت از ایــن دارد کــه تــا بــه 
امروز بیش از ۷۰ میلیارد دالر ارز دولتی برای 

واردات اقــالم اساســی و دارو تخصیــص داده 
شــده اســت، امــا هنــوز هیــچ یــک از نهادهای 
نظارتی به طور صریح عنوان نکرده اند که چه 
میــزان از ایــن رقم اوالً؛ صرف واردات کاالهای 
اساســی شــده اســت و ثانیــاً؛ چــه میــزان از 
ایــن یارانــه دولتی به طور مســتقیم به دســت 
مصرف کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از ســوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، 
نایــب رئیــس کمیســیون بــازار و ســرمایه اتاق 
بازرگانــی تهــران، ۱۵ میلیــون نفــر از جمعیــت 
کشــورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی 

ایران بهره می بردند.
براســاس اظهــار نظــر مســئوالن، قیمــت 
تمــام شــده آرد بــرای دولــت حــدود ۱۷ هــزار 
تومان اســت، به عبارتی قیمت هر کیســه ۵۰ 
کیلویــی آرد حــدود ۷۵۰ هــزار تومــان خواهــد 
شــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه دولــت آرد را به 
 ۳۸ کیســه  هــر  قیمــت  بــا  یارانــه ای  صــورت 
هــزار تومــان در اختیــار نانوا قــرار می دهد، به 
عبــارت دیگــر دولــت ۱۶ هــزار تومــان یارانه به 
ایــن محصــول پرداخــت می کنــد. از طرفــی در 
ســال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشــور 
خارج شــده اســت با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد 
تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشورهای دیگر 

قاچاق می شود.
اساســی  کاالهــای  قیمــت  افزایــش 
امــارات،  همچــون  همســایه  کشــورهای  در 
اقالمــی  کمبــود  و  پاکســتان  و  افغانســتان 
چــون روغــن و آرد در شــهرهای مختلف اقلیم 
کردستان پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها، 
شــاهد دیگــری بــر ایــن ادعــا اســت کــه بخش 
اعظمــی از یارانــه دولــت در قالب ارز ترجیحی 
در طــول ۴ ســال اخیــر، در اختیــار کشــورهای 

همسایه قرار می  گرفته است.
البتــه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی 
تحــت تأثیــر جنــگ اوکراین و روســیه و بحران 
قیمــت  افزایــش  عامــل  اصلی تریــن  غذایــی 
کمیابــی  وجــود  ایــن  بــا  می  شــود؛  محســوب 
مــواد غذایــی نظیــر روغن و آرد در کشــورهای 
همســایه، پــس از حــذف ارز ترجیحی حکایت 
از این دارد که قاچاق کاالهای ذکر شده تحت 
افزایــش قیمــت در ایــران کاهــش یافتــه، بــه 
بیــان دیگر آزاد ســازی قیمت هــا در ایران تأثیر 
مســتقیم در کمبــود و افزایــش قیمــت مــواد 

غذایی در این کشورها داشته است.

دست کارخانجات ماکارونی و 
شیرینی پزی در جیب مردم

تعــداد  رانــت صادراتــی  دیگــر،  موضــوع 
انگشــت شــمار از اصناف و کارخانجات کشور 
مربــوط بــوده کــه مــواد اولیــه خــود را از محــل 
ایــن ارز تأمیــن می کردنــد بــا ایــن وجــود ایــن 
خــود  نهایــی  محصــول  صــادرات  بــا  بنگاه هــا 
توانســتند ســودهای دالری عجیبــی را نصیــب 
خــود کننــد در حالــی که این یارانــه صرفاً برای 

مصرف کننده نهایی ایرانی طراحی شده بود.
کارخانه هــای  گنــدم،  رانــت  زمینــه  در 
ماکارونــی و شــیرینی و شــکالت و قنادی هــا، 
آرد موردنیــاز خــود را بــا یارانــه ۴۲۰۰ تومانــی 
به صــورت ســهمیه ای دریافــت می کردنــد کــه 
بخشــی از تولیــدات وارد بــازار داخلی و بخش 
عظیــم دیگــری از ایــن تولیــدات بــا قیمت های 

جهانی صادر می شد.
مرتضــوی،  محمدرضــا  رابطــه  ایــن  در 
رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی گفت: 
هــزار  ماکارونــی ســاالنه ۳۰۰  »کارخانه هــای 
تــن ماکارونــی صــادر می کردنــد کــه همگــی از 
آردهــای یارانــه ای درســت شــده بودند. بخش 
صنعــت آرد یارانــه دار را می گرفــت و هم با آن 
صــادرات انجــام می داد و هــم محصول خود را 
از جملــه بیســکوئیت و انــواع شــیرینی را بــه 

قیمت های گران تری در داخل می فروخت.«
پیش از این نیز بنگاه های مرتبط با تولید 
شــیرینی تــا قبــل از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
شکر، از رانت بزرگ صادراتی برخوردار بودند. 
بهمــن دانایــی، دبیــر کارخانجــات تولیدکننــده 
قنــد و شــکر در همیــن بــاره گفتــه بــود: »اگــر 
مجمــوع قنــد و شــکر مصرفــی خانــوار را ۲۴ 
کیلوگــرم در نظــر بگیریــم ســهم هــر نفــر ۶ 
نیــاز  بنابرایــن  می شــود  ســال  در  کیلوگــرم 
کشــور به مصرف مســتقیم شــکر بین ۴۸۰ تا 
۵۰۰ هــزار تــن اســت امــا در دوران تخصیــص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه شــکر، ۲.۲ میلیــون تــن 
شــکر بــه کشــور وارد می شــد کــه ۱.۷ میلیــون 
تن آن در صنوف و صنایع مصرف می شود که 
عمده آن نیز از کشــور صادر می شــد و در این 
میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت ایجاد شــده نفع 

می برند نه مردم و مصرف کنندگان نهایی.«
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی نیــز میزان 
مصرف کننــده  بــه  ترجیحــی  ارز  تخصیــص 
نهایــی را یــک چهارم از مجمــوع کل ارز ۴۲۰۰ 

اختصاص داده شده کشور عنوان کرده بود.

چرا ارز ۴۲۰۰ در کنترل 
قیمت ها ناموفق بود

در  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز  آنکــه  وجــود  بــا 
مقاطعــی توانســت قیمــت اجنــاس را کنتــرل 
کند اما شــواهد بیانگر آن اســت که در دوران 
تخصیــص ارز ترجیحــی بــرای واردات کاالهای 
اساســی، کاالهایــی نظیــر »گوشــت ســفید و 
قرمــز«، »چــای«، »کــره« و »شــکر« بارهــا با 

کمبود و افزایش قیمت مواجه بوده اســت.
بــه طــور مثال کره در فروردین ماه ســال 
۱۳۹۷ ارز ترجیحــی بــه نــرخ ۳ هــزار و ۳۸۳ 
تومان قیمت گذاری شــد اما این کاال تا قبل از 
حــذف ارز ترجیحــی آن، یعنی تــا مرداد ۱۳۹۹ 

به نرخ ۵ هزار و ۴۵۲ تومان رســید.
این بدان معنا است که با وجود استمرار 
اعطــای ارز دولتــی در طــی این مدت، نرخ این 
کاال ۱.۶ برابــر رشــد داشــت. امــا خوشــبختانه 
کــره  بــرای  تومــان   ۴,۲۰۰ ارز  حــذف  از  بعــد 
وارداتــی شــرکت های داخلــی در زمینــه تولیــد 
آن  ثمــره  کــه  کردنــد  حرکــت  محصــول  ایــن 
کاهــش میــزان واردات کشــور از ۵۰ هــزار تن 
در ســال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰ تن در پایان ســال 

۱۳۹۹ بود.
ایــن قضیــه بــرای ارز دولتــی تخصیصــی 
بــا وجــود  ایــن کاال  و  نیــز رخ داد  بــه چــای 
اعطای ارز دولتی در طی ۱۷ ماه، رشد بیش 
از ۲ برابری را تجربه کرد. دولت از فروردین 
۱۳۹۷ تــا بهمــن ۱۳۹۸ جهــت واردات چــای 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی تخصیــص داد. بررســی ها 
نشــان می دهــد کــه قیمــت چــای وارداتــی در 
بــازار در فروردیــن ۱۳۹۷ حــدود ۲۱ هــزار و 
بــا وجــود عــدم  بــوده اســت و  ۹۵۸ تومــان 
تغییــر در نــرخ ارز ترجیحــی ایــن محصول در 
بهمن ماه ۱۳۹۸ به سطح قیمتی ۵۸ هزار و 

۳۸۲ تومان رسید.
تشــکیل  و  کمبــود  گرانــی،  همچنیــن 
صف هــای طویــل خرید گوشــت ســفید و قرمز 
بــه  ارز ترجیحــی  کــه  نیــز در مقاطــع زمانــی 
واردات نهاده هــای دامــی اســتمرار داشــته بــه 

شــکل مستمر در بازار مشاهده می شد.
دولــت  اقتصــادی  تیــم  تفاســیر  ایــن  بــا 
ایــن  کارشناســان  دیگــر  ماننــد  بــه  ســیزدهم 
حــوزه پــس از بررســی شــواهد موجود، شــیوه 
واردات  منظــور  بــه  ترجیحــی  ارز  تخصیــص 
کاالهــای اساســی را ناکارآمــد دانســت. آنچــه 
مشــخص اســت پرداخــت یارانــه مســتقیم بــه 
مــردم هــر چنــد ممکن اســت قیمــت کاالهای 
مجمــوع،  در  امــا  دهــد  افزایــش  را  اساســی 
موجب افزایش قدرت خرید دهک های پایینی 

و کاهش فساد خواهد شد.

تولیــد  کارخانه هــای  بــه  اقتصــاد  وزیــر 
کاغذ که بر اســاس اصل ۴۴ واگذار شــدند، 
ولــی بــه تعهــدات خــود در قــرارداد واگــذاری 
عمل نکرده و تولید کاغذ را در شرایط فعلی 
با تنگنا مواجه کرده اند، هشدار داد که سال 
۱۴۰۱ بایــد تولیــد خــود را بــه ظرفیــت واقعی 

نزدیک کنند.
بــه گزارش شــادا، وزیر اقتصــاد و دارایی 
نمایشــگاه  ســومین  و  ســی  در  حضــور  بــا 
بین المللــی کتــاب در محــل مصلــی تهــران از 
غرفه هــای ایــن نمایشــگاه بازدید و بــا فعاالن 

حوزه نشر به گفت وگو پرداخت.

ســید احســان خانــدوزی در ابتــدای ایــن 
بازدیــد در دیــدار بــا معــاون فرهنگــی وزارت 
بررســی  ضمــن  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
در  کتــاب  نشــر  حــوزه  موانــع  و  مشــکالت 
وزارت  ماموریت هــای  و  وظایــف  چارچــوب 
اقتصاد، مقرر شــد، زمینه رفع این مشــکالت 
معاونــت  هماهنگــی  جلســات  برگــزاری  بــا 
فرهنگی وزارت فرهنگ با ســازمان های تابعه 
وزارت اقتصــاد ازجمله ســازمان امــور مالیاتی 

در کوتاه ترین زمان برگزار شود.
وزیــر اقتصــاد در ایــن بازدیــد اظهار کرد: 
اقدامــات  کــه فضــای  زمانــی  ایــن مقطــع  در 

اساســی در حــوزه اقتصــاد جــدی اســت، بنده 
در نمایشگاه کتاب تهران به عنوان یک رویداد 
تاثیرگــذار و دارای قدمــت و اعتبــار در داخــل 
و خــارج، حاضــر شــدم تــا در عمــل به عنــوان 
یــک مســئول اقتصــادی اعالم کنم مــا به نگاه 
اهمیــت  در  انقــالب  معظــم  رهبــر  راهبــردی 
اقتصــاد و فرهنــگ به عنــوان دو بــال محرکــه  

کشور باور داریم. 
هــم  نشــر  اقتصــاد  افــزود:  خانــدوزی 
تنــوع  هــم  مالــی،  دور  و  گــردش  جهــت  بــه 
محصــوالت و هــم تعــداد مخاطــب بزرگ ترین 

اقتصاد در حوزه فرهنگ است.

وی بــا بیان اینکــه وزارت اقتصاد آماده 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  کنــار  در  اســت 
اســالمی با نگاه و مشورت تخصصی، به طور 
خــاص تقویــت تولیــد کاغــذ، بــه حرفه ای تــر 
شــدن این اقتصاد و توســعه پایدار آن کمک 
تولیــد کاغــذ  بــه کارخانه هــای  کنــد، گفــت: 
کــه بر اســاس اصــل ۴۴ واگذار شــدند، ولی 
بــه تعهــدات خــود در قرارداد واگــذاری عمل 
نکــرده و تولیــد کاغــذ را در شــرایط فعلــی با 
تنگنــا مواجــه کرده اند، هشــدار می دهیم که 
ســال ۱۴۰۱ بایــد تولیــد خــود را بــه ظرفیــت 

واقعــی نزدیک کنند.

در  خارجــی  ســرمایه گذاری  کل  حجــم 
بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 
۱۴۰۰ در مقایســه بــا ســال ۹۹ بــا ثبت رشــد 
۵۲.۲ درصــدی به بیــش از ۳.۷ میلیارد دالر 

رسید.
بــه گــزارش ایرنا، ســرمایه گذاری خارجی 
از  اعــم  درخواســت ها  همــه  شــامل  مصــوب 
ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد طرح هــای جدیــد، 

خریــد ســهام شــرکت های موجــود و همچنین 
ســرمایه گذاری های خارجــی در قالب ترتیبات 

قراردادی است.
برپایه جداول آماری منتشر شده وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، در ۱۲ ماهه ســال 
۱۴۰۰ تعداد ۱۵۴ مورد ســرمایه گذاری خارجی 
بــا حجم ســه میلیــارد و ۷۵۸ میلیون دالر در 
بخش هــای صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور 

مصوب شده است.
در  خارجــی  ســرمایه گذاری  میــزان  ایــن 
مقایســه بــا ســال ۹۹ از نظر تعــداد افت ۲.۵ 

درصدی نشان می دهد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ســال ۹۹ 
خارجــی  ســرمایه گذاری  مــورد   ۱۵۸ تعــداد 
بــا حجــم ۲ میلیــارد و ۴۶۹  میلیــون دالر بــه 

تصویب رسیده بود.

رشد ۵۲ درصدی 
سرمایه گذاری خارجی 

در بخش صنعت، 
معدن و تجارت

هشدار وزیر اقتصاد به تولیدکنندگان کاغذ؛ امسال باید 
تولید خود را به ظرفیت واقعی نزدیک کنید

حاتم بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه
بنا بر گفته نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت 

کشورهای همسایه از یارانه کاالهای اساسی ایران بهره می بردند
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ایران و قزاقستان بارانداز 
مشترک ایجاد می کنند

اقتصــادی ویــژه منطقــه هیاتمدیــره رئیــس
ســرخسبیــانکــردکــهســاختبارانــدازتجــاریو
ویــژهقزاقســتاندر بــامناطــق پشــتیبانیمشــترک
دســتورکارمنطقهویژهســرخسقرارداشــتهاســت
ودرآینــدهاینزدیــکایــنبارانــدازبــهبهرهبــرداری

میرسد.
محمدرضــا برهمنــد دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: در حــال راه انــدازی نخســتین مرکــز تجــاری و 
لجستیکی مشترک منطقه ویژه سرخس با قزاقستان 
هســتیم که خدمات تخلیه بارگیری و پشــتیبانی را در 
اختیــار فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان کاال قــرار دهد و 

ابزاری برای توسعه تجارت و بازار هدف باشد.
او ادامــه داد: ایــن برنامه بیشــتر روی حمل ونقل 
ریلی و زنجیره تأمین نهاده، توسعه بازار، تنوع بخشی 
محصوالت و بازارهای هدف اســتوار است که در تمام 
مــوارد متناســب بــا موقعیــت جغرافیایی منطقــه ویژه 
اقتصــادی ســرخس ایــن سیاســت گذاری انجــام شــده 

است.
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  هیات مدیــره  رئیــس 
منطقــه  راهبــردی  موقعیــت  کــرد:  اضافــه  ســرخس 
ورودی  دروازه  عنــوان  بــه  ســرخس  اقتصــادی  ویــژه 
)ســی. مشــترک المنافع  مســتقل  کشــورهای  حــوزه 
آی.اس( می توانــد در ارتقــای  هــای ترانزیتی و افزایش 
 صادرات به این حوزه ها به خصوص قزاقستان مهم و

اثر بخش باشد.  
برهمنــد بــا تاکیــد بــر اهمیــت بــازار قزاقســتان 
در  گفــت:  میانــه  آســیای  حــوزه  در  آن  جایــگاه  و 
سیاست های اجرایی ما قزاقستان نقشی تعیین کننده 
دارد و برنامه ریــزی مــا در این حوزه بر حضور قدرتمند 
و  بازرگانــان  بــا  تعامــات  افزایــش  و  ایــن کشــور  در 

سرمایه گذاران کشور قزاقستان است.
برهمند افزود: در نظر است طی یک سال آینده 
زمینی چند هکتاری در سایت ریلی منطقه ویژه برای 
ایجاد انبار و ذخیره سازی کاال به سرمایه گذاران کشور 
قزاقستان واگذار نماییم و از این طریق یک بازار بزرگ  

را برای مراودات اقتصادی ایجاد کنیم.
بــه گــزارش روابط عمومی منطقــه ویژه اقتصادی 
ســرخس، رئیس اتاق مشــترک ایران و قزاقســتان نیز 
جمعــه در دیــدار بــا مســئوالن منطقــه ویــژه اقتصادی 
ســرخس گفت: این منطقه ویژه اقتصادی تنها مکانی 
در کشور است که مشخصات منحصرا صادرات محور 

داشته و دروازه  ترانزیت کشور به شمار می رود.
امیــر عابــدی افزود: قزاقســتان کشــوری قدرتمند 
با زیرساخت قوی در حوزه کشاورزی و انرژی و دارای 
در  خصوصــی  بــه  پشــتیبانی  ارزشــمند  ظرفیت هــای 
خطــوط ریلــی اســت از ایــن رو  بــا توجــه بــه موقعیت 
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس ایــن منطقــه اولویت 
اصلــی بــرای بازرگانــان و صاحبــان کاال و شــرکت های 

مهم حمل ونقلی کشور قزاقستان است.
او حجم تجارت ایران با قزاقستان را ۳۸۰میلیون 
دالر اعــام کــرد و ادامــه داد: بــا فعال ســازی بیشــتر 
باراندازهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس و استفاده 
از امکانــات منحصــر بــه فرد آن می توان ایــن آمار را تا 

یک میلیارد دالر افزایش داد.
منطقه ویژه اقتصادی ســرخس در نزدیکی نقطه 
ایــران و ترکمنســتان و ۱۸۵ کیلومتــری  صفــر مــرزی 

شمال شرق مشهد قرار دارد.  
خراســان رضــوی از شــمال و شــمال شــرق، ۵۳۲ 
کیلومتــر مــرز مشــترک با کشــور ترکمنســتان دارد. این 
نــوار مــرزی در محدوده شهرســتان های قوچــان، درگز، 
کات، سرخس و صالح آباد خراسان رضوی واقع است.  
۱۴ درصــد از مجمــوع مرزهــای خاکــی جمهــوری 
اســامی ایران به طول ۸۳۴ کیلومتر در شــرق کشــور 
و حوزه جغرافیایی اســتان خراســان رضوی همجوار با 

کشورهای ترکمنستان و افغانستان است.
کشــورهای مستقل مشترک المنافع شامل برخی 
از جمهوری های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق 
است که در یک پیمان همکاری های امنیتی و اقتصادی 
آذربایجــان،  جمهــوری  اکنــون  و  انــد  شــده  تشــکیل 
ارمنســتان، ازبکستان، باروس، تاجیکستان، روسیه، 
قرقیزســتان، قزاقســتان و مولداوی عضــو این اتحادیه 
باقــی مانــده اند و ترکمنســتان از ســال ۲۰۰۵ میادی 
به عنوان عضو همکار به مشــارکت خود با کشــورهای 

مستقل مشترک المنافع ادامه داده است.

خبـــــــــــــــــر

ترجمه:محمودنوابمطلق

درحالیکــهدراروپــاتمامــیتنشــهادرحمــلو
نقلریلیمتبلورشدهاند،راهآهناوکرایننقشی
حیاتــیدرانتقــالمســافران،نیروهــاوکاالهاایفا

میکند.
»اوکرزالیزنیســتزیا« شــرکت راه آهن اوکراینی  
بــا بیــش از ۲۳۰ هــزار کارمنــد بــه عنــوان بزرگترین 
کارفرمــا در کشــور از اولیــن ســاعات حملــه روســیه 
درگیر جنگ شــد. »الکساندر کامیشین« مدیرعامل 
مــا  اول  »اولویــت  می گویــد:  »اوکرزالیزنیســتزیا« 
تخلیــه امــن غیرنظامیان بــود. به همین دلیل گاهی 
قطارهــا بســیار آهســته حرکــت می کردنــد. اولیــن 
هــدف مــا ایــن بــود کــه بتوانیــم بیشــترین افــراد را 
جابجا کنیم. بدون آنکه نیازی به ارائه بلیط باشد.«
از اول جنــگ بیــش از ۳ میلیــون نفــر بــا قطــار 
فرار کردند که بیشــتر به غرب کشــور رفتند و برخی 
نیــز سفرشــان را بــه ســایر کشــورهای اروپایی ادامه 
دادنــد. ایــن جابجایی هــا بــا بمباران هــای روســیه بــا 

کندی  نیز مواجه بود.
می گویــد:  ادامــه  در  کامیشــین«  »الکســاندر 
ریلــی  ارتباطــات  درگیــری،  ســاعات  اولیــن  »از 
با»ماریوپــول« قطع شــد؛ اما همچنان توانســته ایم 

ارتباط ریلی با » دونباس« را حفظ کنیم.« 

در زمانی کــه روســیه حملــه بــه ایــن نقطــه از 
اوکرایــن را تشــدید کــرده، این محور بســیار اهمیت 
یافتــه اســت. اوکرایــن ۲۳ هــزار کیلومتــر خــط آهن 
دارد و از ایــن لحــاظ ســومین شــبکه بــزرگ ریلــی 
اروپــا محســوب می شــود. درهفته هــای اخیــر تخلیه 
غیرنظامیــان کاهــش یافتــه و همیــن امر به شــرکت 
راه آهــن اوکرایــن امــکان می دهد بلیط هــای اجباری 

را راه انــدازی کنــد کــه البتــه این امر 
نیــز منجر به بروز مشــکات دیگری 

شده است.
»میخائیــل کلوت« ســخنگوی 
بین المللــی،  نقــل  و  انجمــن حمــل 
ســازمانی  کــه شــامل ۶۳ کشــور از 
اســت،  اوکرایــن  و  روســیه  جملــه 
بنــادر  می گویــد: »بــا بســته شــدن 
دریــای ســیاه حمل ونقــل کاال از این 

پس باید با راه آهن انجام شود. از نظر زیرساختی 
این امر چالش بزرگی به وجود آورده است.«

ماهیــت کاالهــا برای جابجایی متفاوت اســت: 
»الکســاندر  فلــزات.  و  آفتابگــردان  روغــن  غــات، 
ایــن  می گویــد:»  خصــوص  ایــن  در  کامیشــین« 
جابجایــی بــه انــدازه یک دوجیــن میلیون تــن کاال در 
ســال اســت. بــرای حمــل آنهــا بــه اروپــا مــا نیازمنــد 
همکاری بیشــتربا ســایر کشــورهای اروپایی هستیم 

و مهمتریــن شــریک مــا در ایــن امرشــرکت راه آهــن 
آلمان است. ما با شرکت راه آهن فرانسه ارتباطات 
کمتری داریم. گرچه مقامات این شرکت نیز جویای 

نیازهای ما بوده اند.«
شــرکت های آلمانــی و لهســتانی از برلیــن  یک 
بشردوســتانه  کمک هــای  ارســال  بــرای  ریلــی  پــل 
بــه اوکرایــن برقــرار کرده انــد. جنــگ بــه طــور کامــل 
را  ریلــی  نقــل  و  حمــل  جغرافیــای 

دگرگون کرده است.
»برنارد آریتوآ« کارشناس حمل 
و نقــل ریلــی در بانک جهانــی درایــن 
خصــوص می گویــد: »اوکراین در قلب  
یکی از محورهای اصلی جاده ابریشم 
جدیــد میان چیــن واروپا قرار دارد. اما 
ازایــن پــس تولیــدات چینــی بــه دلیــل 
بســته شــدن مــرز اوکرایــن و روســیه 
دیگــر نمی تواننــد از این مســیر عبورکننــد. تحریم ها 
نیز مانع از عبور کاالها از روسیه شده اند. بنابراین 
امــروز مهمترین راه برای صادرات چین حمل و نقل 

دریایی است.«
تنها مســیر مناســب بــرای خروج محصــوالت اوکراین 
اروپای غربی است. اما مشکات در این امر فراوانند. 
همسان نبودن ریل های اوکراین و کشورهای اروپایی 
از مهمتریــن آنهاســت. بنابرایــن در مــرز بایــد کاالهــا 

به واگن های جدید منتقل شــوند و این امر مســتلزم 
زمــان بســیار اســت. کارگــران راه آهــن بــاروس برای 
جلوگیــری از عبــور کاروانهــای روســیه از ایــن کشــور 
خرابکاری هایــی کردنــد. جنــگ برای راه آهــن اوکراین 
فعالیتهای جدید نیز به وجود آورده اســت: جابجایی 
مقامــات رســمی؛»آن هیدالگــو« شــهردار پاریــس و 
»بوریــس جانســون« نخســت وزیر انگلیــس اخیرا با 

قطار به کیِف سفر کردند.
مدیرعامــل  کامیشــین«  »الکســاندر 
ایــن مــورد می گویــد: »مــا  »اوکرزالیزنیســتزیا« در 
البتــه بــرای ایــن کاراز قطارهای مخصوص اســتفاده 
کردیــم.« امــا درمورد انتقال نیرو و تجهیزات نظامی 
امنیتــی  بــه دالیــل  ریلــی  نقــل  بــه کمــک حمــل و 
نمی توان به وضوح سخن گفت و مدیرعامل شرکت 
راه آهــن اوکرایــن در ایــن مــورد چیــزی نمی گویــد و 
صرفا از خرابکاری کارگران راه آهن باروس در عبور 

کاروان های روسیه از این کشورتجلیل می کند.
روســیه در برنامه الحاق اوکراین به خود، روی 
شبکه ریلی این کشور حساب می کرد؛ از اینرو پس 
از حمله به شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴) ۱۳۹۳( 
ارتباط مســتقیم ریلی میان شــهرهای بزرگ روســیه 
و ایــن شــبه جزیره بــا دور زدن بقیــه خــاک اوکرایــن 

برقرار کرد.
روســیه بــرای تســهیل این ارتباط بــر روی تنگه 

ِــرچ« یــک پــل ۱۸ کیلومتری بــه ارزش ۳ میلیارد  »ک
یــورو احداث کرد و پوتین برای نشــان دادن اهمیت 
بســیار باالی راهبردی شــبکه ریلی، شــخصا این پل 
را در دســامبر ۲۰۱۹)۱۳۹۸( بــا قرارگرفتــن در کابین 

راننده قطارافتتاح کرد.
خطــوط ریلــی کــه کریمــه را بــه اوکرایــن وصل 
می کردنــد همگــی قطــع شــده  بودنــد. راه آهن بیش 
از هر زمان دیگری تنشــهای ژئوپلیتیک میان مســکو 
و همســایگانش را تشــدید می کنــد. اتحادیــه اروپــا 
بــرای برقــراری ارتباط میــان لهســتان و فناند پروژه 
انداختــه  بــه جریــان  را  بالتیــکا«  ریلــی »راه آهــن 
است. هدف آنست تا کشورهای حوزه بالتیک دیگر 

وابسته به راه آهن روسیه نباشند.
پیش بینــی می شــود: راه آهن جدیــد »بالتیکا« 
در ســال ۲۰۳۰)۱۴۰۹( افتتاح شــود. اســتانداردهای 
اروپــا نیــز بــرای خطــوط ریــل آن رعایــت می شــوند. 
حمل ونقل کاال و مسافرنیز برای آن پیش بینی شده 
و ارزش اجرای این برنامه  ۵/۸ میلیارد یورو است.
روســیه از ایــن پــروژه بــه دلیــل آنکــه در طــول 
مرزهــای این کشــور نیــرو و تجهیــزات نظامی ناتو را 
جابجــا می کنــد انتقــاد کرده اســت. قابــل توجه آنکه 
چیــن نیــز در ایــن پــروژه  با تأمین مالــی احداث یک 
تونل زیردریایی میان استونی و فناند سهیم است.
منظــور  بــه  عظیــم  زیرســاختی  پــروژه  ایــن 

مدیرعاملســازمانانرژیهایتجدیدپذیر
وبهــرهوریانــرژیبرق)ســاتبا(ازپیشبینــی
بــرایتامیــنحدود۶۰۰مگاواتبــرقموردنیاز

کشورازطریقوارداتخبرداد.
محمود کمانی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکــه نیروگاه هــای انشــعابی در ســطح کشــور 
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت، اظهــار کرد: 
مشــکاتی کــه نیروگاه هــا بــا ســوخت فســیلی 
دارد، نیروگاه های فعال با انرژی های خورشیدی 

ندارد.
او با اشاره به اینکه مشکل تامین سوخت، 
آلودگــی و مصــرف آب از مشــکات نیروگاه های 
فسیلی است، به برنامه های دولت برای توسعه 
نیروگاه هــای خورشــیدی پرداخــت و افــزود: طی 
۴ ســال دولت ســیزدهم برنامه توســعه ۱۰ هزار 
مگاواتــی نیروگاه هــای انرژی هــای تجدیدپذیــر را 

در دستور کار داریم.
معــاون وزیــر نیــرو اضافــه کرد: بــا توجه به 
مجوزی که شــورای اقتصاد صادر کرده، امســال 
مــگاوات  راه انــدازی ۴۰۰۰  بــرای  ســرمایه گذاری 
نیــروگاه خورشــیدی بــه مناقصه گذاشــته شــده 

است.
اول  تاکنــون مرحلــه  کــرد:  عنــوان  کمانــی 
ارزیابــی  از  پــس  کــه  شــده  انجــام  مناقصــه 
شــرکت ها بــا آن هــا قــرارداد منعقد و بــه تدریج 

کار احداث نیروگاه ها شروع می شود.
او همچنین در خصوص توسعه شهرک های 
خورشــیدی گفــت: بــر اســاس تفاهم نامــه ای که 
بــا مجموعــه ســازمان شــهرک های صنعتــی بــه 
امضــا رســیده، عاوه بــر اینکــه داخــل شــهرک ها 
فضاهایــی بــرای ایــن منظــور اختصــاص خواهــد 
یافــت، شــهرک های جدیــدی نیــز بــرای احــداث 

نیروگاه های خورشیدی راه اندازی می شود.
مدیرعامــل ســاتبا بیــان کــرد: اکنــون فقــط 
یــک درصــد برق مورد نیاز کشــور از نیروگاه های 
خورشیدی تامین می شود که رقم پایینی است. 
امیدواریــم بــا احداث نیروگاه هــای تجدیدپذیر و 
تولیــد ۱۰ هــزار مــگاوات بــرق طی ۴ ســال ســهم 
 ۱۰ بــه  کشــور  انــرژی  تامیــن  در  تجدیدپذیرهــا 

درصد افزایش یابد.
کمانــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
تامیــن و تولیــد بــرق در کشــور بــا کمبــود مواجه 
هســتیم، بایــد با روش هــای دیگری در ایام پیک 
مصــرف ایــن کمبــود را تا حــدودی جبــران کنیم؛ 
ولی در درازمدت الزم است احداث نیروگاه های 
جدید به خصوص نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر 

در دستور کار قرار گیرد.
او بــه صرفــه نبــودن قیمــت فــروش بــرق 

را از مهم تریــن معضــات صنعــت بــرق کشــور 
دانســت و گفــت: علی رغــم اینکــه اکنــون برق را 
بــا یارانه بســیار زیــادی از مجموعه های مختلف 
خریداری می کنیم؛ ولی درآمد آن کفاف توسعه 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــرای توســعه 
نیــروگاه را نمی دهــد و برای همین الزم اســت از 

طریق دیگر این هزینه ها جبران شود.
مدیرعامل ســاتبا خاطرنشان کرد: هر چند 
وزارت نیــرو در مقایســه بــا ســال گذشــته بــرای 
عبور از پیک برق برنامه ریزی کرده و قرار اســت 
۵۰۰۰ مــگاوات بــرق بــه ظرفیــت تولیــد کشــور 
اضافه شــود؛ ولی پیش بینی می شود امسال در 
پیــک مصرف حــدود ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق 

داشته باشیم.
کمانــی ادامــه داد: علی رغم اینکــه ۱۲ هزار 
مــگاوات نیروگاه هــای برق آبــی در کشــور فعــال 

اســت، اما به دلیل کاهــش نزوالت جوی امکان 
اســتفاده از تــوان ایــن نیروگاه هــا در تمــام ایــام 
ســال نیســت. از همیــن رو امســال وزارت نیــرو 
بتــوان  آن  مبنــای  بــر  کــه  اندیشــیده  تدبیــری 
حداکثــر اســتفاده از نیروگاه هــای برق آبــی را در 

دوره پیک تابستان داشت.
او تاکید کرد: باید توجه داشت تامین برق 
مــورد نیاز از طریــق احداث نیروگاه های بزرگ با 
انرژی فسیلی برای کشور صرفه اقتصادی ندارد 

و توسعه آن هم امکان پذیر نیست.
معــاون وزیــر نیرو بــا بیان اینکــه اکنون در 
تامین ســوخت نیروگاه ها به خصوص در ناحیه 
خراســان به دلیل اینکه این منطقه منابع گازی 
کمتری دارد، با مشــکل مواجه هســتیم، تصریح 
کــرد: بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد با ســرعت به 

سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت کرد.

رئیسجمهوریبابیاناینکهقراراســتدر
کشــورتصمیمهایســختیبگیریم،خاطرنشــان
کــردکــهشــایدبرخــیموافــقنباشــند؛امــاایــن
نــگاهنقادانــهمارابهافقروشــنیکهپیشروی

اقتصاداسترهنمودمیکند.
آیــت هللا ســیدابراهیم  ایســنا،  بــه گــزارش 
رئیســی در همایش نخســتین رویداد بین المللی 
خصوصی ســازی در اقتصــاد ایــران، اظهــار کــرد: 
امیــدوارم ایــن همایــش راه را بــرای تصمیم گیــری 
و قانونگــذاری بــا اســتفاده از تجربیــات گذشــته 
فراهم کند. برای فعاالن اقتصادی، صاحب نظران 
و اســاتید دانشــگاه کاری که تاکنون انجام شــده 
روشن است، اما با نگاه به چیزی که انجام شده 

یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
او ادامه داد: برای همگان روشــن اســت که 
اقتصــادی کــه حــدود ۸۰ درصــد آن دولتی اســت 

مشــکات زیــادی دارد. همچنیــن بــرای همــگان 
روشــن اســت کــه باید بر اســاس قانون اساســی 
عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید 

شده است.
برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
توســعه اظهــار کــرد: در همــه برنامه های توســعه 
تاکید شــده اســت که دولت نباید متصدی باشــد 
حمایت گــر  و  نظارت گــر  هدایتگــر،  بایــد  بلکــه 
باشــد و چنانچــه دولت بخواهد موفق شــود باید 
در ایــن ســه مــورد عمــل کنــد نــه در دخالت هــا و 

تصدیگری ها.
رئیســی با بیان اینکه چه باید عمل می شــد 
و چــه شــد، تفــاوت بیــن آنچه باید باشــد و آنچه 
که هست، محسوب می شود، اظهار کرد: همین 
موضــوع مــا را راهنمایــی می کنــد که چــه کاری را 
بایــد انجــام داد. دولــت نبایــد متصــدی باشــد که 

حمایت مالی و حقوقی کند.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بازنگــری بــه تابلــوی 
خصوصــی ســازی بــه این کــه چــه بایــد کــرد کمک 
می کنــد، تصریــح کــرد: ایــن فرآیند کمــک می کند 
که اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر 
اشکال در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران 
تغییــر کنند اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشــکل 
رفتارهــا باشــد رفتارهــا بایــد اصــاح شــوند. بایــد 
بررســی شــود که آیا ســاختار درســت چیده شده 
اســت یــا خیــر و متناســب بــا ایــن ماموریــت باید 
بــه ایــن ســوال که چرا سیاســت اصــل ۴۴ قانون 
اساســی آنچنــان که مورد نظر سیاســت گذار بود 
عمل نشــده پاســخ داد. باید از همه صاحبنظران 
و ســرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند 

یا خیر؟
هــدف  گفــت:  ادامــه  در  رئیس جمهــوری 

قانــون   ۴۴ اصــل  ذیــل  سیاســت  بــر  پافشــاری 
اساســی، اقتصــاد مقاومتی، میــدان واقعی دادن 
بــه بخــش خصوصــی اســت؛ چــرا کــه بســیاری از 
صــورت  می شــود خصوصی ســازی  گفتــه  اوقــات 
گرفتــه، امــا دولــت بــا تابلــو یــا بی تابلــو حضــور 
دارد کــه نمونــه آن واگــذاری بــه ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، برخــی بانک هــا و برخــی شــهرداری ها 
اســت کــه این موضوع تــداوم تصدیگری دولت با 

عناوین دیگر محسوب می شود.
اگــر بخــش خصوصــی  ادامــه داد:  رئیســی 
اعــام کــرد کــه فضــا بــرای فعالیت قابــل پذیرش 
است ایرادی ندارد، اما اگر اعام کند میدان برای 

این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
بهدولتآمدیمتابسترفسادزا

رااصالحکنیم

او بــا تاکیــد بــر این کــه دولت نبایــد متصدی 
باشــد، اظهار کــرد: باید حتما به بخش خصوصی 
واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع 
چیســت و این موانع برطرف شــود. در سفرهایی 
که به شهرها و روستاهای مختلف دارم می بینم 
کــه کارخانه هــا تعطیل شــده و ســالن ها بــه انبار 
بایــد  اســت.  شــده  تبدیــل  پیــاز  و  ســیب زمینی 
بررســی شــود که چــه کنیم که پرونده هــا در قوه 
قضاییــه ســاخته نشــوند. ما به دولــت آمده ایم تا 
بســتر فســادزا را اصــاح کنیــم تا اصــا پرونده ای 
ســاخته نشــود که قوه قضاییه مجبور به پیگیری 

باشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه رشد اقتصادی 
در کشــور ۰.۴ یک درصد بوده اســت، اظهار کرد: 
بایــد علــل ایــن موضــوع بررســی شــود و دیــد که 
تحقــق رشــد اقتصــادی در حــد یــک آرمــان باقــی 

می ماند و یا قابل انجام است.
رئیســی بــا تاکیــد بــر این کــه رشــد اقتصــادی 
افزایــش  و  ســرمایه گذاری  افزایــش  پایــه  دو 
بهــره وری دارد تصریــح کرد: بایــد دید چه کنیم که 
ســرمایه گذار احســاس امنیت کند این موضوع نه 
 فقــط در قراردادهــا بلکــه در عمــل و اجــرا هم باید

اعمال شود.
او ادامــه داد: پــس از آنکــه کارخانــه واگــذار 
می شود دولت بخش خصوصی را رها می کند در 
حالــی کــه تــازه در آن زمان وظیفه دولت شــروع 
می شــود و بایــد در کثــرت یک ناظــر و حامی وارد 
عمــل شــود؛ بنابرایــن ســازوکار متناســب بــا این 
نــگاه باید تنظیم شــود. عدم موفقیت واحدی که 
به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی 
نــدارد و بایــد دید که چه کنیم پیام های منفی به 

پیام های مثبت تبدیل شود.
رئیس جمهــوری ادامــه داد: مــا دنبال عبرت  
گرفتــن هســتیم باید با عبرت  گرفتن از گذشــته، 
آینــده را ترســیم کــرد چــه در حمایــت از بخــش 
خصوصــی و چــه در توانمندســازی ایــن بخــش. 
از طــرف دیگــر نبایــد دچــار افراط و تفریط شــویم 
نــگاه بایــد واقعی باشــد و بایدهــا و نبایدها را در 
ایــن رابطــه تنظیم کــرد. بر این بایدهــا و نبایدها 
نیــز همــه بایــد ملتــزم باشــند و بیــش از همــه 

دولتمردان باید ملتزم باشند.
رئیســی با بیان این که برخی گمان می کنند 
اگر یک خصوصی ســازی دچار مشــکل شــود کل 
فرآینــد بایــد متوقــف شــود، گفــت: ایــن موضــوع 
درســت نیست بلکه این کشتی باید اصاح شود 
ایــن راســتا بایــد از دانشــگاه ها و فعــاالن  و در 
اقتصــادی بــه عنــوان بازار کمک گرفته شــود. این 
موضــوع مــورد تاکیــد بنــده اســت کــه هــر کســی 
صاحبنظــر محســوب می شــود امــا نظــرش بــا مــا 
متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک 

برسیم.
کشــور  در  اســت  قــرار  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تصمیم هــای ســختی بگیریــم، اظهــار کــرد: شــاید 
برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه 
نقادانــه بــه کارهــا نگاه کنند اشــکالی نــدارد ما را 
رهنمــود می کنــد بــه افــق روشــنی کــه پیــش روی 

اقتصاد است.

راهآهناوکرایندرخطمقدمنبرد

پیشبینیوارداتحدود۶۰۰مگاواتبرق

رئیسی:قراراستتصمیمهایسختیبگیریم

درسایتروزنامهبخوانید:

تســهیل در مبــادالت تجاری  جاده ابریشــم جدید 
پیش بینــی شده اســت. از ابتــدای جنــگ، ارتــش 
روســیه مرتب، تجهیزات راه آهن را تخریب کرده 
 اســت. بمباران ایســتگاه راه آهن »کراماتورسک« 
بــه وســیله روســیه در ۸ آوریل)۱۹فروردیــن( ۵۲ 

کشته داد.
»مــن  می گویــد:  کامیشــین«  »الکســاندر 
تصــور نمی کنــم کــه روســیه راه آهــن را بیشــتراز 
بیمارســتان ها و زمین هــای بــازی کــودکان هــدف 
قرارداده باشد. هر چیزی برای او هدف است اما 
او بایــد بدانــد هــر ایســتگاه راه آهــن و هر پلی را 
هــدف قــرار دهد، ما فورا آن را می ســازیم. ما در 

این زمینه بسیار فعال شده ایم.«
از شروع جنگ در ۲۴ فوریه)۵اسفند۱۴۰۰( 
۹۵ کارمند راه آهن اوکراین کشــته و ۱۰۳ نفر از 
آنان زخمی شــده اند.»میخائیل کلوت« می گوید: 
»بازســازی شــبکه ریلی و زیر ساختها بسیار مهم 
هستند.« اجاس انجمن بین المللی حمل ونقل 
در شــهر الیپزیــگ از ۱۸ تــا ۲۰ مــه )۲۸ تــا ۳۰ 
اردیبهشــت( وزرای حمل ونقل کشــورهای عضور 
اتحادیه اروپا را گردهم آورد. موضوع اوکراین در 
ایــن اجــاس از اهمیت به ســزایی برخــوردار بود. 
»میخائیل کلوت« سخنگوی این انجمن یادآوری 
مــی کنــد:» ایــن انجمــن بافاصلــه پــس از جنگ 
دوم جهانی به منظور بازسازی نظام حمل و نقل 
پس از جنگ به وجود آمد. در کمال تآسف امروز 

نیز ناچاریم به همان مسیر بازگردیم.«
voxeuropمنبع:مجلهاینترنتی
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 حمایت از صنایع
تأمین كننده نیازهای اساسی 

بازار داخلی 
مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن بــه مناســبت 
برگزاری نمایشگاه کتاب و در راستای لزوم تأمین مالی 
طرح های تولید کاغذ و مقوا عنوان کرد که این بانک از 
صنایعی که تأمین کننده نیازهای اساسی بازار داخلی 

هستند، حمایت می کند.
بــه گــزارش روابــط عممومــی بانــک صنعــت معدن 
بــه نقــل از ایســنا، علی 
اعــام  خورســندیان 
داریــم  آمادگــی  کــرد: 
کــه  طرح هایــی  از 
نیــاز  آن هــا  محصــوالت 
اساســی بــازار داخلی را 
تأمین می کنند، حمایت 
کنیــم؛ البتــه به شــرطی 
که این تولید با تضمین 

کیفیت و در راستای تأمین زنجیره ارزش باشد.
وی با بیان اهمیت  صنایع سلولزی )چوب و کاغذ( 
از نظــر تنــوع تولیــد و زنجیره هــای تولیــد صنایــع پاییــن 
دستی اظهار داشت: این محصوالت برای مقاصد بسیار 
متنوعــی ماننــد کاغــذ بهداشــتی، کاغــذ روزنامــه، کاغــذ 
چــاپ و تحریــر و همچنیــن صنایــع بســته بنــدی کاربــرد 
دارد؛ بیشــترین میــزان مصــرف نیــز مربــوط بــه بخــش 
بســته بنــدی مــی باشــد که در ســال های اخیر بــه دلیل 
رونــق خریــد آنایــن بــا تقاضــای رو بــه افزایشــی مواجه 

شده است.
وی عنــوان کــرد: بــا وجــود تقاضــای عمــده ای کــه 
برای انواع کاغذ در کشــور وجود دارد، مســتهلک بودن 
ماشین آالت تولیدی و عدم توجه به بازسازی، نوسازی 
و بــه روزرســانی تکنولوژی تولید ســبب بــروز معضاتی 
در این صنعت شــده اســت که هم موجب پایین آمدن 
کیفیت محصوالت تولیدی شده و هم قیمت تمام شده 
محصــوالت را باالتــر بــرده و این موارد بــه عاوه کیفیت 
پایین مواد اولیه، نبود نیروی متخصص و عدم سیستم 
مناســب نگهــداری محصــول و کنتــرل کیفیــت و نظارت 

مناسب، ضایعات محصول را نیز افزایش داده است.

آغاز عرضه اوراق گواهی 
سپرده بانک ملی ایران

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
)عام( بانک ملی ایران از هم اکنون تا پایان سال جاری 

در شعب این بانک عرضه می شود.
ایــران،  ملــی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صــورت  بــه  اوراق  ایــن 
نــام،  بــا  الکترونیکــی، 
یکســاله،  سررســید  بــا 
غیــر  بــه  انتقــال  قابــل 
و نــرخ ســود 18 درصــد 
ســاالنه از تاریخ انتشار 

خواهد بود.
ســود  پرداخــت 
اوراق  علی الحســاب 
مذکــور بــه صورت ماهانه اســت و بازخرید قبل از ســر 
رســید آن در شــعب بانــک بــا نــرخ 10 درصــد ســاالنه 

خواهد بود.
ایــن اوراق ، بصــورت الكترونیكــی بــوده و برگــه 
لــذا  بــه مشــتری تحویــل داده نخواهــد شــد  ســپرده 
اطاع حفظ و نگهداری از رســید صادره گواهی ســپرده 

ضروری است.
ســود 18 درصــدی اوراق گواهی ســپرده بانک ملی 
ایران، فرصتی مناسب برای آن دسته از هموطنان عزیز 
اســت که به دنبال روشــی مطمئن برای ســرمایه گذاری 

خود هستند.

پوشش خطر فرونشست 
 زمین در بیمه های
آتش سوزی آرمان

خطر فرونشســت زمین در بیمه های آتش سوزی 
پوشش داده می شود.

بــه گــزارش چابــک آنایــن، مدیربیمه هــای آتــش 
بیمــه  شــرکت  ســوزی 
اظهارکــرد:  آرمــان، 
ســاختمان های  تمامــی 
مســکونی، تجاری و هر 
کارخانــه ای می تواند با 
یک درخواســت پوشش 
فرونشســت ، رانــش و 
ریــزش را در بیمــه نامه 
بگیــرد  ســوزی  آتــش 
و نــرخ حــق بیمــه هــم بــا توجــه بــه منطقه ای کــه خاک 
آن سســت تــر باشــد یــا زراعی باشــد و اطــراف یا داخل 

شهرباشد متفاوت است.
گفــت:  ادامــه   در  کرمانــی"  ذوالفقــارزاده  "میثــم 
خطرهــای نشســت و رانــش، ریــزش و فروکــش چــاه و 
دیــواره چــاه جــزء خطرهــای تبعــی بیمه نامه هــای آتش 
ســوزی هســتند کــه بنا بــه درخواســت بیمه گــذار قابل 

خریداری است.
زلزلــه و فرونشســت مرکــز  رئیــس بخــش  اخیــرا 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی نســبت بــه خطــر 
افتــادن  خطــر  بــه  احتمــال  و  درتهــران  فرونشســت 

زیرساخت و ریزش ساختمان ها هشدار داده بود. 
مدیربیمه هــای آتــش ســوزی شــرکت بیمــه آرمان، 
بــا اشــاره بــه کــم آبی های اخیــر و اســتفاده بــی رویه از 
نقــاط  از  برخــی  افــزود: در  زیرزمینــی آب،  ســفره های 
حفره هایــی در زیــر زمین ایجاد شــده و بــه همین دلیل 
امکان نشست، ریزش و رانش در قالب بیمه نامه های 

آتش سوزی تحت پوشش بیمه است.

آغاز ارائه تسهیالت 
فرزندآوری در بانک کارآفرین
بــر اســاس بخشــنامه ابالغــی بانــک مرکــزی بــه 
بانکهــا، ارائه تســهیالت قرض الحســنه فرزنــدآوری در 

دستور کار بانک کارآفرین قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس 

بخشــنامه،بانک ها  ایــن 
مبتنــی  مکلفنــد 
اعتبارســنجی  بــر 
متقاضیان،با أخذ سفته 
یــک  یــا  و  متقاضــی  از 
اقــدام  معتبــر،  ضامــن 
بــه پرداخــت تســهیات 
شــرح  بــه  موصــوف 

توضیحات ذیل کنند.
بر اســاس قانون، برای فرزندانی که از ســال 1۴00 
به بعد در خاک کشور ایران به دنیا آمده اند و پدرانشان 
نیــزدارای تابعیت کشــور جمهوری اســامی ایران دارند، 
فرزنــد  ازای  بــه  فرزنــدآوری،  قرض الحســنه  تســهیات 
اول  ۲0 میلیــون تومــان، بــه ازای فرزنــد دوم ۴0 میلیون 
تومــان، بــه ازای فرزند ســوم ۶0 میلیــون تومان، به ازای 
فرزنــد چهــارم 80 میلیــون تومان و بــه ازای فرزند پنجم 
بــه بعــد 100 میلیون تومان پرداخت می شــود. همچنین 
تســهیات فرزندآوری به افرادی تعلق می گیرد که نرخ 
بــاروری شهرســتان محل زادگاه پــدر یا فرزند باالی ۲.5 

نباشد.
تســهیات فرزندآوری بدون الزام به ســپرده گذاری 
و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت 
مــی شــود. ولیکــن در صــورت توثیــق ســپرده ســرمایه 
گــذاری مــدت دار، متقاضــی از معرفــی ضامــن و یا ارائه 

سفته معاف خواهد بود.

 بازنگری در برنامه ها
با توجه به تحوالت دیجیتال 

ضروری است
امیرهوشــنگ عصــارزاده عضو هیــات مدیره بانک 
توســعه تعــاون در اختتامیــه همایــش تکریــم و تعالــی 
ایــن  پیــام  مهم تریــن  اطالعــات  فنــاوری  کارشناســان 

ضــرورت  را  همایــش 
و  برنامــه  در  تغییــر 
همســو  سیاســت ها، 
پرشــتاب  تحــوالت  بــا 
در بانکــداری دیجیتــال 

دانست.
بــه گــزارش روابــط 
مدیریــت  عمومــی 
شــعب اســتان خراسان 

رضــوی، همایــش دو روزه کارشناســان فناوری اطاعات 
و ارتباطــات بانــک توســعه تعــاون بــا جمع بندی توســط 
امیرهوشــنگ عصــارزاده عضو هیات مدیــره به کار خود 

پایان داد.
همایــش  ایــن  پیام هــای  مــرور  ضمــن  عصــارزاده 
گفــت: اولیــن پیام ایــن گردهمایی ضــرورت بازنگری در 
سیاست ها مبتی بر تحوالت بانکداری دیجیتال هست.
وی بــا بیــان اینکه باید این نگاه را به همه ســطوح 
بانــک منتقــل کنیــم گفــت: اســتفاده از کارشناســان و 
متخصصــان فنــاوری اطاعات در ســطوح مدیریتی، می 

تواند به عنوان پیام دوم این همایش باشد.
عصارزاده در ادامه افزود: بایدخودتان را باور کنید 
و نگاهی فراتر از کارشناس فناوری بودن داشته باشید 
و محدود به آن نشوید و می توان از این تفکر به عنوان 

سومین پیام همایش تکریم و تعالی یاد کرد.
عضو هیات مدیره افزود کارشناسان حوزه فناوری 
بایــد صرفــا بــه رشــته تخصصــی خــود اکتفــا نکننــد و بــا 
اشــاره به پیچیدگی های ســازمان های امروزی که نتیجه 
گــرا هســتند گفــت: امروز برای پیشــرفت یک ســازمان، 
فراگیــری علــوم بیــن رشــته ای مثــل مدیریــت ضــروری 

است.
عصــارزاده در پایــان بــا اشــاره بــه روند رشــد حوزه 
فناوری در ســال های گذشــته گفت: بانک به نقطه اوج 
بهــره وری از فنــاوری اطاعات رســیده اســت و باید قدر 

این فرصت را دانست.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رییس ســازمان خصوصی ســازی با بیان 
اینکــه بایــد همــکاری و تبــادل نظــر در حــوزه 
واگــذاری  گفــت:  شــود،  انجــام  واگذاری هــا 
اســت  پــر غصــه ای  قصــه  و خصوصی ســازی 
و بــرای تحــول در ایــن مســیر نیــاز بــه یــک 
آسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
نخســتین  در  قربانــزاده«  »حســین  )ســنا(، 
رویداد بین المللی خصوصی ســازی اظهار کرد: 
این رویداد بین المللی، تشــخیص آســیب ها و 
کیفیت مداخله سیاســت گذار در این فرایند و 
عملکــرد خریــداران اســت که امید مــی رود در 
نشســت های تخصصــی با حضور کارشناســان 

داخلی و خارجی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی تاکیــد کــرد: نحــوه واگــذاری، فرآینــد 

واگــذاری و دالیــل توفیــق یــا عــدم توفیق همه 
شــرکت هایی که طی ۲0 ســال گذشــته واگذار 
شــده اند )چه به صورت تلفیقی، چه به صورت 
گروهــی و مدیریتــی و چه به صــورت کنترلی(، 
در ایــن رویــداد بررســی می شــود و یک راهنما 
بــرای آینده مســیر واگــذاری دارایی های دولت 

خواهد بود.
قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت 
که توســط شخص رییس جمهوری اباغ شد، 
چــراغ راه مــا برای آغاز این مســیر بود، گفت: 
در ایــن کشــور بــه خیــزش خلــق ارزش نیــاز 
داریــم کــه اگــر رخ ندهــد، هیچ اتفــاق دیگری 
نمی توانــد مــا را به ســطحی از کارایی برســاند 
کــه مطمئــن باشــیم در همــه ارکان اقتصاد در 

مسیر درست حرکت می کنیم.

ادامــه  رییــس ســازمان خصوصی ســازی 
داد: هشــت مرحله خصوصی سازی از انتخاب 
بنــگاه، آماده ســازی، ارزش گــذاری، بازاریابــی 
مناســب، نــوع واگــذاری کــه تفکیــک مالکیــت 
از مدیریــت می توانــد یکــی از راهکارهــای آن 
باشــد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی 
و  شایســته  و  درســت  نظــارت  خریــدار،  بــه 
حل وفصــل درســت اختافات حقوقــی نیاز به 

تحول دارد.
ایــن 8 مرحلــه نیــاز  افــزود: تمامــی  وی 
بــه نظــارت مناســب دارد کــه در ایــن رویــداد 
و در نمایشــگاه بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت و 
امیدواریــم کــه ایــن باعــث تحولــی در مســیر 
بهبــود کیفیــت دارایی هــای دولــت باشــد و در 
این مسیر عاوه بر شرکت ها حتماً دارایی های 

دیگری چه مشــروع چه نامشروع و چه اموال 
غیرمنقــول هــم نیــاز بــه پذیرش خیــزش خلق 
ارزش دارد و مولدســازی طبیعــی و شایســته 
شــکل بگیــرد. قربانزاده با تشــکر از گروه های 
مختلــف کــه حامی برگزاری این رویداد بودند، 
گفــت: این حمایت همه جانبه باعث می شــود 
هیئــت  دســت اندرکاران  بــرای  دلگرمــی  کــه 
واگذاری محقق شود، ما در این کشور به یک 

خیزش خلق ارزش نیازمندیم.
اگــر  خصوصی ســازی  ســازمان  رییــس 
خیــزش خلــق ارزش و ثــروت آفرینــی اتفــاق 
نیفتد، اعام کرد: هیچ اتفاقی نمی تواند ما را 
به سدی از کارایی و بهره وری و حرکت برساند 
که مطمئن باشیم در همه اطراف اقتصاد ملی 

در مسیر درستی حرکت می کنیم.

مدیرعامــل شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهــران گفــت: اکنــون ایــن شــرکت به صــورت 
متناوب و با توجه به شرایط بازار، عرضه های 
اولیه را در دستور کار خود قرار داده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبری بازار ســرمایه 
بــه  اشــاره  بــا  گــودرزی«  »محمــود  ایــران، 
شــرایط کنونی بازار سرمایه اظهار کرد: بازار 
ســرمایه ذی نفعــان متعــدد و متفاوتــی دارد. 
بر همین اســاس، ســازمان بــورس به عنوان 
نهاد ناظر و ارکان به عنوان بازوهای اجرایی 
هســتند،  برخــوردار  متعــددی  وظایــف  از 
شــرکت بــورس تهــران بــه نوبه خــود، برنامه 
شــرکت های  پذیــرش  و  شــرکت ها  پذیــرش 
بــزرگ در بــورس تهــران را در راســتای عمــق 
بخشی و تنوع بخشی به بازار در دستور کار 

خود قرار داده است.
راســتا،  همیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
بــا شــرکت ایرانســل  بــرای نمونــه  مذاکراتــی 
انجام شده و امید می رود با همکاری سازمان 
زمــان  کوتاه تریــن  در  بهــادار  اوراق  بــورس 
ممکن، پذیره نویسی این شرکت انجام شود.

گــودرزی بــا اشــاره بــه عرضه هــای اولیــه 
در بــورس تهــران، عنوان کــرد: در حال حاضر 
شــرکت بــورس تهــران به صــورت متنــاوب و با 
توجــه بــه شــرایط بــازار، عرضه هــای اولیــه را 
در دســتور کار خود قرار داده اســت. شــرکت 
ســرمایه گذاری  شــرکت  اردســتان،  ســیمان 

تدبیــر، شــرکت معدنــی مرتبــط بــا مجموعــه 
غدیر از جمله شــرکت هایی است که به زودی 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران عرضــه اولیــه 

می شوند.
بــا  تهــران  بــورس  شــرکت  مدیرعامــل 
بیــان اینکــه اطاعــات ایــن شــرکت ها و ســایر 
شــرکت هایی که عرضه اولیه خواهند شــد، از 
طریق بخش عملیات بازار این شرکت منتشر 
می شــود، بیــان کرد: شــرکت بــورس تهران بر 
پذیره نویســی  ۶ دســتورالعمل  مــاده  اســاس 
و عرضــه اولیــه اوراق بهــادار در بــورس اوراق 
بهــادار تهران، تارنمایــی ویژه عرضه های اولیه 
گذشــته  ســال  در  را   ipo.tse.ir نشــانی  بــه 

راه اندازی کرد.
تارنمــا،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
بــا  می تواننــد  تحلیلگــران  و  ســرمایه گذاران 
وارد شــدن بــه پروفایــل شــرکت مدنظر خود، 
ارزش گــذاری،  گــزارش  همچــون  اطاعاتــی 
محتــوای  و  مالــی  صورت هــای  امیدنامــه، 
مشــاهده  را  معارفــه  جلســات  الکترونیکــی 
کنند و در خصوص اطاعات مالی و عملیاتی 

شرکت، پرسش های خود را مطرح کنند.
گــودرزی در همیــن راســتا تأکیــد کــرد: 
اصلــی  مرجــع  به عنــوان   ipo.tse.ir تارنمــای 
عرضه هــای اولیه بورس تهران تلقی می شــود 
و از ابتــدای ســال تاکنــون فراینــد عرضه اولیه 
آســیاتک،  داده هــای  انتقــال  شــرکت  چهــار 

گــروه  و  اردســتان  ســیمان  آبیــک،  ســیمان 
انجــام  تارنمــا  ایــن  در  تدبیــر  ســرمایه گذاری 

پذیرفته یا در حال انجام است.
بــا  تهــران  بــورس  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره به تدوین جدول عرضه های اولیه طی 
ســال پیــش رو اذعــان کــرد: زمــان عرضه های 
اولیــه به صــورت تقریبی طی نامــه ای مکتوب 
به ســازمان بورس اعام شــده اســت. افزون 
بــر عرضــه اولیه هــای انجــام شــده در ســال 
جــاری هماننــد عرضــه اولیــه ســیمان آبیــک، 
در ارتبــاط با زمان ســایر عرضه هــای اولیه بر 
اســاس ســنجش شــرایط بازار، تصمیم گیری 

خواهد شد.
از  را  بــازار  زیرســاخت های  تقویــت  وی 
و  برشــمرد  بــازار  کنونــی  شــرایط  ضروریــات 
افــزود: باید در بازار ســرمایه زیرســاخت هایی 
فراهم شــود تا فرآیندهای معاماتی دو طرفه 
شــود. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اهمیتی 
کــه معامــات مشــتقه و معامــات مربــوط به 
فروش تعهدی دارند، الزم است حتماً سازمان 
بورس، ارکان و به ویژه شرکت بورس تهران و 
نهــاد ناظــر کمک کنند تا زیرســاخت های فنی 
به گونه ای تقویت شوند تا شاهد معامات دو 

طرفه باشیم.
گــودرزی با بیان اینکه از وضعیت فعلی 
معامــات ابزارهــای مشــتقه رضایــت چندانی 
ایــن  از  ســرمایه  بــازار  کــرد:  تصریــح  نــدارد، 

پتانســیل برخوردار است تا بتواند دارایی های 
پایــه بســیار زیادتری را وارد بــازار کند. اکنون 
دارایی هــای پایــه بازار رقم ۲۹ تا ۳0 را نشــان 
ایــن در حالــی اســت کــه امــکان  می دهــد و 

توسعه آنها وجود دارد.
بخــش  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
ســرمایه  بــازار  در  کــه  افــرادی  از  عمــده ای 
به صــورت حرفــه ای مشــغول بــه کار هســتند، 
جوانــان تحصیل کرده هســتند، بنابراین، الزم 
اســت ابزارهــا و زیرســاخت های بــازار حتمــاً 

توسعه پیدا کنند.
بــه  همــواره  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از زمــان  کــه  افــرادی  ســرمایه گذاران به ویــژه 
یــا دانــش کافــی برخــوردار نیســتند، توصیــه 
بــازار  وارد  غیرمســتقیم  به صــورت  می شــود 
ســرمایه شــوند، تصریــح کــرد: شــرکت بورس 
تهــران در ایــن راســتا در تــاش اســت تــا بــه 
می تواننــد  کــه  مجــوز  دارای  مالــی  نهادهــای 
صندوق هــای خــود را به صــورت ETF پذیــرش 
کننــد کمــک کنــد تا فراینــد این امر را تســریع 
کنند. سازمان بورس نیز به جدیت پیگیر این 

موضوع است.
امیــد  کــرد:  امیــدواری  اظهــار  گــودرزی 
بــا جریــان  متناســب  مــی رود ســمت عرضــه 
ورودی پول، تقویت شــود تا شــاهد رشدهای 
غیرعادی و نامتعارف و همچنین شکست های 

ساختاری در روندهای بازار نباشیم.

در  بانکــی  کارت  میلیــون  از ۱۲۹  بیــش 
فروردین سال  جاری تراکنش بانکی داشته اند 
کــه بیــش از ۱۲۲ میلیــون آن کارت برداشــت 
بوده است که نسبت ماه قبل، کاهش داشته 

است.
بررســی  ایبِنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
جدیدترین گزارش شــاپرک از ســهم بانک ها از 
تعــداد کارت هــای تراکنــش دار در فروردین ماه 
1۴01 نشــان مــی دهــد کــه تراکنش هــای انجام 
شــده از طریــق کارت هــای ۹ بانــک، بیــش از 
ســایر بانک هــا بــوده بــه نحــوی کــه بانک هــای 
ملی، صادرات، ملت، سپه، کشاورزی، تجارت، 
رفــاه کارگــران، پســت بانــک و مســکن مجموعا 
8۲.81 درصــد از کل کارت هــای تراکنــش دار را 
داشــته اند و سهم سایر بانک ها در این بخش، 
1۷.1۹ درصــد بــوده اســت. همان طــور کــه در 

نمــودار دایــره ای زیــر مشــاهد می شــود، از بین 
ایــن بانک هــا، بانک ملی با بیــش از ۲1 درصد، 

صدرنشین است.
همچنیــن در فروردیــن مــاه امســال 1۲۹ 
میلیــون و ۹۹۹ هــزار و 5۴ کارت بانکــی دارای 
تراکنــش بــوده کــه از ایــن تعــداد بیــش از 1۲۲ 
میلیــون و ۳۷۶ هــزار کارت برداشــت، بیــش از 
۴۳۹ هــزار کارت اعتبــاری و بیش از ۷ میلیون 
و 18۳ هــزار کارت نیــز هدیــه و بــن کارت بوده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در آخرین ماه 
ســال گذشــته 1۳۹ میلیــون و ۲۷ هــزار و 5۲1  
کارت بانکــی تراکنــش دار بــه ثبــت رســیده که 
بیــش از 1۳0 میلیــون مــورد،  کارت برداشــت 

بوده است. 
بــر ایــن اســاس، مقایســه آمــار مربوط به 
فروردین 1۴01 و اســفند 1۴00 نشــان می دهد 

در اولین ماه ســال جاری، تعداد کل کارت های 
بانکــی تراکنــش دار ۶.۴۹ درصــد کاهش یافته 
اســت. در ایــن میــان، تعــداد کارت برداشــت 
بــا ۶.51 درصــد افــت، تعــداد کارت اعتبــاری بــا 
۳۲.۷1 درصــد افــت و تعــداد کارت هدیــه و بن 
کارت نیز با کاهش ۳.۹۶ درصدی مواجه شده 
اســت. جزئیــات ایــن تغییــرات در جــدول زیــر 
قابل مشــاهده اســت. بررســی ســهم ۳۲ بانک 
و موسســه اعتباری نشــان می دهد که هر یک 
از بانک ها در سه بخش کارت اعتباری،   کارت 
برداشــت و کارت هدیــه و بــن کارت دارای آمار 

متفاوتی هستند. 
طــی فروردیــن 1۴01، بیشــترین ســهم از 
تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار از نوع کارت 
بانــک  بــه  بــا 8۹.۹۹ درصــد متعلــق  اعتبــاری 
»ملی ایران«، از نوع کارت برداشــت با ۲۲.15 

درصــد متعلــق بــه بانک »ملی ایــران« و از نوع 
کارت هدیــه و بــن کارت با 1۶.0۲ درصد متعلق 
به بانک »ملی ایران« بوده اســت. بنابراین در 
شروع سال جدید، بیش ترین تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در همه بخش ها، متعلق به 

بانک ملی است.
بــر اســاس این گزارش؛ بررســی اطاعات 
منتشــر شــده توســط شــاپرک پیرامــون ســهم 
تراکنش هــای هــر بانــک صادرکننــده از انــواع 
کارت هــای بانکــی تراکنــش دار در همــان بانــک 
برای فروردین 1۴01 نشان می دهد که همچنان 
بیش ترین ســهم از تعداد کارت تراکنش دار در 
هــر بانــک بــه کارت برداشــت و ســپس کارت 
هدیــه و بــن کارت اختصــاص داشــته و کارت 
اعتباری کمترین سهم )در اغلب بانک ها سهم 

صفر( را در این بین داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور 
دســتوری بــه معاونت اقتصــادی خواســتار ورود 
ایــن معاونــت بــه موضوعــات کالن بانک ها شــد 
و بــا تاکیــد بــر اینکــه بانک هــا نقــش مهمــی در 
اقتصاد کشور دارند، بر ضرورت شناسایی افراد 
متخصــص و بــا تجربــه برای همکاری با ســازمان 
بازرســی برای ورود بــه موضوعات کالن بانک ها 

تاکید کرد.
بــا  کــه  جلســه ای  در  میــزان،  گــزارش  بــه 
حضــور رئیــس ســازمان بازرســی، قائــم مقــام و 
معــاون اقتصادی و بازرســان ایــن معاونت برگزار 
شــد، خداییــان بــر لــزوم ورود ایــن معاونــت بــه 
موضوعــات کان بانک هــا تاکیــد کــرد و خطــاب 
بــه بازرســان گفــت: شــما عــاوه بــر اینکــه حــوزه 
وســیع و تاثیرگــذاری را در جامعــه برعهــده دارید 
بازرســی  و  نظــارت  بــرای  کامــل  اختیــارات  از 
برخورداریــد و نمی توانید بگویید اختیار نداشــته 
ام بر این اســاس ضرورت دارد که به موضوعات 

کان بانک ها ورود داشته باشد.
وی در این نشست با اعام اینکه مشکات 
بانک هــا کم نیســت ایــن نکته را هم مورد اشــاره 
قــرار داد کــه کشــف فســادهاد بانکــی بــه دلیــل 

سروکار داشتن با پول سخت و دشوار نیست.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشور در ادامه 
اقتصــادی،  معاونــت  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن 

سربازرس و تمامی همکاران این معاونت خطاب 
به افراد حاضر در این نشست گفت: بدون شک 
زحماتی که شما می کشید نزد خداوند محفوظ و 
اجرش با خداســت، زیرا بــا خلوص نیت خودتان 
را بــه دردســر انداختــه ایــد تــا برای احقــاق حق و 
اجرای عدالت به نظام مقدس جمهوری اســامی 

ایران کمک کنید.
خداییان به اینکه نکته هم اشاره کرد که ما 
بایــد خودمــان قاضی عملکردمان باشــیم و تاکید 
کــرد کــه بایــد ببینیــم چــه نمــره ای بــه خودمــان 
می دهیــم اگــر خوب عمــل کنیــم و در کارهایمان 
نیــز اخــاص داشــته باشــیم، حتــی اگــر کســانی 
بخواهند علیه ما جوســازی کنند، خداوند متعال 

آبروی ما را حفظ و به عزت ما می بخشد.
رئیس ســازمان بازرســی کل کشور به تعدد 
بانکهــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجه بــه این 
موضــوع بــرای کشــف انحرافــات حــوزه بانــک و 
بانکــداری بایــد به ســراغ مســائل اصلــی رفت نه 

اینکه با مسائل جزئی خودمان را سرگرم کنیم.
وی همچنیــن از معاونت اقتصادی ســازمان 
بازرسی خواست به جای پرداختن به ۳0 موضوع 
جزئــی، چنــد مســئله مهــم و اساســی بانک هــا را 
مشــخص کند و در ســال جاری فقط بر روی این 

مسائل کان متمرکز باشد.
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور یکی از 

مشــکات نظــام بانکــی را بنــگاه داری عنــوان کرد 
و از بازرســان خواســت بــر ایــن موضــوع تمرکــز 
کرده و موضوع بنگاه داری بانک ها که آن ها را از 
هدف اصلی خود باز می دارد بررسی و با هرگونه 

سوءجریان در این خصوص برخورد شود.

وی یکــی دیگــر از موضوعاتــی را کــه مــورد 
تاکید قرار داد این بود که بررســی شــود آیا بانک 
مرکــزی بــه وظایف خود در راســتای اجرای قانون 
ششــم توســعه عمــل کــرده و ایــن را هــم متذکــر 
شــد کــه نیــازی نیســت پرداخــت وام هــای قــرض 
الحســنه 15 میلیونــی بررســی شــود بــه جای این 
بــه  تســهیات  پرداخــت  وضعیــت  موضوعــات، 
ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببیند که آیا 

سوء جریاناتی بوده است یا خیر؟
خداییان با تاکید بر اینکه برخی از اقدامات 
بــه اقتصــاد  بانک هــا باعــث وارد شــدن خدشــه 
کشــور شــده، گفت: چــه دلیلی دارد کــه بانک ها 
در خریــد زمین، ســاخت و ســاز بــرج و… فعالیت 

داشته باشند؟
وی متذکــر شــد: اگــر بــه صورت ریشــه ای با 
برخی از انحرافات برخورد و مقصرین شناســایی 
و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــوند، دیگــران از 
ارتکاب آن اعمال مغایر قانون خودداری خواهند 

کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین 
بر لزوم شناسایی افراد توانمند و با تجربه حوزه 
بانکــی که بازنشســت شــده اند برای قــرار گرفتن 
در کنــار بازرســان اقتصــادی تاکیــد کــرد و ایــن را 
هم گفت که می توان با استفاده از ظرفیت های 
افــراد مســلط بانــک و بانکــداری ســوءجریانات را 

کشف کرد.
قائم مقام ســازمان بازرســی کل کشــور نیز 
معاونــت  بازرســان  از  نشســت  ایــن  جریــان  در 
اقتصادی خواســت که در ســال جاری به موضوع 
عــدم حمایــت بانک هــا از واحدهــای تولیــدی نیــز 
ورود کننــد و تاکیــد کــرد اکثــر واحدهــای تولیدی 
نســبت به سیســتم بانکی نگرانی هایی دارند که 
اقدامــات برخی از بانک ها در نحوه بازپس گیری 

تسهیات منجر به تعطیلی واحدها می شود.
معاونــت  ورود  لــزوم  رحمانیــان  احمــد 
اقتصــادی ســازمان بازرســی بــه معوقــات بانکــی 
بانک هــای خصوصــی را نیــز مــورد تاکید قــرار داد 
و ایــن را هــم گفــت کــه 80 درصــد تســهیات را 
۲0 نفــر ابربدهــکار بانکــی، اخــذ کرده انــد از این 
رو ضــرورت دارد بــه ایــن مســئله ورود کنیــد کــه 
آیــا پرداخــت تســهیات و اخــذ  مشــخص شــود 
وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر.
ورود به بدهی هــای مالیاتی بانکها، پیگیری 
نظــارت الکترونیکــی، تدوین برنامه ای سراســری 
دیگــر  از  بانکــی  کان  مســائل  بــه  ورود  بــرای 
موضوعاتــی بــود که قائم مقام ســازمان بازرســی 

کل کشور بر ضرورت توجه به آنها تاکید کرد.
در جریــان ایــن نشســت برخــی از بازرســان 
معاونــت اقتصــادی بــه تشــریح پرونده هــای مهم 

این معاونت پرداختند.

رییس سازمان خصوصی سازی: نتایج رویداد خصوصی سازی 
می تواند چراغ راه آینده باشد

سازمان بازرسی کل کشور روی عملکرد بانک ها دست گذاشت

تعداد کارت های بانکی تراکنش دار کاهش یافت

 تداوم عرضه های اولیه در بورس با توجه
به اوضاع بازار
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقالم مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

                       نوبت اول

 

               روز یکشنبه : 01/ 1401/03

 

روابط عمومی پتروشیمی مارون

تضمین شرکت 
در مناقصه

نحوه دریافت 
اسناد

آخرین مهلت ارسال 
پیشنهادات توسط 

فروشندگان

آخرین مهلت دریافت 
اسناد

شماره 
تقاضا

شماره 
مناقصه

نوع 
مناقصه موضوع ف

دی
ر

ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
 آمادگی شرکت

  در مناقصه
 به آدرس ایمیل

Mkianian@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شرکت KA
S-

01
01

25

14
01

-T
-0

64

می
مو

 ع
صه

ناق
م / SENSOR CAMCORDER / CAMERA LENS   

CAMERA  / VOICE RECORDER / HELISHOT  
COLOR SCANNER / SONY CAMCORDER / STAND 
/ WIRELESS COLLAR / MICROPHONE / WIRELESS 
MICROPHONE / PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY 

PROJECTOR  / DATA EXTERNAL HARD DRIVE

1

ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم 
 آمادگی شرکت 

 در مناقصه
 به آدرس ایمیل

MAghaalar@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  نوبت 
دوم  در ازای ارائه معرفی نامه 

شرکت KA
S-

14
24

9

14
01

-T
-0

65

می
مو

 ع
صه

ناق
م

MASONEILAN ”CONTROL GLOBE ” 
”VALVE, WITH  ACTUATOR 10

2

ارائه ضمانت نامه 
بانکی شرکت در 
مناقصه به ارزش 
2% مبلغ پیشنهادی

ارسال نامه اعالم آمادگی 
شرکت در مناقصه به 

 آدرس ایمیل
bghazagh@mpc.ir 

14 روز پس از درج 
آگهی نوبت دوم

7 روز پس از درج آگهی  
نوبت دوم  در ازای ارائه 

معرفی نامه شرکت KA
S-

98
07

72

14
01

-T
-0

66

می
مو

ه ع
قص

منا

SERVOVALVE  ”ACTUATOR 3

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
ضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR مالحظه نمایند .

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه و نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگالتور درسطح ناحیه 

گازرسانی تایباد 
3- شرایط اولیه متقاضیان: 

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه وبودجه 
پ - دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

 4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه 
ماه می  بایست معتبر باشد. 

5- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/2.688.400.000 ) دو میلیارد و ششصد و 
هشتاد و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال ( می باشد که می بایست بر اساس یکی از 
تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره123402/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتما اصل آن قبل ازآخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت به صورت 

دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع درمشهــد - بلوار خیام – 
نبش تقاطع ارشاد– طبقه همکف گردد.

6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 01/ 1401/03  لغایت 1401/03/08           
7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 14:00 مورخ 1401/03/21

8- پیشنهادهای واصله در ساعت 10:30  مورخ 1401/03/22 در کمیسیون مربوطه باز و خوانده 
می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه 

ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
10-رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج 

در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
شایان ذکر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده و 

در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072209-051 تماس بگیرید.
شناسه : 1319407 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضویانتشار نوبت اول : 1401/03/01 نوبت دوم : 1401/03/02 

ت اول(آگهی  مناقصــه )  عمـومی  (
 نوب

(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی)سهامی خاص(

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد
2001092409000032

واحد خرید مواد اولیه و انرژی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 150 مگاوات توان اکتيو بار پایه بالحاظ ترانزیت شبکه برای تحویل در پست 400 کیلوولت 
اختصاصی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق 
و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید از تاریخ  چاپ این آگهی تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه ، پاکات پیشنهاد خود را از طریق صندوق 

پستی 78185445  به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir دریافت نمایند.

شرایط :
1- تضمین شرکت در مناقصه معادل 10،000،000،000 ريال  )ده میلیارد ریال(، ضمانت معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار حداقل یک 

ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
2- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09140170709  تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5- هزینه چاپ آگهی ها ، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

"آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 150 مگاوات انرژی برق"
"EN-01-02-03"

 تولید کنسانتره آهن
از مرز 51 میلیون تن گذشت
میــزان تولیــد کنســانتره ســنگ آهــن طــی ســال 
1400، بــا حــدود 4 درصــد افزایــش، از مــرز 51.500 

میلیون تن عبور کرد.
شــرکتهای  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تولیدکننده کنســانتره ســنگ آهن از ابتدای فروردین تا 
پایــان اســفند 1400، حــدود 51 میلیــون و 538 هــزار و 
7 تن کنســانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشــابه 

سال گذشته، 49 میلیون و 714 هزار و 445 تن بود.
از این میزان، شــرکت های »گل گهر« 16 میلیون 
و 450 هــزار و 362 تــن، »چادرملــو« 12 میلیون و 186 
هــزار و 393 تــن، »توســعه معــادن و صنایــع معدنــی 
خاورمیانــه« 6 میلیــون و 101 هــزار و 515 تــن، »گهــر 
زمیــن« 4 میلیــون و 912 هــزار و 196 تــن، »مرکزی« 3 
میلیون و 811 هزار و 291 تن، »توسعه فراگیر سناباد« 
پارســیان  »اپــال  تــن،   82 و  هــزار   500 و  میلیــون   2
ســنگان« 2 میلیــون و 377 هــزار و 128 تــن، »صنایــع 
معدنی فوالد سنگان«، یک میلیون و 470 هزار و 280 
تــن، »صبانــور« یــک میلیــون و 347 هــزار و 942 تــن 
و »جــال آبــاد« 380 هــزار و 818 تــن کنســانتره آهــن 

تولید کردند.
طی ســال گذشــته، شــرکت های بزرگ 16 میلیون 
و 940 هزار و 301 تن کنســانتره به شــرکت ها ارســال 
کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 )18 
میلیون و 740 هزار و 188 تن(، حدود 10 درصد کاهش 

نشان می دهد.
میزان تولید کنســانتره آهن در اســفند، 4 میلیون 
و 98 هــزار و 857 تــن بــود کــه نســبت بــه رقــم مــدت 
مشــابه ســال 99 )3 میلیون و 533 هزار و 903 تن(، 

نزدیک به 16 درصد افزایش یافت.

 افزایش 116 درصدی تولید
و 26 درصدی ارسال دانه بندی

شــرکت هــای بــزرگ، از ابتــدای فروردیــن تــا پایان 
اسفند، یک میلیون و 947 هزار و 599 تن سنگ آهن 
دانه بندی تولید کردند که نســبت به رقم مدت مشــابه 
ســال 99 )902 هــزار و 454 تــن(، 116درصــد افزایــش 
نشان می دهد. ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با 26 
درصد افزایش، از یک میلیون و 784 هزار و 519 تن در 
ســال 99 به 2 میلیون و 250 هزار و 410 تن طی ســال 

1400 افزایش یافت.

طرح ملی دوگانه سوز کردن 
 خودروها در گیرودار

مجلس و  دولت
مجمــع فعــاالن صنعــت ســی   ان جــی  بــا تشــریح 
جزئیــات طــرح دوگانه ســوز کــردن خودروهــای عمومــی 
مزیت هــا، موانــع و راهکارهــای تســریع در اجــرای آن را 

ارائه کردند.
خبــری  نشســت  در 
شــد،  برگــزار  دیــروز  کــه 
نویــد خاصــه بــاف، عضــو 
صنعــت  فعــاالن  مجمــع 
کشــور،  جــی  ان.  ســی. 
ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
نشست را مصوبه شورای 
اقتصاد در ســال 98 بیان 

کــرد و گفــت: شــورای اقتصــاد در ســال 98 مصوبــه طرح 
ملــی دوگانه ســوز کردن خودروهای عمومی و شــخصی را 
ابــاغ کــرد کــه طــی آن مقرر بود یک میلیــون و 400 هزار 
دســتگاه خــودروی عمومــی شــامل وانت بــار و تاکســی به 

صورت رایگان دوگانه سوز شود.
او در مــورد چالــش هــای ایــن مصوبــه گفــت: بعــد از  
اتفاقات آبان 98 و افزایش قیمت بنزین جلساتی را برگزار 
کردیــم و قراردادهایــی نیز در این خصوص مبنی بر تبدیل 
خودروهای عمومی) تاکسی و وانت بار(  به دوگانه سوز به 
صورت رایگان به امضا رســید. عضو مجمع فعاالن صنعت 
ســی. ان. جی کشــور افزود: در ســال 99 اســتارت این کار 
بــا کنــدی مواجــه شــد امــا ســپس به خوبــی در حــال ادامه 
بود که دولت تغییر کرد بعد از تغییر دولت مشــکاتی در 
مــورد ادامــه این طرح به وجــود آمد و در حال حاضر آینده 
دقیق و روشــنی از ادامه این طرح وجود ندارد؛ لذا با روی 
کار آمدن دولت آیت هللا رئیســی امیدواریم، اقدامات الزم 

برای اجرای این طرح انجام شود.
خاصــه بــاف ادامــه داد: اگــر اکنــون از مســئوالن در 
وزارت نفــت  و پاالیــش و پخــش در خصــوص چشــم انداز 
صنعت ســی ان جی ســوال پرســیده شــود، می بینید که 
هیچ برنامه و چشم اندازی برای این صنعت وجود ندارد. 
ما بارها و بارها جلساتی با مسئوالن ذی ربط گذاشته ایم؛ 

اما نتیجه ای در بر نداشته است.
او ادامه داد: متاسفانه شاهد این قضیه بوده ایم که 
در کمیســیون انــرژی مجلــس بــدون مطالعــه و تحقیقات 
الزم بــا اتــکا بــه ســخنان چنــد نفــر دالل گفتــه شــده این 
قراردادها اســتاندارد های الزم را ندارند و با شــرکت هایی 
غیراســتاندارد منعقد شــده است و در حال جریان سازی 

برای قراردادها هستند.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: این مصوبه شــامل 1 
میلیــون 400 هــزار خــودرو عمومــی شــامل وانــت بارها و 
سواری است این مصوبه در میانه راه اجرا، با اصاحیه ای 
مواجــه شــد کــه اجــازه مــی داد خودروهــای مســافربرهای 
شــخصی و تاکســی های اینترنتــی نیــز دوگانه ســوز شــود 
از دوســال پیــش تــا امــروز 200 هــزار دســتگاه خــودرو 
دوگانه ســوز شــده اســت که حاصل آن صرفه جویی 350 

میلیون لیتر بنزین بوده است.
خاصــه بــاف همچنین تاکید کرد: از ابتدای این طرح 
مقرر بود 100 هزار دستگاه مینی بوس و 40 هزار دستگاه 

اتوبوس سی. ان. جی سوز شوند، اما اجرایی نشد.
او ادامه داد: مصرف گاز طبیعی در جهان به سرعت 
در حــال توســعه اســت و اگــر میــزان توســعه آن بــا رونــد 
رشــد كنونی یعنی ســالیانه 2 تا 2/5 درصد، ادامه داشته 
باشــد تا ســال 2035 حدود 28 درصد از سبد انرژی دنیا 
را بــه خــود اختصــاص خواهد داد و به تبــع آن مصرف گاز 
طبیعی فشــرده )CNG( هم رو به رشــد اســت و برخی از 
شــركت های بــزرگ خودروســازی دنیــا ســهمی از تولیدات 
خــود را بــه تولیــد خــودرو دوگانه ســوز اختصــاص داده اند 

)مانند شركت فیات در كشور ایتالیا.
وی افــزود: ایــران به دلیل داشــتن ذخایر بزرگ گاز و 
شــبكه توزیــع گســترده، قابلیــت زیــادی برای اســتفاده از 
ایــن ســوخت دارد كــه بــا برنامه ریزی و مدیریــت می تواند 

آن را توسعه داده و جایگزین سوختهای دیگر كند.  
ایــن مقــام مســئول گفت:درحــال حاضر روزانــه حدود 20 
میلیــون متــر مكعــب گاز در كشــور مصــرف می شــود كــه 

جایگزین 20 میلیون لیتر بنزین در روز شده است. 

خبـــــــــــــــــر

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو  اعــام کــرد کــه 
تحقــق چشــم انداز فــوالد مبارکه تــا 1410 مبنی 
بــر اجــرای طرح هــای توســعه ای بــا نــگاه جدیــد 
بــه تامیــن زنجیــره باالدســتی و پایین دســتی، 
)8 میلیــارد یــورو و 170 هــزار میلیــارد تومــان 
سرمایه(، با مدیریت مناسب امکان پذیر است.
ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
وجیه ا... جعفری در نشست کارگروه کنترل 
مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان ایــن 
مطلــب ضمــن تشــکر از ارائــه گــزارش مثبــت 
این شــرکت ادامه داد: توســعه مجتمع فوالد 
مبارکه، یک دغدغه ملی است و ایمیدرو همه 
تــاش خــود را بــرای فراهــم کــردن بســتر این 
روند اعم از تامین مواد اولیه، زیرســاخت ها، 
رفع موانع انتقال آب خلیج فارس، نوسازی و 

فناوری و … به کار می گیرد.
هدایت سودها به سمت 
افزایش سرمایه شرکت با 

هدف اجرای طرح های توسعه
او بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه افزایــش 

ســرمایه شــرکت فــوالد مبارکــه برای توســعه، 
اقدامــی مناســب اســت، تصریــح کــرد: نــگاه 
ایمیدرو به موضوع ســود به عنوان ســهامدار، 
ســودی  هیــچ  ســازمان  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
درخواســت نمی کنــد و تمایــل دارد این ســود، 
بــه افزایش ســرمایه شــرکت اختصــاص یابد؛ 
چراکــه معتقدیــم ایــن اقــدام به نفع شــرکت، 
اجرای طرح ها و در کل، به نفع کشور است.
افــزود:  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
امیدواریــم برنامــه تقســیم ســود ســهامداران 
بــه برنامــه افزایــش ســرمایه تغییــر یابــد تــا 
شــرکت فوالد مبارکه بتواند همزمان با اجرای 
طرح هــا، زیرســاخت های مــورد نیــاز را هم به 

نحو مطلوب تامین کند.
30 رکورد جدید تولید فوالد 

مبارکه در فروردین
نشســت  در  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
یادشــده بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت در 
فروردیــن امســال 30 رکــورد جدیــد در تولیــد 
محصــوالت بــه ثبــت رســانده اســت، گفــت: 

ایــن رکوردهــا در اردیبهشــت هم ادامه دارد و 
برنامه ما این است که ثبت رکوردهای تولید، 

به صورت منظم و پیوسته رخ دهد.
یاسر طیب نیا ادامه داد: قبا رکوردهای 
تولید در بخش های فوالدســازی، نورد گرم و 
آهن اســفنجی حدود 1000 تــن بوده، اما این 

رقم اکنون به 30 هزار تن رسیده است. 
او تصریح کرد: به رغم کاهش صادرات، 
اجازه ندادیم محصوالت گرم، سرد و پوشش 

دار با افزایش قیمت مواجه شود.

برنامه های حوزه زیست بوم
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه 
برنامه های این شــرکت در حوزه فناوری نوین 
در  نــوآوری  زیســت بوم  مرکــز  ایجــاد  گفــت: 
ســال گذشــته، افزایش 600 درصدی خدمات 
بــه ارزش 3 هــزار  شــرکت های دانش بنیــان 
ایجــاد  بــرای  و هدف گــذاری  تومــان  میلیــارد 
اشتغال 2 هزار نفر در این حوزه و نیز اجرای 
59 طــرح تحــول دیجیتــال با پیشــرفت حدود 

19.3 درصد، از جمله این اقدامات است.

اجرای 1250 طرح تحقیقاتی
طــرح   1250 تاکنــون  افــزود:  طیب نیــا  
تحقیقاتــی بــا بیــش از 120 مرکــز تحقیقاتــی 
انجــام شــده و امیدواریــم در ســال 1404 یک 

جهش در تحقیق و توسعه داشته باشیم. 
او ادامــه داد: طــی ســال های 99 و 1400، 
تعــداد 1551 قطعــه و تجهیــز بومی ســازی شــده 
و برنامــه بومی ســازی امســال نیــز 1600 قطعه و 
تجهیز است.  به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، 
اکنــون بیــش از 90 درصد قطعات، بومی ســازی 
شــده و حــدود 878 میلیــون دالر صرفه جویــی 
ارزی شــده اســت. طیب نیــا بــا اشــاره بــه برنامه 
تولید شرکت فوالد مبارکه در سال 1401 گفت: 
طــی ســال جاری، برنامه تولیــد گندله از 6.709 
میلیون ســال 1400 به 7.200 میلیون تن، آهن 
اســفنجی از 7.302 میلیون به 7.930 میلیون 
تــن، تختــال از 7.897 میلیــون تــن بــه 8.420 
میلیــون تــن، نــورد گــرم از 6.154 میلیــون بــه 
6.500 میلیون تن و نورد سرد از 1.602 میلیون 

به 1.600 میلیون تن است.

بــا تحقق اتحــاد اســتراتژیك دو خودروســاز 
حــوزه  در  تخصصــی  كارگــروه  كشــور،  بــزرگ 
ارتقــای كیفیــت محصوالت با هــدف تحول كیفی 
محصوالت و افزایش رضایتمندی مشــتریان آغاز 

به كار كرد.
بــا  كــه  گــزاش ســایپانیوز، در نشســتی  بــه 

و  ســایپا  خودروســازی  گــروه  كیفیــت  معاونــان 
گــروه صنعتــی ایــران خودرو برگزار شــد، گزارشــی 
درخصــوص برنامه هــای راهبــردی و جامــع تحــول 
و  ارایــه  خودروســاز  دو  خدمــات  و  محصــوالت 
زمینه هــای همكاری هــای مشــترك دو جانبه مورد 

بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

بــر ایــن اســاس، تیم هــای كاری مشــتركی در 
8 محــور بــا حضــور نمایندگانــی از دو خودروســاز 
در  مســتمر،  و  هفتگــی  صــورت  بــه  و  تشــكیل 
كارگروه هــا،  از  هریــك  ســرفصل های  خصــوص 
برنامــه هــا و اقدامــات مــد نظــر ارائــه می شــود و 
نشست های مشترك با جدیت دنبال خواهد شد.

همــراه اول بــا طراحــی 4 بســته جدیــد 
و ویــژه رومینــگ دیتــا و مکالمه، نــرخ ارتباط 
بــا کشــور امــارات را بــه میــزان قابــل توجهی 

کاهش داد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، همراه اول در راســتای 
فراهم سازی رفاه و راحتی بیشتر برای تمامی 
مشــترکان خــود، تخفیــف ویــژه و اســتثنایی 
در بســته های رومینگ کشــور امــارات متحده 

عربی ارائه کرده است.
امــکان اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای 
ارسال یا دریافت صوت، دیتا و پیامک هنگام 
مســافرت بــه خــارج از محــدوده جغرافیایــی 
تحــت پوشــش شــبکه اپراتور کشــور مبــدا، با 
اســتفاده از شــبکه های تلفــن همــراه کشــور 
بین الملــل  رومینــگ  ســرویس  را  مقصــد 

می گویند.
اعتبــاری  و  دائمــی  مشــترکان  تمامــی 
همــراه اول کــه قصــد ســفر بــه کشــور امارات 
یــا پــرواز بــه مقصــد دبــی )Dubai( را دارنــد، 
می تواننــد برای مدیریت و کاهش هزینه های 
ارتباطی خود، با مراجعه به فروشــگاه آناین 
همــراه اول، مراجعــه بــه  اپلیکیشــن »همــراه 
دستوری»ســتاره  کــد  شــماره گیری  یــا  مــن« 

10 ســتاره 29133 مربــع«   اقــدام بــه خریــد و 
فعال سازی بسته های رومینگ مختص کشور 

امارات کنند.

کاهــش هزینه هــای ارتباطــی و کمک به 
راحتــی مســافران از جملــه مهم تریــن اهــداف 
در نظر گرفته شــده برای این بســته های ویژه 

اســت. بهترین زمان خرید بســته، روز خروج 
از کشــور )قبــل از خــروج( اســت و همچنیــن 
متقاضیــان می توانند به طور همزمان چندین 

بسته )غیریکسان( خریداری کنند.
این طرح تشــویقی که از 27 اردیبهشت 
گرفتــه  قــرار  مشــترکان  دســترس  در   1401
اســت، شــامل 4 بســته 7 روزه با مشــخصات 
»400 مگابایــت دیتــا«، »1.1 گیگابایــت دیتــا 
+ 10 دقیقــه هدیــه«، »2.2 گیگابایــت دیتــا 
+ 15 دقیقــه هدیــه«، »3.3 گیگابایــت دیتــا 
کــه مشــترکان  اســت  30 دقیقــه هدیــه«   +
همــراه اول می تواننــد بــا اســتفاده از هدیــه 
مکالمــه با شــماره های ایران یــا امارات تماس 
بگیرنــد یــا بــه تماس هــای از مقصــد ایــران و 
کشــور امــارات پاســخ دهنــد. بــا اســتفاده از 
بســته های اینترنــت رومینــگ، همــه امکانات 
ارتباطــی از جملــه مکالمه و تماس تصویری با 
پیام رسان ها، دسترسی به پرتال های بانکی و 
اپ های ایرانی برای مشترک فراهم می شود. 
ســازمان ها  و  شــرکت ها  مشــترکان، 
بــرای  ایــران  از  را  بســته ها  ایــن  می تواننــد 
مســافران یا نمایندگان تجاری خود خریداری 
کنند؛ با خرید این بسته ها سرویس رومینگ 

مشترک موردنظر فعال خواهد شد.

اتحاد استراتژیك سایپا و ایران خودرو در حوزه تحول كیفیت محصوالت و خدمات
گــروه  دو  اســتراتژیك  همــكاری 
خودروساز سایپا و ایران خودرو، در راستای 
تغییر و تحول ریشــه ای در كیفیت و ارتقای 
می شــود.  انجــام  مشــتریان  رضایت منــدی 
ایــن مهــم بــه منظــور تحقــق منویــات مقــام 
معظــم رهبــری و بخشــی از فرمــان 8 بنــدی 
ریاســت جمهوری و نیــز تكریــم و عمــل بــه 
انتظــارات مردم و مشــتریان صورت می گیرد 
بــه  چشــم گیری  دســتاوردهای  بی تردیــد  و 
همــراه خواهــد داشــت كه راه گشــای مســیر 
پیــش  در  خودروســازان  كــه  اســت  نوینــی 

گرفته اند.
برنامه اتحاد استراتژیك دو خودروساز 
بزرگ كشور در سال 1401، با رویكرد مثبت 
و جدیــت بیش تــری در دســتور كار مدیــران 

عامل شركت های سایپا و  ایران خودرو قرار 
گرفتــه و در هفته هــای اخیــر نیــز نخســتین 
گام ها در راســتای تحقق آن برداشــته شــده 
اســت و انتظار می رود با ایجاد سازوكارهای 
الزم، تحــوالت عمــده ای در زمینــه طراحــی و 
تولیــد محصــول مشــترك، تنــوع محصــول، 
كاهــش هزینه هــای تولیــد، خدمــات پس از 
فروش، چابك سازی زنجیره تامین و توسعه 

بازارهای بین المللی فراهم شود.
برنامه اتحاد استراتژیك دو خودروساز 
بزرگ كشــور، با مطالعه و الگوبرداری دقیق 
از نمونه هــای موفــق جهانــی در دســتور كار 
و  ظرفیت هــا  شناســایی  بــا  و  گرفتــه  قــرار 
چارچوب هــای صنعتــی ایــران، وارد مرحلــه 

عملیاتی شده است.

جعفری: برنامه های توسعه ای فوالد مبارکه با مدیریت 
مناسب امکان پذیر است

معرفی 4 بسته ویژه و استثنایی رومینگ 
همراه اول در امارات

در سایت روزنامه بخوانید:
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تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص چشـم انـداز تجـارت الونـد درتاریـخ  1401/02/26 
بـه شـماره ثبـت 595882 بـه شناسـه ملـی 14011144739 ثبـت و امضـا ذیـل 
آگهـی  عمـوم  اطـاع  جهـت  زیـر  شـرح  بـه  آن  کـه خاصـه  گردیـده  دفاترتکمیـل 
میگردد. موضوع فعالیت :مشـارکت در طرح ها و پروژه ها، شـرکت در مناقصه ها 
و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و اشخاص 
و شـرکتهای دولتـی و خصوصـی اعـم از داخلـی و خارجـی، اجـرای فعالیت هـای 
بازرگانـی و تجـاری مجـاز تولیـدی و خدماتـی اعـم از داخلـی و خارجـی، خریـد و 
فروش ، واردات و صادرات ، پخش و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ارائه 
کلیـه خدمـات در زمینـه سـخت افـزار و تجهیـزات کامپیوتـری و نصـب و اسـمبل و 
ارتقـا سیسـتم هـای کامپیوتـری وخریـد و فـروش و خدمـات پـس از فـروش کلیـه 
تجهیـزات و سیسـتم هـای کامپیوتـری وتهیـه و تولیـد و خریـد و فروش و واردات و 
صـادرات تجهیـزات کامپیوتـری وخریـد و فـروش و توزیـع واردات و صـادرات کلیـه 
اقـام مجـاز بازرگانـی و خریـد و فـروش و تولیـد و توزیـع و صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، ترخیـص کاال از گمـرکات داخلـی کشـور ، شـرکت 
در مناقصـات و مزایـدات ، اخـذ و اعطـای شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج 
از کشـور ، اخـذ وام و تسـهیات ریالـی و ارزی از بانـک هـا و موسسـات مالـی و 
اعتبـاری داخلـی و خارجـی ، خریـد سـهام ، اجـرای هرنـوع مشـارکت حقوقـی یـا 
مدنی با اشـخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ، ارائه خدمات مشـاوره در 
خصـوص ارزیابـی ، امـکان سـنجی ، نقـل و انتقـال و فناوریهـای نویـن در صنایـع 
مختلـف ، اجـرای کلیـه معامـات و عملیـات و اقداماتـی کـه در اجـرای موضـوع 
شـرکت مفیـد و ضـروری باشـد. کلیـه مـوارد مذکـور در صـورت لـزوم پـس از اخـذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیصـاح . درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم 
از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : 
اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محله کاووسـیه، 

خیابان ولیعصر ، بلوار میرداماد ، پاک 496 ، مجتمع پایتخت ، بلوک A، طبقه 
ششـم ، واحـد 612 کدپسـتی 1969763689 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت 
اسـت از مبلـغ 100,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 10000 سـهم 10000 ریالـی 
تعـداد 10000 سـهم آن بـا نـام عـادی مبلـغ 100000000 ریـال توسـط موسسـین 
طـی گواهـی بانکـی شـماره 652112 مـورخ  1401/02/04نـزد بانـک ملـت شـعبه 
بیمارسـتان دی بـا کـد 65219 پرداخـت گردیـده اسـت اعضـا هیئـت مدیـره خانـم 
اصلـی هیئـت  بـه سـمت عضـو  بـه شـماره ملـی 0480354936  مینـا سـلطانی 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال 
آقـای جمـال صاحبـی عزیـز بـه شـماره ملـی 4000026771 بـه سـمت عضـو اصلـی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 
سـال آقـای سـجاد زارعـی بـه شـماره ملـی 4020037851 بـه سـمت عضـو اصلـی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال دارندگان 
حـق امضـا : کلیـه اسـناد و اوراق و تعهـدآور شـرکت اعـم از چـک هـا، بـروات، 
سـفته ها و قراردادهـا بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل ممهـور به مهر 
شـرکت معتبـر باشـد و نامـه هـای اداری و مکاتبـات عـادی کـه بـه وجـود آورنـده 
تعهـدات مالـی بـرای شـرکت نباشـد، بـا امضـاء مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت 
معتبـر اسـت. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان خانـم کبـرا زارعی 
بـه شـماره ملـی 4031565488 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال 
آقای امیرحسـین زارعی ضحاک به شـماره ملی 6580168579 به سـمت بازرس 
اصلی به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های 
شـرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیـت نمـی باشـد. 
سـازمان ثبت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری 

تهران )1321202(

آگهـی تغییـرات شـرکت رایـزن حسـاب کسـب و کار سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
560313 و شناسـه ملـی 14009235533 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فوق العاده مورخ   1401/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد 
ذیـل الحـاق و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـاح گردیـد: طراحـی، خریـد ، فـروش ، 
پشتیبانی و استقرار نرم افزارهای آماده و به سفارش مشتری ، راه اندازی و نظارت 
بـر شـبکه هـای کامپیوتـری و تامیـن و توزیـع سـخت افـزار هـای کامپیوتـری )در صورت 

ضـرورت قانونـی انجـام موضوعـات پـس از اخـذ مجوزهـای الزم(
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1321208(

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1400
به اسـتناد ماده 12 قانون ثبت اسـناد و امالک کشـور و ماده 59 آئین نامه مذکور امالکی که در 
حوزه ثبتی شهرستان گرمسار در سه ماهه چهارم سال 1400 درخواست ثبت بعمل آمده جهت 

اطالع عموم به ترتیب شـماره پالک و بخش به شـرح ذیل آگهی می شـود : 
پالک 50- اصلی واقع در ارجالن گرمسار 

– شـماره 3 فرعی به نام عظیم احمدی فرزند منصور نسـبت به چهار سـهم مشـاع از پنج سـهم 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی با حقابـه به مسـاحت 22106/88 متر مربع

لـذا برابـر مـاده 16- قانـون ثبـت اشـخاصی کـه بـه امـالک آگهـی فوق اعتـراض دارند اعتراض خـود را 
از تاریخ اولین روز انتشـار به مدت 90 روز به اداره ثبت اسـناد تسـلیم و رسـید دریافت نمایند و 
نیـز بـا توجـه بـه مـاده 17- قانـون ثبـت چنانچـه بین متقاضی ثبت و دیگـران در دادگاه اقامه دعوی 
شـده باشـد گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی را در موعد مقرر مذکور اخذ و ارائه نمایند و اال 
حق آنان سـاقط خواهد شـد ضمنا در اجرای تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض 
ثبتـی مصـوب 1373/03/25 اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت امـالک فوق االشـعار باید توسـط معترض 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مراجـع ثبتـی بـا تقدیـم دادخواسـت بـه مرجـع 
ذیصـالح قضائـی صـورت پذیـرد و ضمنـا حقـوق ارتفاقـی در هنـگام تحدیـد حـدود مشـخص خواهد 

شـد.  شناسـه : 1305144
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/01                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- چلویی 

آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان
1-برابـر رای شـماره 140160329126000188 هیـات اول/دوم قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم گلدسـته عبدوسـتی فرزنـد رجبعلـی بـه شـماره 
شناسـنامه 30 صادره از گرمسـار در  ششـدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در 
آن با حق اسـتفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شـدن آن به مسـاحت 952/39 
متـر مربـع پـالک 63 فرعـی از 82- اصلـی واقـع در آرادان بیـع نامـه عـادی از رجبعلـی عبدوسـی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا در اجـرای مقـررات مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی فاقد سند مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17                   

شناسه : 1319344
رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

آگهی دعوت سهامداران مجمع عمومی فوق العاده شرکت مداوا 
 گستران ارکید )سهامی خاص( به شماره ثبت 568571 

و شناسه ملی 14009589391
آنان  قانونی  نمایندگان  یا  محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت 
ساعت  راس  که  خاص(  )سهامی  ارکید  گستران  مداوا  شرکت 
شرکت  قانونی  محل  در   1401/03/11 مورخ  چهارشنبه  روز   08:00
 )2 )بیمه  نیا  آزمون  مسعود  خیابان  بیمه  محله  تهران  آدرس:   به 
طبقه همکف،   ،31 پالک  کرج{،  }مخصوص  لشگری  بزرگراه شهید 

کدپستی 1391955413، تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :

1- افزایش سرمایه
هیئت مدیره

قانونبرایهمهیکساناست؛مردمومسئولنمیشناسد
ریحانــه خوشــحال_ گیــان، رئیــس پلیس راهور اســتان 
گیان با تاکید بر اینکه قانون مردم و مسئول نمی شناسد، از 
اینکه  رئیس کمســیون حمل ونقل شــورای شهر رشت که خود 
46 مــورد تخلــف حادثه ســاز و 60 میلیــون ریــال جریمه نقدی 

دارد، به پلیس هشدار می دهد، گله کرد.
رئیس پلیس راهور استان گیالن در نشست هم اندیشی 
بــا اصحــاب رســانه، هریــک از شــهروندان را یک کاربــر ترافیک 
خوانــد و افــزود: در اســتان گیــالن بیــن 1 میلیــون و800 تــا 2 
میلیــون خــودرو  و 400 تــا 600 موتــور ســیکلت در شــهرها و 
بخش های اســتان گیالن در حال تردد اســت و اخیرا از اواســط 
هفتــه یــک موج شــناور روزانه و هفتگی را شــاهد هســتیم که 
در گذشــته فقط در زمان های نوروز و فصلی شــاهد آن بودیم؛ 
امــا اکنــون به صورت هفتگی شــاهدش هســتیم  و ســرریزش 
در همــه شــهرها و بخش هــای اســتان گیالن پخش می شــود و 
طبیعی اســت که در  این شــرایط  تکالیف همکاران ما بیشــتر 
می شود. او ادامه داد : در سال 1400 یک درصد کاهش کشته 
و در نــوروزی کــه گذشــت در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته برابــر بودیــم و در 2مــاه اخیر 9 نفر کشــته و 12 درصد 

کاهش داشته ایم. 
سرهنگ امیر طالبی همچنین بیشترین آسیب را در حوزه 
موتورســوار و عابــر پیــاده اعــالم کرد و گفــت: از 120 نفری که در 
ســال 1400 فــوت شــدند، 94 نفــر در بیمارســتان فــوت کردنــد و 
تصادفات در دم فوتی در شهرهای استان به ندرت اتفاق افتاده 
اســت؛ یعنــی بیــش از 85 درصــد فوتی های ما در بیمارســتان ها 
جــان خــود را از دســت داده انــد و ایــن یعنــی اگــر قــرار باشــد، 
مصدومی از آســتارا  به پورســینای رشت برسد به دلیل مسافت 
طوالنــی زمــان طالیــی خود را از دســت می دهد و یکــی از عوامل 
فــوت مصدومــان بــه حســاب می آید. او با اشــاره بــه اینکه مرکز 
تروما در گذشــته فعالیت خوبی داشــت و در بیمارســتان پیروز 
الهیجــان نیز پذیرش خوبی صورت می گرفت، گفت: اکنون به 
دلیل کمرنگ شدن این موضوع اکثر تصادفی ها در بیمارستان 
پورســینای رشــت پذیرش می شــوند و این موضوع باعث شــده 
اســت کــه زمان طالیی دررســیدگی به مصدومــان و نجات جان 

آن ها از دست برود. 
رئیــس پلیــس راهــور اســتان گیــالن همچنیــن در حــوزه 
ترافیک گفت: در ســال 97 شــهرداری رشــت، تا چهارراه شــهر 
صنعتی را حوزه شهری اعالم کرد و زمانی که جز حوزه شهری 
اعــالم می شــود بایــد مشــکالت آن از حــوزه جــاده ای بــه حــوزه 
شــهری مرتفع شــود، یعنی برای کنترل ســرعت و جلوگیری از 
حوادث، به ســرعتکاه و دوربین نیاز داریم؛ اما شــهرداری عمال 
نمی تواند کاری انجام دهد، زیرا مســیر ترانزیتی اســت و اداره 

راه مانع می شــود و این چالش بین اداره راه و شــهرداری مردم 
را ســرگردان کــرده اســت و عمــال مســافر در میــدان گیــل تــازه 

متوجه می شود که وارد شهر شده است.
طالبی ادامه داد: این 7 کیلومتر از میدان گیل تا چهارراه 
شــهر صنعتــی جــز محورهــای پر تصادف و پرریســک و پر خطر 
اســتان گیالن محســوب می شــود و مردم باید مواظب باشــند  
بــه همیــن دلیل بارها از مســئوالن ذی ربط خواســته ایم در این 
مسیردوربین بگذارند تا ما به مردم اطالع رسانی کنیم و مردم 
مطلــع شــوند در ایــن مســیر باید ســرعت درون شــهری رعایت 
شــود.  او همچنیــن افــزود :بایــد نیوجرســی ها جمــع وجــای آن 
بلوار شود تا نمای شهر بگیرد و مسافر متوجه شود وارد شهر 
شــده اســت. اگر این مســیر جز شــهر اســت چه کســی تکلیف 

دارد این کار را انجام بدهد؟
رئیس پلیس راهور از آمارهای واژگونی خودروها در نهر 
آب این مسیر یاد کرد و افزود :14 مورد واژگونی خودرو در این 
نهرها داریم که به دلیل نداشــتن حفاظ و ناآشــنایی مسافر به 

این مسیردر نهر بدون حفاظ سقوط کرده اند.
تمــام  مقــدس  دفــاع  میــدان  کــرد:  اظهــار  طالبــی 
و  دارنــد  را  هوشــمند  چــراغ  قفل آویــز  آب میوه فروشــی ها 
خودشــان تایــم را کــم و زیــاد می کننــد چراغ هایــی کــه از ســال 
62 راه انــدازی شــده و همچنــان به همیــن روند ادامه دارد . او 
همچنین با گالیه از هشدار عضو شورای شهر به پلیس گفت: 
عضو شــورای شــهر رشــت به پلیس هشدار می دهد که شما با 
اجــازه چــه کســی زمان چراغ  راهنمایی را کــم و زیاد می کنید؟ 
اگر پلیس اجازه نداشــته باشــد این کار را کند پس چه کســی 

می تواند؟ و آن وقت چه اتفاقی برای شهر می افتد؟
رئیــس پلیــس راهــور گیــالن همچنیــن از وضــع پارکینک 
ســاختمان های پزشــکی نــواب گلــه کــرد و افزود: بیمــاری که با 
حال وخیم برای شیمی درمانی آورده می شود و همراه او جای 
پــارک نــدارد، مجبور اســت دوبل پارک کنــد  و من هم مجبورم 
جریمــه اش کنــم. ایــن از انســانیت به دور اســت کــه در مقابل 
درد و رنــج هــم نــوع خــود بــی تفــاوت باشــیم؛ اما طبــق قانون 
مجبورم جریمه اش کنم . حال ســوال این اســت؛ چرا 11 طبقه 
ســاختمان در هرطبقــه 8 پزشــک فــوق تخصــص اســت و بعــد 
پارکینــگ بــرای مــردم طراحــی نمی کنیــد و تاوانــش را مــردم بــا 

جریمه هایی که می شوند باید بدهند.
طالبی افزود: بارها اعالم کرده ایم، ایستگاه تالش آستارا 
برای 50 سال پیش بوده و اکنون جایگاه مناسبی ندارد آن هم 
زمانی که نواب را دهکده پزشکی درست کردید و یک پارکینگ 
در آنجا احداث نکردید تا ما مجبور نباشیم بیمار صعب العالج  

را در آنجا به علت نبود پارکینک جریمه کنیم.

حذفنقاطپرتصادفجادههایخراسانشمالیهزارو۶۰۰
میلیاردریالاعتبارنیازدارد

رئیــس اداره ایمنــی راه و حریــم اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جاده ای خراســان شــمالی از نیــاز 1600 میلیون 
ریالــی بــرای انجــام اقدامــات بــرای ایمن ســازی و حذف 40 

نقطه پرتصادف در جاده های استان خبر داد.
حامــد معــروف دیــروز به ایرنا اظهار کرد: در ســال های 
اخیــر 96 نقطــه پرتصــادف در محورهــای اصلــی، فرعــی و 
روستایی استان شناسایی و مصوب شد که تاکنون ایرادها 

در 56 نقطه رفع و این نقاط برچیده شده است.
او افــزود: اکنــون انجــام اقدامــات ایمــن ســازی در پنج 
نقطــه در حــال انجام اســت کــه در این زمینــه 2۳0 میلیارد 
ریال اعتبار هزینه می شــود. رئیس اداره ایمنی راه و حریم 
اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای خراســان شــمالی 
خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری رفــع مشــکل و حــذف 15 
نقطه پرتصادف جاده های اســتان هدف گذاری شــده اســت 

که در این زمینه 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
معــروف خاطرنشــان کــرد: ایــن اقدامــات بــرای تامیــن 
و ارتقــای ایمنــی تــردد در جاده هــای اســتان در حــال انجــام 

اســت و امیــد می رود، شــمار حادثه ها و مشــکالت ترافیکی 
در محورهای استان کاهش یابد. 

او، تهیــه و نصــب 2 هــزار عــدد تابلوهــای اطالعاتــی، 
تهیــه و نصــب 20 هــزار عــدد مســیرنما و خطرنمــا، اجــرای  
شــیار لرزاننــده در 150 کیلومتــر، تکمیــل و اجرای سیســتم 
اجــرای شــبکه روشــنایی در 6  و  تونــل  عــدد  روشــنایی ۳ 
کیلومتــر از گردنه هــا و نقــاط مه گیر اســتان را از برنامه های 

امسال در این اداره کل عنوان کرد.
خراســان شــمالی در شــمال شرق کشــور واقع است و 

ساالنه میلیون ها مسافر از این استان گذر می کنند. 
اکنون 166 کیلومتر بزرگراه، 4۳2 کیلومتر راه اصلی و 

745 کیلومتر راه فرعی در این استان وجود دارد.
طــول راه هــای روســتایی اســتان هــم 4 هــزار و 654 
کیلومتــر اســت کــه ۳,6 درصــد از راه هــای روســتایی کشــور 

را دارد و در رتبه 1۳ استان های کشور قرار گرفته است.
طــول راه هــای شــریانی اســتان 6۳7 کیلومتــر اســت که 1,8 

از راه های شریانی کشور را به خود اختصاص داده است.

اخبـــــــــــــــــار

سرپرست شرکت گاز ایام با یادآوری 
صنعتــی  واحــد   141 گذشــته  ســال  اینکــه 
اســتان به شــبکه مصرف گاز طبیعی متصل 
و  هــزار  اکنــون  کــه  کــرد  اعــام  شــده اند، 
طبیعــی  گاز  نعمــت  از  واحــد صنعتــی   100

هستند. بهره مند 
محمــود کشــاورز دیــروز در گفت وگو با 
ایرنــا اظهار کرد: با گازرســانی بــه این تعداد 
صنایــع در اســتان، بیــش از 290 هــزار متــر 
مکعــب در ســاعت گاز به جای ســوخت های 
مایــع جایگزین شــده که معــادل یک میلیارد 
ســوخت های  مصــرف  در  صرفه جویــی  لیتــر 

مایع است.
ســال   چنــد  در  کــرد:  خاطرنشــان  او  
گذشــته توســعه گازرســانی به صنایع موجب 
کاهــش مصــرف ســوخت های آالینــده ماننــد 
گازوییــل و مــازوت شــده اســت کــه می توانــد 
تاثیر به ســزایی بر بهبود کیفیت هوا و کمک 

به محیط زیست داشته باشد.
سرپرست شرکت گاز ایالم با بیان اینکه 
ایــن شــرکت برنامه هــای قابــل قبولــی بــرای 
گازرســانی بــه واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
در دســت اقدام دارد، افزود: برای گازرســانی 
بــه ایــن تعــداد واحــد صنعتــی و تولیــدی 122 

ایســتگاه اندازه گیــری و 25 ایســتگاه تقلیــل 
فشار نصب و راه اندازی شده است.

کشاورز با بیان اینکه سال گذشته رکورد 
گازرســانی بــه واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
اســتان ایالم شکســته شــد، یادآور شــد: طی 
چند سال اخیر مقام معظم رهبری  نام گذاری 
ســال را بــر روی تولیــد متمرکــز کرده انــد تــا 
دســتگاه های اجرایی در حوزه مأموریت کاری 
خــود بــرای حمایــت و رفــع مشــکل واحدهــای 
اقتصــادی کشــور  رونــق  منظــور  بــه  تولیــدی 

گام های اساسی بردارند.
او از گازرســانی به 22 روســتا و 2 شــهر 

در ســال گذشــته خبــر داد و بیــان کــرد: ایــن 
تعــداد روســتا در هشــت شهرســتان از توابــع 
اســتان و شــهرهای پهله و میمه دهلران قرار 
دارنــد. سرپرســت شــرکت گاز ایــالم با اشــاره 
از توابــع  اینکــه شــهرهای پهلــه و میمــه  بــه 
شهرستان دهلران به عنوان آخرین شهرهای 
گذشــته  ســال  طــول  در  اســتان  باقیمانــده 
ضریــب  اکنــون  افــزود:  اســت،  شــده  گازدار 
نفــوذ گازرســانی در شــهرها 100 درصــد و در 

روستاها 97 درصد است.
اکنون 26 شــهر اســتان و 514 روســتای 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

اســتاندار  راهبــردی  برنامــه  مشــاور 
گلســتان اعــام کــرد که ســند چشــم انداز 
و برنامــه راهبــردی اســتان در افــق 1404 
جــاری  ســال  دوم  نیمــه  در  و  تدویــن 

عملیاتی می شود.
گفت وگــو  در  دنکــوب  حمیدرضــا 
تدویــن  نخســت  مرحلــه  افــزود:  ایرنــا  بــا 
ســند چشــم انداز اســتان در افــق 1404 بــا 
بهره گیری گروهی از استادان دانشگاه های 
و  گلســتان  و  تهــران  مــدرس،  تربیــت 
کارشناســان  و  پژوهشــگران  محققــان، 
نهادهای بخش دولتی و خصوصی اســتان 

انجام شده است.
تدویــن  دوم  مرحلــه  داد:  ادامــه  او 
ســند چشــم انداز و برنامه راهبردی استان 
به منظور تدوین ســندهای بخشــی در ۳0 
بخــش بــا ابــالغ اســتاندار از اســفند ســال 
گذشــته آغــاز شــده که با حــدود 40 درصد 

پیشرفت در حال انجام است. 
اســتاندار  راهبــردی  برنامــه  مشــاور 

گلســتان یادآور شــد: سند بخش دامپروی 
این استان به عنوان بخش پایلوت)نمونه( 
ایــن  شــد،  تدویــن   1400 ســال  آبــان  در 
ســند راهبــردی مــورد توجــه و تاییــد وزیــر 
جهادکشاورزی دولت سیزدهم قرار گرفته 
و دســتور انتخــاب مجری ملــی برای اجرای 

آن صادر شده است.
بــه گفتــه دنکــوب یکــی از مزایای این 
تصمیــم، دریافــت اعتبــارات ملــی مجــزا و 
مســتقل از اعتبــارات اســتانی بــرای اجرای 
ســند مذکــور اســت کــه رهــاورد آن  ایجــاد 
و توســعه زیرســاخت های مــورد نیــاز بــرای 
دامپــروری  بخــش  انــداز  چشــم  تحقــق 
اســتان بــه عنوان »هاب تولیــد و بازاریابی 

محصوالت پروتئینی« منطقه است.
اســتان گلســتان اکنــون حــدود  6.5 
درصــد از تولیــد پروتئیــن کشــور در بخش 
دامپــروری اعــم از طیور، لبنیات و گوشــت 

قرمز را تامین می کند.
تدویــن  مجــری  اینکــه  بیــان  بــا  او 

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
اینکــه  بیــان  بــا  فــارس  اســتان  کشــاورزی  و 
تصمیم گیــران کشــور بایــد به حــوزه بین الملل 
بیــش از پیــش توجــه کننــد؛ تاکیــد کــرد کــه 
توســعه  کشــور،  کان  تصمیم گیری هــای  در 
جــذب  ویــژه  بــه  و  بین المللــی  ارتباطــات 
ســرمایه، ســرمایه گذاری خارجی نباید مغفول 
واقــع شــود؛ چــرا کــه اقتصاد کشــور امــروز به 

سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
جمال رازقی در جلســه هم اندیشی معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با فعاالن 
بخــش خصوصــی و بازرگانــان اســتان فــارس در 
محل اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: سرمایه گذاری 
عامل بسیار مهم در پیشرفت و توسعه اقتصادی 
کشورهاســت و جــذب ســرمایه گذاری منجــر بــه 
ایجاد اشتغال و رشد تولید شده و موتور حرکت 

به سمت شکوفایی است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه تقویــت مناســبات 
بین المللی از هر لحاظ برای کشــور مهم اســت 
ســرمایه گذاری  جــذب  آن  پیامدهــای  از  کــه 
ســرمایه گذاری  افــزود:  بــود؛  خواهــد  خارجــی 
اقتصــادی اســت  بــرای رشــد  تنهــا عاملــی  نــه 

بلکــه یــک متغیر اساســی در تحوالت سیاســی 
و بین المللــی اســت و ایــن درحالــی اســت کــه 
کشورهایی که در رونق سرمایه گذاری در آن ها 
وجــود دارد ثبات و امنیت اقتصادی و سیاســی 

نیز برقرار است.
رئیــس اتــاق بازرگانــی فــارس اظهــار کرد: 
بعد استانی نیز جذب سرمایه داخلی و خارجی 
باعــث توســعه اســتان ها، افزایــش اشــتغال و 
تولیــد و همچنیــن کاهــش زیان هــای اجتماعی 

و توجه به سرمایه انسانی را به دنبال دارد.
راســتا  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  رازقــی 
دولــت بایســتی تصدی گــری و انجــام وظائــف 
بخــش خصوصــی کنــار گذاشــته و بــا ایفــای 
امــن  محیــط  ایجــاد  و  خــود  نظارتــی  نقــش 
سیاســی و اقتصــادی، محیط مناســب را برای 

بخــش خصوصــی  فعالیــت  و  ســرمایه گذاری 
فراهــم کــرده و از طریــق ثبــات اقتصــادی و 

سیاسی بازدهی سرمایه را تضمین کند.
دلیــل  بــه  فــارس  اســتان  داد:  ادامــه  او 
گردشــگری،  جغرافیایــی،  مناســب  موقعیــت 
کشــاورزی و نفت و گاز قابلیت جذب ســرمایه 
داخلــی و خارجــی بســیاری داشــته اســت کــه 
می توانــد بــا بهره گیــری از ایــن توانمندی هــا به 

رشد قابل توجهی دست یابد. 
عنــوان  فــارس  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
داشــت: این اســتان حدود 6 درصد از جمعیت 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و بــه لحــاظ 
مســاحت چهارمین اســتان پهناور کشــور است 
که سهم فارس از تولید ناخالص داخلی کشور 
در سال 1۳99، 4 و 9 دهم درصد بوده است.

رازقــی تصریــح کــرد: همچنیــن توجــه بــه 
جایگاه استان فارس در سند آمایش سرزمین 
و توانمندی های اســتان در بخش های مختلف 
فراملــی  و  ملــی  منطقــه ای،  حوزه هــای  در  و 
می توانــد، مســیر ســرمایه گذاری در فــارس را 

روشن کند.
او افزود: توانمندی های اســتان فارس در 
بخش هــای کشــاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی 
و  گاز  و  نفــت  صنایــع  کشــاورزی،  تکمیلــی  و 
پتروشیمی، صنایع برق و الکترونیک و فناوری 
اطالعــات، صنایــع کانــی غیــر فلــزی و فــرآوری 
مــواد معدنــی، بخــش معــدن، بخــش تجــارت، 
انرژی هــای نو، بهداشــت و درمان، شــهرک های 
صنعتی و مناطق ویژه نام برد که در هر یک از 

حوزه ها حرف برای گفتن دارد.

برپایــی  کــه  کــرد  عنــوان  کردســتان  اســتاندار 
نمایشــگاه معرفــی توانمندی های صنایع کوچک اســتان 
ریل گذاری برای تحقق شــعار ســال و بهبود وضع تولید 

در منطقه است.
اســماعیل زارعی کوشا، در حاشیه بازدید از دومین 
نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک کردستان 
اظهار کرد: برپایی این نمایشگاه نشان از ظرفیت استان 
در همه حوزه ها به ویژه در زمینه تولیدات مبتنی بر علم 
و دانش است. او با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام 
تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین، اضافه کرد: برپایی 

ایــن نمایشــگاه ریل گــذاری مناســبی بــرای مجموعه هــای 
و  اقتصــاد  حــوزه  در  اســتان  تصمیم گیــر  و  تصمیم ســاز 
تولید دانش بنیان و همچنین تحقق شــعار ســال اســت. 
اســتاندار کردســتان افزود: برپایی این نمایشــگاه موجب 
شــده مســئوالن با شناخت بیشــتر از وضعیت تولید؛ در 
زمینــه رفــع موانــع و مشــکالت تولیدکننــدگان اقــدام بــه 
برنامه ریــزی کننــد. زارعــی کوشــا بــا تاکید براینکــه انرژی 
و تمرکــز اســتان بــه حمایــت از واحدهــای دانش بنیــان 
اختصاص می یابد، گفت: در آستانه سفر رئیس جمهوری 
بــه کردســتان تعــدادی از واحدهــای دانش بنیــان اســتان 

انتخاب شدند تا تسهیالت الزم به آن ها اختصاص داده 
شود. او یادآور شد: با برنامه های حمایتی دولت امسال 
در حــوزه تولیــدات دانش بنیــان فعالیت هــا و اقدامــات 
مطلوبــی انجــام خواهــد شــد کــه زمینــه افزایــش تولید و 
اشــتغال را فراهم می کند. 120 غرفه در فضای 2 هزار و 
400 متر مربعی این نمایشــگاه ایجاد شــده اســت که در 
ایــن غرفه هــا 78 واحــد تولیدی در بخــش صنایع کوچک 
دســتاوردها و تولیــدات خــود را در معــرض نمایــش قــرار 
دادنــد. دومیــن نمایشــگاه معرفــی توانمندی هــای صنایع 
کوچک کردستان از 26 تا ۳0 اردیبهشت در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی استان در سنندج دایر بود.
شرکت شهرک های صنعتی کردستان 4 اردیبهشت 
ســال 1۳70 بــه صورت شــرکت ســهامی خاص تاســیس 
شــد و تاکنون به ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان در 12 
شــهرک، 7 ناحیــه صنعتــی و یــک منطقه ویــژه اقتصادی 
زمیــن واگــذار کرده اســت. این شــرکت بــا دارا بودن یک 
قــرارداد   1۳82 کســب وکار،  و  فنــاوری  خدمــات  مرکــز 
منعقــده و بهره بــرداری از 711 واحــد صنعتــی و واحــد 
کارگاهــی زمینــه اشــتغال مســتقیم 12 هــزار نفــر را در 

استان کردستان فراهم کرده است.

برپایی نمایشگاه صنایع کوچک کردستان؛ ریل گذاری برای تحقق شعار سال 

ایــن ســند راهبــردی یــک شــرکت شــرکت بخــش 
خصوصی و بومی استان است، افزود: شناسایی 
از دســت رفتــه  5 میلیــارد دالر هزینــه فرصــت 
ساالنه، پیش بینی 12 درصد متوسط رشد ساالنه 
طــول دوره، تحقــق بیش از 10 میلیارد دالر تولید 
ناخالص داخلی در ســال پایانی افق چشــم انداز ، 
تحقــق درآمد ســرانه نزدیک به میانگین کشــوری 
برای ساکنان گلستان در سال 1404 از مهم ترین 

مزایای اجرایی شدن این سند راهبردی است.
مشــاور راهبــردی اســتاندار گلســتان گفت: 
برای این که استان گلستان به چشم انداز ترسیم 
شده و اهداف راهبردی آن از جمله تحقق درآمد 

ســرانه میانگیــن کشــوری دســت یابــد، نیــاز بــه 
ایــن  10 هــا میلیــارد دالر ســرمایه گذاری دارد، از 
رو بــا انتخــاب و معرفــی راهبرد پیشــران و اصلی 
تجمّر)تجارت جهانی مبتنی بر مزیت های رقابتی( 
باعــث جبــران بخــش اعظــم ایــن میــزان کســری 
ســرمایه گذاری می شود، در واقع اجرای راهبردی 
تجمّــر در حکــم میانبــر برای جبــران عقب ماندگی 

50 ساله استان است.
به گفته دنکوب در این سند کالن راهبردی 
اســتان، ســرمایه گذاری مبتنی بر توســعه تجارت 
خارجــی با اولویت ظرفیت هــای منطقه در بخش 

کشاورزی، صنعت و گردشگری است.

مشاور استاندار: سند راهبردی گلستان، امسال عملیاتی می شود

بهره مندی 1100 واحد صنعتی ایام از گاز طبیعی

تاکید رئیس اتاق بازرگانی استان فارس بر نیاز 
اقتصاد کشور به سرمایه گذاری خارجی
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مشــوق جدیــد دولــت بــرای فرزندآوری 
بازنشستگان! 

در صــورت ثبــت تاریــخ ازدواج و تولــد 
فرزند در سال ۱۴۰۱ حق عائله مندی دو برابر 

می شود.
بــد نیســت بدانید، برای بازنشســتگانی 
تولــد  تاریــخ  و  ازدواج خودشــان  تاریــخ  کــه 
فرزندانشــان قبل از ســال ۱۴۰۱ باشد، امتیاز 
۱۲۱۵ بــرای عائله منــدی و امتیــاز ۳۱۵ بــرای 

حــق اوالد تعییــن شــده اســت. برایــن اســاس، مبلــغ عائلــه 
منــدی بــرای ایــن افراد ۴۰۷هــزار و ۳۸۹ تومــان و حق اوالد 

نیز ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.
بابابــزرگ مامان بزرگ هــای عزیــز، دیگــر لــذت بــردن از 
نوه و مغز پســته بس اســت. بشــتابید تا از حق عائله مندی 
هنگفــت پیــش رو جــا نمانیــد. می دانید دو برابــر ۴۰۷ هزار 
فرزنــد  آینــده  می توانیــد  می شــود؟  چقــدر  تومــان  و ۳۸۹ 
جدیدتــان را تأمیــن کنیــد. بــا کمــی مدیریــت منابــع مالــی، 
می توانید تا دامادی  یا عروسی او  پس انداز داشته باشید. 
اصــاً بیایید از اول حســاب کنیم. اگــر همه چیز خوب 
پیش رفت و فرزند جدیدی متولد شد، با این پول می توانید 
بــه راحتــی برایش پوشــک، که نه، ولی پارچــه کهنه بخرید. 
بــه راحتی شیرخشــک، که نه، شــیر گاو هم نــه، ولی نگران 

کــم.  هرچنــد  هســت،  آب  هنــوز  نباشــید، 
خیال تــان راحــت باشــد کــه بچــه از تشــنگی 

هاک نمی شود. 
پاقــدم  باشــید  امیــدوار  می توانیــد   
از  بعــد  باالخــره  و  باشــد  نورســیده کارســاز 
بــه  بازنشســتگی  حقــوق  حداقــل  ســال ها 
چهــار میلیــون تومــان برســد. )پنــج میلیــون 
پیشــکش( اگر این طور بشــود کــه دیگر هیچ 
غمی ندارید. با حقوق باال! و حق عائله مندی 

باالتر، می توانید یک زندگی مرفه و شاد داشته باشید.  
فقط حواس تان باشد هیچ وقت به فرزند احتمالی جدید 
نگویید علت آمدنش به این دنیا چه بود. چون بعد از این که 
بــه مدرســه رفــت و حســاب و کتــاب یــاد گرفت ممکن اســت 
نظرش نســبت به شــما خیلی عوض شود. می توانید به همه 
بگویید فقط برای افزایش جمعیت و شــادی بیشــتر خانواده 
بچــه دار شــدید. می خواســتید نوه های تــان هم بــازی داشــته 
باشــند و بچه های تــان یــک خواهــر یــا بــرادر بیشــتر. خودتان 
هــم الگویی شــوید بــرای جوان هــای نادانی که هنــوز بچه دار 

نشده اند و همه اش بی خودی نگران گرانی ها هستند. 
بــه همــه بگوییــد »این طرح نشــان داد بــاز هم دود از 

کنده بلند می شود«
 البته گاهی هم از کله.

کارگــران  انجمن هــای صنفــی  عالــی  کانــون  دبیــرکل 
واقعــی شــدن دســتمزدها را موجــب کاهــش آمــار تعدیــل 
نیرو و شــکایات کارگری دانســت و گفت که کســانی که از 
طریــق مشــاغل غیــر رســمی درآمــدی بین شــش میلیون تا 
هفت میلیون تومان داشتند با واقعی تر شدن دستمزدها، 
بــه کار در کارخانــه راغــب شــده اند چــون عــاوه بــر بهبــود 

دستمزد، از بیمه و آتیه هم برخوردار می شوند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، درباره آمارهایی که 
در خصوص آمار کاهش شکایات کارگری و تعدیل نیروهای 
کار ابــراز عقیــده کــرد و گفــت: زمانی که دســتمزد واقعی تر 
و بــه هزینه هــای زندگــی نزدیک تر شــد انگیــزه کار هم برای 
کارگــران در واحدهــای تولیــدی بیشــتر شــد. بــه طــور حتــم 
ریــزش نیرو داشــتیم ولــی اینطور نبوده که فرد بیکار شــده 
باشــد بلکــه فــرد قــراردادش تمام شــده و شــغلش را عوض 

کرده و در جای دیگری مشغول کار شده است.
وی ادامــه داد: در برخــی واحدهــای صنفــی کوچک که 
نتوانســتند بــا شــرایط موجــود دوام بیاورنــد، احتمال ریزش 
نیــروی کار وجــود داشــته ولــی افراد منفک شــده یــا تعدیل 

شده مشغول کار جدید شده اند.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران بــا 
بیــان اینکــه در حــال حاضــر بنگاه هــا متقاضــی نیــروی کار 
هســتند،  افــزود: ممکن اســت یــک واحد تولیــدی نیروی در 
سن ۲۵ تا ۳۰ سال بخواهد ما می گوییم اگر ۳۱ ساله بود 
بــاز هــم او را بــه خدمــت بگیرنــد و یا اینکه الــزام کردند فرد 
جویای کار باید حتما لیســانس باشــد، یعنی اگر فوق دیپلم 
باشد نمی تواند آن کار را انجام بدهد؟ کارفرما می تواند او 

را آموزش دهد و جذب بازار کار کند.
ابــوی بــا اشــاره بــه تاکید مقــام معظم رهبــری بر لزوم 
ارتقــای ســطح مهــارت کارگــران، اظهار کرد: یکــی از ایرادات 

ســازمان آموزش فنی و حرفه ای در ســالهای اخیر این بوده 
کــه بحــث آمــوزش را بــه آموزشــگاه های آزاد واگــذار کرده و 
بــرای کســانی کــه دنبــال مهــارت بودنــد دکان بــاز کردیم در 
حالی که آموزش فنی و حرفه ای باید به اصل خود که همان 
مهارت اســت برگردد و از شــعار و برگزاری مسابقات مهارت 

کمی فاصله بگیریم.
ایــن مقــام کارگــری تصریح کــرد: وجود آموزشــگاه آزاد 
برای آنکه دسترســی مردم به آن تســهیل شــود نیاز اســت 
ولی در حوزه مهارت باید از مدارس و کارخانه ها و به تدریج 
زندان هــا و پادگان هــا شــروع کنیــم و خوشــبختانه ســازمان 
فنــی و حرفــه ای در دور جدیــد اقدامات بســیار خوبی انجام 
داده و طرح هــای قابــل توجهــی برای افزایش ســطح مهارت 

جویندگان کار و فارغ التحصیان درنظر گرفته است.
وی گفــت: در حــال حاضــر ۹۹ درصــد کارفرمایــان در 
جســت وجــو نیــروی کار هســتند ولی نیــروی کاری کــه ماهر 
باشد چون هزینه آموزش برای کارفرما نمی صرفد به همین 
دلیل کارگر را به جای طوالنی مدت، سه ماهه و شش ماهه 
و یکساله نگه می دارند مگر برخی مشاغل مثل پتروشیمی ها 
یــا جوشــکاری در اعمــاق دریا که دوره هــای مخصوص خود را 

دارد و کارفرما بابت آموزش آن هزینه می کند.
کارگــران  صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  دبیــرکل 
تصریــح کــرد: در حــال حاضر شــخصی که از طریق مشــاغل 
غیر رسمی درآمدی بین ۶ میلیون تا ۷ میلیون تومان داشته 
با واقعی تر شدن دستمزدها، به کار در کارخانه راغب شده 
است چون می داند عاوه بر افزایش حقوق، بیمه هست و 
آتیــه هــم دارد لذا آمارهایی کــه در خصوص کاهش مقرری 
بگیــران بیمــه بیــکاری و یا تعدیل نیرو ارائه می شــود همگی 
ناشی از دستمزدی است که کمی به واقعیت و هزینه های 

زندگی نزدیک شده است.

مــرزی  بحرانهــای  و  جنــگ  پدیــده 
و  ســخت  رویدادهــای  از  یکــی  همــواره 
از مــردم جهــان  بــرای بســیاری  عــذاب آور 
در  شــخصی  کمتــر  کــه  طــوری  بــه  بــوده 
کــره زمیــن موافــق ایــن اتفــاق و بی خانمــان 
شــدن شــهروندان کشــورهای درگیــر جنــگ 
میباشــد. امــا بســیاری از دولتها،جریانهــا و 
مجموعه هــای حقیقــی و حقوقــی در حــوزه 
ملــی و بیــن الملــل در کنــار کمــک بــه حــل 

مناقشه و حمایت از اوارگان احتمالی،الجرم سعی در بهره 
منــدی از فرصتهــای این واقعه نامیمون دارند. در مناقشــه 
اخیــر روســیه -اوکرایــن، فرصتهــای متنوعــی در حوزه هــای 
اقتصادی،دیپلماسی،گردشــگری،حمل و نقل،انــرژی بــرای 
ایــران بــه عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه و همســایه 
جنوبی کشــور روســیه به وجود امد که متاســفانه به علت 
کــم توجهــی و همچنیــن محدودیتهــای حاصــل از تحریمهــا  

نتوانست از انها استفاده بهینه نماید.
یکــی از ظرفیتهــای بکری که کمــاکان میتوان به عنوان 
یــک فرصــت به ان نگاه کرد بهــره مندی از لیگ ۱۶ تیمی دو 
کشــور روســیه و اوکراین میباشــد،تیمهایی همچــون دینامو 
مســکو .لکوموتیــو مســکو،زنیت ســنپترزبورگ در روســیه و 
دیناموکیــف در اوکرایــن همــواره جــزو تیمهــای سرســخت و 
قابــل احتــرام در مســابقات اروپایــی بــوده اند،همچنیــن دو 
کشــور مورد اشــاره مقصد تعداد زیادی از بازیکنان خارجی 
همچون بازیکنان ایرانی ســردار ازمون، ســعید عزت االهی 
لیگهــای معتبــر  بــه  روســیه  لیــگ  از  کــه  و میــاد محمــدی 
المان،دانمــارک و بلژیک ترانســفر شــدند همچنیــن االهیار 

صیادمنش و شهاب زاهدی در لیگ اوکراین بوده است. 
باتوجــه بــه ظرفیتهــای فوتبالــی دو کشــور کــه بــه ان 
اشــاره شــد و یاداوری این نکته که روســیه میزبان دور قبل 
مســابقات جــام جهانــی فوتبــال بــوده اســت،حال فوتبــال 
روســیه بــه علــت تحریمهــای ســختگیرانه فیفــا و فوتبــال 
اوکراین به علت شــرایط جنگی و اســیب شــدید زیرساختها 

باتکلیــف  و عمــا ورشکســته بوده و فرصت 
مناســبی بــرای بهره منــدی لیگ برتــر فوتبال 

ایران از ان میباشد.
وضعیــت لیــگ ایــران هــم کــه بــه علت 
بحــران اقتصــادی و شــرایط تحریمــی از رونق 
مناســبی از منظــر نقــل و انتقــال بین المللی 
از  یکــی  اینکــه  بــه  نبوده.ونظــر  برخــوردار 
شــاخصهای رنگینــگ لیگهــای حرفــه ای تعداد 
بازیکنــان و مربیــان خارجــی شــاغل در انهــا 
مــی باشــد،لذا حضــور مربیان و بازیکنان بــا کیفیت روس و 
اوکراینــی بــا هزینه های معقول و مناســب میتواند به رونق 
لیــگ برتــر از لحــاظ کمــی و کیفــی کمــک کنــد و احتمــاال در 
ارتقــائ جایــگاه ان کــه هــم اکنــون در جایــگاه ۵۱  لیگ های 

جهان است کمک نماید.
باتوجه به محدودیتهای مالی و جابجایی ارز که عمده 
مشکل قراردادهای خارجی لیگ برتر ایران می باشد،بالحاظ 
نمــودن مــراودات خــاص اقتصــادی و سیاســی  مابیــن ایران 
و روســیه ،نحــوه قــرارداد مالــی بازیکنان و مربیان روســی را 
می تــوان براســاس واحــد پولــی ملــی دوکشــور)روبل-ریال( 

مورد بررسی قرار داد.
این اتفاق که کلیت ان میبایســت در چند نشســت یا 
یــا ســمینار با حضــور همه کارشناســان وذینفعان،فرصتها و 
تهدیدهــای ان مــورد بررســی قرار گیــرد .فرصتهایی همچون 
بهبود کمی و کیفی لیگ برتربا حضور بازیکنان و مربیان با 
کیفیت همراه قراردادهای معقول و مناســب مالی به علت 
بــازار ورشکســته فوتبال دو  کشــور که موجــب ایجاد رقابت 
دربازار نقل و انتقال ورفع انحصار و شکستن قیمت کاذب 
بازیکنــان و مربیــان داخلی می شــود و تهدیدهایی همچون 

حضور دالالن و تبانی های احتمالی.
علــی ای حال مقایســه کمــی و کیفی این دو بازارجدید 
با بازیکنان بی کیفیت تاجیک و ازبک و...که جدیدا در لیگ 
ایران  مشــغول به کار شــده اند،ارزش بررســی این پیشنهاد 

را دوچندان میکند.

عصر انقراض )طنز(

یادداشــــت

در سایت روزنامه بخوانید:

دود از کنده بلند می شود یا کله؟
راضیه حسینی

اعــام بی اطاعــی از وضــع اقام دارویــی در گمرک که با 
جریــان شیرخشــک های رژیمــی بــار دیگــر مطرح شــده، اتفاق 
تــازه ای نیســت و ظاهــرا بــه حاشــیه رفتــن اصــل ماجراســت. 
ضمن اینکه، مســتندات نشــان می دهد ســازمان غذا و دارو از 
ابتــدا در جریــان واردات شیرخشــک های رژیمــی بوده و نیازی 
بــه اعام نداشــته اســت، به خوبی می داند کــه اطاعات مورد 
نظــر را بایــد از ســامانه جامــع تجــارت دریافت کنــد نه گمرک؛ 
این را مکاتبه این سازمان با سازمان توسعه تجارت نیز تائید 

می کند.
بــه گــزارش ایســنا، ماجــرا از زمانی شــروع شــد که در یک 
مــاه اخیــر، کمبود شیرخشــک های رژیمی با وجــود نیاز اطفالی 
کــه تغذیــه و بــه عبارتی زندگی آنها وابســته به مصرف این نوع 
شیرخشــک ها اســت، در رســانه ها مطرح شــد. ســازمان غذا و 
دارو ابتــدا اعــام کــرد کــه پیگیــر ترخیــص یــک میلیــون قوطــی 
شیرخشــک رژیمــی از گمــرک اســت و بــه زودی عرضــه خواهــد 

شد.

آمار درست نبود
اعــام  اردیبهشــت  ابتدایــی  در هفتــه  گمــرک  آنچــه  امــا 
کــرد، نشــان داد کــه محموله های شیرخشــک از بهمن پارســال 
بــه تدریــج وارد شــده و دلیــل ترخیص نشــدن هم تائیدنشــدن 
ثبت ســفارش و همچنین تمدید نشــدن تعهدنامه های قبلی از 
سوی سازمان غذا و دارو بوده است، با این حال طی هماهنگی 
صــورت گرفتــه، بــا تائید ثبت ســفارش و صدور مجــوز، ترخیص 
آغــاز شــد. مدتــی نگذشــت که آمــار گمرک نشــان داد بر خاف 
اعــام ســازمان غــذا و دارو، تعــداد شیرخشــک های رژیمــی یک 
میلیون قوطی نیست و کمتر از ۷۰۰ هزار قوطی بوده و مابقی 
شیرخشــک های معمولــی اســت، اینجــا ایــن ابهــام ایجــاد شــد 
کــه چــرا بــا وجــود تولید داخــل، همچنــان شیرخشــک معمولی 

مشمول ارز ترجیحی بوده و واردات آن ادامه دارد؟

ما خبر نداشتیم، گمرک خبر نداد
بهــادر صیــد محمدیــان، رئیــس اداره شیرخشــک رژیمــی 
و غــذای ویــژه ســازمان غــذا و دارو دربــاره تاخیــر در ترخیــص 
محموله هــای شیرخشــک، دلیــل را بی اطاعــی از ورود کاال از 
بهمــن پارســال و دپــوی آن در گمرک اعــام کرد و گفت که قرار 
بوده گمرک به فراهم کردن امکان ارسال اطاعات محموله های 
فرآورده هــای ســامت محور کــه مرتبــط بــا ســازمان غــذا و دارو 
است، از طریق سامانه های الکترونیکی به سازمان، اقدام کند.
 ســامانه ای که وی به آن اشــاره کرده، مربوط به شــهریور 
پارســال و بعــد از ورود دادســتان بــه دپــوی اقــام دارویــی در 
گمرک است که مقرر شده بود مباحث مربوط به لینک ارتباطی 
سامانه ها، ارسال اطاعات کاالهای وارده به انبارهای فرودگاه 
امــام خمینــی)ره(، ورود کاالهای تجاری بــه انبارها پس از درج 
شــماره ثبت ســفارش در قبــوض انبــار صادره و ...طی جلســات 
مشترکی بین دستگاه های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و در 
یــک مــاه تعییــن تکلیف شــود. حال اینکه بعد از گذشــت بیش 
از هشــت ماه همچنان وضعیت مشــخصی در این رابطه وجود 

ندارد، قابل تامل است.
ما خبر نداشتیم، چرا بدون ثبت سفارش 

تحویل گرفتید
اما در ادامه، اظهارات حیدر محمدی، مشاور سازمان غذا 
و دارو و لطیفــی، ســخنگوی گمــرک ابعــاد دیگــری را مشــخص 
کرد. محمدی، بدون ارائه توضیحی در مورد چرایی ورودنکردن 
ســازمان غــذا و دارو بــه تعیین تکلیف شیرخشــک های رژیمی، 
به این ســمت رفت که چرا گمرک اجازه داده کاالی بدون ثبت 
سفارش وارد انبارها شود، وی گفت که قبا هم در این مورد با 
هم مشکل داشته اند و حل نشده و از سویی اطاعی در اختیار 

سازمان غذا و دارو برای زمان ورود کاال وجود نداشته است.

ثبت سفارش ماه ها در کارتابل آقایان 
مانده ولی از ما انتظار دارند

لطیفــی، ســخنگوی گمــرک ایــران ضمــن تاکیــد بــر اینکــه 
گمرک مرجع تحویل گیرنده کاال نیست که بر ورود کاال با ثبت 
ســفارش و یا بدون ثبت ســفارش نظارت داشــته باشــد و باید 
این موضوع از انبارهای عمومی و ســازمان بنادر پیگیری شــود 
گفت: زمانی گمرک ورود می کند که کاال ثبت ســفارش داشــته 

و امکان اظهار فراهم باشد.
 نکته ای که سخنگوی گمرک به آن اشاره داشت این بود 

که ســازمان غذا و دارو از ورود محموله های شیرخشــک، مطلع 
بوده و حتی ثبت سفارش، چندماه در کارتابل آقایان در وزارت 
بهداشت مانده است، وی گفته که  بر اساس اظهارات صاحب 
کاال، ســازمان غذا و دارو کارتابل های خود را بررســی نمی کند، 

بعد از ما انتظار دارند.
وی بــا بیــان اینکــه گمــرک بــرای ترخیــص شیرخشــک های 
رژیمــی نیــاز بــه تائیدیــه ســامان غــذا و دارو داشــت کــه تــا این 
اتفاق افتاد، ترخیص انجام شــد این را یادآور شــده که ســامانه 
جامــع تجــارت و وزارت صمــت برای اینکه مشــکل و خا قانونی 
حل شود، شناسه قبض انبار یکتا را برای همه انبارهای ماقبل 
از گمــرک،   گمــرک و مقاصــد تعییــن و اعــام کرده کــه باید کاال 
از زمــان تخلیــه و قبــل از اظهــار شناســه یکتا داشــته باشــد که 
قابــل رصد باشــد، شناســه یکتــای قبض انبار در ســامانه جامع 
تجارت طراحی شده و تبادل دیتا بین انبارها با سامانه انبارها 
در حال انجام اســت که محور اصلی دســتگاه ها بوده و گمرک 

وظیفه قانونی ندارد.
واردکنندگان: سازمان غذا و دارو از همان 

اول در جریان است
ورود  بــه  نســبت  دارو  و  غــذا  ســازمان  حالــی  در   
شیرخشــک های رژیمــی ابــراز بی اطاعــی کــرده و اقــدام نکردن 
بــه موقــع در ایــن رابطــه را بــه دلیل عملکرد ســایر دســتگاه ها، 
دانســته کــه حتــی پیگیــری از واردکننــدگان شیرخشــک نشــان 
می دهــد کــه ایــن ســازمان از ابتدا یعنی حتی خریــد کاال نیز در 
جریــان آن قــرار داشــته و واردات شیرخشــک بــا هماهنگــی آن 
انجام شــده اســت، ضمن اینکه به محض ورود کاال به بنادر و 
گمرک، دستگاهای ذیربط به ویژه سازمان غذا و دارو در جریان 
ورود کاال قــرار گرفتــه بــدون آن امــکان اظهار کاال نبوده اســت، 

موضوعی که گمرک نیز آن را تائید کرده است.

اما مکاتبه با سازمان توسعه تجارت
نحــوه  بــر  واردکننــدگان مبنــی  و  اعــام گمــرک  کنــار  در 
دسترســی ســازمان غــذا و دارو بــه اطاعــات واردات کاال، بایــد 
مکاتبه آبان ماه سال گذشته دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو 
بــا پیمــان پاک، رئیس ســازمان توســعه و تجــارت را مورد توجه 
قــرار داد کــه با اشــاره به مکاتبه معاون وقــت فنی گمرک ایران 
مبنــی بــر قرار گرفتن اطاعــات کلیه کاالهای وارده به انبارهای 
مراجع تحویل گیرنده به صورت برخط در سامانه جامع تجارت، 
درخواســت می کنــد نســبت بــه دسترســی بــه اطاعــات و رصد 

کاالهای سامت محور وارده به انبارها و گمرک اقدام شود.
حــدود شــش ماه از ایــن مکاتبه گذشــته و اینکه همچنان 
مشــاور ســازمان غــذا و دارو و ســایر مدیــران ایــن ســازمان از 
نحــوه دسترســی بــه آمــار و گــزارش واردات اقام دارویــی ابراز 

بی اطاعی می کنند، جای سوال دارد.

این بار اول دپو و بی اطاعی نیست؛ 
مناقشه دستگاه ها ادامه دارد

اما کمی به عقب تر می رویم و جریان رسوب اقام دارویی 
در گمــرک و واکنش هــای مســئوالن مربوطــه در ســازمان غذا و 
دارو  و گمرک را بررســی می کنیم که نشــان می دهد اتفاق های 
اخیــر، تکــرار همــان جریان های گذشــته اســت کــه راه به جایی 
نبــرده و ظاهــرا قرار اســت مناقشــه دســتگاه ها در واردات دارو 

ادامه داشته باشد.

۴۰ اظهارنامه باتکلیف شیرخشک رژیمی 
با اطاع غذا و دارو

گرچه مشــاور ســازمان غذا و دارو تاکید دارد که چیزی به 
عنــوان دپــوی دارو در گمــرک وجود ندارد، ولی باید یادآور شــد 
که بارها گزارش هایی درباره رسوب دارو در انبارها منتشر شد 
که  همین شیرخشــک ها هم جزوی از آنها بوده اســت. مهرماه 
سال گذشته بود که ارونقی، معاون وقت گمرک اعام کرد »از 
شیرخشــک رژیمــی و متابولیــک که به نحوی تحــت عنوان دارو 
طبقه بنــدی می شــود و بــا سیاســت گذاری و اعام نیاز ســازمان 
غذا و دارو وارد شده، حدود ۴۰ فقره اظهارنامه در گمرک وجود 
دارد که تعیین تکلیف نشــده اســت. » این نشــان داد که حتی 
محموله هایــی کــه اظهار شــده و ســازمان غــذا و دارو در جریان 

آن نیز قرار دارد، باتکلیف مانده است.

پای دارو در میان است و جایی برای 
شوخی و بازی با کلمات نیست

ایــن تنهــا مــروری بــر بخشــی از چالش هــای واردات دارو 
و اختــاف نظرهــای بیــن ســازمان غــذا و دارو، گمــرک و ســایر 
حوزه هــا در بخــش واردات اســت و بــا توجــه بــه آنچــه تاکنــون 
گذشــته بــه نظــر نمی رســد با رویــه فعلی، هیچ گاه این مشــکل 
حــل شــود و تنهــا هر بار بــرای ورود هر کاالی ســامت محوری 
کــه پــای رســانه به آن باز می شــود، مســئوالن مربوطه دور هم 
جمع شده و همان مسایل و توجیه های گذشته خود را فقط در 
منصب های جدید تکرار کرده و اصل موضوع که تعیین تکلیف 
بــه موقــع اقــام دارویــی کــه بــا جــان و زندگــی مردم ســر و کار 
دارد مغفــول باقــی می مانــد،   تعیین وضع دسترســی اطاعات 
و هماهنگــی بیــن دســتگاه های ذیربــط از جملــه گمــرک، وزارت 
بهداشت و سامانه جامع تجارت انجام نشده و همین بهانه ای 
شــده بــرای شــانه خالی کــردن از اصــل ماجرا و بــازی با کلمات 
کــه نمی توانــد دردی از نیــاز دارویــی و تامیــن به موقــع آن برای 

هموطنان و نیازمندان به آن، را دوا کند.  

عضو اتحادیه مشاوران اماک با بیان اینکه افزایش تقاضا 
در حاشــیه تهــران باعــث افزایــش اجاره بهای حاشیه نشــین ها 
شده، گفت که در این اوضاع دولت پیشنهاد وام 1۰۰ میلیون 
تومانــی بــرای ودیعــه را مطــرح کــرده و نــه تنهــا کــه ایــن مبلغ 
امــروز کفــاف پــول رهــن را نمی دهــد بلکه اساســا مســتاجران 
دسترســی به این وام را ندارند و در ســال گذشــته کمتر از 1۰ 

درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند.  
سعید لطفی در گفت وگو با ایلنا، درباره برنامه وزارت راه 
و شهرســازی مبنی بر صدور کارت فعالیت برای تمام مشــاوران 
امــاک و رصــد قراردادهــای اجــاره و خرید و فــروش اظهار کرد: 
ایــن برنامــه و پیشــنهاد وزارت راه  و شهرســازی شــدنی نیســت 
چراکه اوال مشاوران اماک زیر مجموعه وزارت راه  و شهرسازی 
نیســتند و وزیــر راه و شهرســازی مقــام تصمیم گیرنــده بــرای 
مشــاوران اماک نیســت. مشــاوران اماک زیر مجموعه وزارت 
صمــت هســتند و سیاســت گذار فعالیت هــای مشــاوران امــاک 

محسوب می شود.
وی ادامــه داد: وزارت راه و شهرســازی بــه دنبــال آزمون و 
خطا اســت در حالی که ســامانه کد رهگیری امروز فعال اســت 
و می توانــد همیــن اهدافــی کــه وزارت راه و شهرســازی دنبــال 
می کند را محقق کند اما این سامانه در حال حاضر ضعف هایی 
دارد کــه دولــت در تکمیل این ســامانه و برطرف ســازی ایرادها 

باید به مشاوران اماک کمک کند.

عضــو اتحادیــه مشــاوران امــاک افــزود: در حــال حاضر از 
سر ناچاری برای صدور کد رهگیری به جای کد ثبتی که چیزی 
شــبیه که کدملی اســت، کد پســتی دریافت می شود، در حالی 
کــه ایــن امــکان وجــود دارد افراد با تغییر کد پســتی چندین کد 
رهگیــری اخــذ کننــد و اساســا باید مبنای کار کد ثبتی باشــد در 

اختیار مشاوران اماک قرار نمی گیرد.  
لطفــی گفــت: از ســوی دیگــر وزارت اقتصــاد بــدون کــد 
رهگیــری پاســخ اســتعامات معامــات را می دهــد و اساســا بــا 
ســازو کار فعلــی بــرای معامــات به کــد رهگیری نیازی نیســت 
چراکــه دفترخانــه نامــه ای بــه وزارت اقتصــاد ارســال می کننــد 
و اســتعامات از همیــن طریــق انجــام و بــدون کــد رهگیــری 

استعامات داده می شود که اقدام اشتباهی است.
وی با بیان اینکه اگر ارگان های دولتی در تکمیل ســامانه 
کــد رهگیــری همراهــی کننــد دیگــر نیــازی بــه کارت فعالیــت 
نیســت، ادامــه داد: کد رهگیــری دقیقا می  تواند اهداف در نظر 
گرفتــه از جملــه رصــد معامات را در بــازار محقق کنند و دولت 
بایــد بــه ســمتی حرکــت کند که تمام مشــاوران امــاک ملزم به 

صدور یا اخذ کد رهگیری برای تمام معامات شوند.  
عضــو اتحادیــه مشــاوران امــاک تاکیــد کــرد: کــد رهگیــری 
می تواند نشــانگر ســابقه موجران هم شــود و اگر افزایش قیمت 
نامعقول در اجاره داشته باشد مانند سوءسابقه برای موجر ثبت 
شود در این شرایط دولت می تواند بازار اجاره را هم کنترل کند.

لطفی با اشاره به افزایش غیر منطقی اجاره بها در تهران 
اظهــار کــرد: امــروز شــاهد شــاهد جابــه جایــی و نــزول منطقــه 
ســکونت خانــوار هســتیم بــه طــوری کــه خانواری که در شــمال 
تهران ســکونت داشــتند به  مرکز شــهر و خانواری که در مرکز 
شهر مستاجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب 
تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل شده اند و دقیقا افزایش 
قیمت اجاره در شهر تهران به طور مستقیم بر روی نرخ کرایه 
واحدهای حاشــیه تهران هم اثر گذار اســت و حاشــیه نشین ها 

هم با معضل افزایش اجاره مواجه اند.   
وی ادامــه داد: خــط فقــر باالتــر آمــده و خانــوار بیشــتری 
زیــر خــط فقر قــرار گرفتند. بخش عمــده از درآمد خانوار صرف 
هزینه هــای مســکن می شــود بــه طوریکه خانــوار بــا مبلغ رهن 
امســال، ســه سال پیش می توانســتند صاحب خانه شوند. این 
در حالــی اســت کــه درامــد خانوار در حد افزایــش هزینه ها باال 

نرفته و خط فقر عمیق تر شده است.
عضو اتحادیه مشاوران اماک با بیان اینکه افزایش تقاضا 
در حاشــیه تهــران باعــث افزایــش اجاره بهــای حاشیه نشــین ها 
شــده، گفــت: در ایــن شــرایط دولــت پیشــنهاد وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز 
کفاف پول رهن را نمی دهد بلکه اساســا مســتاجران دسترسی 
بــه ایــن وام را ندارنــد و در ســال گذشــته کمتــر از ۱۰ درصــد 

مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند.     

افزایش اجاره بهای حاشیه نشین ها به دلیل رشد تقاضا

دلیل کاهشی شدن آمار ریزش 
نیروهای کار

مشاور سازمان غذا و دارو، بدون ارائه توضیحی در مورد چرایی ورود 
نکردن این سازمان به تعیین تکلیف شیرخشک های رژیمی، گفت 

که سازمان غذا و دارو از زمان ورود کاال اطالعی نداشته است

شوخی با دارو؛ خبر نداشتیم

بازار فوتبال ایران و بحران روسیه-اوکراین
 محمد هادی حیدرزاده

در سایت روزنامه بخوانید:


