
فرزانه طهرانی

مطالبــه ای بــا عنوان شــفافیت بودجه صدا و ســیما شــکل 
گرفته است، سازمانی که هرسال از بودجه ساالنه کشور 

ســهم دارد امــا عملکــرد آن بــه روشــنی بیــان 
نمــی شــود، اتفاقــی که تازگی نــدارد اما پس 
از پیشــنهاد کنایــه آمیز جلیــل رحیمی جهان 

آبادی، نماینده مجلس به یک کنش در فضای 
مجــازی بــدل شــد و طــی کارزاری اینترنتــی این 

روزهــا؛ درخواســت حــذف بودجــه صدا و ســیما مطرح و 
بودجه عمومی این ســازمان مورد حمله قرارگرفته اســت، اما 

چرا؟
هرچند به نظر می رسد همه کسانی که این کارزار را دنبال 
می کنند الزاما به دنبال اصالح ســازمان و نقد بیطرفانه نیســتند 

و طبــق روال همیشــه، هســتند 
کسانی که تالش می کنند از این 
کنش هــای اجتماعی به نفع خود 

بهره برداری کنند. اما ســعی داریم در 
ادامه، موضوعات اقتصادی وعملکردهایی 

که مبنای نظر نقادان منصف سازمان است را 
مرور کنیم. 

منتقدان عملکرد صدا و سیما، معتقدند اخباری 
کــه ایــن ســازمان منتشــر می کنــد، نمایشــی بــوده و 

ارتباطی با عینیات جامعه ندارد و عدم تولید برنامه های 
با کیفیت مطلوب را از مهمترین دالیل درخواســت خود بر 

می شمرند. 
از ســوی دیگر نیز عنوان می کنند به رغم آنکه صداوســیما 
بخش قابل توجهی از هزینه های خود را از بودجه عمومی تامین 
می کنــد، امــا حاضــر بــه ارائــه صورت هــای مالــی نبــوده و به نظر 
می رســد عملکــرد این ســازمان حتی بــرای نماینــدگان مجلس با 

ابهامات زیادی در بردارد.

 صدا و سیما زیر بار
ارائه صورت های مالی نرفت

در سال 1398 نمایندگان مجلس با تصویب قانونی، شرکت های 
دولتی را مکلف کردند که یک ماه زودتر از موعد تحویل بودجه به 
مجلس، صورت های مالی حسابرسی شده خود را ارائه دهند. اما 
در سه سالی که از اجرای این قانون می گذرد؛ صدا و سیما هیچ 

صورت مالی به مجلس ارائه نداده است. 
عدم اجرای قانون در شرایطی اتفاق می افتد که صداوسیما 
درسال های گذشته عالوه بر اعتباراتی که از بودجه جاری کشور 
دریافــت کــرده؛ برداشــتهایی از منابــع صنــدوق توســعه ملی نیز 
داشته است. به طوری که در سال 1400 بالغ بر 150 میلیون یورو 
از منابــع ایــن صنــدوق برای اجرای طرح های عمرانــی، فناورانه و 

خالقانه به این سازمان تعلق گرفت.
اگرچــه کمــک ارزی از صندوق توســعه ملی در ســال جاری 
حــذف شــده، امــا بررســی بودجه هــای ســنواتی نشــان می دهــد 
درسال های گذشته به کرات این سهم وجود داشته و صداوسیما 
در کنار منابع ریالی از منابع ارزی کشور نیز سهم داشته  است.

سهم 50 درصدی بودجه عمومی در تامین 
هزینه های صدا و سیما

امســال صــدا و ســیما در مجموع 10 هــزار و 283 میلیارد تومان 
هزینه دارد. ا.ز این میزان هزینه، دولت قرار است 4 هزار و 883 
میلیارد تومان را تقبل کرده و از محل بودجه عمومی کشور به این 

سازمان پرداخت کند.
بررســی هزینه های این ســازمان با هزینه هایی که در سال 
1400 نشان می دهد که مخارج صدا و سیما 61 درصد بیشتر شده 
است. بنابراین دولت به ناچار رقم پرداختی خود به این سازمان 

را امسال افزایش داده است. 
در کنار رشــد اعتبارات دولتــی، درآمدهای اختصاصی این 
سازمان هم با 89 درصد افزایش به 5400 میلیارد تومان رسیده 
است. رشد 89 درصدی درآمدها عمدتا از محل تبلیغات تجاری 

است و این در شرایطی اتفاق می افتد که حجم و نوع تبلیغات 
تجاری این سازمان سالهاست که مورد انتقاد است. 

البته اشــتهای صداوســیما برای جذب آگهی بیشتر از ارقام 
فوق اســت به طوری که طبق گزارش 6 ماهه ســازمان برنامه و 
بودجه کشور در نیمه نخست سال 1400، صداوسیما بیشتر از 

77 درصــد از ســقف درآمدهــا اختصاصی را خود 
تبلیغات گرفته است. 

گزارش هایی که به مجلس نمی رسند
قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 آیین نامه 
داخلــی مجلــس شــورای اســالمی کــه در مــرداد 
مــاه 1398 بــه تصویب رســید می گوید: شــرکت 
هــای دولتــی مکلفنــد بودجــه ســاالنه را یک ماه 
زودتر از موعد مقرر برای ارائه الیحه بودجه به 

مجلس تقدیم کنند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه 
شــرکت ها را در اختیار داشــته باشــد. همچنین براســاس این 
قانون شــرکت ها موظف هســتند عملکرد بودجه سال گذشته، 
صورت هــای مالی حسابرســی شــده، عملکــرد بودجه مصوب 6 
ماهه اول ســال جاری و گزارش ارزیابی برمبنای شــاخص های 

مالی و عملکردی را تا 15 آبان ماه هر سال ارائه دهند. 
بررســی عملکرد شــرکت های دولتی در ســه ســال گذشته 

نشــان می دهــد؛ صــدا و ســیما نیــز در کنــار تعــدادی دیگــر از 
شرکت های دولتی حاضر به ارائه صورت های مالی خود نشدند. 
این در حالی است که شرکت هایی که از بودجه عمومی کشور 
اعتبار می گیرند، باید عملکردی شفاف داشته و صورت های مالی 
آنها منتشر شود. اما این سازمان نه در سال 1398، نه در سال 
1399 و نــه در ســال 1400 هیــچ یــک از تعهدات 
قانونــی را اعــم از ارائــه صورت هــای مالی و ارائه 

اظهارنظر حسابرس را انجام نداده است. 
البته می توان انتظار داشت با تغییر ریاست 
ایــن ســازمان، نحــوه پاســخگویی به ایــن مطالبه 
قانونــی فــوق تغییر کرده و در فصل بودجه 1401 
یازمــان صــدا وســیما همراهی بیشــتری از قبل با 

مجلس شورای اسالمی داشته باشد.

سرنوشت نامعلوم بودجه ها
امیرحسین ناطقی، کارشناس حوزه ارتباطات و رسانه در کالب 
هــاوس کارزار بــا عنــوان حــذف بودجــه صــدا و ســیما بــا انتقاد 
از اختصــاص بودجــه از صنــدوق ذخیره ارزی به صداوســیما در 
ســال های اخیــر گفــت: ســازمان صداوســیما با داشــتن چندین 
دفتر خبری بین المللی و باوجود چندین هزار نیرو و شبکه های 
مختلف دستگاهی بسیار عریض و طویل است که به بزرگ ترین 

مجموعه رسانه ای خاورمیانه تبدیل شده، اما برآیند آن مطلوب 
نبوده و همه به آن اذعان دارند.

از  دربســیاری  شــفافیت  نبــود  متأســفانه  افــزود:  او 
سازمان ها و ارگان ها بیداد می کند و سرنوشت بسیاری 
از بودجه هایی که تخصیص می یابد مشخص نیست و 
با قاطعیت نمی توان گفت برای چه صرف می شود اما 
با توجه به اینکه رسانه ملی در معرض دید مردم قرار 
دارد، نباید در چنین ســازمانی شــاهد رفتای مشــابه 

برخی از سازمانها باشیم.
پژمان موســوی روزنامه نگار نیز در این نشســت 
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا 
مرجعیــت رســانه ای در 
علوم ارتباطات، افزود: 
علــت اینکــه مــردم 
رســانه های  بــه 
اقبــال  خارجــی 
دارند این است 
رســانه هایی  کــه 
اســتقالل  ادعــای  کــه 
دچــار  این قــدر  دارنــد 
خودسانسوری شده اند 
و مخاطب رغبت نمی کند 
آن را خریداری کند؛ حتی اگر تحلیل های آن درست باشد. اما 
وقتــی اعتمــاد و مرجعیــت ازدســت رفت عمالً هیچ رســانه ای از 
داخــل از طــرف طیــف زیادی از مردم مــورد توجه قرار نمی گیرد 
و طیــف زیــادی از روزنامه نــگاران که کارنامه مشــخصی دارند و 
مســتقل عمــل می کننــد زیــر ســؤال می رونــد؛ چــون مرجعیــت 
ندارند و به دلیل محدودیت ها مخاطب باور ندارد که چیزی که 

می نویسند رنگی از حقیقت دارد.
ایــن روزنامه نــگار با بیان اینکه بی اعتمادی بین مخاطب و 
اصحــاب رســانه وجــود دارد تصریــح کرد: این موضــوع در مورد 
صداوســیما نیــز صــادق اســت و براســاس نظرســنجی ها تنهــا 
برنامه هایی که رویکرد سیاسی ندارد مورد توجه قرار می گیرند و 

از پرمخاطب ترین برنامه هاست. 
حقــوق  حــوزه  کارشــناس  و  فیلم ســاز  کوهیــان،  مهــدی 
ارتباطــات نیــز عنــوان کرد: رادیــو و تلویزیون بخشــی مرتبط با 
خدمــت عمومــی اســت که یکی از ابتدایی تریــن حقوق ملت ها 
اســت و همــه بایــد بــه یکــی از رســانه های صوتــی و تصویــری 

دسترسی داشته باشند.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه در قانــون اساســی انحصــاری بــرای 
صداوسیما در نظر گرفته نشده است گفت: در اصل 175 قانون 
اساســی نحوه اداره ســازمان صداوســیما به قانونی که توســط 
مجلس باید تصویب شــود گذاشته شــده، اما براســاس تفســیر 
شــورای نگهبان انحصار آن به صداوســیما واگذار شد. بنابراین 
با این تفســیر، عمالً نظارت ســه قوه بر ســازمان صداوســیما را 

بالاثر است. 
او هم چنین درباره ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر( گفت: ساترا نهادی غیرقانونی نیست و تشکیل 
آن براساس مصوبه داخلی سازمان صداوسیما انجام شده؛ اما 
براساس اصل عدم صالحیت مقام اداری در حقوق عمومی در 
این مورد به خصوص، روند قانونی طی نشده است و به همین 
دلیل بخش مرتبط با تخصیص بودجه به این نهاد با نظر شورای 

نگهبان از بودجه 1400 حذف شد.
کوهیان با بیان اینکه رشــد پلتفرم های اشــتراک ویدیو در 
کاهــش اقبــال بــه ســریال های ماهــواره ای نقش مثبت داشــته 
اســت، افزود: افزایش نظارت ســازمان صداوسیما و عدم اقبال 
مخاطب به محتوایی که سازمان صداوسیما برآن نظارت می کند 
موجب کاهش تولید و کاهش اشتغال دراین حوزه خواهد شد. 
زمانی که سینما با بحران مخاطب روبه روست و تولیدات کاهش 
پیداکرده و بیشتر اشتغال به حوزه نمایش خانگی انتقال پیدا 
کرده  اســت. انحصار صداوســیما به تولید و اشــتغال زایی ضربه 
می زند، برای اینکه هرچقدر مخاطب کمتری داشته باشید تولید 
کاهش می یابد و در نتیجه اشتغال کمتری ایجاد خواهد شد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه

دیـــــــــــــــــدگاه

جایگاه ایران در میانه 
جنگ جهانی گندم

دکتر رضا ویسی 
تحلیلگر مسائل اقتصادی

وزارت کشــاورزی آمریــکا 
پیش بینی می کند، تولید 
ســال  طــی  ایــران  گنــدم 
2022 رشــد 10 درصــدی 
داشــته باشــد، در حالــی 
کــه انتظــار مــی رود تولید 
جهانی گندم طی این سال 

0.6 درصد کاهش یابد.
اوکرایــن  جنــگ 

به سیســتم غذایی جهان آســیب زده  اســت؛ سیســتمی که 
پیش تر در اثر شــیوع کرونا، تغییرات آب و هوایی و شــوک 
قیمت هــای انــرژی ضعیف شــده اســت. در واقع، با شــروع 
جنگ اوکراین؛ قیمت گندم به دلیل حفظ بازارهای داخلی 
کشورهای تولیدکننده افزایش زیادی داشته است. به عبارت 
دیگر، قیمت گندم طی دو ماه گذشته به باالترین رقم در دنیا 
رسیده است که نتیجه توقف صادرات تولیدکنندگان بزرگ 
این محصول مثل روسیه، قزاقستان و هند برای حفاظت از 
بازارهای داخلی خودشان است، به  این  ترتیب، ترس از ناامنی 

غذایی و گرسنگی در سراسر دنیا باال گرفته است.
طبق گفته متخصصان، قیمت گندم 60 درصد از ابتدای 
ســال جــاری میــالدی افزایش یافتــه؛ درگیری بین روســیه و 
اوکرایــن که یک ســوم صــادرات گندم دنیا را به عهــده دارند، 

عامل اصلی این افزایش قیمت بوده است.
عرضه کنندگان گندم روســیه از ابتدای تابســتان سال 
گذشته میالدی 16 درصد و تولیدکنندگان اوکراین 10 درصد 
از صادرات گندم دنیا را در اختیار داشته اند اما هر دوی این 
کشــورها، صــادرات گنــدم را به علت جنگ ممنــوع کرده اند. 
روسیه در ماه فوریه صادرات تمام غالت )گندم چاودار، جو 
و ذرت( را به خارج از منطقه اقتصادی اوراســیا تا 30 ژوئن 
محدود کرد، دراین بین، اوکراین هم تنها بندر باقی مانده خود 

در اودسا را بسته است.
تحریم های ضدروسی شرکت های بین المللی را مجبور 
کرده است روابط اقتصادی بلندمدت خود با روسیه را قطع 
کننــد کــه باعث اختالل در زنجیره های عرضه شــده  اســت، 
بــرای مثــال، اتحادیــه اروپا اخیــراً همکاری با بنــدر اقتصادی 
نووراسیســک در دریای ســیاه را ممنوع کرده است، بیش از 

نیمی از صادرات غالت از این بندر انجام می شود.
به عالوه، پس از تصمیم مسکو برای ممنوعیت صادرات 
غالت، قزاقستان هم ممنوعیت های جدیدی وضع کرد و هند 
هم در اوایل همین ماه صادرات گندم را برای حمایت از امنیت 

غذایی در داخل ممنوع کرد.
به دنبال اعالم این خبر، قیمت گندم در شیکاگو 6 درصد 
افزایش یافت و به 12 دالر و 47 سنت در هر بوشل )25.4 
کیلوگرم( رسید. این باالترین قیمت گندم طی 2 ماه گذشته 
بوده است. قیمت گندم در اروپا هم به باالترین رقم 461 دالر 

در هر تن رسیده است.
بحــران غــالت در سراســر دنیــا مخصوصــاً در آفریقــا 
احساس می شود. این قاره 90 درصد از نیاز خود به گندم را از 
صادرات دریای سیاه تأمین می کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل در ماه گذشته هشدار داد یک پنجم مردم دنیا 
در خطر فقر و گرسنگی به دلیل شرایط فعلی در بازار گندم 

قرار دارند.
 در عین حال، وزارت کشــاورزی آمریکا در جدیدترین 
گــزارش خود موســوم به »غالت: بازارهــا و تجارت جهانی« 
پیش بینی کرده است تولید گندم ایران در سال جاری با رشد 
10درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 13.2 میلیون 
تن برسد. براساس برآورد این نهاد دولتی آمریکا، تولید گندم 

ایران در سال پیش 12 میلیون تن بوده است.
همانطــور کــه در ابتــدای مطلــب اشــاره شــد، درحالی 
پیش بینی می شــود تولید گندم ایران طی ســال 2022 رشد 
10 درصدی داشته باشد، که انتظار می رود تولید جهانی گندم 
طی این سال 0.6 درصد کاهش یابد و به 775 میلیون تن 

برسد.
وزارت کشــاورزی آمریــکا همچنین انتظــار دارد ذخایر 
گنــدم ایــران طی ســال 2022 افزایش 9 درصدی نســبت به 
سال قبل داشته باشد و به 4.68 میلیون تن در پایان سال 

2022 برسد.
این گزارش پیش بینی کرده اســت واردات گندم ایران 
طی سال جاری و با افزایش تولید داخل کاهش 24درصدی 
داشته باشد و از 7.2 میلیون تن در سال قبل به 5.5 میلیون 

تن در سال جاری برسد.
جو یک غله مهم دیگر است که تولید آن در سال 2022 
افزایــش 11درصــدی خواهد یافت و به 3 میلیون تن خواهد 
رسید. تولید جوی ایران در سال پیش بالغ بر 2.7 میلیون تن 

اعالم شده است.
با وجود رشد تولید داخل، پیش بینی شده است واردات 
جوی ایران طی امسال رشد 13درصدی داشته باشد و از 2.2 
میلیون تن در سال قبل به 2.5 میلیون تن طی امسال برسد.
در مجموع، کشــورهای غربی؛ روســیه را مسئول به راه 
افتادن »جنگ گندم« در دنیا می دانند؛ اما کارشناسان عقیده 
دارند روسیه تنها مسئول بحران فعلی نیست. روسیه صادرات 
را ممنــوع نکــرده بلکــه عــوارض موقتی و ســهمیه هایی برای 
حمایت از بازار داخل وضع کرده است. ذخایر گندم اوکراین 
در زمان حاضر پر شده است و نیاز به کمک اتحادیه اروپا برای 

خالی کردن این ذخایر جهت ورود محصوالت جدید دارد.
ازآن جایــی که مشــخص نیســت جنــگ اوکراین چقدر 
طول بکشد، برخی عقیده دارند کشورهای غربی باید روسیه 
را مجبور کنند به ازای برداشته شدن برخی تحریم ها؛ صادرات 

گندم خود را آزاد کند. 
نکته اینجاست که روسیه و اوکراین تنها صادرکنندگان 
گندم دنیا نیســتند. ســایر تولیدکنندگان باید بازار دنیا را از 
بحران نجات دهند. آمریکا و کانادا به ترتیب 26 و 25 میلیون 
تــن گنــدم صادر می کنند که 25 درصد از صــادرات جهان را 
تشکیل می دهد. سایر تولیدکنندگان غربی مانند فرانسه )19 
میلیون تن( و آلمان )9.2 میلیون تن( هم می توانند در این 
شــرایط کمک کنند، اما به نظر می رســد این کشورها امنیت 
غذایی خود را در اولویت قرار داده اند و تمایلی برای تقسیم 

کردن غالتشان با دیگران ندارند.

سهم اعتبارات حوزه رسانه به تفکیک دستگاه و فصل در بودجه 1401
بودجه- میلیارد توماننام برنامهدستگاه گیرنده
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در سایت روزنامه بخوانید:

ترجمه: محمود نواب مطلق

بازگشت همهگیری کرونا در برخی استانهای چین به همراه وضعیت 
ناپایدار جهانی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از ابتدای سال جاری 
میالدی اثرات منفی بر اقتصاد چین گذاشته است. دراقدامی نادر 
به تازگی »لی کِچیانک« نخســت وزیر چین در یک کنفرانس غیر 
حضــوری بــا شــرکت هزاران تن از مقامات محلــی دورنمایی تاریک 
از اقتصــاد چیــن بــه دلیــل محدودیت هــای اعمالی ضــد کووید1۹ و 

ناپایداری جهان در اثر جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است.
به نظر او امپراطوری میانه، روزگار وخیمی را به دلیل مواجهه با 
مشکالتی به مراتب مهمتراز سال2020 )1399( می گذراند. طی ماه 
مه )اردیبهشت( اقتصاد چین با پائین ترین نرخ مصرف و باالترین نرخ 
بیکاری تاریخی خود به بدترین وضعیت طی دوسال گذشته دچار شد. 
نخست وزیر چین در این مورد می گوید: »ما درحال حاضر در وضعیت 
بحرانی قرار داریم. وضعیتی که سایه بر مجموعه فعالیتهای کل سال 
انداخته است. ما باید از فرصت استفاده کنیم و اقتصاد را به مسیر 

اصلی خود بازگردانیم.«
کنــدی رونــد اقتصادی از ابتدای ســال در حقیقت تحقق رشــد 
اقتصــادی5/5 درصــدی هدفگذاری شــده دولت چیــن را به مخاطره 

انداختــه اســت. او همچنیــن در ایــن کنفرانــس بــا 
اشــاره بــه افــت بســیاری از شــاخصهای اقتصــادی 
افــزود: »از ماه هــای مــارس و آوریل )اســفند1400 و 
فروردین1401( تاکنون شاخص های اقتصادی مربوط 
به اشتغال، تولید صنعتی، مصرف برق و حمل ونقل 
کاال کاهــش قابــل توجهی یافته انــد.« این وضعیت 
بحرانی در موقعیت ناگواری نصیب نخست وزیر چین 
شــده  اســت. چرا که او قرار است در پائیز دوباره به 
عنوان رئیس حزب کمونیســت چین منصوب شود. 

این دولتمرد قوی چین، سالهاســت به دلیل افزایش متوالی قدرت 
خرید مردم در چین از محبوبیت بســیاری بهره مند شــده  است؛ اما 
اعمال سیاست کووید صفر به وسیله دولت به منظور محدود کردن 
آمار فوتی ها  به همراه قرنطینه های اجباری مردم؛ انتقادات شدیدی 
را برانگیختــه اســت. از ســوی دیگــر این اقدام دولــت چین منجر به 

تعطیلی فعالیتهای تجاری، کارخانه ها و حمل ونقل 
در کشورنیز شده است. گرچه به نظر می رسد مقررات 
قرنطینه در شانگ های تا حدی سبک شده است اما 
کماکان جمعیت 25 میلیون نفری این شهر شاهد 
محدودیت هــای فراوانــی هســتند. پکن نیــز به نوبه 
خــود اقدامــات ضــد کوویدی را تشــدید کرده  اســت. 
جنگ روسیه و اوکراین و بروز بی ثباتی در وضعیت 
جهانی نیز با پدیداری کاهش روند رشد اقتصاد اروپا 
و مشــکالت جــدی ناشــی از بحران انــرژی و افزایش 
نرخ تورم مزید بر علت شده اند. درسال 2020)1399( چین توانست 
بــه ســرعت برمشــکالت ناشــی از همه گیــری غلبه کنــد و از کاهش 
شاخص های اقتصادی جلوگیری کند و فعالیتهای اقتصادی را از سر 
گیرد؛ اما این بار ماجرا تفاوت کرده است. نخست وزیر چین با کلیدی 
خواندن امر توسعه برای بازگردندان اقتصاد به مسیر اصلی خود از 

همگان خواست تمامی تالش خود را برای این مهم به کار بندند. او در 
این خصوص می گوید: »برای حمایت از ماهیت بازارها، تمامی تالش ها 
باید متمرکز شوند و از این طریق حمایت از اشتغال و معیشت مردم 
و به تبع آن افزایش رشد  اقتصادی در سه ماهه دوم سال تضمین 
شود. کاهش نرخ بیکاری نیز در اولین فرصت باید محقق شود. دراین 
خصوص 33 اقدام مهم به منظور به ثبات رساندن اوضاع اقتصادی 
در شورای اجرایی دولت به تصویب رسیده است.« نخست وزیر چین 
به تمام ادارات دولتی دستورداد تا پایان ماه مه )اوایل خرداد( اقدامات 

مشخص اجرایی را بدین منظور آغاز کنند. 
دولت نیز به 12 استان بازرسانی برای نظارت بر اجرای درست 
این دستورات اعزام خواهد کرد. بدین قرار پکن قصد دارد مستقیما 
وارد میدان عمل اقتصادی شود. ادارات دولتی در شهرهای مختلف 
موظــف شــده اند زمینــه فعالیت های اقتصادی شــرکت های مختلف 
را بــا پرداخــت وام و کاهش نرخ بهره برای فعالیت های اســتارت آپی 
)نوآفرینانه( تســهیل کنند. همچنین زمینه برای ورود ســرمایه های 
خارجی باید فراهم شود. این اقدامات باید به نحوی انجام شوند که 
اثرات آنها از شروع سه ماهه دوم سال برای مقامات مشهود باشند.
منبع: روزنامه پاریسین

 کفرش همه ایمان شد؟
تا باد چنین بادا

نقدینگی کافری غیرقابل هدایت است
دکتر فرشاد پرویزیان

یکی از جذاب ترین جمالت دلسوزانه برخی افراد، مواضع سیاستی با 
عنوان هدایت نقدینگی است. عزیزان باور بفرمایید نقدینگی هدایت 
نمی شــود و هیــچ جــا نمی رود. نقدینگــی همواره نزد شــبکه بانکی 
اســت و فقط نام صاحب حســاب ویرایش می شــود. بطور مداوم از 
هدایت نقدینگی به سمت تولید و مشاغل مولد سخن می رانید اما 
چرا هدایت نمی شود؟ به گمانم ایراد در نوع نگاه و درک هندسی 
از حقایق اقتصادی اســت. شــاید ایراد از ظاهر رابطه مقداری پول 
باشد که از قوانین فیزیک به عاریت گرفته شده است. رابطه ای که 
می گوید: حجم فیزیکی نقدینگی )M( ، ضرب در سرعت گردش آن 
 )T( مجموع کاالها و خدمات در اقتصاد )P( برابر با ارزش ریالی ،)V(
است. این  رابطه در نگاهی با چارچوب مطالعاتی مکانیک سیاالت 
بیانگر قابلیت هدایت نقدینگی است. اما چند واقعیت هم زمان چند 

بعدی نیز در این رابطه مستتر است. 

عالم شکرستان شد؟ تا باد چنین بادا
در این رابطه به ظاهر ساده، نخستین متغیر یعنی 
حجم کل پول و شبه پول یا همان نقدینگی به ظاهر 
قابل کنترل است و تا به خود بیایید موسسه ای یا 
بانکی به هر جهت اهداف خود را پی خواهد گرفت. 
نــگاه مکانیک ســیاالت بــه رابطه همیــن درک روان 
بودن پول است که می توان نقدینگی را در مسیری 
همچون بســتر رودخانه به ســمت دلخــواه هدایت 

کرد. باور بفرمایید خود پول هیچ جا نمی رود. پول در بانک نشسته 
است و در ظاهر از حسابی به نام حساب دیگری منتقل می شود. تا 
به حال از خود نپرسیده اید با این که این همه از نقدینگی سرسام آور 
گفته می شود چرا واحدهای اقتصادی در پی مبالغ اندک حتی برای 
سرمایه در گردش هستند؟ اگر نقدینگی قابل هدایت و روانی است 

پس چرا به واحدهای تولیدی هدایت نمی شود؟ 

ابلیس مسلمان شد؟ تا باد چنین بادا
بخش بسیار اساسی این رابطه، سرعت گردش پول است. حتما به 
خاطر دارید همین چند سال قبل که سقف مبلغ انتقال پول محدود 
و بهانه آن هرچه بود موجب کاهش سرعت گردش نقدینگی شد. 
علی الحساب، دولت )چه دولت های قبلی چه فعلی(، نه تنها مانع 

رشد نقدینگی بی انضباط گونه شبکه بانکی نشده که 
خود نیز موجب افزایش پایه پولی نیز شده است. در 
طرف دیگر این رابطه مقداری نیز به راحتی قادر به 
افزایش کل تولید در اقتصاد نخواهیم بود و از این 
رو افزایش حجم یا سرعت گردش پول که به راحتی، 
تابــع جدایی پذیر نیســتند؛ به معنای تغییر ســطح 

عمومی قیمت ها یعنی افزایش نرخ تورم است. 

اندیشه پریشان شد؟ تا باد چنین بادا
نقدینگی عامل تورم نیست، بلکه رشد نقدینگی باعث افزایش تورم 
است. به عبارتی آنچه نقدینگی در اقتصاد ایجاد می شود با قدری 
تاخیر موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. اما داستان به 
این سادگی نیست که بتوان به راحتی مانع رشد نقدینگی و در نتیجه 
مهار تورم شد. بویژه در شرایط سلطه مالی ناشی از کسری بودجه، 
تورم جزء الینفک مواضع سیاستی و به نوعی مالیات حق الضرب در 
اقتصاد اســت که از جیب مردم به جیب دولت و البته بیش از ان 
به جیب اغنیا می رود. حال چه باید کرد؟ اقتصاد برای ادامه حیات 
خود نیاز به نقدینگی دارد آن هم چنین اقتصادی، اما چه باید کرد؟ 
فرض کنید به هیچ وجه نقدینگی جدید خلق نشود، اقتصاد نیاز به 
نقدینگی دارد و درخواســت برای نقدینگی افزایش یافته و موجب 
گرانی قیمت پول و افزایش هزینه تولید و یا دوباره همان تورم، البته 

این بار از طریق افزایش هزینه ها در ساختار تولید است. به عبارتی 
نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد همچون تیغه دو لبه است که رشد 

و یا توقف رشد آن موجب بحران خواهد شد. 

خورشید درخشان شد؟ تا باد چنین بادا
علم اقتصاد و مســئوالن اقتصادی در جهان، سالهاســت به نتیجه 
رســیده اند بجای ســخن در باره کنترل نقدینگی یا ســرعت گردش 
پول، شایســته اســت سیاست نرخ بهره مناســب را اتخاذ و در این 
مسیر از ابزارهای پیشرفته مالی استفاده کنند. دقت کنید نرخ بهره 
بانکی یا همان نرخ بهره اسمی برابر با مجموع نرخ بهره واقعی و نرخ 
تورم است. نمی دانم چرا برخی توجه نمی کنند تا زمانیکه نرخ تورم 
حدود 40 درصد و نرخ بهره اسمی 18 درصد است یعنی نرخ بهره 
واقعی که همان سیگنال اساسی برای سرمایه گذاری و رشد تولید 
و اشتغال است، منفی شده، در این شرایط هیچ تولیدی به صرفه 
نیست و بازپس دادن هیچ تسهیالت بانکی نیز عاقالنه نیست؛ و 
همچنان نرخ بهره اسمی را پایین نگه داشته اند که آن را همچون 
تاثیر نرخ بهره واقعی در مقاالت اقتصادی انگاشته اند و باز بر آتش 
تورم می دمند. بسیار روشن است، سیاست نرخ بهره مناسب و غیر 
دستوری اتخاذ کنید؛ اقتصاد را اولویت کل مردم بدانید و نه فقط 
ذینفعان، تا مشکالت حل شوند. البته توجه دقیق غیر مهندسی و 

البته علمی به اصول اقتصاد حیاتی تر است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

اثرات منفی بازگشت کرونا بر اقتصاد چین

امسال صدا و سیما 10 هزار و 283 میلیارد تومان هزینه دارد و از 
این میزان، دولت 4 هزار و 883 میلیارد تومان را تقبل کرده است 
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پرداخت ۷۰ درصد هزینه 
 غرفه نمایشگاه فرش

از سوی وزارت تعاون
مدیرعامــلاتحادیــهتعاونیهــایفرشدســتباف،
ازبرگزاریدونمایشــگاهفرشدرتابســتانامسالخبر
دادوگفــتکــه۷۰درصدهزینــهغرفهازطرفوزارت
تعاونتقبلشدهاستکهکمکبزرگیبهتعاونیهای
فرشوتسهیلحضورآنهادرنمایشگاهخواهدبود.

عبــدهللا بهرامــی در گفت وگو با ایســنا، از برگزاری 
نمایشــگاه های فرش دســتباف در تیر و شهریور امسال 
خبــر داد و گفــت: خوشــبختانه امســال بــا همــکاری و 
حمایــت معاونــت تعــاون وزارت کار و اتاق تعــاون ایران 
اقدامــات خوبــی در حمایــت از بخــش تعــاون بــه ویــژه 

تعاونی های فرش دستباف پیش بینی است.
وی افــزود: اخیــرا قــرارداد برگزاری دو نمایشــگاه را 
بــه امضــا رســاندیم کــه به موجــب آن ۷۰ درصــد هزینه 
غرفه را وزارت تعاون تقبل کرده اســت. این رویداد تیر 
و شــهریور امســال در محــل نمایشــگاه های بین المللــی 
برگــزار خواهــد شــد و یارانــه پرداختــی از ســوی وزارت 
تعــاون کمــک بزرگــی بــه تعاونی هــای فــرش در بحــث 

هزینه و تسهیل حضور آنها در نمایشگاه خواهد بود.
بهرامــی افــزود: قــول مســاعد نیــز داده شــده کــه 
ســفرای کشــورها و تجار و بازرگانان خارجی برای بازدید 
از نمایشــگاه دعوت شــوند و ما معتقدیم صنعت فرش 
دســتباف باید از نزدیک لمس و دیده شــود تا بازاریابی 

و عرضه و فروش آن انجام شود.
دســتباف،  فــرش  تعاونی هــای  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ردیــف اعتبــاری پیش بینــی شــده در بودجــه ۱۴۰۱  تحــت 
عنــوان »تقویــت و توانمندســازی تعــاون« را اقــدام دیگری 
در حمایت از بخش تعاون و تعاونی های فرش عنوان کرد.
و  دســتی  صنایــع  فــرش،  کمیســیون  رئیــس 
گردشــگری اتاق تعاون همچنین از راه اندازی میز فرش 
در تمام اســتان ها خبر داد و گفت: اتاق تعاون ایران از 
ســال گذشــته در تمام اســتان ها میز فرش را دایر کرده 
اســت کــه در آن مباحــث مربــوط بــه بازاریابــی، ارزیابی 
وضع تعاونی ها، بررسی طرح های توجیهی و درخواست 

تسهیالت مطرح و رسیدگی می شود.
وی درباره انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث 
فرهنگــی و گردشــگری کــه مدتــی قبــل در جریــان بــود، 
نیــز گفــت: خوشــبختانه ایــن اتفــاق صــورت نگرفــت و 
متوقــف شــد. رفتن مرکز ملی فرش بــه میراث فرهنگی 
درست نبود چون یک شبه مصوب شد و زیرساخت آن 
مهیــا نبــود؛ ضمــن آنکــه سیاســت های اجرایــی و برنامه 

استراتژیکی در آن طرف برای این کار وجود نداشت.
بــه گفتــه بهرامــی، بافــت فــرش یــک کار تولیــدی 
اســت؛ در حالــی که میــراث فرهنگی کار فرهنگی انجام 
مــی دهــد؛ از ایــن رو انتقــال مرکز ملی فــرش به میراث 
فرهنگــی صــورت نگرفــت و حــوزه فــرش از تبعــات ایــن 

واگذاری در امان ماند.

سامانه نظارت بر قرعه کشی 
خودرو از هفته جاری 

راه اندازی می شود
وزیرصنعت،معدنوتجارتازراهاندازیسامانه
نظارتبرقرعهکشــیخودروازهفتهجاریخبردادو
درمــوردواگــذاریســهامدولــتدرخودروییهاگفت
کــهدرحــالحاضــر۳۰۰کارشــناسرســمیدرمــورد

قیمتگذاریوارزشبلوکسایپافعالیتمیکنند.
همایــش  حاشــیه  در  امیــن  فاطمــی  رضــا  ســید 
مشــترک تجــاری ایران و روســیه در جمــع خبرنگاران در 
مــورد افزایــش قیمت کاالهــا در بازار، خاطرنشــان کرد: 
برخــی از کاالهــا مانند روغــن خوراکی و کاالهایی که در 
تولیــد آن از روغــن اســتفاده می شــود، افزایــش قیمــت 
طبیعــی داشــته اند، زیــرا در برخــی از ایــن کاالهــا روغن 
ســهم باالیــی دارد، امــا در برخــی از کاالهــا ســهم روغن 
در تولید پایین اســت و نباید به گرانی بیش از حد کاال 

منجر شود که با آنها برخورد می کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اصــالح ارز ۴2۰۰ تومانــی در دو 
بخش، تاکید کرد: در گام نخست ارز واردات نهاده های 
تولیــد ماننــد دانه هــای روغنــی و خــوراک دام، اصــالح 
شــده و دیگری در مورد محاسبه ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتــی کــه قبــالً بــر مبنــای ارز ترجیحــی تومانــی بود و 
اکنون بر اســاس ارز نیمایی محاســبه می شود؛ بنابراین 
تعرفــه واردات برخــی از کاالهــا از ۴2۰۰ تومــان بــه 26 
هــزار تومــان افزایش یافتــه و تعرفــه واردات بــه حدود 6 

برابر افزایش یافته است.
همکاریباروسیهوافغانستاندرزمینهمعادن

وی در مورد همکاری معدنی با روسیه نیز بیان کرد: 
در بخــش معــدن وضــع مناســبی داریــم و در مــواد اولیــه 
معدنی مانند آلومینا، روی و سرب واردات انجام می دهیم 
و می توانیــم با روســیه همــکاری کنیم امــا در برخی اقالم 

مانند ورقه های فوالدی نیاز به واردات داریم.
بــه گفتــه فاطمی امین، شــرکت های خودروســازی 
روسیه نیاز به قطعات ساخت ایران دارند که می توانیم 

در این زمینه با آنها همکاری کنیم.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در مــورد توســعه 
معدنــی بــا افغانســتان گفت: ذخایر معدنــی ایران تا ۱9 
ســال آینده پاســخگوی نیاز کشــور است، اما باید دنبال 
کشف معادن جدید در کشور باشیم که از سال گذشته 
در خراسان جنوبی اقدامات خوبی در زمینه انجام شد.
فاطمــی امیــن تاکیــد کــرد: ذخایر معدنی مناســبی 
در کشــور همســایه افغانســتان نیــز وجــود دارد که طی 
ایــن کشــور می توانیــم از مــواد  بــا مقامــات  مذاکراتــی 

معدنی آنها نیز استفاده کنیم.
وی در خصوص سامانه ثبت نام خودرو نیز تصریح 
کــرد: ســامانه یکپارچــه قرعه کشــی خــودرو قســمتی از 

داللی در این بازار خودرو را از بین می برد.
وزیــر صمت گفــت: از هفته جاری ســامانه نظارت 
بر قرعه کشی خودرو راه اندازی می شود، اما درعین حال 
همچنــان خریدوفــروش خــودرو از ســوی خودروســازها 
ادامه پیدا می کند، شــیوه ســابق دارای اشــکاالتی بود و 

تصور نبود عدالت در آن وجود داشت.

 گندم صادراتی در جهان

تا ۸۷ درصد گران شد
شــورایبینالمللــیغــاتازافزایــش۵۸تــا۸۷
درصــدیانــواعگندمصادراتیدرســطحجهاننســبت

بهسالگذشتهخبرداد.
به گزارش ایرنا، بر اســاس آمار شورای بین المللی 
غــالت  International Grains Council کــه در لنــدن 
زمینــه  در  معتبــر جهانــی  نهــاد  یــک  و  اســت  مســتقر 
جمــع آوری داده هــای تجــارت محصــوالت کشــاورزی و 
غالت محســوب می شــود، قیمت گندم صادراتی آمریکا 
از نــوع تجــاری موســوم به گندم ســخت قرمز زمســتانه 
در هفتــه اخیــر بــه ۵26 دالر در هــر تــن رســید کــه ۸۷ 
درصــد باالتــر از قیمــت مــدت مشــابه ســال قبل اســت. 
گنــدم صادراتــی آمریــکا از نــوع تجــاری موســوم بــه نرم 
قرمــز زمســتانه نیــز بــه ۴۵9 دالر در هــر تن رســیده که 

6۴ درصد گران تر از سال قبل است.
قیمــت گندم صادراتــی آرژانتین هم به ۴۷۵  دالر 
در هر تن در یک هفته اخیر رسید که ۷2 درصد گران تر 

از مدت مشابه سال قبل است.
طبق این آمار، گندم صادراتی فرانســه در اتحادیه 
اروپا به هر تن ۴۵۱ دالر رســیده که ۵۸ درصد باالتر از 

قیمت سال گذشته است.
شاخص قیمت گندم شورای بین المللی غالت  هم 
که ســال گذشــته همین موقع 2۳2 واحد بود )شاخص 
قیمــت ســال 2۰۰۰ معــادل ۱۰۰ لحاظ شــده اســت( طی 
روزهــای اخیــر بــه ۳۸۴ واحــد افزایــش یافته کــه بیانگر 

رشد 6۵ درصدی متوسط قیمت گندم است.

طالبی، معاون شرکت 
بازرگانی دولتی ایران مطرح 

کرد: بهینه سازی مصرف کاال 
با طرح مردمی سازی و توزیع 

عادالنه یارانه ها
بــهگفتــهمعــاونبازرگانــیخارجیشــرکتمادر
تخصصیبازرگانیدولتیایران،یکیازاهدافبسیار
مهــمطــرحمردمیســازیوتوزیــععادالنــهیارانههــا،
بهینهســازیمصــرفکاالهــااســت؛ایــنشــرکتبــه
دنبــالکاهــشمصرفکاالنیســتبلکهبــرایمصرف

بهینهآنازسویمردمتاشمیکند.
امیــر طالبــی، در جلســه معارفــه مدیــر کل جدید 
اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی، اظهار 
کــرد: یکــی از اهداف بســیار مهم طرح مردمی ســازی و 
توزیــع عادالنــه یارانه هــا، بهینه ســازی مصــرف کاالهــا 
اســت. مــا به دنبــال کاهش مصرف کاال نیســتیم بلکه 
برای مصرف بهینه کاالها توسط مردم تالش می کنیم. 
مســئوالن ذی ربــط در خراســان رضــوی نیــز بایــد توجه 
ویژه ای به بهینه سازی در مصرف کاالها داشته باشند.
وی افزود: درحال حاضر وضعیت واردات کاالهای 
اساسی در خراسان رضوی از شرایط مناسبی برخوردار 
نیســت. عوامــل مختلفــی همچــون تامیــن ارز، تامیــن 
کاال، لجســتیک کاال، حمــل و نقــل و... شــرایط را برای 
واردات در استان سخت تر می کند. کاالها با روش های 
ســختی وارد کشــور می شــوند لــذا در مصــرف از آن هــا 

باید کامال مساله بهینه سازی را رعایت کرد.
معــاون بازرگانــی خارجی شــرکت مــادر تخصصی 
بازرگانــی دولتــی ایــران ادامــه داد: خراســان رضــوی از 
ظرفیت هــای ویــژه ای برخــوردار اســت کــه در صــورت 
اســتفاده از آن هــا شــاهد بهبــود وضعیــت اقتصــادی 
ایــن اســتان خواهیــم بــود. بــرای فعــال شــدن ظرفیــت 
لجســتیک خراســان رضوی تالش های متعددی صورت 
گرفــت کــه خوشــبختانه منتــج بــه نتیجــه نیز شــد، اما 
تــا کنــون از ایــن ظرفیت بــه اندازه ای که باید اســتفاده 

نشده است.
طالبــی تصریح کرد: در خصــوص واردات گندم از 
کشــورهای همسایه هیچ مانعی وجود ندارد و این امر 
موجب بهبود شرایط اقتصادی استان نیز خواهد شد، 
امــا برای واردات روغن ظرفیت الزم برای ذخیره ســازی 
در خراسان رضوی وجود ندارد. اگر ظرفیت الزم جهت 
واردات و ذخیره ســازی روغن در اســتان ایجاد شــود به 

زودی واردات روغن را نیز امکان پذیر خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: از مسئوالن حاضر در گمرک 
خواهشمندم تمام تالش خود را برای تسریع و تسهیل 
بایــد در  انجــام دهنــد.  بــه نحــو احســن  امــر واردات 
خراسان رضوی به احیای ظرفیت های موجود و شکوفا 

شدن اقتصاد به درستی پرداخته شود.
در ادامــه ایــن جلســه، حســن حســینی، رئیــس 
انجمــن صنفــی کارخانجــات آرد خراســان اظهــار کــرد: 
رسیدگی به مسائل و مشکالت در استانی مانند تهران 
با روش های بهتر و ســرعت بیشــتری صورت می گیرد، 
اما مشــکالت ســایر اســتان ها از جمله خراســان رضوی 
بــرای مســئوالن ذی ربــط، ماننــد تهــران در اولویت قرار 
نــدارد. در خراســان رضــوی بــرای توزیــع شــکر موانــع 
بــه توجــه  و دغدغه هــای گســترده ای وجــود دارد کــه 

مسئوالن نیازمند است. 

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیسفدراسیونصنایعغذاییبااشاره
بــهافزایــش6.۵برابریقیمتروغن،تصریح
کــردکهقیمتروغــندرنرخغذاهایآمادهو
ســاالدهاحدود2۰درصدتعیینکنندهاست؛
امااینافزایشنرخباعثریزش۵۰درصدی

فروشصنایعغذاییشد.
خبــری  نشســت  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
و  غذایــی  صنایــع  تشــکل های  فدراســیون 
کشــاورزی ایــران با حضــور امیررضــا ثابت  پی 
رئیس و محســن نقاشــی دبیر و دیگر اعضای 

هیات مدیره این فدراسیون  برگزار شد.
در ابتدای نشســت محسن نقاشی دبیر 
فدراســیون تشــکل های صنایــع غذایــی گفت: 
از ســال 9۳ فدراســیون فعالیــت خــود را آغاز 
کــرد و توانســت در ســال 96 جایــگاه خــود را 

پیدا کند.
چــون  صنایعــی  در  تولیــد  افــزود:  وی 
بــا   ..... و  خانگــی  لــوازم  کفــش،  پوشــاک، 
چالش هــای جــدی مواجــه شــده امــا صنایــع 
بــا وجــود مشــکالت  غذایــی توانســته اســت 
همچنان خود را سرپا نگه دارد. هدف ما این 
اســت کــه این صنعــت از لحــاظ کیفی و کمی 
رشــد کنــد تا زمینه های توســعه صــادرات این 

محصوالت را فراهم کنیم.
افــراد  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  نقاشــی 
ســودجو می خواهنــد رونــد تولید در کشــور را 
مختــل کننــد، خاطــر نشــان کرد: ســود برخی 
افــراد در واردات اســت از ایــن رو ایــن افــراد 
بــا تشــدید موانــع تولیــد در  راغــب هســتند 

کشور واردات را توجیه پذیر جلوه دهند.
بــه  اشــاره  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
تومانــی  ارز ۴2۰۰  کــه  اقتصــادی  ضربه هــای 
کــرد:  تصریــح  کــرد،  وارد  تولیدکننــدگان  بــه 
تولیدکننــدگان داخلــی بایــد بــا واردکنندگانی 
کــه ارز ۴2۰۰ تومانــی دریافت می کردند  وارد 
یــک رقابــت نابرابر شــوند. این رقابت دشــوار 
بود و باعث می شــد که تولیدکنندگان داخلی 

راضــی شــوند کــه محصــول نهایــی را بــا ضــرر 
عرضه کنند.

دبیــر فدراســیون صنایــع غذایی بــا بیان 
اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت گذاری 
دســتوری از ســوی دولت بی معناست، گفت: 
را حــذف و هزینه هــای  ارز ترجیحــی  دولــت 
ســایر مولفه هــای تولیــد از جملــه قیمت مواد 
اولیــه، ســوخت و .... را افزایــش داد امــا از 
ســوی دیگــر تولیدکننــدگان را مکلــف می کند 
کــه نــرخ محصــول نهایــی را افزایــش ندهنــد 
کــه در عمــل چنین مهمی غیرممکن و دشــوار 

است.

بخشخصوصیمخالف
درجقیمتتولیدکننده

برمحصوالتاست
ثابت پــی  امیررضــا  نشســت  ادامــه  در 
رئیس فدراســیون تشــکل های صنایع غذایی، 
گفت: تولیدکنندگان از ابتدا مخالف عملیاتی 
شدن مصوبه طرح درج قیمت تولیدکننده بر 
محصوالت بودند و برای اینکه زمینه های لغو 
ایــن طــرح را فراهم کنند با معاون اول رئیس 
جمهــور و بســیاری از نماینــدگان کمیســیون 
اقتصادی جلســه برگزار کردند؛ اما متاســفانه 
نتوانســتیم منعی بر عملیاتی کردن این طرح 
وضــع کنیــم. دولــت بــه نظر بخــش خصوصی 
چالش هــای  بــا  امــروز  و  نمی دهــد  اهمیــت 

پیشرو این طرح درگیر است.
بــه گفته ایــن فعال اقتصــادی؛ اگر طرح 
درج قیمــت تولیدکننــده بر محصــوالت ادامه 
داشته باشد در کمتر از ۱۰ سال فروشندگان 
خــرد چــون ســوپرمارکت داران از چرخه توزیع 
فروشــگاه های  اســتیالی  و  می شــوند  حــذف 
زنجیره ای بر شبکه توزیع تثبیت خواهد شد. 
و در این شــرایط این فروشــگاه ها هستند که 
تعیین می کنند در قفســه هایی این فروشگاه 

چــه محصولــی و بــا کــدام برنــد عرضــه شــود. 
بــدون تردیــد اولویــت فــروش ایــن فروشــگاه 

تولیدات محصوالت خود است.
رئیس فدراسیون صنایع غذایی با اشاره 
بــه افزایش 6.۵ برابری قیمت روغن، تصریح 
کــرد: قیمــت روغــن در نرخ غذاهایــی آماده و 
ســاالدها حدود 2۰ درصد تعیین کننده اســت 
)قیمــت روغــن در نــرخ ســس ها 2۰۰ درصــد 
تاثیــر گذار اســت( اما ایــن افزایش نرخ باعث 
ریزش ۵۰ درصدی فروش صنایع غذایی شد.
وی بــا اشــاره بــه دالیل کاهــش مصرف، 
افــزود: کمپین هــای نخریــدن و کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان باعث شد میزان تقاضا 
برای خرید حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
ثابت پی با بیان اینکه تولیدکنندگان به 
ســختی از بازار ســهم می گیرند، خاطر نشــان 
کــرد: در بــازار رقابتی چگونه یــک تولیدکننده 
بــدون اینکــه از کیفیــت محصول خــود بکاهد 
محصــول را در بــازار عرضــه می کنــد. تجربــه 
نشــان داده است قیمتی که بخش خصوصی 
بــرای محصــوالت تعییــن می کنــد بــه مراتــب 
از آنالیــز قیمــت دولــت کمتــر اســت و نــرخ 
تعیین شــده سازمان حمایت برای محصوالت 
حــدود 2۰ درصــد باالتــر از نرخــی اســت کــه 
تولیدکننــدگان بــرای حفــظ ســهم بــازار خــود 

برای محصوالت درج می کنند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیان اینکــه روند 
نســبت  مراتــب  بــه  صنــف  در  قیمت گــذاری 
میــزان  افــزود:  اســت،  آســان تر  صنعــت  بــه 
سرمایه گذاری و افراد شاغل در صنعت نسبت 
به صنف وســیع تر اســت اما روند قیمت گذاری 

در صنف آسان تر از صنعت است.
صنایــع  تشــکل های  فدراســیون  رئیــس 
غذایــی در پاســخ بــه اینکــه افزایــش نــرخ آرد 
و نان هــای صنعتی چه میزان قیمت محصول 
نهایــی را رو بــه جلــو بــرد؟ تاکیــد کــرد: قیمت 
روغــن، مــرغ، تخم مرغ ونان حدود ۴۰ درصد 

نــرخ محصــوالت را در صنایع غذایــی افزایش 
داد. نــرخ نــان از  2 هــزار تومــان بــه ۵ هــزار 
تومان رسید و اینگونه نرخ ساندویج 2۰ هزار 

تومانی ۳9 هزار تومان شد.
وی در پایان با بیان اینکه تعدیل نیروی 
انسانی بســیاری از هزینه های تولیدکنندگان 
را تقلیــل می دهــد، خاطــر نشــان کــرد: بــرای 
تولیدکنندگان کارخانه و نیروی انسانی مانند 
فرزندانش اســت از این رو تمام تالش خود را 
می کنیم که با وجود شــرایط ســخت نیروهای 

خود را حفظ کنیم.
در ادامــه نشســت حســن گرجــی عضــو 
هیــات مدیــره فدراســیون صنایــغ غذایــی بــا 
اشاره به خطر افتادن امنیت غذایی در جهان 
بعد از جنگ روسیه و اوکراین، گفت: روسیه 
و اوکرایــن 2۸ درصــد از گنــدم و ۴۰ درصــد 
از غــالت و دانه هــای روغنــی جهــان را تامیــن 
می کردنــد بعــد از اینکــه امــکان عرضــه ایــن 
محصــوالت از این کشــورها با اختــالل مواجه 
شد شاهد افزایش نرخ محصوالت غذایی در 
جهان هســتیم و قیمت شــکر از ۴۷۰ دالر در 

تن به ۷۰۰ دالر در تن رسیده است.
از سیســتم  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نخبگــی در بدنه دولت بهره نمی گیرد، افزود: 
جراحــی  در  نمی تواننــد  اتوبوســی  مدیــران 
اقتصــادی کمک رســان دولــت باشــند و بایــد 
در ایــن زمینــه از تــوان بخــش خصوصی بهره 

بیشتری گرفته شود.
در پایــان جلســه رســول قمالقــی عضــو 
هیــات مدیــره فدراســیون صنایــع غذایــی، بــا 
بیان اینکه در شــرایط فعلــی ضریب عملیاتی 
شــدن ایــده به اجــرا پایین آمده اســت، خاطر 
نگــران  مــن  فعلــی  شــرایط  در  کــرد:  نشــان 
جوانانــی هســتم که ایده های بکــر در اقتصاد 
دارنــد امــا توان اجرای آن را ندارند و بســیاری 
از کارگاه های خانگی در این جراحی اقتصادی 

حذف خواهند شد.    

درحــالحاضرباوجودمخالفتســتاد
تنظیــمبــازاردرافزایــشقیمــتمحصــوالت
کــم بــه تولیــدی واحدهــای گویــا شــوینده
فروشیرویآوردهاندتاازآنطریقبتوانند
بــهنوعــیافزایشقیمتهــارادرمحصوالت

خوداجراکنند.
به گزارش تســنیم، چند ماهی است که 
تولیدکننــدگان محصــوالت شــوینده بــه بهانه 
افزایــش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید 
درخواســت های متعــددی مبنــی بــر افزایــش 
قیمــت را به ســازمان حمایت ارســال کرده اند 
اما هنوز مجوزی مبنی بر افزایش قیمت ها را 

دریافت نکرده اند. 
در  اردیبهشــت   2۸ در  وجــود  ایــن  بــا 

فضای مجازی نامه ای از ســوی انجمن صنایع 
شــوینده منتشــر شــد کــه نشــان از افزایــش 
قیمــت محصــوالت ایــن صنعــت از ۵۰ تــا ۸۰ 
درصد داشت. در آن مقطع یک مقام آگاه در 
ســتاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خواند 
در خصــوص  بحثــی  تاکنــون هیــچ  گفــت:  و 
قیمت هــای جدید محصوالت صنایع شــوینده 
نشــده اســت و هر گونه افزایش قیمت بدون 

مجوز ممنوع است.
بــدون  شــده  منتشــر  نامــه  افــزود:  وی 
تاریــخ، امضــا و مهــر اســت و به نظــر می رســد 
ناشــی از فضاســازی برخــی اعضــای انجمــن و 

برای دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.
چند روز بعد با وجود عدم ابالغ رســمی 

مصوبــه ســازمان حمایــت، بختیــار علم بیگــی 
آرایــش  و  شــوینده  صنایــع  انجمــن  رئیــس 
بهداشــتی بــار دیگــر ادعــا  کــرد  کــه ســازمان 
حمایــت بــا افزایش 2۵ تــا ۴۰ درصدی قیمت 
صنایع شــوینده و آرایشــی بهداشتی موافقت 

کرده است.
انتشــار اخبارهــای نادرســت و التهابــات 
بــازار در نهایــت باعــث شــد تــا وزیــر صنعــت 
در ایــن خصــوص اعــالم کنــد: انجمــن صنایــع 
شــوینده در اعــالم افزایــش قیمــت کاال هــای 
افزایــش  بــا  فقــط  زیــرا  کــرد،  اشــتباه  خــود 
قیمــت برخــی کاال هــا موافقــت شــده بــود که 
صنایع شــوینده در این گــروه قرار ندارد. باید 
تولیدکنندگان قیمت ها را به قبل برگردانند.

در حــال حاضــر با وجود مخالفت ســتاد 
تنظیــم بــازار در افزایــش قیمــت محصــوالت 
کــم  بــه  تولیــدی  واحدهــای  گویــا  شــوینده 
فروشــی روی آورده اند تــا از آن طریق بتوانند 
بــه نوعــی افزایــش قیمت هــا را در محصوالت 

خود اجرا کنند.
مشــاهدات بــازار نشــان می دهــد کمبود 
شــوینده  محصــوالت  فروشــی  کــم  و  عرضــه 
در بــازار بــه وجــود آمــده و همیــن امــر باعــث 
نارضایتی مصرف کنندگان شده است. به نظر 
می رســد بــرای جلوگیری از این گونــه اقدامات 
بایــد واحــد هــای نظارتــی ورود پیدا کــرده و با 
این گونــه اقدامــات خودســرانه تولیدکنندگان 

برخورد الزم صورت گیرد.

اتــاق موبایــل واردکننــدگان انجمــن دبیــر
بازرگانــیبــاتاکیــدبربازگشــتآرامشبــهبازار
موبایلگفتکهبااحتسابذخیرهدستگاههای
در کاال فراوانــی قبــل، ماههــای روشننشــده
ســطحعرضهکامامشــهوداستوجاینگرانی

وجودندارد.
امیر اسحاقی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
بــه متعادل شــدن عرضه و تقاضــا در بازار گفت: 
بــا توجــه بــه میزان ثبت ســفارش  و تخصیص ارز 
قابــل توجه برای واردات آتی، برنامه ریزی الزم از 
سوی بازرگانان جهت تامین نیاز بازار در ماه های 

آینــده بــا همــکاری وزارت صمــت و بانــک مرکــزی 
صــورت گرفتــه اســت. همچنین جهــت جلوگیری 
از سوءاســتفاده از واردات رویه مســافری آیفون 
از هرگونه ســفته بازی، تالش  و اقدامات جدی از 

سوی نهادهای متولی صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: در مــورد کاالهــای بــاالی 6۰۰ 
دالر بــا توجــه بــه رفــع مشــکالت ســامانه ای و رفع 
احتمــال ممنوعیــت دائمی واردات، شــاهد کاهش 
قیمــت و بازگشــت آرامــش بــه بــازار و جلوگیری از 

سوداگری و سفته بازی در بازار هستیم.
اتــاق  موبایــل  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 

بازرگانــی ضمــن عــادی دانســتن وضعیــت تامیــن و 
عرضه در بازار موبایل، از واردات بیش از 2 میلیون 
و 2۴۰ هــزار دســتگاه موبایــل بــه کشــور از ابتــدای 
سال جاری تا پایان اردیبهشت خبر داد و تاکید کرد 
کــه بــا احتســاب ذخیره دســتگاه های روشن نشــده 
ماه هــای قبــل، فراوانــی کاال در ســطح عرضه کامال 

مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد.
اســحاقی گفــت: از ابتــدای ســال جــاری بــا 
افزایــش واردات از طریــق رویه مســافری روبروی 
بودیــم؛ تــا جایی که در فروردین تعداد 2۴ هزارو 
 ۱6۰ هــزار   ۳۷ اردیبهشــت  در  و  دســتگاه   ۵۴۰

دســتگاه موبایــل آیفــون از طریــق رویه مســافری 
وارد کشــور شــد. ایــن در حالیســت کــه واردات 
قانونــی ایــن برند از ســوی شــرکت ها طــی دو ماه 

اخیر تا سه برابر کاهش داشته است.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تصمیــم 
و برنامه ریــزی دولــت و وزارت صمــت بــرای حفــظ 
آرامــش بــازار و با تامین ارز تخصیص های موجود، 
پیش بینی می شود در ماه های آتی نیاز بازار به طور 
کامــل بــا واردات تجــاری برطــرف شــود و اقدامــات 
ســفته بازی و التهاب آور سوءاســتفاده کنندگان از 

رویه واردات مسافری به سنگ خواهد خورد.

وی افــزود: می تــوان بــا تعامــل و همــکاری 
صمــت،  وزارت  و  خصوصــی  بخــش  بیــن 
راهکارهــای مفیــدی را در حــوزه افزایــش نظــارت 
سیســتمی بــر زنجیــره واردات و توزیــع موبایــل و 
برنامه ریــزی بــرای تامیــن منظم و مــورد نیاز بازار 
بــا درنظرگرفتــن مالحظات صرفه جویــی در منابع 
ارزی و حفــظ آرامــش دائمی بازار تبیین و تدوین 
کــرد. در همیــن راســتا سیاســت گذاری الزم در 
صمــت  وزارت  ســیم کارت خور  تجهیــزات  کمیتــه 
بــا حضــور ذی نفعــان دولتی و خصوصــی به زودی 

صورت خواهد گرفت.

بازگشتآرامشبهبازارموبایل

شگردجدیدتولیدکنندگانشویندهبرایافزایشقیمتها

فروشصنایعغذایی

درصدی۵۰کاهش
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 20 - 1401/3 ت 

) نوبت اول (
و  ایاب  انجام خدمات   " ایران در نظر دارد  تولید مواد معدنی  و  تهیه       شرکت 
ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع فروکروم جغتای " را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2001001028000014 
و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع 
)واریز نقدی  ریال   ) میلیون  میلیارد و صد  ) یک  ریال  به مبلغ 1،100،000،000  کار( 
یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح 
 17 ساعت  تا  سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت  و  مورخ 1401/03/02 
مورخ 1401/03/11 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1401/03/21 
و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ 1401/03/22 برگزار می گردد. 
عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
یا به آدرس  الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد 1456 تماس حاصل نمایند و 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

عوارض صادراتی ۵ محصول 
کشاورزی برداشته شد

وزیــر جهــاد کشــاورزی از رفــع عــوارض صادراتــی 
برخی از محصوالت خبر داد.

به گزارش ایســنا ســید جواد ســاداتی نژاد با اشاره 
بــه جلســه ســتاد تنظیم بــازار، گفت:  با توجــه به مازاد 
تولیــد تخــم مــرغ، مــرغ، شــیر خشــک، خامــه و چربــی 

عوارض صادراتی این محصوالت برداشته شده است.
وی ادامــه داد: در بحــث تولیــد مــازاد احتمالــی در 
تولیــد مــرغ و تخــم مــرغ، شــرکت پشــتیبانی دام از این 

هفته  خرید را آغاز کرده است.
وزیــر جهادکشــاورزی با بیان این کــه روزانه حدود 
یــک هــزار تــن خرید مــازاد مــرغ وجــود دارد، گفت: این 
محصول پس از خریداری جهت ذخایر منجمد می شود. 
همچنیــن در تخــم مــرغ نیــز ذخیره ســازی آغــاز شــده و 
شــرکت پشــتیبانی دام خریــد در ایــن زمینــه را انجــام 

می دهد.
ســاداتی نژاد اضافــه کــرد: تســهیالت مناســبی در 
صنعــت طیــور بــرای تامیــن نهاده هــای دامــی کــه روی 
ســامانه بــازارگاه بارگــذاری شــده در نظــر گرفتــه شــده 
اســت، بــرای ایــن کــه تولیدکننــدگان بتواننــد بــه راحتی 
نهاده های دامی مورد نظر خود را تامین کنند۵۰ درصد  
نهاده در ســامانه بازارگاه توســط بانک کشاورزی تامین 

مالی می شود.
بــا  شــده  انجــام  مذاکــرات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
واردکنندگان نهاده های دامی، تصریح کرد:  با مذاکراتی 
کــه بــا واردکننــدگان نهاده هــای دامــی انجام شــده، ۵۰ 
درصد به صورت اعتباری به صنعت طیور داده می شود 
کــه تولیدکننــدگان می توانند از این ظرفیت ایجاد شــده 

استفاده کنند.
طــرح  اجــرای  بــر  تاکیــد  بــا  وزیــر جهادکشــاورزی 
تولیدکننده هــا،  از  حمایــت  و  یارانه هــا  مردمی ســازی 
تصریــح کــرد: بــا تمــام تــوان در کنــار  تولیدکننــدگان 
هســتیم که دغدغه  از این بابت وجود نداشــته باشــد و 

امیدواریم پایداری استمرار تولید ادامه پیدا  کند. 

صرف ۲۷۴۱ میلیارد ریال 
بیشتر برای عملیات 

اکتشاف در سال گذشته
براســاس آمــار وزارت صنعت، معــدن و تجارت از 
عملکرد یکساله ۱۴۰۰، در سالی که گذشت مجوزهای 
میــزان  و  معــدن و صنایــع معدنــی  صــادره در حــوزه 
بهره بــرداری  پروانــه  واســطه  بــه  معــادن  در  اشــتغال 
کاهــش قابــل توجهــی نســبت بــه ســال پیــش از آن 
داشته است؛ از سوی دیگر اما هزینه های صرف شده 
بــه جهــت اکتشــاف رشــد بالغ بــر ۱۷۵ درصدی داشــته 
و ۲۷۴۱ میلیــارد ریــال بیشــتر هزینــه شــده و ایــن در 
حالیســت کــه صدور پروانه اکتشــاف تنها هفت درصد 

افزایش داشته است.
طبــق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۱۲ 
ماهه ســال ۱۴۰۰ از میزان صدور گواهی کشــف، پروانه 
بهره بــرداری و میــزان اشــتغال در معــادن بــه واســطه 
پروانه بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
کاســته شــده اســت. امــا هزینــه صــرف شــده بــه جهت 
عملیات اکتشاف افزایش ۱۷۵.۱ درصدی و میزان صدور 
پروانه اکتشاف افزایش هفت درصدی را ثبت کرده اند.
در مجمــوع ســالی کــه گذشــت ۱۰۹۵ فقــره پروانه 
اکتشاف صادر شده که ۷۲ فقره بیشتر از میزان صدور 
آن در هشــت ماهه نخســت ســال ۱۳۹۹) ۱۰۲۳ فقره( 

است و رشد هفت درصدی داشته است.
همچنین طی یکســاله ۱۴۰۰ میزان گواهی کشــف 
معــادن صــادر شــده ۴۸۶ فقــره ثبــت شــده اســت کــه 
نســبت به ۵۳۷ فقره صادر شــده در مدت مشابه سال 

۱۳۹۹ حدودا ۹.۵ درصد افت را تجربه کرده است.
پروانــه  صــدور  در  صمــت،  وزارت  آمــار  طبــق 
بهره بــرداری تــا پایــان اســفند ۱۴۰۰ نســبت بــه مدت ۱۲ 
ماهه سال ۱۳۹۹ بیشترین افت صدور مجوز مربوط به 
پروانه بهره برداری است که با کاهش ۱۸.۳  درصدی از 

۶۸۴ فقره به ۵۵۹ فقره رسیده است.  
عــالوه بــر مجوزهــای معدنــی، میــزان اشــتغال بــه 
واســطه صدور پروانه های بهره برداری نیز نســبت به ۱۲ 
ماهه ۱۳۹۹ افت ۱۷.۹ درصدی داشــته اســت. در حالی 
کــه از ابتــدای فروردیــن ۱۳۹۹ تــا پایــان آن، ۵۵۷۰ نفر 
مشغول بوده اند، این تعداد در سال گذشته ۴۵۷۱ نفر 

کاهش یافته است.
در مقابــل امــا ســرمایه صــرف شــده بــرای عملیات 
اکتشــاف طی ۱۲ ماه ۱۴۰۰ نســبت به ســال پیش از آن 

۱۷۵.۱ درصد افزایش یافته است.
سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که 
معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف است، 
در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۳۰۶ میلیارد ریال ثبت شده 
است. این در حالی است که در مدت سال پیش از آن 

)۱۲ ماهه ۱۳۹۹( ۱۵۶۵ میلیارد ریال صرف شده بود.
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سمند و تیبا از فهرست 
تمدید اعتبار سازمان 

استاندارد حذف شدند
سازمان ملی استاندارد، دو خودروی سمند و تیبا 

را از فهرست تمدید اعتبار حذف کرد.
بــه گــزارش ایســنا، مصطفــی آجورلــو، سرپرســت 
اداره کل روابــط عمومــی ســازمان ملــی اســتاندارد، در 
توئیتــر اعــالم کــرده کــه »ســمند«، »تیبا یــک« و »تیبا 
دو« بــه دلیــل عیــوب پرتکــرار ایمنــی عملکــرد، از ســوی 
دفتــر تخصصــی صنایــع فلــزی ســازمان ملی اســتاندارد 

ایران، از فهرست تمدید اعتبار حذف شدند.

تامین ٣٠ درصد از نقدینگی 
مورد نیاز واحدهای 

مرغداری از سوی دولت
بــه گفته مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغداران 
نیــاز  مــورد  نقدینگــی  از  درصــد   ۳٠ تامیــن  گوشــتی، 
واحدهــا در قالــب  تســهیالت بانکــی بــه تنهایــی بــرای 
عبور از دوران گذار از حذف ارز ترجیحی کافی نیست.
حبیب اســدهللا نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراســری 
مرغــداران در گفت وگــو با مهر با اشــاره بــه اینکه دولت 
برای حمایت از صنعت مرغداری ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی در نظر گرفته است، گفت: نرخ 
بهــره ایــن تســهیالت بــرای واحدهــای کمتــر از ۳۰ هــزار 
قطعــه ۱۰ درصــد، بــرای واحدهــای بیــن ۳۰ تــا ۵۰ هزار 
قطعــه ۱۲ درصــد و بــرای بیــش از ۵۰ هــزار قطعــه ۱۴ 
درصد است. به عبارتی دولت ۴ تا ۸ درصد سود بانکی 

این تسهیالت را تقبل کرده است.
وی اضافــه کــرد: همچنین در قالب طرح آرین کارت 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با سود ۴ درصد برای حمایت از 

تولید الین آرین به مرغداران اعطا می شود.
اسدهللا نژاد تأکید کرد: همه بانک ها موظف شده اند 
بــدون در نظــر گرفتــن وام های دریافتی قبلــی، بدهی ها، 
معوقات و اســتعالم چک برگشــتی، این تســهیالت را در 
اختیــار تولیدکننــدگان قــرار دهنــد تــا واحدهــا بتوانند در 

اسرع وقت وام مورد نیاز خود را دریافت کنند.
مدیــر عامــل اتحادیه سراســری مرغداران با اشــاره 
بــه اینکــه این اقدام دولت منجر به جلوگیری از کشــتار 
مرغ هــا و جوجه ریــزی نکــردن بــه موقــع خواهــد شــد، 
گفــت: به اعتقاد بنده این شــیوه می تواند برای حمایت 

از تولید بسیار مؤثر باشد اما کافی نیست.
از  تامیــن ۳٠ درصــد  کــه  چــرا  کــرد:  وی تصریــح 
نقدینگــی مــورد نیــاز واحدها در قالب تســهیالت بانکی 
ارز  حــذف  از  گــذار  دوران  از  عبــور  بــرای  تنهایــی  بــه 
ترجیحــی کافــی نیســت و دولــت باید برای زیــان ندیدن 
تولیدکننــدگان اطمینــان خاطــر ایجــاد و اقدامــات الزم 
را بــه عمــل آورد کــه ایــن اتحادیــه پیشــنهاداتی را بدین 

منظور برای وزیر جهاد ارسال می کند.

شرط پوتین برای ازسرگیری 
صادرات غالت

رئیس جمهوری روسیه شرط از سرگیری صادرات 
غالت و کودهای شــیمیایی را برداشــته شدن تحریم ها 

علیه این کشور اعالم کرد.
به گــزارش تســنیم بــه نقــل از بلومبــرگ، والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهــوری روســیه بــا توجــه بــه افزایــش 
نگرانــی جهانــی در مورد کمبود غذا و باال رفتن قیمت ها 
کشــورش  علیــه  تحریم هــا  درصورتی کــه  کــرد  اعــالم 
برداشــته شــود، صادرات غــالت و کودهای شــیمیایی از 

سر گرفته خواهد شد.
پوتین مشخص نکرد تنها به صادرات روسیه اشاره 
دارد یا این شرط صادرات اوکراین را هم که به خاطر بسته 
شــدن بنادر توســط مســکو از اواخر فوریه، متوقف شــده 
بــا  آمریــکا و متحدانــش  این کــه  دربرمی گیــرد. احتمــال 
برداشتن تحریم های شدید علیه روسیه به خاطر حمله به 

اوکراین موافقت کنند بسیار کم است.
پوتین این اظهارات را در یک مکالمه تلفنی در روز 

پنجشنبه با ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا بیان کرد.
پوتیــن در گفت وگــو بــا دراگــی بــا اشــاره بــه بدتــر 
شــدن شــرایط عرضه مواد غذایی در دنیا به خاطر اعمال 
تحریم های غربی علیه روســیه گفت مســکو تمایل دارد 
بــه رفــع ایــن بحــران غذائــی از طریــق صــادرات غــالت و 
کودهــای شــیمیایی کمــک کنــد، امــا تنهــا به شــرطی که 

تحریم های سیاسی علیه این کشور برداشته شود .
آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه در 
ایــن هفتــه اعالم کرده بــود مقصر توقف صادرات غالت 
اوکرایــن اســت چــون بنــادر را مین گــذاری کرده اســت. 
اوکرایــن بــا رد ایــن اتهــام اعــالم کــرد مســکو مانــع لنگر 
انداختن کشــتی ها می شــود و ذخایر غالت را از مناطق 

اشغال  شده می رباید.
روســیه  اقدامــات  گفــت:  کاخ ســفید  ســخنگوی   
گرسنگی را در جهان افزایش می دهد. اوکراین قبل از آغاز 
جنــگ یکــی از تامین کننــدگان اصلی گنــدم، ذرت و روغن 
آفتاب گردان به سایر کشورها مخصوصاً کشورهای فقیرتر 
آفریقای شــمالی بود. غالت در حال حاضر در ســیلوهای 

اکراین انبار شده و امکان انتقال آن وجود ندارد.
به دنبــال  لیتوانــی  و  اســتونی  ماننــد  کشــورهایی 
سیستمی هستند که کشتی های حامل غالت در دریای 
ســیاه توســط ناوهــای جنگــی کشــورهای متحــد بــرای 
گرفتن محموله های غالت اوکراین اســکورت شــوند. اما 
این کار مستلزم پاک سازی بنادر از مین و اجازه روسیه 

برای عبور این کشتی هاست.
در بیانیــه کاخ کرملیــن آمده اســت دراگــی و پوتین 
در مــورد اقدامــات روســیه بــرای اطمینان از صــادرات از 
بنادر اوکراین گفت وگو کرده اند. وزارت دفاع روسیه در 
روز چهارشــنبه اعالم کرد: ۲ مســیردریایی بشردوستانه 

را به بنادر دریای سیاه و دریای آزوف باز می کند.
اوکرایــن ضمانتی می خواهد تا نیروهای روســیه از 

این مسیر برای حمله به شهر استفاده نکنند.
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بــا تغییــر رســمی مبنــای ارزی محاســبه 
حقــوق ورودی، فعــال اجرای سیســتمی آن تا 
آماده ســازی سامانه و بارگذاری کد تعرفه به 
صــورت دســتی انجام می شــود. گمرک اعالم 
کرده که احتماال تا شنبه )۷ خرداد(، سامانه 
گمــرک آمــاده اجرای سیســتمی تغییر حقوق 

ورودی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از سوم خرداد، گمرک 

محاســباتی  مبنــای  تغییــر  بخشــنامه  ایــران 
حقوق ورودی و جزئیات تکلیف قانون بودجه 
در تبصــره ۷ را بــه گمرک هــای اجرایــی ابــالغ 
کرد که در اهم آن تغییر نرخ ارز محاســباتی 
ارزش کاالی وارداتــی در حقــوق ورودی قــرار 
نــرخ ســامانه  بــه  از ۴۲۰۰ تومــان  داشــت و 
معامــالت الکترونیــک کــه نرخــی نزدیــک بــه 
بازار اســت، افزایش پیدا کرد. بر این اســاس 

عمــال ارز ۴۲۰۰ تومانــی کــه از ســال ۱۳۹۷ 
وارد محاسبات حقوق واردات شده بود، کنار 
رفت. اما آنچه که در ادامه مطرح شــد آماده 
نبــودن ســامانه گمرک برای اجرای سیســتمی 

تغییر مبنای ارزی حقوق ورودی بود.
وکیلــی، مدیــرکل دفتــر واردات و مناطق 
آزاد گمــرک در توضیحــی کــه در ایــن رابطــه 
ارائــه کــرده، ایــن امــر را بــا توجــه بــه ضرورت 

آماده سازی سیستمی برای تعییر مبنا و زمان 
چنــد روزه بــرای آن، طبیعــی دانســته و گفته 
اســت که به هر حال بخشنامه هیات وزیران 
ابتــدای  از  بازرگانــی  مــورد کاهــش ســود  در 
ســال بــه گمــرک ابالغ نشــده بوده کــه اجرای 
آن از ســمت گمرک تاکنون زمان برده باشــد. 
اردیبهشــت   ۱۷ در  بازرگانــی  ســود  کاهــش 
تصویــب و ۲۴ ایــن ماه نیز ابالغ شــده اســت 
کــه در ادامــه به گمرک های اجرایی ابالغ شــد 
و قبــل از آن نمی توانســتیم تغییــر نــرخ ارز را 

اجرایی کنیم .
وی همچنیــن گفتــه کــه از ســوم خــرداد 
که بخشــنامه دفتــر واردات به گمرک ها ابالغ 
شــده اســت، تغییــر مبنــای حقــوق ورودی در 
حــال اجراســت ولــی بــا توجه بــه اینکــه هنوز 
سیســتم بــه طــور کامــل آماده نشــده اســت، 
در بخش هایــی بــه جــای اینکــه ماخــذ حقــوق 
ورودی سیســتمی باشــد، فعــال دســتی وارد 
می شــود ولی این روال چندان طول نخواهد 

کشید.
وکیلــی ایــن را هــم گفــت که بــا دریافت 
بارگــذاری  و  واردات   دفتــر  از  تعرفه هــا  کــد 
در ســامانه حقــوق گمرکــی، بــه احتمــال زیــاد 
تــا امروز )شــنبه( ســامانه گمرک کامــال آماده 
بــوده و تمــام فرایند حقــوق ورودی به صورت 

سیستمی انجام خواهد شد.
در این رابطه یادآور می شود که با حذف 
ارز ۴۲۰۰ از محاســبات حقوق ورودی گمرک، 
نــرخ روز ســامانه مبــادالت الکترونیــک که در 
تارنمــای Fxmarketrate.cbi.ir بانــک مرکــزی 
هــر روز قابــل مشــاهده اســت، در ســامانه 
گمــرک نیــز اعمال خواهد شــد که این نرخ  از 
۹ صبــح هــر روز تــا ۹ صبــح اولیــن روز کاری 

یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر است.

شــد  مقــرر  جهــاد،  وزیــر  موافقــت  بــا 
 ۲۱ تاریــخ  تــا  کــه  گوشــتی  مرغداری هــای  تــا 
اردیبهشــت اقــدام بــه خریــد نهــاده کرده اند، 
نهاده هــای خــود را با قیمــت یارانه ای دریافت 

کنند.
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
وزیــر  معــاون  دماوندی نــژاد،  حســین 
جهادکشــاورزی با بیان اینکه این امر منجر به 
کاهــش هزینه هــای مرغداران می شــود، اظهار 
کرد: شــرکت پشــتیبانی امور دام مکلف شــده 
تــا ۱۰۰ هــزار تــن ذرت و ۴۰ هــزار تــن کنجالــه 
ریالــی  قیمــت  بــه  واردکننــده  تجــار  از  ســویا 
خریــداری و بــا عقد قــراردادی، نهــاده مدت دار 
در اختیار مرغداران قرار دهد، اگر تقاضا برای 
این امر افزایش یابد مقدار نهاده ها را افزایش 

خواهیم داد.

اعتبــار ۲۰  تخصیــص  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هــزار میلیــارد تومانی به دامــداران و مرغداران 
کشــور، خاطرنشــان کــرد: تاکنــون ۱۶ هــزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان آماده شــده و شــعب بانک  
کشــاورزی سراســر کشور نیز مکلف هستند تا 
سرعت اعطای تسهیالت را افزایش دهند و در 
کوتاه ترین زمان ممکن، تسهیالت را در اختیار 

دامــداران و مرغداران متقاضی قرار دهند.
کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  دماوندی نــژاد 
قیمــت جوجــه یــک روزه در کشــور نیــز گفــت: 
برنامه ریــزی بــرای صادرات جوجــه یک روزه به 
تعــداد ۱۰ میلیــون قطعــه در دســتور کار قــرار 

گرفته است.
طــرح  اصالحــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هدفمندســازی یارانه هــا، ادامــه  داد: هرســاله 
در اردیبهشــت مــاه شــاهد آرام شــدن بــازار و 

کاهش تقاضا هستیم و امسال نیز تقارن این 
مــاه بــا اتمام مــاه رمضــان و اصالحــات موجود 
باعــث شــد تــا کاهش تقاضا بیشــتر به چشــم 

بیاید اما این کاهش قطعاً مقطعی است.
جهــاد  وزارت  دامــی  تولیــدات  معــاون 
کشــاورزی در خصــوص طــرح تولیــد قــراردادی 
اجــرای  گفــت:  نیــز  کشــور  در  قرمــز  گوشــت 
ایــن طــرح در دوره خشکســالی کنونــی، بهبود 
روســتایی،  ســنگین  دام  تامیــن  وضعیــت 
برنامه ریــزی بــرای تولیــد، ایجــاد تعــادل بیــن 
عرضه و تقاضا و بی نیاز کردن کشور از واردات 

را به همراه خواهد داشت.
وی بــا بیــان ایــن کــه اجــرای طــرح تولیــد 
بهبــود  و  کیفیــت  ارتقــای  باعــث  قــراردادی 
راندمــان الشــه گوشــت قرمــز می شــود، ادامــه 
داد: شــرکت پشــتیبانی امــور دام اصلی تریــن 

حامی اجرای این طرح اســت و اگر بتوانیم در 
اجرای آن موفق شــویم، صادرات گوشــت قرمز 

از کشور را در دستور کار قرار خواهیم داد.
یــک  ایــران  کــرد:  تصریــح  دماوندی نــژاد 
کشــور دامپروری بوده و دارای ظرفیت بســیار 
باالیــی در حــوزه منابــع اســت و نبایــد نیازمنــد 
واردات گوشــت از هــزاران کیلومتر آن طرف تر 

باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: باید بــا برنامه ریزی هایی 
وضعیتی فراهم شود تا کیفیت زیرساخت های 
فیزیکــی دامپــروری و ملــک بــرای دام افزایــش 
یابد و دامداری سنتی به سمت صنعتی برود و 
با انجام کارهای تلفیقی و تکنیکی نیز بتوانیم 
اصــالح نــژاد ســویه های بومــی و تولیــد دام در 
تمامــی دوره هــا حتــی در فصــل جفت گیــری را 

مدیریت کنیم.

بنابر اعالم مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی 
در  زنــده  دام  تمــام شــده  قیمــت  دام،  امــور 
ایران نســبت به کشــورهای همســایه از جمله 
هــدف  بــا  ایــن رو  از  اســت  باالتــر  پاکســتان 
حمایت از مصرف کنندگان، واردات دام انجام 

می شود.
 بــه گــزارش ایلنا؛ دامداران واردات دام را 
به مثابه تیشه ای بر ریشه تولید دام در کشور 
قلمــداد می کننــد کــه منافــع حاصــل از واردات 
آن بــر جیــب یــک عــده ســودجو و دالل می رود 
و در نهایــت مصرف کننــده نهایــی نمی توانــد بــا 
نــرخ مناســب گوشــت قرمــز را خریــداری کنــد. 
این در حالیست که به زعم مخالفت های جدی 
فعاالن این حوزه، شــرکت پشــتیبانی امور دام 
بــرای تنظیــم ایــن بازار در بیشــتر فصول ســال 

مبادرت به واردات دام می کند.
شــرکت  مدیرعامــل  ســالمی  حســین 
پشــتیبانی امــور دام در گفت وگــو بــا ایلنــا، در 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا برنامــه ای برای 
واردات دام زنــده از پاکســتان داریــد، گفــت: 

تصمیم به واردات گوشت و دام زنده داریم اما 
هنوز عملیاتی نشده است.

بررســی های  آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اقتصــادی بــرای واردات گوشــت، تصریــح کــرد: 
شــرکت پشــتیبانی امور دام برای تامین ذخایر 
دام  واردات  بــه  اقــدام  همــواره  اســتراتژیک 
می کند. اما در سال جدید وارداتی انجام نشده 

و خریدها مربوط به سال گذشته است.
مدیرعامــل پشــتیبانی امــور دام با اشــاره 
گفــت:  داخلــی،  تولیــد  از  حمایــت  لــزوم  بــه 
قیمــت تمــام شــده دام زنــده در ایــران نســبت 
پاکســتان  جملــه  از  همســایه  کشــورهای  بــه 
از  حمایــت  باهــدف  ایــن رو  از  اســت  باالتــر 

مصرف کنندگان واردات دام انجام می شود.
ایــن مقــام مســئول؛ در حــال  بــه گفتــه 
حاضــر کمبــودی در زمینــه ذخایــر اســتراتژیک 
نــدارد و  امــور دام وجــود  ســازمان پشــتیبانی 
این ســازمان گوشــت گوساله کیلویی ۱۱۵ هزار 
تومــان و گوشــت گوســفند کیلویــی ۱۰۰ هــزار 
تومــان را در میادیــن میــوه و تره بار و واحدهای 

صنفی توزیع می کند.
گوشــت های  گفــت:  پایــان  در  ســالمی 
منجمــد موجــود در بــازار تولیــد داخــل و خــارج 

کشور هستند.
 همچنیــن در ایــن رابطــه افشــین صــدر 
دام  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل  دادرس 
ســبک، در پاســخ به این پرســش که خبرهایی 
مبنــی بــر واردات دام زنــده از پاکســتان بــرای 
تنظیم بازار گوشــت قرمز به گوش می رســد به 
نظر شــما آیا این واردات می تواند بازار گوشــت 
را متعــادل کنــد، گفــت: سال هاســت کــه ورود 
دام زنــده از پاکســتان بــه ایران به  دلیل رعایت 
نکردن شرایط بهداشتی در پرورش دام در این 

کشور ممنوع بود.
وی بــا اشــاره بــه بیــم انتقــال بیمــاری  از 
دام هــای پاکســتانی بــه دام و انســان در ایران، 
تاکیــد کــرد: در یــک مقطــع کوتــاه اجــازه ورود 
بلوچســتان  و  بــه سیســتان  پاکســتان  از  دام 
داده شــد که در همان اســتان کشتار و گوشت 
استحصال شده از آن در کشور توزیع می شد.

در  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
شــرایط فعلــی دامــداران داخلی بــا چالش های 
جــدی مواجه هســتند از ایــن رو بهتر بود وزارت 
کشــاورزی همزمان که بــه فکر مصرف کنندگان 
و  مشــکالت  حــل  بــرای  نیــز  راهــکاری  اســت 
درگیــر  آنهــا  بــا  تولیدکننــدگان  کــه  مصائبــی 

هستند می اندیشید.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک با 
اســتناد بــه آمــار مدیر ســازمان پشــتیبانی امور 
دام تهران، افزود: بنا به آمار سازمان پشتیبانی 
امور دام روزانه ۶۰ تن گوشت وارداتی به بازار 
تزریق می شود، اینجا این پرسش مطرح است 
کــه چــرا بــا وجــود عرضــه ایــن حجم از گوشــت 
منجمــد درعمــل شــاهد تعادل در نرخ گوشــت 
در بازار نیستیم از این رو مسئوالن برای کنترل 

بازار باید چاره بیاندیشند.
وی در پایــان تصریح کــرد: بازار با واردات 
تنظیــم نمی شــود، بایــد بــر عوامــل آن نظــارت 
کنیــم و مانــع دالل بازی ها در عرضه گوشــت با 

قیمت های غیر واقعی شویم.
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یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس 
شــورای اســالمی، تاکید کرد کــه بیش از ۸۵ 
درصــد منابع آبی کشــور در حوزه کشــاورزی 
بــه مصــرف مــی رســد در حالــی کــه امــروز 
صنعــت  در  نوینــی  تجهیــزات  و  تکنولــوژی 
کشــاورزی دنیا ظهور کــرده که مصرف آب را 

به شدت کاهش می دهد.
اقبــال شــاکری در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت مدیریــت مصــرف آب 
کــرد:  اظهــار  کشــاورزی،  حــوزه  در  ویــژه  بــه 
در  را  متعــددی  عمــران جلســات  کمیســیون 
زمینه مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی 
با حضور وزرای نیرو و کشــاورزی برگزار کرده 
اســت. در شــرایط کنونی بیشــترین تمرکز در 
سیاست گذاری های این حوزه بر روی ساخت 
ســدهای جدیــد اســت کــه تحقــق آنهــا مالــی 

محور است.
مــا  می رســد  نظــر  بــه  داد:  ادامــه  وی 

نمی توانیــم ســالیان ســال ایــن رونــد را ادامــه 
دهیــم چراکــه وضــع مالــی کشــور ایــن اجــازه 
را بــه مــا نمی دهد که در سیاســت گذاری های 
خــود بــر ایــن حــوزه متمرکــز شــویم. از ســوی 
دیگر بنظر می رسد طی کردن این مسیر فقط 
برای سلب مسئولیت است تا عده ای بگویند 

به دلیل کمبود منابع دچار مشکل هستیم.
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی، تصریح کرد: همه این موارد ایجاب 
می کنــد تــا ما به فکر راهکارهــای دیگری برای 
مدیریــت منابــع آبی کشــور باشــیم. تغییر در 
الگوی مصرف آب از یک ســو و اصالح شــبکه 
و اســتفاده از تجهیــزات نویــن از طــرف دیگــر 
می توانــد نقش موثری در مدیریت منابع آبی 
کشــور داشــته باشــد که ما در این ســه حوزه 

دچار عقب ماندگی هستیم.
ایــن عضــو  کمیســیون عمــران مجلــس 
تاکید کرد: باید یک گام بلند برای بروزرسانی 

سیســتم کشــاورزی کشــور و مدیریت مصرف 
آب در ایــن حــوزه برداشــته شــود کــه صرفا با 

صدور بخشنامه تحقق نخواهد یافت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا صــدور بخشــنامه 
بــه  کشــور  کشــاورزی  دســتورالعمل،  و 
اســتانداردهای جهانی نخواهد رسید، تصریح 
کــرد: پیشــرفت چشــمگیری در حــوزه آبیــاری 
زمین هــای کشــاورزی در دنیــا رقــم خــورده و 
فناوری هــای عجیبــی وارد میــدان شــده که به 
شــکل قابــل توجهــی مصــرف آب را در ایــن 
حــوزه کاهــش می دهد کــه ما نیز بایــد از این 

فناوری ها استفاده کنیم.
ســوی  از  گفــت:  پایــان  در  شــاکری 
دیگــر اصــالح شــبکه و اصــالح الگوی کشــت 
نیــز  نقــش موثــری در بهینه ســازی مصــرف 
آب دارد. وزارت نیــرو بــه همــان انــدازه کــه 
بــه سدســازی اهمیــت می دهــد باید بــه این 

مــوارد نیز توجه کند.

شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس: با صدور بخشنامه 
کشاورزی کشور به استانداردهای جهانی نمی رسد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: نرخ دام زنده در ایران 
باالتر از همسایگان است

 تامین نهاده خریداری شده مرغداران تا ۲۱ اردیبهشت

با ارز ترجیحی

ساز حقوق  ورودی کوک نیست
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7 مسیر سرمایه گذاری 
صندوق توسعه ملی 

رئیــسهیــأتعامــلصنــدوقتوســعهملی،راهســرهو
ناسرهاینصندوقبرایسرمایهگذاریرامشخصکرد.
بــه گزارش صندوق توســعه ملــی، مهدی غضنفری 
در دو توییت در حســاب شــخصی خود، ابتدا »پنج ب« 
را تحت عنوان بیراهه صندوق و ســپس،  »هفت سین« 

را به عنوان راه سره صندوق بیان کرد.
او از »پنــج ب« زیــر به عنــوان بیراهه صندوق نام 
بــرد کــه شــامل اســتفاده از منابــع صندوق بــرای بودجه 
جاری، اســتفاده تحت عنوان بودجه عمرانی، اســتفاده 
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــه عنــوان ابــزاری برای 
جبــران  بــرای  منابــع  بکارگیــری  بانکهــا،  فعالیت هــای 
کاســتی ها و حــوادث تحت عنوان بیمه هــای اجتماعی و 
اقتصادی و نهایتا ب پنجم، یعنی ورود به بنگاهداری و 

رقابت با بخش خصوصی معرفی کرد.
در مقابل، رییس صندوق توسعه ملی، در توییت 
ســره  راه  بعنــوان  را  زیــر  ســین«  »هفــت  خــود،  دوم 
صندوق اعالم کرد که شــامل ســرمایه گذاری و مشارکت 
صندوق در حوزه های تولیدی، سرمایه گذاری و مشارکت 
صنــدوق در حوزه هــای خدماتی، ســرمایه گذاری صندوق 
بــازار ســرمایه داخلــی، ســرمایه گذاری و مشــارکت  در 
در توســعه اســتارت آپ هــا و محصــوالت دانــش بنیان،  
زیربنایــی،  حوزه هــای  در  مشــارکت  و  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری در بازارهــای پولــی و مالــی بین المللــی و 
نهایتا به عنوان ســین هفتم، ســرمایه گذاری و مشارکت 
در سایر حوزه های پربازده و کم ریسک اقتصادی است.
از نظــر غضنفــری رعایت این  نکات برای دســتیابی 
بــه نــرخ رشــد بــاال در زمــان حــال و اعتــال و ســربلندی 

نسل های بعدی الزم است.

 خطیبی: همکاری

تهران- مسکو در حوزه 
انرژی می تواند، مثبت باشد

نماینــدهســابقایــراندراوپــکدرمــوردتاثیراتو
فرصتهــایافزایــشهمکاریباروســیهدرحوزهانرژی
گفتکههمکاریایرانوروسیهباتوجهبهپتانسیلهای

دوکشورمیتواند،مثبتوقابلتوجهباشد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد خطیبــی ادامــه داد: ایــن 
دو کشــور حداقــل در 3 ســازمان انــرژی بــا یکدیگر پیمان 
بســته اند و حضور در این ســازمان ها می تواند به توســعه 
روابــط کمــک کنــد؛ عالوه بــر اینکه روس ها در بســیاری از 
شرکت ها در بخش باالدستی سرمایه گذاری کردند و این 
شرکت ها توان این را دارند که هم در بخش باالدستی و 

هم در بخش پایین دستی توسعه را رقم بزنند.
او بــا اشــاره بــه پتانســیل و توانمنــدی روس هــا در 
حــوزه نفــت، اظهــار کــرد: در حــوزه نفــت می توانیــم بــا 
روس هــا همــکاری داشــته باشــیم امــا بــه شــرط آن کــه 
اســنادی کــه توســط مقامات سیاســی امضا می شــوند، 
مــورد پیگیــری قــرار گیرنــد و شــرکت ها مــورد حمایــت 
باشــند تــا بتوانند این اهــداف را دنبال کنند ولی اگر در 

حد امضا باشد، شرایط مانند گذشته می شود.
این کارشــناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه 
در گذشته از این نوع امضاها بسیار داشتیم گفت: این 
مشــکالت باید برطرف شــوند. با امضای یک تفاهم نامه 
نمی توان خیلی امیدوار بود و باید تا آخرین مرحله این 
مســاله را پیگیــری کــرد و هرجــا بــا هــر مشــکلی مواجــه 
شد، باید در باالترین سطح مورد بررسی و حمایت قرار 

بگیرد تا وارد مرحله اجرایی شود.
خطیبی با اشــاره به رقابت ایران و روســیه و تاثیر 
ایــن مســاله در پیشــبرد اهــداف، گفت: این مســاله می 
توانــد تبدیــل بــه همکاری شــود. اگــر این اتفــاق بیفتد، 
هــر دو طرف می توانند ســود ببرند، بنابراین این تعامل 
می تواند، تبدیل به فضایی شود که در آن، هر دو طرف 

بتوانند منافعی را بدست آورند.
به گفته او، همه این موارد باید در قالب شرکت ها 
دیده شــود و دولت ها از شــرکت ها حمایت کنند تا این 
دو کشــور در یــک فضــا با یکدیگر همــکاری کنند. امکان 
فعالیت های مشــترک نیز برای دو کشــور وجود دارد که 
اجــرای آن نیازمنــد پیگیــری و حمایــت دولت هاســت تــا 

بتوانند نتیجه مطلوب را حاصل کنند.

یکفرصتبرایایران
بــا  روابــط  و  اوپــک  امــور  مدیرپیشــین  همچنیــن 
مجامــع انــرژی وزارت نفــت  در همیــن راســتا به ایســنا 
گفت: هرچقدر همکاری های مشــترک را با شــرکت های 
مختلــف بــدون توجــه بــه ملیــت آن هــا افزایــش دهیم، 
خصوصا آنهایی که توانایی هایی را در سطح بین المللی 
دارند،  به نفع ما خواهد بود. درســت اســت که صنعت 
نفــت ســابقه فعالیــت ۱۰۰ ســاله دارد، امــا ایــن صنعت 
بین المللی و در حال پیشرفت بوده و الزم است که در 
ســطح بین المللی شــرایط فراهم شــود و با شرکت هایی 

که تجارب و موفقیت هایی دارند، همکاری کنیم.
بــا  روســیه  رقابــت  بــه  اشــاره  بــا  یارجانــی  جــواد 
ایــران در حــوزه نفــت، گفــت: در اینکــه هــر کشــوری به 
دنبــال منافع خود اســت، شــکی نیســت، امــا باید توجه 
داشــت کــه شــرکت هایی وجود دارنــد که منافع شــان را 
دنبال می کنند، شــرکت های روســی بســیاری در ســطح 
بــا  خــود  توســعه همکاری هــای  دنبــال  بــه  بین المللــی 
کشورهای دیگر هستند و الزم است که ایران نیز با این 
شــرکت ها در راســتای منافع ملی خود همکاری داشــته 

باشد و توانایی های تولید را افزایش دهد.
کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه می توان 
روابــط بــا شــرکت های روســی را زیــر ذره بیــن قــرار داد 
و بــا درنظــر گرفتــن ارزش هــای آن بــه همــکاری اقــدام 
کــرد، گفــت: در مــورد بــازار بایــد گفــت که روســیه جزو 
تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز است و رقابت نیز وجود 
دارد، لذا باید تمام ابعاد در نظر گرفته شــود تا بتوانیم 
سهم از دست رفته خود را در بازار  نفت بدست آوریم.
گفتنی اســت؛ کمیســیون مشــترک ایران و روسیه 
در آینــده نزدیــک برگــزار می شــود و نشســت هیات های 
عالی رتبه پیش نشســت قبل از برگزاری این کمیســیون 

مشترک بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

جلســهفوقالعــادهبررســیآخرینوضــعحادثه
ســاختمانمتروپــلآبــادانبــاقرائتپیــامرهبر

انقالبوباحضوررئیسجمهوریبرگزارشد.
بــه گــزارش ایســنا، در جلســه فوق العــاده 
بررســی گزارش های هیات های اعزامی و پیگیری 
و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه 
ریزش ساختمان متروپل آبادان در دفتر ریاست 
جمهــوری و بــا حضور آیت هللا رئیســی و مقامات 
مسئول برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و 
نمایندگان دستگاه های مختلف خدمات رسان در 

حادثه اخیر آبادان حضور داشتند.
در ابتــدای ایــن جلســه پیــام رهبــر معظــم 
بــه مــردم  انقــالب اســالمی مشــتمل برتســلیت 
داغدار آبادان و نیز دســتور خطاب به مســئوالن 
ایــن حادثــه  ابعــاد مختلــف  بــه  بــرای رســیدگی 

و جلوگیــری از تکــرار حــوادث مشــابه بــه وســیله 
رئیس جمهوری قرائت شد.

متن پیام به این شرح است:
»بسم هللا الرحمن الرحیم

حادثــه ی تاســف بار آبــادان عــالوه بــر نیــاز 
به ســرعت عمل و اســتفاده از همــه ی ظرفیت ها 
بــرای کاســتن از تلفات کــه اکنون در درجه ی اول 
اهمیــت اســت، وظیفــه ی پیگــرد مقصــران حادثه 
و مجــازات عبــرت آمــوز آنــان بــا همــکاری قــوه ی 
قضائیــه، و نیز تالش گســترده بــرای جلوگیری از 
تکرار آن در همه ی نقاط کشــور، برعهده ی همه 
ی ما مسئوالن کشور است. الزم میدانم باتشکر 
از فعالیت چند روزه ی مسئوالن دولت، پیگیری 
و جدیــت کامــل در ایــن باره را مطالبــه نمایم. به 
مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و 

برای آنان صبر و اجر مسالت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای«

اول  معــاون  جلســه،  ایــن  ادامــه  در 
رئیس جمهوری گزارش هیات اعزامی به آبادان را 
ارائه و نمایندگان دستگاه های حاضر نیز گزارش 

اقدامات خود را بیان کردند.
آخریــن  از  اطــالع  از  پــس  رئیس جمهــوری 
گزارش های آواربرداری و امدادرســانی با تسلیت 
مجــدد بــه خانــواده جانباختــگان حادثــه و مــردم 
آبــادان بــر ضــرورت بســیج همــه امکانــات بــرای 
امــداد و نجات آســیب دیــدگان و مفقودان تاکید 
کــرد و گفــت: دولــت تمــام امکانــات وهمت خود 
را بکارگرفتــه تــا بــه نحــو فوری و کامل به آســیب 
دیــدگان کمک شــود و عملیات نجات نیز تا زمان 

ممکن ادامه خواهد یافت.

بایــد  همــه  کــرد:  تأکیــد  رئیســی  آیــت هللا 
جریــان  در  تــا  کننــد  حفــظ  را  خــود  هوشــیاری 
امدادرســانی، حادثــه غیرمترقبــه ای بــرای مردم و 

امداد رسانان اتفاق نیفتد.
رئیس جمهــوری بــرای اجــرای منویــات مقــام 
معظــم رهبــری، بــا تقدیــر از حضــور میدانی وزیر 
کشــور و همه دســتگاه های امداد رســان و تشکر 
از رســانه ملــی خاطرنشــان کــرد: رســانه ملــی و 
تمــام افــراد و رســانه های دلســوز کشــور، کمــک 
کنند تا مردم در جریان اخبار صحیح و دقیق این 

تالش ها قرار گیرند.
از  بخــش  دومیــن  در  رئیس جمهــوری 
دســتورات خود بر شناســایی و پیگیری مقصرین 
و قاصریــن ایــن حادثــه تاکیــد کرد و گفــت: با هر 
فرد در هر رده ای که در این حادثه مرتکب تخلف 

یا ترک فعل شده باید به شدت برخورد شود.
ســومین دســتور رئیس جمهوری به دســتگاه های 

مجری و ناظر در فرآیند ساخت و ساز بود
آیــت هللا رئیســی تاکیــد کــرد: نبایــد هیــچ 
و  ضوابــط  اصــول،  رعایــت  بــدون  ســاختمانی 
اســتاندارهای مهندســی ســاخته شــود و بایــد از 
ادامه فعالیت و ســاخت و ســاز ســاختمان های با 

سازه های نا ایمن جلوگیری گردد.
رئیس جمهــوری در چهارمیــن دســتور خــود 
بــه وزارت کشــور و ســازمان نظــام مهندســی و 
ســاختمان های  تــا  داد  ماموریــت  شــهرداری ها 
را  آســیب  معــرض  در  و  ناایمــن  شــده  ســاخته 
الزم  اقدامــات  تــا  نماینــد  معرفــی  و  شناســایی 
برای مقاوم ســازی، تخلیه یا تخریب آنها توســط 

صاحبان آن ساختمان ها انجام شود.

دبیــرشــورایعالــیامنیتملــیتاکیدکرد
فرامنطقــهای و منطقــه کشــورهای برخــی کــه
بــه تکفیــری تروریســتهای انتقــال حــال در

افغانستانهستند.
به گزارش ایرنا،  علی شمخانی در چهارمین 
نشست گفت وگوی امنیت منطقه ای در دوشنبه  
از رئیس جمهوری و همتای تاجیکســتانی خود به 
دلیــل برگــزاری چهارمیــن نشســت گفــت وگــوی 

امنیت منطقه ای  قدردانی کرد.
او بــا تبیین شــرایط منطقه به ویژه تحوالت 
افغانســتان در ۲۰ ســال گذشــته و بــا اشــاره بــه 
شکســت و فرار مفتضحانه آمریکا از افغانســتان 
تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران همــواره 
در  ثبــات  و  صلــح  و  امنیــت  برقــراری  خواهــان 

افغانســتان بــوده و آن را بســتر مــورد نیــاز بــرای 
توســعه و رفــاه مــردم ایــن کشــور و نیــز مــردم 

منطقه می داند.
دبیــر شــورای عالــی امنیت ملی با اشــاره به 
اینکــه ایــران در طــول ســال های متمــادی میزبان 
نزدیــک بــه پنــج میلیــون نفــر از مــردم شــریف 
افغانستان بوده است، گفت: در غیاب کمک های 
موثر بین المللی و در شرایط تحریم های ظالمانه، 
میزبانــی از ایــن تعــداد مشــکالت فراوانــی را بــر 
کشــور مــا تحمیــل کرده اســت. شــمخانی افزود: 
مقصــر اصلــی در وقــوع دو فاجعــه شــامل بــروز 
جنــگ ۲۰ ســاله در افغانســتان و جنــگ اوکرایــن 

سیاست های غلط و توسعه طلبانه آمریکاست.
او گفــت: آمریــکا نــه تنهــا بایــد دارایی هــای 

بایــد  بلکــه  کنــد،  آزاد  را  افغانســتان  مــردم 
خسارت های مادی که در افغانستان به بار آورده 
اســت جبران کند. دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
اظهــار کــرد: ایــران، امنیت در منطقــه را امری به 
هــم پیوســته می دانــد و معتقــد اســت، امنیــت، 
صلح و ثبات در افغانستان برای همه کشورهای 
منطقــه ضــروری و الزم اســت. شــمخانی تصریح 
کــرد: کشــورهای منطقــه باید با تمرکــز بر عوامل 
امنیــت آفریــن، اقدامات بازدارنده مشــترک برای 
و  ناامنــی  شــکل گیری هســته های  از  جلوگیــری 

بی ثباتی را در دستور کار قرار دهند.
او، تروریسم و افراط گرایی را از عوامل مهم 
ناامنی در افغانستان ذکر کرد و گفت: متاسفانه 
و  حضــور  از  نگران کننــده ای  قرائــن  و  شــواهد 

دخالــت برخی کشــورهای منطقــه و فرامنطقه ای 
در انتقال و هدایت تروریســت ها به افغانســتان 
در دســت داریــم. دبیر شــورای عالــی امنیت ملی 
افــزود: البتــه بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل بایــد 
افغانســتان  حاکمــه   هیــات  ویــژه  بــه  کشــورها، 

پاسخگوی مسئولیت های خود باشند.
و  تبعیــض  احســاس  گفــت:  شــمخانی 
محرومیــت از حقــوق در ابعــاد مختلــف یکــی از 
 اصلی ترین زمینه هایی است که اجازه سوء استفاده

بایــد  و  می دهــد  تروریســتی  گروه هــای  بــه  را 
بسترهای چنین بالیی را از بین برد.

در  ثبــات  و  امنیــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
افغانســتان رابطــه  وثیقــی بــا اســتقرار حاکمیــت 
فراگیــر دارد تصریــح کــرد: اگــر اقــوام و گروه های 

ایــن کشــور خــود را شــریکی موثــر در حاکمیت و 
اداره  آن بدانند، حداقل بخشــی از مشــکالت این 

کشور التیام می یابد.
دبیــر شــورای عالــی امنیت ملی با اشــاره به 
تــداوم دخالت هــای آمریــکا در افغانســتان گفت: 
اگر بخواهیم زمینه دخالت آمریکا در افغانستان 
را محــدود نماییــم بایــد بــا همــکاری یکدیگر برای 
حل مشــکالت مردم این کشور به ویژه مشکالت 

اقتصادی راه حل های مناسب را اتخاذ کنیم.
مقابلــه  بــرای  همگانــی  تــالش  شــمخانی، 
بــا تروریســم و کمــک بــه ایجــاد ســازوکاری بــرای 
بازگشــت مهاجــران افغانســتانی بــه کشورشــان 
را از دیگــر راه هــای کمــک بــه ایجــاد ثبــات در این 

کشور ذکر کرد.

بــا ایــران نفــت ملــی شــرکت مدیرعامــل
در خــام نفــت نحــوهعرضــه اینکــه بــه اشــاره
بــورسبــاهدفتامیــنمالــیازنقدینگیداخل
کشــورتغییــرخواهــدکرد،خاطرنشــانکــردکه
بــرایافزایــشصــادراتنفــتایــراندردولــت
ســنتی بازارهــای احیــای عــالوهبــر ســیزدهم،
صادراتی،مقاصدومشتریانجدیدیبراینفت

ایرانایجادشدهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، محســن خجســته مهر بــا 
تاکیــد بــر ایــن مــوارد، به ایرنــا گفت: در راســتای 
مقدوراتــی  تمــام  از  اگــر  تحریم هــا  خنثی ســازی 
کــه در کشــور وجــود دارد اســتفاده کنیم، کشــور 
مــا دچــار تکانــه نمی شــود و ایــن همــان چیــزی 

سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی است.
ایرنــا: برخــی از منتقــدان بر ایــن نکته تاکید 
دارند که با جنگ روســیه و اوکراین و قیمت های 
پایین روســیه در صادرات نفت، بازارهای ســنتی 
ایران در خطر است و این موضوع باعث کاهش 
صــادرات نفــت ایــران خواهــد شــد. آیــا در دولت 
ســیزدهم، صــادرات نفــت ایــران کاهــش داشــته 

است؟
گذشــته  رونــد  اکنــون  مــا  خجســته مهر: 

صــادرات نفــت خودمــان را ادامــه می دهیم و این 
در حالــی اســت کــه  بــازار نفــت همیشــه قاعــده 

خاص خودش را دارد.
با این حال با اطمینان می توان گفت که در 
مقایســه با دولت گذشته صادرات نفت بیشتری 
انجــام می دهیــم و در خصــوص وصــول مطالبات 
نفتــی نیــز مشــکلی نداریــم و همانطــور کــه زمان 
می گذرد به صورت مدیریت شــده صادرات را پی 

می گیریم. 
رئیســی،  آیــت هللا  کــه  آنگونــه  ایرنــا: 
کــرده  تاکیــد  ســیزدهم  دولــت  رئیس جمهــوری 
صــادرات نفــت ایران رشــد ۴۰ درصــدی را در این 
دولــت تجربه کرده اســت. ایــن موضوع همچنین 
از سوی سایر بخش های اقتصادی کشور از جمله 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز مورد تایید بوده 
اســت. در این افزایش صادرات آیا نفت ایران به 
مشتریان سنتی خود فروخته شده و یا بازارهای 

جدید نیز برای نفت ایران ایجاد شده است؟
صــادرات  افزایــش  ایــن  خجســته مهر: 
مشــتریان  هــم  و  بــوده  جدیــد  مقاصــد  هــم 
و  پیگیری هــا  اســت. همچنیــن  داشــته  جدیــدی 
سختکوشــی هایی بــوده کــه توانســته بخشــی از 

بازار سنتی را احیا کند.
عالوه بر آن پشــتکار همکاران ما در شرکت 
ملــی نفــت نیــز وجــود داشــته و اینهــا مجموعــه 
عواملــی بوده که منجر به افزایش صادرات نفت 

ایران شده است.
ایرنا: شــما از قابلیت ایران برای رســیدن به 
ظرفیــت تولیــد روزانــه ۵.۷ میلیــون بشــکه نفت 
صحبــت کرده ایــد. بــرای رســیدن به ایــن ظرفیت 
تولیــد چــه میــزان ســرمایه گذاری نیاز اســت و آیا 
می توان با اســتفاده از ظرفیت های داخل کشور، 

این مقدار سرمایه را تامین کرد؟
بــه  رســیدن  بــرای  بــرآورد  خجســته مهر: 
ظرفیــت تولیــد ۵.۷ میلیــون بشــکه نفــت در روز 
واقع گرایانه و مبتنی بر پتانســیل تولیدی مخازن 

نفتی ایران است و مبنای کارشناسی دارد.
البته برای رســیدن به این تولید ۹۰ میلیارد 
وهلــه  در  کــه  اســت  نیــاز  ســرمایه گذاری  دالر 
نخســت از حداکثــر ظرفیــت تامیــن مالــی داخــل 
کشــور اســتفاده کنیــم، ضمــن اینکه بــرای اجرای 
ایــن پروژه هــا شــرکت های خارجی هــم می توانند 
وارد ســرمایه گذاری شــوند و حضــور شــرکت های 
خارجی را منتفی نمی دانیم و این مسیر همیشه 

باز است.
از  اگــر  تحریم هــا  راســتای خنثی ســازی  در 
همه مقدوراتی که در کشور وجود دارد استفاده 
کنیم، کشور ما دچار تکانه نمی شود و این همان 

سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی است.
ایرنــا: بــا توجه به این تــوان، آیا تفاهم نامه 
و قراردادی با توجه به دیپلماسی فعال انرژی در 
دولــت ســیزدهم بــرای حضور شــرکت های ایرانی 
در عرصه های بین المللی به امضا رسیده است؟

خجســته مهر: در ایــن زمینــه همکاری هایــی 
انجــام شــده که به امضای تفاهــم نامه و قرارداد 

منجر شده است.
 همچنیــن بخــش خصوصــی در بخش هایی 
نســبت بــه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در 
حــال حاضــر اقــدام مــی کننــد. سیاســت مــا در 
شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز ایــن اســت و ایــن 
شرکت نسبت به صدور خدمات فنی و مهندسی 

آمادگی دارد.  
اکنــون نیــز مذاکراتــی در ایــران و خــارج از 
ایــران در کشــورهای هــدف بــرای صــدور خدمات 
فنــی و مهندســی در جریــان اســت. ضمــن اینکــه 
سیاســت مــا ایــن اســت کــه بخــش خصوصــی را 

تقویــت کنیــم تــا بــا اراده تســهیالت و حمایت در 
خارج از مرزها پروژه اجرا کنند.

ایرنــا: عرضــه نفــت در بــورس انــرژی عمــال 
بی اثــر شــده و بــا وجــود اســتمرار در عرضــه امــا 
خریدی از این مسیر انجام نمی شود. آیا تصمیم 
بــرای تغییــر در نحــوه عرضه نفت خــام در بورس 

در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد؟
خجسته مهر: پیشنهاد جدیدی را در شرکت 
ملــی نفــت ایــران و یــک مدل جدید فــروش نفت 
ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام 
اســت و آن هــم انتشــار اوراق مربــوط بــه گواهی 
ســپرده کاالیــی اســت کــه بــا انتشــار ایــن اوراق، 
بخش داخلی کشــور می تواند منابع در دســترس 
خــود را در اختیــار وزارت نفــت به منظــور انجــام 

سرمایه گذاری قرار دهند.  
آن  خــام  نفــت  معــادل  تملــک  همچنیــن 
می توان نقدینگی را متناســب با بخشــی از نفتی 
کــه عرضــه می کنیــم در اختیــار ایــن شــرکت قرار 
خواهــد داد و بــه صــورت واقعــی بخــش مهمی از 
منابــع مالــی مــورد نیــاز را تامیــن خواهیــم کــرد. 
جزییات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به 

اطالع مردم می رسد.

وزارت مجلــس امــور و حقوقــی معــاون
اقتصادبابیاناینکهتالشبرایناســتتاروند
بررســیالیحــهمالیاتــیوهمچنیــنالیحهاصالح
قانــوناصــل۴۴درکمیســیوناقتصــادیدولــت
تســریعشــود،خاطرنشــانکردکهبرخیاشــکال
واگــذاریماننــدرددیوندرگذشــتهانجامشــده

کهبایداصالحشود.
قوامــی معــاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
اقتصاد و دارایی در گفت وگو  با تســنیم در پاســخ 
بــه ســوالی در خصــوص وضــع الیحــه دولــت برای 
اصــالح قانــون اصــل ۴۴ گفــت: ۱۵ ســال از زمــان 
طــرح قانــون سیاســت های اصل ۴۴ می گــذرد. در 

ســال ۱38۷ نیــز قانون جهت اجــرا به دولت ابالغ 
شد که بیش از ۱3 سال از آن گذشته است.

او افــزود: بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه در ایــن 
مدت رخ داده است، بازنگری در برخی موارد این 
قانــون ضــروری بــه نظــر می رســد. بــر این اســاس 
وزارت اقتصــاد تصمیــم دارد تــا با نــگاه به ایرادات 
اجرایــی کــه در گذشــته وجود داشــته و اشــکاالتی 
کــه در قانــون وجــود دارد، اصالحاتــی را در ارتباط 
بــا قانــون اصــل  ۴۴ انجــام دهد و یــک الیحه ای را 
تحــت عنــوان الیحــه اصــل ۴۴ آمــاده و به مجلس 

ارائه کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد 

و دارایی گفت: در این الیحه شــیوه ها و نگاه های 
جدیــد مانند پیمــان مدیریت در واگذاری ها مطرح 
اســت. برخی اشــکال واگذاری مانند رد دیون )که 
متاسفانه از طریق بودجه انجام شده( در گذشته 
انجام شده که ناکارآمد بوده  و باید اصالح شود.
قوامــی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد الیحه 
طــرح کمیســیون  بــا  مــا  گفــت:  دولــت،  مالیاتــی 
برعایــدی  مالیــات  در خصــوص  مجلــس  اقتصــاد 
ســرمایه )CGT( موافــق هســتیم امــا نــگاه وزارت 
اقتصــاد فراتــر از بحــث مالیــات برعایــدی ســرمایه 
اســت و بــر  مالیــات بــر مجموع درآمــد تاکید دارد 

که می تواند موثرتر باشد.

درآمــد  مجمــوع  بــر  مالیــات  داد:  ادامــه  او 
می توانــد بــر وضعیــت درآمدهــای مالیاتــی تاثیــر 
داشــته باشــد و می توانــد کمــک کنــد تــا عدالــت 

مالیاتی نیز افزایش یابد.
وزارت  مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
اقتصــاد و دارایــی تاکیــد کــرد: در بحــث مالیات بر 
مجمــوع درآمدها، مســیرهای مختلفــی که خانوار 
درآمــد کســب می کند، مانند ســود، اجــاره، حقوق 
و دســتمزد و حتــی بــورس تجمیــع می شــود و در 
حقیقــت عدالــت مالیاتــی بهتــر اجــرا خواهد شــد. 
در نتیجــه ایــن روش می توانــد نســبت بــه مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه موثرتر باشــد. ضمــن اینکه آن 

چیزی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح 
است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.
قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع 
درآمد نگاه جامع تری دارد، نظر وزارت اقتصاد این 
است که الیحه  کلی تری که شامل مالیات برعایدی 
ســرمایه نیز می شــود به مجلس ارائه شود، گفت: 
اکنون نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است 

که بار کارشناسی بیشتری دارد.
او افــزود: در تــالش هســتیم تا روند بررســی 
الیحــه مالیاتــی و همچنیــن الیحــه اصــالح قانــون 
اصــل ۴۴ در کمیســیون اقتصــادی دولــت تســریع 

شود و زودتر به مجلس ارائه شود.

ایجادبازارهایجدیدصادراتیبراینفتایران

شمخانی:برخیکشورهایمنطقهوفرامنطقهایدرحالانتقالتروریستهای
تکفیریبهافغانستانهستند

آخرینجزئیاتازسرنوشت۲الیحهمهماقتصادیدولت

۴دستوررئیسیخطاببهمسئوالنومدیراناجرایی
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 همایش سالم فرمانده
با پوشش بیمه رازی

اجتمــاع بــزرگ ۱۰۰ هــزار نفــری ســام فرمانــده 
در ورزشــگاه آزادی بــا پوشــش بیمــه ای »بیمــه رازی« 

برگزار شد.
ایــام  بــا  همزمــان 
هفته مقاومت، اجتماع 
بزرگ »سالم فرمانده« 
دهــه  حضــور  بــا 
هشتادی ها و نودی ها و 
خانواده هایشــان همراه 
با اجرای ســرود »سالم 
فرمانــده« در ورزشــگاه 
راســتای  در  رازی«  »بیمــه  شــرکت  شــد.  آغــاز  آزادی 
ایــن برنامــه را تحــت پوشــش   ، مســوولیت اجتماعــی 

حمایت های بیمه ای خود قرار داد.

تفاهم توسعه همکاری میان 
بانک ملی و دانشگاه عالمه 

مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران و رئیــس دانشــگاه 
عامــه طباطبایــی روز گذشــته دو تفاهــم نامــه بــرای 

توسعه همکاری های دو جانبه امضا کردند.

بــه گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، محمد 
رضــا فرزیــن مدیرعامــل 
در  ایــران  ملــی  بانــک 
ایــن  امضــای  مراســم 
در  کــه  نامه هــا  تفاهــم 
محــل بانــک برگزار شــد 
اهمیــت  تشــریح  بــا 
عالمــه  دانشــگاه 
تربیــت  در  طباطبایــی 
دانشــجویان آینده ســاز 
کشور، گفت: هر تالشی برای کمک به توسعه دانشگاه 
و فعالیت های آن، کمک به بهبود شرایط اکنون و آینده 

کشور است.
تقویــت  بــرای  ایــران  ملــی  بانــک  افــزود:  وی 
و کیفــی  توســعه کمــی  نیــز  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
همــه  از  و  دارد  آمادگــی  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه 

ظرفیت ها در این زمینه بهره خواهد برد.
ایــن  در  نیــز  طباطبائــی  عالمــه  دانشــگاه  رئیــس 
نشســت بــه جایــگاه رفیــع بانــک ملــی ایــران در فضــای 
اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان این که همکاری دو 
جانبه بانک و دانشگاه می تواند افق روشنی پیش روی 
کشور ایجاد کند، گفت: امیدواریم این دو تفاهم نامه، 
چشم انداز مطلوب تری را برای هر دو نهاد ایجاد کند.
عبدهللا معتمدی همچنین اســتقرار خدمات بانک 
ملی ایران مانند باجه و دستگاه خودپرداز در مکان های 
مورد نظر دانشــگاه را خواســتار شــد و افزود: دانشــگاه 
عالمه طباطبایی حساب های خود را در بانک ملی ایران 
متمرکــز خواهــد کــرد تــا از ایــن طریــق امــکان همــکاری 

نزدیک تر فراهم شود.
انــدازی  راه  بــه  کمــک  دربــاره  همچنیــن  طرفیــن 
دانشــکده فاینانس، پرداخت تســهیالت به دانشجویان 
در قالــب صنــدوق نیکــوکاری، تســهیل افتتــاح حســاب 
بــرای دانشــجویان خارجــی و کمــک بــه توســعه فیزیکی 

بخش هایی از دانشگاه به توافق رسیدند.

رونمایی سیستم یکپارچه 
بانکداری و سند تحول 

بانک سپه 
بــا حضــور دکتــر خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی 
و دارایــی و دکتــر ابراهیمــی مدیرعامــل بانــک ســپه، 
از سیســتم یکپارچــه بانکــداری و ســند برنامــه تحــول 

راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ رونمایی شد.
بــه گــزارش پایگاه 
بانــک  اطالع رســانی 
ســپه؛ مراســم رونمایــی 
یکپارچــه  سیســتم  از 
بانکداری و ســند برنامه 
بانــک  راهبــردی  تحــول 
  ،۱۴۰۴ افــق  در  ســپه 
شــنبه  ســه  روز  عصــر 
مــاه،  خــرداد  ســوم 
همزمــان بــا گرامیداشــت ســالروز حماســه  آزادســازی 
خرمشــهر بــا حضــور دکتر ســید احســان خانــدوزی وزیر 
ابراهیمــی  الــه  آیــت  دکتــر  دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور 
مدیرعامــل بانــک ســپه، اعضــای هیــات مدیــره، اعضای 
هیات عامل و ســایر مدیران ارشــد بانک ســپه در محل 

سالن همایش های بانک سپه برگزار شد.
از صبــح روز گذشــته نیز گردهمایی مدیران ارشــد 
بانک سپه برگزار شد. در این  گردهمایی دکتر ابراهیمی 
مدیرعامــل بانک ســپه و جمعی از اعضــای هیات مدیره 
و هیــات عامــل در قالــب پنل هــای تخصصی به تشــریح 
و تبییــن سیســتم یکپارچــه بانکداری و نیز ســند برنامه 

تحول راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ پرداختند.
دکتــر  گردهمایــی،  ایــن   حاشــیه  در  همچنیــن 
ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه  ضمن تجلیل و قدردانی 
از زحمــات و تالش هــای ۱۰ نفــر از مدیــران بازنشســته 

بانک، به رسم یادبود، هدیه و لوح سپاس اهدا کرد.

 اقدام سریع بیمه معلم
در حادثه متروپل آبادان

بــا توجــه بــه اینکــه بیمه نامــه مســئولیت کارفرما 
آبــادان  متروپــل  بــرج  ســاختمانی  کارکنــان  قبــال  در 
تحــت پوشــش ایــن شــرکت بیمــه اســت، کارشناســان 

ایــن شــرکت بیمــه ای از 
اولیــه  ســاعات  همــان 
دلخــراش  حادثــه  ایــن 
در محــل حضوریافتنــد 
جهــت  الزم  اقــدام  و 
بــرآورد  و  ارزیابــی 

خسارت به عمل آمد.
روابــط  گــزارش  بــه 
نامــه  بیمــه  عمومــی، 

مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان ســاختمانی این برج 
تحــت پوشــش بیمــه معلم اســت و شــرکت بیمــه معلم، 
ضمــن ابــراز تاســف درخصــوص ایــن حادثــه دلخــراش ، 
پرداخت به موقع خسارت را در دستور کار خود قرار داد.

نسخه جدید کالینت شعب 
و باجه های پست بانک ایران 

به زودی راه اندازی می شود
نســخه جدیــد کاینــت شــعب و باجه هــا از هفتــه 
آینده از شــرکت طرف قرارداد تحویل و پس از تســت و 
بررسی به شعب ارسال می شود ولی اعمال آن، به بعد 
از تعطیات و پس از نیمه دوم خرداد موکول می شود.

بــه گــزارش روابــط 
بانــک  پســت  عمومــی 
بهمنــی  فرهــاد  ایــران، 
عضــو هیات مدیــره این 
بانــک در آیین تجلیل از 
روســای شــعب  منتخب 
این کــه  بــه  اشــاره  بــا 
جهــت  نامــه ای  تفاهــم 
تســریع تکمیل ســامانه 

با شرکت طرف قرارداد به امضا رسیده است، گفت: تا 
پایــان خردادمــاه الباقی تعهدات قراردادی  پیگیری و در 

سامانه پیاده سازی خواهد شد.
بهمنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نســخه همــراه بانک از 
طــرف شــرکت تحویــل بانک شــده اســت کــه گزینه های 
جدیــدی ماننــد ثبت چک صیــادی را در خود دارد، اظهار 
کــرد: ایــن نســخه در حــال تســت اســت و بــه زودی در 
بــرای  نیــز  ولــی نســخه قبلــی  قــرار مــی گیــرد  ســایت 

مشتریان قابل استفاده خواهد بود.
عضو هیات مدیره با تاکید بر اینکه ســقف انتقال 
در اینترنــت بانــک مطابــق بــا بخشــنامه بانــک مرکــزی 
باجه هــای  بــرای  ســاتنا  ســامانه  کــرد:  تصریــح  اســت، 
خدمات بانکی روستایی به صورت پایلوت در پنج باجه 
اســتان اصفهــان راه انــدازی شــده اســت تــا ایــرادات آن 

مشخص و رفع شود.
وی در پایــان از دسترســی بــه ویرایــش اطالعــات 
باجه هــای  بــرای  بنکــو  ســامانه  در  مشــتریان  حســاب 
خدمــات بانکــی خبر داد و افزود: با تکمیل فعال ســازی 
اســتعالمات از ســامانه های نظارتــی در بخــش ویرایــش 
حســاب  اطالعــات  ویرایــش  بــه  دسترســی  سیســتم، 

مشتریان نیز برای آنان فعال می شود.

شرکت های بیمه، خسارات 
با اهمیت را نزد سهامداران 

افشا می کنند
شــرکت های بیمه ای حوادث مهمی را که در چند 
سال اخیر رخ داده و اثر با اهمیتی برروی سود وزیان 

آنها داشته در اسرع وقت افشا کرده اند.
به گزارش چابک آنالین، "وحید وثوق" درخصوص 

شــرکت های  آیــا  اینکــه 
بیمــه ای بعــد از وقــوع 
ملــزم  هرحادثــه ای 
اطالعــات  افشــای  بــه 
خیــر؟،  یــا  هســتند 
توســط  اینــکار  گفــت: 
بیمــه ای  شــرکت های 

انجام می شود.
وی، بــا اشــاره بــه 

نامشــخص بــودن میزان و نوع خســارت درهنگام وقوع 
حادثــه، افــزود: در لحظه وقوع خســارت معلوم نیســت 
کــه آیــا این ریســک در تعهد بیمه بوده یــا خیر؟ ولی به 
طورمعمــول اتفاقاتــی کــه رخ داده و رقم های با اهمیتی 

هم بوده توسط شرکت ها افشا شده است.
معــاون مالــی و ســرمایه گــذاری شــرکت بیمــه مــا، 
تصریــح کــرد: درمــواردی که اثبات شــود که شــرکت این 
موضوع را می دانســته و اثر ســود و زیانی قابل توجهی 
روی صورت هــای مالــی می گذارد باید شــفافیت صورت 
بگیرد که  تاکنون توسط شرکت های بیمه ای افشا شده 

است.
افشــای  درخصــوص  تاخیــر  درخصــوص  وثــوق، 
اطالعات، توضیح داد: برای افشای اطالعات همه موارد 
باید مشــخص شــود به دلیل اینکه اگر یک شرکت بیمه 
ســریعا اعالم کند که پوشــش این خســارت درتعهد وی 
بــوده امــا حــدود خســارت را مشــخص نکنــد یــک خبــر 

ناپخته را دراختیاراستفاده کنندگان قرارداده است.
وی، معتقــد اســت کــه اگــر خســارتی تا ایــن اندازه 
اهمیــت داشــته کــه آثار ســود وزیانــی با اهمیتــی دارد، 
شــرکت مذکور  می تواند از ســازمان بورس درخواســت 

کند که نماد آن  را ببندد تا اطالعات تکمیل شود.

بــرای  آمریــکا  در  پولــی  سیاســتهای  تشــدید 
مهــار تــورم؛ اثــر معکــوس بــر بــازار رمزارزهــا 
داشته است. سقوط رمزارزها شدید بوده است 
و بیت کوین معروفترین آنها هنوز نتوانسته به 

وضعیت عادی بازگردد.
نوامبرگذشــته  در  ارزمجــازی  ایــن  ارزش 
)آبــان۱۴۰۰( بــه باالترین حد تاریخی خود یعنی 
۶۹هزار دالر )۶۴۴۲۵یورو( رسید. اما از آن زمان 
تاکنون مرتب در حال کاهش است تا جایی که 
در ابتــدای مــاه مــه )اردیبهشــت( ارزش آن طــی 

شش ماه گذشته به نصف کاهش یافت.
مــه   ۲۴ شــنبه  ســه  بیت کویــن  ارزش 
تبــع  بــه  رســید.  دالر  ســی هزار  )۳خرداد(بــه 
بیت کویــن کــه بــه تنهایی نیمــی از بــازار ارزهای 
مجــازی را در اختیــار دارد؛ ســایر ارزهای مجازی 

نیز ســقوط کردنــد. مهمترین دلیل افت شــدید 
ارزش ارزهــای مجــازی تصمیــم بانــک مرکــزی 
آمریــکا در افزایــش نــرخ بهــره اصلی خــود برای 
مقابلــه بــا افزایــش تــورم اســت. از دیگــر اثرات 

تشــدید سیاســت های پولــی در 
بانک مرکــزی آمریکا به جز افول 
ارزش  افــت  مجــازی  ارزهــای 
فنــاوری در  ســهام شــرکت های 
بــورس ایــن کشوراســت. از نظر 
مقامــات »بــالک ِچیــن« از ایــن 
پــس ارزهــای مجــازی بــه عنوان 
تلقــی  پــر مخاطــره  دارایی هــای 
می شــوند. بیت کویــن از اســاس 

به این دلیل به وجود آمد تا به صورت مستقل 
و بدون وابستگی به دولت ها و بانک های مرکزی 

حتــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای مقابلــه بــا تــورم 
بازارهــا  امــروز  امــا  بــرداری شــود.  بهــره  آن  از 
شــاهد ایــن امر هســتند کــه چگونــه تصمیمات 
بانک های مرکــزی منجر به افول ایــن ارز مجازی 

شده اند.
براســاس گفته هــای مســئولین 
دوســال  طــی  ِچیــن«،  »بــالک 
گذشته سرمایه گذاری نهادهای 
مالــی در رمزارزهــا از اشــخاص 
حقیقی بیشــتر شده اســت. در 
سیاســت های  همــان  نتیجــه 
ارزهــای حقیقــی را بــر ارزهــای 
می کننــد.  اعمــال  مجــازی 
زمانی کــه بانک هــای مرکــزی نــرخ بهــره خــود را 
افزایش می دهند سرمایه های کم خطر بیشتر 

مــورد توجــه قــرار می گیرنــد و ارزهــای مجاز به 
عنوان سرمایه های پرخطر به مخاطره می افتند. 
وضعیــت مبــارزه بــا کرونــا در چیــن و جنــگ 
اوکرایــن و روســیه در تشــدید این سیاســت ها 
بســیار مؤثر اســت. امری که ســرمایه گذاران را 
نگران کرده اســت. سقوط ارزش رمزارزها دلیل 
دیگــری هــم دارد: برخــی ار ایــن رمزارزها صرفا 
بــه عنــوان رمزارزهای تضمین کننــده برابری با 
دالر طراحــی شــده بودند اما نتوانســتند نقش 
خود را در تضمین برابری با دالر ایفا کنند. زیرا 
برخالف رویه معمول برای ضمانت ها؛ تکیه آن 
بــر ذخایر دالر نبوده بلکه براســاس یک ســری 
الگوریتــم ایــن ضمانت هــا شــکل گرفته اســت. 
درنتیجــه فقط نامی از ضمانت باقی می ماند و 
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دوران افول رمزارزها

ایــن طــرح مهــم  اجــرای  بانــک مرکــزی 
قانونی را با همکاری مجلس شورای اسامی 
از امــروز بصــورت »تدریجــی« و بــا همکاری 
و مشــارکت تمــام بانــک دولتــی و خصوصــی 

عملیاتی می کند.
بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مرکــزی, مهــران محرمیان معــاون فناوری های 
جزئیــات  خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  نویــن 
مسدودسازی وجوه حساب های بانکی مربوط 
به صادرکننده چک برگشتی اظهار داشت: از 
امــروز بخــش جدیدی از قانــون چک عملیاتی 
خواهــد شــد و ایــن بخش مربوط می شــود به 
مسدودســازی وجــوه چــک برگشــتی در کلیــه 
حســاب های فردی که چک برگشــتی را صادر 

کرده است.
چــک  اگــر  امــروز  بــه  تــا  به عبارت دیگــر 
فــردی برگشــت می خــورد در همــان بانک اگر 
وجوهــی داشــت، برای پاس کــردن مبلغ چک 
از آن وجوه استفاده می شد ولی از امروز این 
موضوع به کلیه بانک ها تســری پیدا می کند. 
نحوه مسدود شدن وجوه در حساب های فرد 
هــم به ایــن  ترتیــب اســت کــه از حســاب های 
بــا مانــده موجــودی باالتــر شــروع می شــود و 
به تدریج پایین می آید تا جاییکه مبلغ کسری 
چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان 
رقم مســدود می شــود و خود حساب در اینجا 
مســدود نخواهد شــد بلکه مبلغ مانده ای که 

در حساب وجود دارد مسدود می شود.
محرمیــان تأکیــد کــرد: حــد نهایــی هــم 
همان مبلغی اســت که چک برگشــتی اســت. 
چــک   خــوردن  برگشــت  از  فرآینــد  ایــن  در 
جلوگیــری نمی شــود. بلکــه وجوهــی کــه فــرد 
در کلیــه بانک هــا دارد به انــدازه مبلغ آن چک 
برگشــتی مســدود خواهــد شــد. یعنــی فــرض 
کنید که شــخصی بخشــی از مبلــغ چک را در 
حســاب خــود دارد، خــب طبیعتــاً آن میــزان 

مبلــغ در نظــر گرفتــه و پــاس می شــود و بقیه 
مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی 
در کلیــه بانک هــا، به میزان آن مبلغ مســدود 

خواهد شد.
معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
افــزود: بعد از این، فرآینــدِ مربوط به مراجعه 
فرد ذینفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که 
بایــد انجــام می شــد، طــی خواهد شــد. مبالغ 
طــی دســتوری که توســط قــوه قضاییــه صادر 
رضایــت  بعدازاینکــه  می شــود؛  برداشــت  و  
فــرد ذینفــع چــک حاصــل شــد، طبیعتــاً وجوه 

مسدود شده هم آزاد خواهد شد.
محرمیــان تأکیــد کــرد: بنابرایــن از امروز 

به تدریــج با هماهنگی های خیلی خوبی که با 
اعضــای کمیســیون اصــل نود مجلس شــورای 
اســالمی داشــتیم، این کار شــروع و عملیاتی 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام گام مهمی 
در کاهــش چک هــای برگشــتی خواهــد بــود، 
اظهــار داشــت: هم وطنان عزیــز توجه دارند که 
با این کار، یک مقدار تبعات مربوط به برگشت 
خــوردن چک هــا افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و 
درنتیجــه، نهایــت دقــت را خواهنــد داشــت تــا 

چک ها کمتر برگشت بخورند.
معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: موضــوع دیگــری 

کــه بایــد بــه آن اشــاره بکنم این اســت که در 
حال حاضر چند ده هزار چک برگشتی روزانه 
در کشــور داریــم کــه عــدد باالیــی اســت. فکر 
می کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، 
طبیعتــاً ایــن آمــار کاهــش قابــل مالحظــه ای 
خواهــد داشــت. کمــا اینکه با عملیاتی شــدن 
و  آن هــا  ثبــت  و  صیــادی  بنفــش  چک هــای 
اســت،  شــده  اجرایــی  حــاال  تــا  کــه  مــواردی 
توانسته ایم که میزان برگشت خوردن چک ها 
را از حــدود ۱۰ درصــد بــرای چک هــای قدیمــی 
بــه کمتــر از 7 درصد )حــدود ۶.۵ درصد( برای 
چک هــای صیــادی برســانیم که انشــا هللا این 

روند کاهشی تداوم خواهد داشت.

غذایــی،  زراعــت،  چــون  صنایعــی 
الستیک، شوینده و غیره جزو صنایع جذابی 
هستند که با توجه به شرایط فعلی می توان 
افــق روشــنی بــرای آنــان پیش بینی کــرد زیرا 
هزینــه  و  ســاخته  خوبــی  ســود  می تواننــد 
ســرمایه در گــردش خــود را بــه مــرور زمــان 

جبران کنند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، مدیر ســبد شرکت سبدگردان کاریزما 
دربــاره ســرمایه در گــردش برخــی صنایــع که 
جــزو کاالهــای مصرفــی و یــا مصرفــی بــا دوام 
هســتند به بورســان گفت: به دلیل ضعف در 
زنجیره تامین و قیمت گذاری دســتوری ممکن 
اســت شــرکت ها با چالش سرمایه در گردش 
مواجــه شــده و ســرمایه گذاران دیــدگاه بلنــد 

مدت بر این صنایع نداشته باشند.
آرمیــن عبــدی افــزود: بــا توجه بــه اینکه 
ایــن  روی  وزن  هــم  شــاخص  اصلــی  وزن 
افزایــش  شــرکت ها  ایــن  دارد،  قــرار  صنایــع 
نــرخ می گیرنــد، اما به دلیل اینکــه مواد اولیه 
گران تــر می خرنــد، در مقطعــی حاشــیه ســود 

شرکت ها کاهش می یابد.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش 
بهــای تمام شــده آنها، ســود ریالی شــرکت ها 
 P افزایــش پیــدا کرده و ایــن موضوع می تواند
بــر E ســهم ها را تعدیــل و در بلندمدت منجر 

به رشد خوب این سهم ها شود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه 
تامیــن  قطــع چالــش  طــور  بــه  کــرد:  عنــوان 
ذکــر  شــرکت های  بــرای  گــردش  در  ســرمایه 
شــده وجــود دارد امــا به نظر می رســد بتوانند 
تغییرات را در خود حل کرده و به مروز زمان 

کسری ها را جبران کنند.
عبــدی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر دالر 
داخلــی  صنایــع  قیمت گــذاری  مرجــع  نیمــا 
هماننــد روغــن، تایــر، صنعت زراعتــی و غیره 
بــا  نیمــا  دالر  فاصلــه  بایــد  بنابرایــن  اســت، 
دالر بــازار آزاد پــر شــود تا نرخ شــرکت ها هم 

متناسب با نرخ های واقعی رشد یابد.
وی گفــت: شــرکت ها بــا فروش خــود از 
طریــق نرخ هــای واقعــی، می تواننــد افزایــش 
هزینه هــا را پوشــش داده و از مــازاد موجــود 

خــود، ســرمایه در گردش مــورد نیاز خود را از 
طریق دریافت تســهیالت و نقدینگی داخلی، 

تامین کنند.
مدیر ســبد شــرکت ســبدگردان کاریزما، 
افــق صنایــع موجــود را مثبــت ارزیابــی کــرد و 
گفت: با توجه به گام مثبتی که دالر برداشته 
و همچنیــن آزاد شــدن نــرخ صنایــع، یــک پله 
مانده تا نرخ نیما با نرخ بازار آزاد یکی شــده 
و قیمت گذاری دســتوری دســت از سر صنایع 

بردارد.
چــون  صنایعــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
زراعــت، غذایــی، الســتیک، شــوینده و غیــره 
می تــوان  کــه  هســتند  جذابــی  صنایــع  جــزو 
افــق روشــنی بــرای آنان پیــش بینی کــرد زیرا 
می تواننــد ســود خوبــی را ســاخته و هزینــه 
ســرمایه در گــردش خــود را بــه مــرور زمــان 

جبران کنند.
آزاد شدن نرخ ها و عرضه 
خودرو در بورس به نفع 

صنعت خودرو تمام می شود

مدیــر ســبد شــرکت ســبدگردان کاریزما 
دربــاره صنعــت خــودرو و آینــده آن در بــازار 
ســرمایه گفــت: بــا توجــه بــه چالــش قیمــت 
گذاری دســتوری برای صنعــت خودرو، عرضه 
خــودرو در بــورس کاال نویــد خبــر خوبــی برای 

این صنعت به شمار می رود.
عبــدی بیــان کــرد: بــا پذیــرش خودروهــا 
در بورس کاال، نرخ ها واقعی تر شــده و زمان 
جــوالن دادن قیمت گــذاری در ایــن صنعت به 
پایان رســیده و سایر ریسک های بزرگ هم از 

سر این صنعت برداشته می شود.
وی تاکیــد کــرد: در صــورت آزاد شــدن 
نرخ هــا، ایــران خودرو که زیان ســنگینی را در 
طــی ســال پرداخــت می کنــد، در مــدت زمــان 

کوتاهی به سوددهی الزم خواهد رسید.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه داد: 
فروش بلوک های ایران خودرو و سایپا در کنار 
احتمال توافق هسته ای از دیگر مباحثی است 
که می تواند صنعت خودرو را تحت شعاع قرار 
دهــد کــه ایــن موضــوع هــم نیازمند گــذر زمان 

است تا بتوان به پیش بینی درستی رسید.

تمامــی مجوزهــای کســب و کار صــادره از 
سوی این بانک در دو زمینه اصلی "شروع کسب 
و کار" و همچنین " توسعه و تداوم فعالیت ها" 
بــر روی درگاه ملــی مجوزهای کشــور به صورت 

جامع تکمیل و ثبت نهایی شد.
به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون 
در  گفــت:  بانــک مرکــزی  نویــن  فناوری هــای 
اجــرای الزامــات و تکالیــف قانونــی مرتبــط بــا 
بهبــود فضــای کســب و کار و تســهیل صــدور 
مجوزهــا از جملــه ماده ۵7 قانــون رفع موانع 
تولیــد رقابــت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشــور 

اجــرای  قانــون  ۱ و 7  مــواد  اصــالح  قانــون  و 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانون اساســی،  
بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، تمامی 
مجوزهــای کســب و کار صــادره از ســوی ایــن 
بانک در دو زمینه اصلی "شروع کسب و کار" 
به تعداد ۳۶ فقره مجوز و همچنین " توسعه 
و تداوم فعالیت ها" بالغ بر 7۲ فقره مجوز را 
بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت 

جامع تکمیل و ثبت نهایی نموده است.
وی افــزود: بــا عنایــت به ضرورت ســاده 
ســازی مجوزهای شــروع کســب و کار صادره 

از سوی بانک مرکزی، در ماههای پایانی سال 
گذشــته ســاده ســازی های الزم در خصــوص 
تمامــی ۳۶ فقــره مجــوز ایــن بخــش انجــام و 
مراتــب در جلســه مــورخ ۲۱ /۱۲ /۱۴۰۰ هیــات 

مقررات زدایی به تصویب نهایی رسید. 
معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
تصریح کرد: در حال حاضر اتصال الکترونیک 
۳۶ مجــوز مذکــور نیــز انجــام و در درگاه ملی 
مجوزهای کشور در دسترس عموم می باشد.
محرمیــان افزود: پس از آن بانک مرکزی 
فقــره   7۲ تعــداد   ،۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تاریــخ  در 

مجــوز صــادره دیگــر این بانــک در زمینه تداوم 
و فعالیــت نهادهــای ذیربــط را تحــت عنــوان 
مجوزهــای اســتعالمی تکمیل نمــود برای طرح 
و تصویــب در هیــات مقــررات زدایــی، به مرکز 
مطالعــات و پایــش و بهبــود محیــط کســب و 
کار وزارت اقتصاد ارســال نموده است. معاون 
فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی تاکیــد کــرد: 
بدیهی اســت پس از تصویب مراتب در هیات 
مقررات زدایی ســایر تمهیدات و اقدامات الزم 
درخصــوص اتصال الکترونیــک مجوزهای اخیر 

نیز به قید تسریع انجام خواهد شد.

ثبت نهایی تمامی مجوزهای کسب و کار صادره از سوی بانک 
مرکزی بر روی درگاه ملی مجوزها

معرفی صنایع برنده در پی واقعی شدن نرخ ها

 مسدودی وجوه صادرکننده  چک برگشتی
در حساب های بانکی از امروز
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد امور تغذیه ای ) خرید و توزیع غذا ( مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه ( را 
از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صالحیت و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 1401 خریداری نماید . کلیه مراحل 
 برگزاری مناقصه از جمله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه و شرکت در مناقصه اقدام نمایند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 1401/03/07 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از مورخه 1401/03/07 الی 1401/03/10 

مهلت زمانی ارائه مدارک : ساعت 16 مورخه 1401/03/21
*) مهلت زمانی انجام بارگزاری مدارک شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکت ) الف ( به حراست دانشگاه (

تاریخ بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخه 1401/03/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها 

آدرس : ارومیه ، بلوار رسالت ، انتهای کوی اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  تلفن 31937149 – 044
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 – 021

)) امور قراردادها ، مناقصات و مزایدات ((دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شناسه آگهی : 132524۹ 

»فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای«
شمارهآگهیمناقصه:1401/47/23196مورخه1401/03/04

)مناقصهعمومیتغذیهمرکزآموزشیدرمانیرازیارومیه(

1( نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت
2( شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:

3( تاریخ چاپ آگهی: روز شنبه مورخ 1401/03/07 
4( مهلت خرید اسناد: از روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 تا روز دوشنبه مورخ 1401/03/16

5( محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
6( مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/03/28 از طریق سامانه ستاد

7( مهلت و محل تحویل پاکت الف: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/03/28 دبیرخانه شهرداری واقع در میدان گیل ساختمان شهرداری رشت
8( شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

1-8- داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
2-8- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی کار

9( مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
10( ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 شهرداری رشت )دفتر معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت( واقع در 

میدان گیل – ترمینال رشت ، ضمناً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی www.rasht.ir ثبت گردیده است.
11( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

12( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شهرداری رشت13( بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است. 

ت اول(آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای)شماره1401-8/8/1(
) نوب

رشتهپایهمدت اجرای پروژهمیزان سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیهعنوان پروژه

آبحداقل 122 ماه15/831/610/000 ریال596/580/028/474 ریالعملیات بهسازی مرکز دفن پسماند سراوان شهر رشت

1( نام دستگاه مناقصه گزار: شهرداری رشت
2( شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:

3( تاریخ چاپ آگهی: روز شنبه مورخ 1401/03/07 
4( مهلت خرید اسناد: از روز دوشنبه مورخ 1401/03/09 تا روز دوشنبه مورخ 1401/03/16

5( محل خرید اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
6( مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/03/28 از طریق سامانه ستاد

7( مهلت و محل تحویل پاکت الف: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/03/28 دبیرخانه شهرداری واقع در میدان گیل ساختمان شهرداری رشت
8( شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:

1-8- داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری
2-8- داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی کار

9( مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
10( ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 شهرداری رشت )دفتر معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت( واقع در 

میدان گیل – ترمینال رشت ، ضمناً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی www.rasht.ir ثبت گردیده است.
11( هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

12( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شهرداری رشت13( بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است. 

ت دوم(آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای)شماره1401-8/8/1(
) نوب

رشتهپایهمدت اجرای پروژهمیزان سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیهعنوان پروژه

آبحداقل 122 ماه15/831/610/000 ریال596/580/028/474 ریالعملیات بهسازی مرکز دفن پسماند سراوان شهر رشت

شركت نفت مناطق مركزی ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به صورت مناقصه  تداركات  از طریق سامانه  زیر  و شرایط كلی 

عمومی )دو مرحله ای( به شرکت های واجد شرایط، واگذار نماید.
الف( شرح مختصر كار

خرید 10 مجموعه  هیدرولیکی به همراه 4 مجموعه Tie Back و 
خدمات نصب مورد نیاز اداره حفاری تحت تقاضای شماره 

ب( مدت و محل اجرای قرارداد
مدت قرارداد 24 ماه پس از ابالغ سفارش به فروشنده )تحویل کاال حداکثر 9 ماه )طبق 
قرارداد جهت  زمان  مابقی  و  کار  به  ابالغ شروع  زمان  از  برنده(  مناقصه گر  فنی  پیشنهاد 

انجام خدمات نصب طبق جدول زمان بندی نیاز كارفرما( می باشد.
فراشبند، منطقه عملیاتی  پاالیشگاه  به طرف  فراشبند،  فارس، شهرستان  استان  تحویل 
داالن، انبار کاالی حفاری شركت نفت مناطق مركزی ایران و نصب در کلیه مناطق عملیاتی 

تحت پوشش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی(

ارائه مدارک استعالم ارزیابی کیفی من  جمله شرایط و مدارک اعالم شده زیر جهت شرکت 
در مناقصه الزامی است.

1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت شامل: آگهی تأسیس شركت در 
آدرس  ملی شرکت،  و شناسه  اقتصادی  كُد  تغییرات،  آخرین  اساسنامه،  رسمی،  روزنامه 

دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر )فكس(.

2- داشتن توانائی ارائه ضمانت نامه بانكی به مبلغ 000ر340ر418ر1 ریال به  عنوان تضمین 
شركت در فرآیند ارجاع كار )مناقصه(.

3- عضویت در سامانه ستاد و داشتن گواهی امضای الكترونیكی و تکمیل فرم استعالم 
WWW.SETADIRAN.IR ارزیابی کیفی موجود در سایت

4- قیمت ها می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه، تأیید فهرست مناقصه گران 
تداركات  درگاه  طریق  از  پاكات  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  صالحیت،  دارای 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است 
دریافت  و  مذكور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  درصورت  مناقصه گران 
گواهی امضاء الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس سامانه 
ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456-021 و اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام در سایر شهرستانها در سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام/پروفایل 

تامین كننده/مناقصه گر موجود است.
روز دوشنبه  تا ساعت 16:00  از سامانه ستاد  ارزیابی کیفی  اسناد  آخرین مهلت دریافت 
مورخ 1401/03/16 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیاز 

جهت ارزیابی کیفی این مناقصه تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/30 می باشد.
 )021(-87524423 تلفن های  با  می توانند  متقاضیان  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در 

)تدارکات کاال( و 87521045- )021( )کمیته فنی بازرگانی( تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شركت نفت مناطق مركزی ایرانانتشار نوبت اول : 1401/03/04 نوبت دوم : 1401/03/07

آگهیمناقصهعمومی)دومرحلهای(
موضوع:مناقصهعمومیدومرحلهایشمارهخنم/1401/705مربوطبهخرید10مجموعه
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شمارهسامانهستاد:2001093221000021

دوم(
) نوبت 

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت مناطق مركزی ایران

شناسه : 1322115

شـــــــــــرکتها

6 قرارداد و تفاهم نامه مپنا 
 در نهمین نمایشگاه

صنایع ریلی
گــروهمپنــا،چهــارمخــردادودرحاشــیهنهمیــن
نمایشــگاهبینالمللیصنایعحملونقلریلی،قرارداد
وتفاهمنامههایــیرابــاچنــدشــرکتریلــیبــهامضــا
رســاندکهطبقپیشبینیهایکارشناســی،موجب۵۰
میلیونیوروصرفهجوییارزیدرصنعتریلیکشــور

خواهدشد.
نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی حمل ونقــل ریلــی، 
صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در حالی دومین روز 
خود را سپری کرد که شرکت واگن پارس مپنا با انعقاد 
ســه قرارداد و 3 تفاهم نامه در حوزه صنعت ریلی، روز 

پرکار و ثمربخشی را گذراند. 
امضــای قراردادهــای ۲۰ دســتگاه واگــن مســافری 
مپنا با شرکت »ریل سیر کوثر« به همراه ۱۰۰ دستگاه 
واگــن بــاری لبــه بلند برای حمل مواد معدنی با شــرکت 
»پرتــو بــار فرابر خلیــج فارس« و همچنین ۲۰ دســتگاه 
لکوموتیــو از جملــه قراردادهــای امضــا شــده بــا شــرکت 
واگن پارس از زیرمجموعه های صنعت حمل ونقل ریلی 

گروه مپنا است.
همچنیــن تفاهم نامــه ای بــرای خرید ۴۰۰ دســتگاه 
بــا شــرکت آذرکیــا تجــارت و ۲۰۰  واگــن حمــل غــات 
دســتگاه واگــن لبــه کوتــاه با شــرکت آروین تبریــز امضا 
شــد. تفاهم نامه دیگر نیز که به امضای دو طرف رســید 
در حوزه خرید ۱۰۰ دستگاه واگن چهار محوره با شرکت 

»ریل پرداز سیستم« بود. 

شــایان ذکــر اســت، نهمیــن نمایشــگاه حمل ونقــل 
ریلــی، صنایــع، تجهیــزات و خدمات وابســته از ســوم تا 
ششــم خــرداد با حضور شــرکت های فعــال این حوزه در 

محل دائمی نمایشگاه های تهران بر پا بود.

خبـــــــــــــــــر

بــهگفتــهمدیرعاملشــرکتمس،در2ماه
نخستامسال61،68۵تنآندبارشد8درصدی
و49،841تنکاتدبارشــد8درصدینســبتبه

برنامهتولیدشدهاست.

بــه گــزارش مــس پــرس، علی رســتمی با اعــام این 
تــن مــس  خبــر گفــت: همچنیــن تولیــد 5۲،5۴5 
محتوی معدنی از رشد 7 درصدی و تولید ۲۲۰،73۱ 
تــن کنســانتره مــس از رشــد 9 درصــدی نســبت بــه 

برنامــه حکایــت دارد. او در ادامــه از اســتخراج 33 
میلیــون و 579 هــزار تــن مــاده معدنــی بــا رشــد 6 
درصــدی و تولیــد 9 میلیــون و 688 هــزار تن ســنگ 
ســولفوری با رشــد 7 درصدی در مقایســه با برنامه 

تــا پایــان اردیبهشــت خبــر داد. مدیرعامــل شــرکت 
مــس همچنیــن گفــت: تــا پایــان اردیبهشــت تولیــد 
اســید ســولفوریک به رقــم ۱73،۲۱۱ تن رســیده که 
در مقایسه با برنامه 35 درصد رشد داشته است.

زینبغضنفری

و دریایــی خدمــات شــرکت مدیرعامــل
تولیــد روشهــای قشــم کشــتیرانی مهندســی
دانشبنیانســوختکمســولفوررادرراســتای
بــیاثرشــدنتحریمهــایظالمانهمهــمارزیابی
کردوگفتکهباایندستاقداماتشکستها
وراهبــردفشــارحداکثــریبیــشازپیــشرقــم

خواهدخورد.
ســعید قبیتی در جمع خبرنــگاران با یادآوری 
شــعار ســال تعییــن شــده از ســوی رهبــر معظــم 
انقاب مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 
تصریــح کــرد: گــروه کشــتیرانی جمهوری اســامی 
ایــران در راســتای توســعه فعالیت هــای خــود در 
بخش تامین و توزیع ســوخت شــناورها و با توجه 
به الزام بین المللی استفاده از سوخت کم سولفور 
نســبت بــه همــکاری و مشــارکت بــا مجموعه های 
دانش بنیــان داخلی برای تولید این ســوخت اقدام 

جدی کرده است. 
رســاندن  کار  ایــن  از  هــدف  داد:  ادامــه  او 
تولیــد ســوخت کم ســولفور بــه حد تامیــن کامل 
نیــاز نــاوگان و بــی نیاز شــدن از ســوخت خارجی 
و ســپس صــدور مــازاد آن بــرای در اختیار گرفتن 
ســهمی بزرگ در بازار ســوخت شــناور در منطقه 

است.
و  دریایــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
مهندسی کشتیرانی قشم در ادامه با بیان اینکه 
ســایت سوخت رســانی شــرکت خدمــات دریایــی 
و مهندســی کشــتیرانی قشــم وابســته بــه گــروه 
کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران هم اکنون در 
بنــدر شــهید رجایــی روزانــه ۱۲۰۰ تن ســوخت به 
شــناورها عرضه می کند، تصریح کرد: این ســایت 
سوخت رســانی اکنون دارای ظرفیت 53 هزار تُن 
انبارش ســوخت اســت که به صورت مســتقیم و 
غیر مستقیم ۱۱6 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

قبیتی میزان نقل و انتقال جاده ای و ریلی 
ســوخت را در ایــن ســایت ســوخت رســانی بــه 
صورت ریلی حدود 3۰۰۰۰ تُن ماهیانه و جاده ای 
ُــن ماهیانــه اعــام کرد و افزود: این حجم  5۰۰۰ ت
از ســوخت از طریق پاالیشــگاه های بندرعباس و 

امام خمینی شازند تامین می شود.

شــرکت  توســعه ای  طرح هــای  جملــه  از  او 
تحت مدیریتش را ایجاد زیرســاخت های سوخت 
رســانی به شــناورها در بندر چابهار و دیگر بنادر 
کشــور اعــام کــرد و گفــت: در این رابطــه برنامه 
آن  مقدمــات  فراهم ســازی  حــال  در  و  داریــم 

هستیم.
نــاوگان  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  ایــن مســئول 
گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران ســاالنه 
نیازمند ۴۰۰ هزار تُن سوخت است، خاطر نشان 
کــرد: هــدف غایــی ما در شــرکت خدمــات دریایی 
و مهندســی کشــتیرانی قشــم ایجــاد و افزایــش 
پتانســیل انبــارش و تــدارک ســوخت تولید داخل 
و ســوخت های ترانزیتی اســت همچنین افزایش 
ســرعت تــدارک ســوخت و ایجــاد چرخــه کامــل 
ســوخت رســانی بــه همــراه عــدم وابســتگی بــه 
تامین سوخت مورد نیاز ناوگان از خارج از کشور 

را در چشم انداز فعالیت خود تعریف کرده ایم.
همچنین مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و 
خدمات کشــتیرانی ستاره قشم یکی از مشکات 
پیــش روی پروژه سوخت رســانی)یانکرینگ( بندر 
سلخ قشم را عدم ایجاد پاالیشگاه تولید سوخت 
که از اهداف اصلی طرح از ابتدا بود، اعام کرد.
محسن فاخری ادامه داد: در کنار این مهم، 
الزامــات بین المللــی ۲۰۲۰ ســازمان بین المللــی 
کــم  ســوخت  خصــوص  در   )IMO(دریانــوردی
ســولفور نیــم درصــد بــه مانعــی بــرای راه انــدازی 

کامل این پروژه بدل شده است.
او علــت ایــن امــر را فقدان  زیرســاخت های 
ســولفور  کــم  ســوخت  انبــوه  تولیــد  بــرای  الزم 
دانســت و گفت: ایجاد زیرســاخت های الزم برای 
تولید سوخت کم سولفور، نیازمند سرمایه گذاری 
ســنگین مجــدد بــه همــراه انتقــال تکنولــوژی و 
تجهیــزات اســت کــه در اوضــاع و محدودیت های 

فعلی، دستیابی به آن زمان بر است.
مدیرعامل شــرکت سوخت رسانی و خدمات 
پــروژه  اینکــه  بــا بیــان  کشــتیرانی ســتاره قشــم 
قشــم،  ســلخ  بنــدر  سوخت رســانی)بانکرینگ( 
بــا صــدور تصویب نامــه خــاص هیــات وزیــران در 
میانــه دهــه ۱38۰ بــه مرحله اجرا درآمده اســت، 
خاطرنشــان کرد: این پروژه در 5 کیلومتری بندر 
صیادی ســلخ واقع در جزیره قشــم و با موقعیت 

مناسب و فاصله 5 مایلی با خلیج فارس احداث 
شــده و بــه صــورت ویــژه بــرای سوخت رســانی به 

شناورهای ناوگان در نظر گرفته شده است.
فاخــری بــا بیــان اینکــه مجموعــه اقدامــات 
تولیــد  و  فعالیت هــا  توســعه  بــرای  گســترده ای 
سوخت کم سولفور در مجموعه سلخ با همکاری 
صنعتگــران  ســایر  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
داخلــی انجــام شــده اســت، تصریــح کــرد: ایــن 
ایجــاد و اســتقرار  بــا هــدف  مجموعــه اقدامــات 
تکنولــوژی تولیــد ســوخت کــم  ســولفور مســتمراً 
در حــال انجــام اســت کــه پیشــرفت های خوبی نیز 

حاصل شده است.
او خاطرنشــان کــرد: میــزان  ســرمایه گذاری 
صورت گرفته در پروژه سوخت رسانی)بانکرینگ( 
ســلخ قشــم تــا این مرحلــه بالغ بــر ۱7۰۰ میلیارد 
ریال بوده است و هم اکنون نیز عاوه بر احداث 
زیرســاختها، بــه اخــذ مجوزهــا و گواهینامه هــای 

بین المللی مربوطه نیز اقدام شده است.
مدیرعامل شــرکت سوخت رسانی و خدمات 
کشــتیرانی ســتاره قشــم افزود: گروه کشــتیرانی 
جمهــوری اســامی ایــران بــا درک ضــرورت ورود 
ایران به صنعت بانکرینگ، ســهام شــرکت تاپیکو 
و  اکنــون 6۰ درصــد ســهام  و  کــرد  را خریــداری 
حــق مدیریــت پــروژه را در اختیــار دارد؛ همچنین 

شــرکت ملی نفتکش ایران با ۱5 درصد و منطقه 
پــروژه  در  ســهم  درصــد   ۲5 بــا  نیــز  قشــم  ازاد 

سوخت رسانی سلخ قشم مشارکت دارند.
فاخری وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری 
اســامی ایــران بــا بیــان اینکــه مطالعــات اولیــه و 
امــکان ســنجی طرح به لحاظ اقتصــادی و فنی از 
ابتــدا بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت های الزم جهت 
بارگیــری و تخلیــه ســوخت و مشــتقات  تولیــد، 
نفتی و تأمین ترابری دریایی با ظرفیت ۴ میلیون 
تــن، در دو بخــش ســاحلی )پاالیشــگاه و ســایت 
ذخیره ســازی( و فرا ســاحلی)بندر و اســکله( بـــه 
انجـــام رسـیده بود؛ تصریح کرد: گروه کشتیرانی 
جمهــوری اســامی ایران طی ۱۰ ســال گذشــته با 
تامیــن ســرمایه مــورد نیاز برای پیشــبرد و تکمیل 
و اتمــام پــروژه در هــر دو بخــش خشــکی و دریــا 
نســبت بــه احــداث زیرســاخت های الزم بــرای ایــن 

طرح اقدام کرده است. 
از  امــکان بهره بــرداری  بــرای  ادامــه داد:  او 
طرح، بافاصله در سال ۱393 همزمان با اجرای 
تاسیسات مجموعه ذخیره سازی به اجرای بخش 
فراســاحلی اقدام شــده است به طوریکه با اتمام 
بخــش  مربوطــه،  تاسیســات  و  مخــازن  بخــش 
فراســاحلی بیــش از 6۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته است.

به گفته مدیرعامل شرکت سوخت رسانی و 
خدمات کشــتیرانی ســتاره قشم ، بخش ساحلی 
مســاحت  بــه  زمینــی  در  سوخت رســانی  طــرح 
بیــش از ۱۲ هکتــار )شــامل ۱۰ مخــزن نگهــداری 
فرآورده هــای نفتی بــه حجم 5۲6۰۰ متر مکعب، 
بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال ســوخت، 
پمپ خانه، تأسیسات دوش های تخلیه تانکرهای 
حامــل ســوخت ســنگین و گازوئیــل، تأسیســات 
ایجــاد و در  بلندینــگ و بویلــر روغــن داغ و...( 

انتهای سال ۱395 تکمیل شده است.
فاخری با اشــاره به اینکه بخش فراســاحل 
ایــن طــرح بــا هدف احداث اســکله و موج شــکن 
در  و  مخــازن  و  خشــکی  ســایت  مجــاورت  در 
جهت تکمیل مســیر انتقال سوخت و پهلوگیری 
بــه  آرامشــی  حوضچــه  دارای  شــناورها،  ایمــن 
مســاحت بیــش از 6۰ هکتــار شــامل دو شــاخه 
موج شکن )موج شکن اصلی به طول ۱6۰۰ متر 
و مــوج شــکن فرعــی بــا 7۰۰ متــر طــول( اســت؛ 
خاطــر نشــان کــرد: اکنــون یــک پســت اســکله 
بــرای پهلوگیری شــناورها بــا ظرفیت بار ۱۰ هزار 
تن)DWT( طراحی و اجرا شده است که با عمق 
آبخور  8.5 متـر بـدون نیـاز بـه الیروبـی، قابلیت 
پهلودهــی شــناورهای سوخت رســان )با کمک ۴ 

دلفین و 8 بوالرد( را دارد.

 رشد 8 درصدی

در تولید آند و کاتد مس

تولیددانشبنیانسوختکمسولفوربرای
بیاثرکردنتحریمها



احضاریه
نظربـه اینکـه پرونـده امـوال ذیـل الذکـر تحت عنوان اموال مشـمول اصل 49 قانون 

اساسـی دراین دادگاه مفتوح به رسـیدگی می باشـد.
 30 ظـرف  نشـرآگهی  ازتاریـخ  تـا  میگـردد  ابـالغ  اشـخاص  یـا  شـخص  بـه  لـذا 
روزبادردسـت داشـتن اسـنادو مدارک مثبت مالکیت به این  دادگاه مراجعه نمایند 
بدیهـی اسـت پـس ازانقضـای مهلـت مقـرر اقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردیـد.

صادقی-قاضی شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی زاهدان 

کالسه پرونده شرح اموال 

 موتورسیکلت هندا شماره پالک 4937زاهدان 19ش م فاقد 

و ش ش 8502319 
0000030

9900047   موتورسیکلت هندا  ش م 115010030002205 وش ش 62028

اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه 7 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4916 .   

آگهی تغییرات شـرکت پویشـگران همواره اطالعات سـهامی خاص به شـماره ثبت 
225061 و شناسـه ملـی 10102662553 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فوق العاده مورخ 1400/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - سـال مالی شـرکت از 
اول فروردیـن مـاه هـر سـال شـروع و در آخریـن روز اسـفند مـاه همـان سـال پایـان 

مـی یابـد و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. 
سـازمان ثبـت اسـنادوامالک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

تهـران )1324459(

آگهی تغییرات شـرکت مداوا گسـتران ارکید شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 
568571 و شناسـه ملـی 14009589391 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ  1400/09/20 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : شـرکت بـه وسـیله 
هیئـت مدیـره ای مرکـب از 3 تـا 7 نفـر عضـو کـه بـه وسـیله مجمـع عمومـی عـادی 
از بیـن صاحبـان سـهام انتخـاب مـی شـوند اداره خواهـد شـد . مدیـران کالً یـا بعضـاً 

قابـل عـزل مـی باشـند.وماده مربوطـه دراساسـنامه بشـرح مذکـور اصـالح شـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1324492(

دادنامه
پرونـده  شـماره   1400/11/7  : تنظیـم  تاریـخ     140029390003100990  : دادنامـه  شـماره 
:140029920000136399 شـماره بایگانـی شـعبه :0000009 پرونـده کالسـه 140029920000136399 

نهایـی  تصمیـم  زاهـدان  شهرسـتان  اسـالمی  انقـالب  دادگاه  اساسـی  قانـون  اصـل 49  دادگاه  شـعبه 
شـماره 140029390003100990 خواسـته :تعییـن تکلیـف امـوال )یـک دسـتگاه موتورسـیکلت بـه شـماره 
موتـور2136758 وتنـه 873136 (  رای دادگاه  در خصـوص درخواسـت صـادره ازرئیـس محتـرم دادگاه 
عمومـی شهرسـتان میرجـاوه مبنـی برتعییـن تکلیـف یکدسـتگاه موتورسـیکلت هنـدا فاقد پالک به شـماره 
مـورخ  گـزارش شـماره 24564513/95 /150101 /70  بـه شـرح  تنـه 873136  موتور2136758وشـماره 
1395/12/02 کالنتری مرکزی شهرسـتان میرجاوه نظربه اینکه ازتاریخ توقف موتورسـیکلت مذکورمدت 
مدیدی گذشته  وعلیرغم ابالغ مشخصات آن درروزنامه مالک مراجعتی نداشته درصورت توقف بیشترآن 
درپارکینگ باعث کسرفاحش قیمت موتورسیکلت فوق الذکر خواهد شد وباعنایت به کارشناسی انجام 
شده واحراز عرفی اعراض مالک برای دادگاه ازآنجا که موتورسیکلت فوق الذکر ازمصادیق اموال مجهول 
المالک ودر اختیارولی فقیه اسـت دادگاه به اسـتناد اصول 45و49 قانون اساسـی و مواد 8 فانون نحوه 
اجـرای اصـل 49و5  آییـن نامـه نحـوه رسـیدگی بـه پرونـده هـای اصـل 49 قانـون اساسـی وحکـم حکومتـی 
حضـرت امـام خمینـی  )ره( ومقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( حکـم بـه ضبـط موتورسـیکلت  به شـرح 
فـوق الذکربـه  نفـع سـتاداجرایی فرمـان حضـرت امـام )ره( صـادر واعالم می نماید .رای صادره غیابی اسـت 
وظرف مهلت بیست روزپس ازابالغ  قابل واخواهی دراین شعبه وظرف مهلت بیست روز پس ازانقضاء 

مهلـت واخواهـی قابـل تجدیـد نظـر خواهـی درشـعب دادگاه تجدیـد نظراسـتان تهـران مـی باشـد. 
قاضـی دادگاه اصـل 49 قانـون اساسـی اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان - محسـن صادقـی 

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو( پرونده اجرایی کالسه 14000034۶
به موجب پرونده اجرائی گالسه 140000346 متعهد: یوسف امیری - متعهدله: صبا فرهادی 
جهت وصول مهریه به تعداد يکصدوچهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید مقوم 
بـه مبلـغ 16302000000 ریـال پرونـده اجرائیـه بـه کالسـه 140000346 تشـکیل و پسـتانکار 
جهـت وصـول طلـب اقـدام بـه توقیـف یـک دسـتگاه سـواری پـژو ROA مـدل 1389 رنـگ نقـره 
ای متالیـک شـماره موتـور 11889002842 بـه شـماره انتظامـی ایـران 61-133 ق 62 متعلـق 
به آقای یوسـف امیری نموده که برابر نظریه مورخ1401/2/11کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
خودرو مذکور در چندین نقطه در بدنه دارای رنگ به اصطالح دور رنگ، سقف دارای آفتاب 
سوختگی کامل و داخل موتور رنگ، الستیکهای جلو و عقب حدودا 40 درصد آج در سطح 
اتـکای السـتیک، کارکـرد 246137 و بـا توجـه بـه اسـتعالم گرفتـه شـده از شـرکت بیمـه دارای 
بیمه نامه شخص ثالث به شماره  00/1100/2805/36 به تاریخ 1400/7/10 نزد شرکت بیمه 
میهن میباشد که با توجه به وضعیت فنی و نوع و مدل خودرو به میزان700/000/000ریال 
)معـادل هفتـاد میلیـون تومـان ( ارزیابـی گردیـده و در روز یکشـنبه مورخ1401/3/22سـاعت 
9 صبـح تـا 12 ظهـر در نشـانی کامیـاران شـهرک الهیـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک از طریـق 
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد و مزایـده از مبلغ700/000/000ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت 
پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود ضمنـا شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه 
مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت 5 روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذكور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب 
خزانـه واریـز خواهـد شـد و در ایـن صـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده 
تجدیـد میگـردد و کلیـه هزینـه هـای قانونـی بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـم عشـر و حق 
مزایده نقدا وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد و مزایده در 

روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـده.
تاریخ انتشار آگهی:1401/3/7      تاریخ برگزاری مزایده:1401/3/22     م/الف17

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012001197 – 1401/3/2 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در  اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا 
چهارباشـلو بـه شـماره شناسـنامه 4 صـادره بـا کـد ملـی 4609609657 فرزنـد غریـب در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه و دامـداری بـه مسـاحت 463/51 متـر مربـع پـالک 57 اصلـی 
قطعه 150 تفکیکی واقع در شه سفید حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری مع الواسطه 
از مالک رسـمی آقای قریب چهارپاشـلو محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 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 اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/7       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23     
شناسه : 1323133         سرپرست ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 217  فرعی از 2 - اصلی 
نظـر بـه اینکـه تحدیـد حـدود عمومـی ششـدانگ یک قطعه زمین قسـمتی از نهر متروکه 
به شـماره پالک 217 فرعی از 2- اصلی واقع در گرمسـار به مسـاحت 52/65 متر مربع 
بنـام خانـم میتـرا صادقـی فرزنـد محمـد بـه علـت عـدم حضـور متقاضی انجـام نگردیده و 
نامبـرده در اجـرای قسـمت اخیـر مـاده 15 قانـون ثبـت درخواسـت انتشـار آگهـی تحدیـد 
حـدود اختصاصـی نمـوده اسـت لـذا تحدیـد حـدود اختصاصـی ملـک موصـوف در روز 
شـنبه مورخ 1401/04/01 از سـاعت 8 صبح در محل انجام خواهد شـد . بدین وسـیله 
از متقاضـی و کلیـه صاحبـان امـالک مجـاور طبـق مـاده 14 قانـون ثبـت دعـوت مـی شـود 
کـه در وقـت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند . واخواهـی مجاوریـن نسـبت بـه حـدود 
و حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسـه تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شـد. ضمنا معترض مکلف اسـت طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعییـن تکلیـف پرونـده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب 73/2/25 و مـاده 86 آییـن نامـه 
اجرایـی ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ، دادخواسـت خـود 

را بـه مرجـع قضایـی محـل تسـلیم دارد و اال حـق او سـاقط خواهـد شـد.
 تاریخ انتشار: 1401/03/07     شناسه :    1323394

سرپرست ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلوئی 

سرپرست شرکت گاز 
اصفهان: توسعه تولید 

فناورانه، کلید حل مشکالت 
اقتصادی است

سرپرســت شــرکت گاز اســتان اصفهــان توجــه به 
تولید فناورانه برای حل مشــکالت اقتصادی ضروری و 

گاز طبیعی محور توسعه و تولید است.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان، ابوالقاســم عســکری در کمیتــه راهبــری و در 
جمــع اعضــای هیات مدیره، مدیران و روســای واحدهای 
مختلف شرکت با تاکید بر اینکه برنامه های امسال باید 
طبق برنامه ریزی و زمان بندی الزم اجرایی شــود، گفت: 
امسال با توجه به شعار سال وظیفه مهم و ارزشمندی 
در پیش داریم، تغییر و رویکرد علمی که در برنامه های 
شــرکت بایــد ایجــاد شــود توجه بــه تولید و شــرکت های 

دانش بنیان و اشتغال آفرین است.
و  بــودن  دانش بنیــان  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
تولیــد و خدمــات  از ویژگی  هــای  بــودن  اشــتغال آفرین 
مطلوب اســت، گفت: انتخاب شــعار ســال ۱۴۰۱ نشــان 
می دهد که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین استراتژی 

و راهکاری اساسی حل مشکالت کشور است.
گفــت:  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  سرپرســت 
دانش بنیــان،  اقتصــاد  آنکــه  اســت  تأمــل  قابــل  آنچــه 
باعث کاهش هزینه ها می شــود و شــرکت ها با کمترین 
هزینــه بیشــترین و به روزتریــن محصــوالت و خدمات را 
مــی تواننــد، ارائــه دهنــد. عــالوه بــر ایــن، ما در شــرایط 
تحریم هایی قرار گرفته ایم که ضرورت دارد با به کارگیری 
اقتصاد دانش بنیان، بسیاری از نواقص موجود، به ویژه 
در صنایع را مرتفع کنیم. عســکری در پایان با تاکید بر 
راه انــدازی خدمــات الکترونیکی 22گانه شــرکت گاز در 
راستای تحقق شعارسال افزود: این پروژه تا پایان سال 

جاری باید به بهره برداری برسد. 

ضرورت آماده سازی منطقه 7 
تبریز برای جذب سرمایه گذار 
شــهردار منطقه 7 تبریز بر ضرورت آماده ســازی 
منطقه در حوزه شهرســازی برای جذب ســرمایه گذاری 

تاکید کرد.
محمــد رشــتبری در جلســه درآمــد شــهرداری در 
محل شهرداری منطقه با حضور معاونان و مدیران این 
منطقه؛ حوزه شهرسازی را زمینه ای مساعد و مهم برای 

ایجاد فرصت های جذب سرمایه گذاری عنوان کرد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه فرصت هــای ســرمایه گذاری 
را بــا کاهــش زمــان پیگیری پرونده هــا، تعامل با مالکان 
و ســرمایه گذاران بایــد افزایــش داد، اظهــار کرد: ممیزی 
واحدهــای صنعتــی و صنایــع مــادر ضــروری اســت در 

اولویت قرار گیرد و تیم تخلف یابی تکمیل شود.
شــهردار منطقــه 7 تبریــز جــاده ســنتو را فرصتــی 
مســاعد بــرای منطقــه عنــوان کرد کــه در راســتای ایجاد 

ظرفیت های درآمد زایی باید مورد مطالعه قرار گیرد.
رشــتبری همچنیــن  از تحقق بیــش از 2۰۱ میلیارد 
ریالــی بودجــه درآمد شــهرداری این منطقــه طی دو ماه 
نخســت ســال جــاری خبــر داد. او در تشــریح ایــن خبــر 
گفــت: بــا تالش  همکاران در حوزه های مختلف طی دو 
ماه گذشــته، 2۰۱ میلیارد و 98۱ میلیون ریال از بودجه 

درآمد در 2 ماه نخست سال جاری محقق شد.
شهردار منطقه 7 تبریز تحقق درآمد نقدی را ۱93 
میلیارد و 8۴۱ میلیون ریال و تحقق درآمد غیر نقدی را 

نیز بالغ بر 8 میلیارد و ۱39 میلیون ریال عنوان کرد.
رشــتبری یــادآور شــد: اجــرای طرح هــای شــهری و 
افزایــش رفــاه عمومی نیازمنــد نقدینگی و تحقق بودجه 
پیش بینی شده بوده و انجام طرح های عمرانی هم نیاز 
بــه پرداخــت بــه موقــع مطالبــات دارد. از ایــن رو مــردم 
باید در این راســتا شــهرداری را یاری كنند که دســتیابی 
بــه پیشــرفت و توســعه شــهر بــا همراهــی و مشــارکت 

شهروندان امكان پذیر خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

باقیمانده نهاده های دامی 
موجود در مجتمع بندری 

کاسپین با دستور دادستانی 
ترخیص می شود

بنــادر منطقــه آزاد انزلی یکــی از قطب های تأمین 
کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای 
تولیــدی کشــور در زمینه هــای روغن خوراکــی، غالت و 
همچنیــن نهاده هــای دامی هســتند که نقش مهمی در 
تولیــد گوشــت قرمز، گوشــت مــرغ، تخم مرغ، شــیر و 

لبنیات کشور دارند . 
بــه گزارش عصــر اقتصاد، مجتمع بندری کاســپین 
در فــاز نخســت خــود با چهار پســت اســکله فعــال و دو 
اســکله در حــال ســاخت دارای ۴۵ هــزار تــن ســیلوهای 
غــالت و ۶۵ هــزار تــن مخازن روغــن خوراکی و 2۴ هزار 

متر انبار سرپوشیده است.
انقــالب  و  عمومــی  دادســتان  ســبحانی  اکبــر   
بنــدری  مجتمــع  از  بازدیــد  در  بندرانزلــی  شهرســتان 
انبارهــای نهاده هــای دامــی موجــود در آن  کاســپین و 
دســتور داد ۱۰ درصد باقیمانده نهاده های دامی موجود 
در ایــن بنــدر  کــه با مصوبه تنظیم بازار وارد شــده بود، 
بــا همــکاری مدیران کل اســتاندارد، دامپزشــکی و حوزه 

نظارت گمرک ترخیص شود.
گفتنــی اســت، در ایــن بازدیــد علــی اوســط اکبری 
مقــدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان، صادق 
برزگر ناظر ســتاد گمرکات گیالن، ســید مهدی موســوی 
مجتمــع  مدیــر  بندرانزلــی،  دامپزشــکی  شــبکه  رییــس 
بنــدری کاســپین، رییس اداره اســتاندارد منطقه حضور 

داشتند.

تعطیلی 8 درصد از واحدهای 
صنعتی خراسان شمالی 

معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، 
معدن و تجارت خراســان شــمالی اعالم کرد که اکنون 
۲۶ واحد صنعتی معادل 8 درصد از واحدهای تولیدی 

استان تعطیل و غیرفعال است.
علی اصغــر رضــازاده دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
اظهــار کــرد: برخی از واحدهای صنعتی اســتان به علت 
مشــکالت مدیریتــی، کمبود نقدینگی، نوســانات قیمت 
مواد اولیه و مشکالت بازاریابی و فروش تعطیل شدند.
معــاون امــور صنایــع و معــادن ســازمان صنعــت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اکنون 
۱3 واحــد تولیــدی بخش صنعــت معادل ۶ درصد از این 
واحدها در تملک بانک هاســت که 9 واحد از این تعداد 

غیرفعال و ۴ واحد فعال است.  
رضــازاده بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای صنعتــی 
اســتان بــرای ادمــه فعالیــت نیازمنــد تامیــن نقدینگــی 
هســتند افــزود: ســخت گیــری بانک هــا بــرای دریافــت 
وثیقه در پرداخت تسهیالت در قالب سرمایه در گردش 
و ثابــت بــه واحدهــای صنعتــی و معدنــی باعث شــده تا 

مشکالت صنعتگران افزایش یابد.

پرداخــت  بــرای  حتــی  بانــک  از  برخــی  افــزود:  او 
بــه  ثابــت  و  گــردش  در  ســرمایه  قالــب  در  تســهیالت 
از  خــارج  وثیقه هایــی  صنعتــی،  و  تولیــدی  واحدهــای 
طرح هــای در حــال اجرا درخواســت می کننــد که امکان 
ارائــه وثایــق خــارج از طــرح از ســوی مجریــان طرح ها و 
تولیدکنندگان میسر نیست حال آنکه بر اساس دستور 
مراجع قضایی بانک ها ابتدا باید محل طرح را به عنوان 
وثیقــه در ضمانــت بانــک قــرار دهنــد و در صــورت عدم 
کفــاف محــل طرح، بایــد وثیقه های خارج از  طرح طلب 

کنند.

اخبـــــــــــــــــار

تعــداد  از  حتــی  تعدادشــان  گاهــی 
مســافران واگن بیشــتر می شــود، زندگیشان 
و  ناهــار  صبحانــه،  و  می گــذرد  زمیــن  زیــر 
حتــی شام شــان را در زیرزمیــن می خورنــد و 
و  قرمــز  در صندلی هــای  نیــز  خستگی شــان 
 آبــی قطارهــا رفــع می شــود. دخــل و خــرج و

درآمدشــان بــه مســافرانی بســته اســت کــه 
ســریع از کنارشــان عبــور  کنند تــا از قطار جا 
نماننــد و یــا در واگن هــا مشــغول مطالعــه یا 
چک کردن گوشی شان می گذرد. این کاسبان 
زیرزمینــی متــرو ایــن روزهــا تعدادشــان بــه 
قــدری زیاد شــده که مســئوالن مترو تصمیم 

گرفتند برای ساماندهی آن ها کاری کنند.
کاســبان  بیــن   در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
زیرزمینــی همــه نــوع ســن و تیپــی بــه چشــم 
اســکاچ  و  لیــف  کــه  پیرزنــی  از  می خــورد؛ 
کــه  جوانــی  بانــوی  تــا  می فروشــد  دســتباف 
دست ســاخته های هنری خود را به مســافران 
عرضــه می کنــد، دیگــر شــنیدن صــدای زنان و 
مردانی که ســنگ مرداب، گیاه دارویی، شارژ 
در  و...  ســفره  زنانــه،  لباس هــای  ،خــودکار، 
مترو می فروشند به صدایی عادی بدل شده 
اســت. هرچنــد کــه این ازدحــام و تــردد مدام 
دستفروشــان در قطارهــا و  بســاط گســتری 
شــان در ایســتگاه های شــلوغ موجبات گالیه 

برخی از مسافران را نیز فراهم کرده است.
ســعید عطاالهــی، رئیــس پلیــس متروی 
پایتخــت، بــه تازگــی اعــالم کــرده اســت کــه 
تــردد  متــرو  در  دســتفروش   ۴۵۰۰ روزانــه 
می کننــد کــه بــا توجه بــه تعداد ایســتگاه ها و 
ورودی های مترو معضل بزرگی است که باید 

به آن توجه کنیم.
در  دســتفروش   ۴۵۰۰ فعالیــت  تــردد  

متــروی تهــران عــدد بزرگــی اســت کــه نشــان 
می دهــد، بایــد این دستفروشــان ســاماندهی 
شــوند کــه در ایــن میــان مدیرعامــل شــرکت 
بهره برداری متروی تهران در مورد ســاماندهی 
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  متــرو  دستفروشــان 
گفــت: در برخــی ایســتگاه های پرتــردد مثــل 
امــام خمینی،انقــالب، تئاتــر شــهر و... تجمــع 
دستفروشــان افزایــش یافتــه اســت؛ امــا طــی 
ســال های اخیر رهاشــدگی شدید داشتیم و با 
توجه به اینکه طی سال های اخیر نیز مشکالت 
معیشــتی شدت گرفته اســت، شاهد هستیم 
که پدیده دستفروشــی در ایســتگاه های مترو 
بیشــتر از گذشته شده است و مردم نیز برای 
کمک به این دستفروشان معموال از این افراد 
خریــد می کننــد کــه این عرضــه و تقاضای زیاد 
در داخــل واگن هــای متــرو ســبب افزایش این 

پدیده در مترو شده است.
مهدی شایســته اصل با اشــاره به تمایل 
مســافران بــه خرید از دستفروشــان در مترو 
افزود: ما با دوگانه ای در مترو روبه رو هستیم 
از ســویی برخــی مســافران بــا خریدشــان از 
از  و  کــرده  حمایــت  آن هــا  از  دستفروشــان 
ســویی دیگــر برخــی از ســروصدا و تــردد ایــن 
افراد گالیه مند هستند و دقت داشته باشید 
کــه برای اثرگذار بودن تالش مســئوالن مترو 
و پلیس باید میزان تقاضا کاهش یابد و این 
مهــم جــز با کمک شــهروندان میســر نیســت 
و نمی توانیــم همزمــان بــا رغبت مســافران از 
اینگونــه خریدهــا، اقدامــات بازدارنــده انجــام 
داد و ایــن اقــدام در ایــن شــرایط امکان پذیــر 
اســت و مــا نیازمنــد همراهــی مردم هســتیم 
تــا بتوانیــم آرامــش را بــه ســکوها و واگن هــا 

برگردانیم.

او در مــورد طــرح ســاماندهی دستفروشــان 
مترو ادامه داد: در مرحله اول دســتورالعملی 
حضــور  از  تــا  شــده  ابــالغ  متــرو  پلیــس  بــه 
بانــوان،  ویــژه  واگــن  در  آقــا  دستفروشــان 
ممانعــت بــه  عمــل آورنــد بــا اینکــه قبــال هــم 
ویــژه  واگــن  در  دســتفروش  آقایــان  حضــور 
بانــوان ممنــوع بــوده اســت؛ امــا باتوجــه بــه 
ایــن  مجــددا  موضــوع،  ایــن  بــه  بی توجهــی 

موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
متــروی  بهره بــرداری  شــرکت  مدیرعامــل 
تهران با اشــاره به برگزاری جلسات و مذاکرات 
قانون گــذار  مراجــع  و  دادگســتری  وزیــر  بــا 
ورود  »ممنوعیــت  آیین نامــه  تصویــب  بــرای 
دستفروشان به واگن های مترو« گفت: کلیات 
این طرح در گذشــته تهیه شــده اســت؛ چراکه 
قانونــی در مجلــس تصویــب شــده کــه در مواد 
2۴ و 2۵ پیش بینی شده که یک دستورالعمل 
در مــورد قطــار شــهری توســط هیــات وزیــران 
تهیــه، تصویــب و ابــالغ شــود و دیگــر نیــاز بــه 
مصوبه جدید قانونی از ســوی مجلس شــورای 
اجرایــی  دســتورالعمل  ایــن  و  نــدارد  اســالمی 
بایــد بــه وســیله هیــات وزیران مصــوب و ابالغ 
شــود. البته متروی پایتخت به تنهایی مســئول 
تصویــب ایــن آیین نامــه نبــوده و اتحادیــه قطار 
شــهری نیز سال های گذشته اقداماتی را انجام 
داده و بــرای پــر کــردن خــال قانونــی موجــود و 
مرتفــع کــردن مشــکالت موجــود، شــرکت بهره 
ایــن  تصویــب  پیگیــر  تهــران  متــروی  بــرداری 
آیین نامه شده است تا با همکاری دستگاه های 
مربوطــه ایــن مشــکل حل شــود و مقرر شــد تا 
بهره بــرداری  شــرکت  ســمت  از  پیش نویســی 
آمــاده و به کمیســیون قضایی و حقوقی دولت 

تقدیم شود.

بــرای  برنامه ریــزی  از  اصــل  شایســته 
ســاماندهی دستفروشــان متروی تهــران خبر 
داد و گفــت: قــرار اســت براســاس آیین نامــه 
بعــدی،  مرحلــه  در  وزیــران،  هیــات  مصــوب 
حضــور و فعالیــت متکدیــان، دستفروشــان و 
کــودکان کار در داخــل واگن هــا ممنوع شــود، 
البته این جرائم کیفری نیست؛ بلکه حقوقی 
خاطیــان  بــرای  فــردی  جریمــه  یعنــی  اســت 
اول  بــار  بــرای  فــردی  اگــر  می شــود.  تعییــن 
ناهنجاری های تعیین شــده از ســوی قانون را 
در مترو انجام دهد، تذکرات اولیه به او داده 
می شــود. اگر دوباره ناهنجــاری صورت گیرد، 
جریمــه فــردی اعمــال می شــود. همچنین اگر 
فــرد بــرای بــار چندم ناهنجــاری را انجام دهد 
از حضــور در متــرو و اســتفاده از ناوگان مترو 
بــرای مــدت معینی محروم خواهد شــد. البته 
ایــن الگو در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته 

دارای مترو، در حال اجرا است.
او با اشاره به  راه اندازی  سامانه  دستفروشان 
متــرو به نشــانی metro.tehran.ir مــی افزاید: 
محدودیــت  بــدون  تواننــد  مــی  دستفروشــان 
براســاس  تــا  کننــد  نــام  ثبــت  ســامانه  در 
درخواســت های ثبــت شــده در مــورد در نظــر 
دستفروشــان  بــرای  فــروش  ویتریــن  گرفتــن 
در ایســتگاه های متــرو اقداماتــی را پیش بینــی 
کنیــم، چراکــه مــی خواهیــم شــرایطی را فراهم 
کنیــم تــا دستفروشــان بــرای تأمیــن معیشــت 
مــرور در داخــل واگن هــا و  بــه جــای عبــور و 
ســکوها و ایجــاد مزاحمــت بــرای مســافران، در 
مکان هــای مشــخص کاالهــای خــود را عرضــه 
بابــت حضــور  و رضایتمنــدی مســافران  کــرده 
حــال  ایــن  در  و  شــود  کاســته  دستفروشــان 

معیشت این عزیزان نیز دچار مشکل نشود.

مدیــر بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر 
بنــدر  کــه  کــرد  اعــالم  هرمــزگان،  شــرق  و 
ســیریک کــه عملیــات احــداث اســکله چنــد 
منظوره شــمع و عرشــه آن در حال اتمام و 
بهره برداری است با عملکردی افزون بر ۲۲ 
هزار تن در ســال ۱۴۰۰ از فرصت مناســبی 
بــرای کاپوتــاژ مــواد معدنــی به ســایر جزایر 

برخوردار است .
تختــی  محمدحســینی  حمیدرضــا 
همچنیــن کاپوتــاژ مــواد معدنــی، بانکرینگ، 
واگــذاری پــورت اپراتــوری بنــدر تیــاب، ارائــه 
خدمات فنی مهندســی و توســعه گردشگری 
را از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری در 

بنادر شرق هرمزگان اعالم کرد.
او بــا تبیین فرصت های ســرمایه گذاری 
در بنادر شــرق هرمــزگان اظهار کرد: معرفی 

ســرمایه گذاری،  فرصت هــای  و  ظرفیت هــا 
بــر  موثــر  عوامــل  معرفــی  و  شناســایی 
ســرمایه گذاری درحــوزه گردشــگری در بنادر 
مســافری زیر مجموعه از جمله بندر شــهید 
حقانــی و هرمــز که نقش تعیین کننده ای در 
ایــن حــوزه دارد، تامیــن منابع مالی توســعه 
صنعت گردشــگری، تبــادل دانش تخصصی 
و بررســی راهکارهــای نویــن جــذب صنعــت 
 3 از  بیــش  جابجایــی  توجــه  بــا  توریســم 
میلیــون مســافر و گردشــگر در ایــن بنادر از 
عمــده فعالیت هــای کلیــدی در این بخش ها 

محسوب می شود.
مدیــر بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنر 
لحــاظ  بــه  اینکــه ســواحل مکــران  بیــان  بــا 
موقعیــت جغرافیایــی و راهبــردی در اتخــاد 
عنــوان  بــه  بین المللــی  بازارهــای  جــذب  و 

توســعه و رشــد اقتصــاد مبتنــی بــر دریــا بــه 
کننــده ای  تعییــن  و  کلیــدی  نقــش  عنــوان 
دارد، بیان کرد: بندر جاســک از نظر احداث 
پایانــه نفتــی کــوه مبــارک و نیاز بــه عملیات 
راهبــری کشــتی های نفتکش و پشــتیبانی و 
ارائــه خدمــات فنــی بــه شــناورهای ســبک و 
ســنگین از جایگاه ممتازی در قلب ســواحل 
مکران برخوردار بوده و مشارکت بخش های 
دولتــی و خصوصــی در ایــن زمینــه می توانــد 
نقــش مهمی بــر ارتقای جایــگاه این بندر به 
عنوان توســعه بنادر کوچک و اقتصادی پویا 

ایفا کند.
محمدحسینی در خصوص ظرفیت های 
گفــت:  نیــز  تیــاب  بنــدر  در  ســرمایه گذاری 
ایــن بنــدر از جملــه بنــادر کوچک بــا بازدهی 
تعمیــرات  و  احــداث  کــه عملیــات  باالســت 

اسکله های آن از سال گذشته آغاز و اکنون 
مراحل تکمیلی خود را سپری می کند.

 او افــزود: بــا توجــه به دســترس بودن 
زیرســاخت ها بــرای احــداث انبارهــای کاال و 
جهــش در طرح هــای توســعه ای، زمینه هــای 
بــا  بنــدر  ایــن  واگــذاری  بــرای  مناســبی 
قراردادهایــی ماننــد )BOT( بــه ســرمایه گذار 

را داراست.

عملیات احداث اسکله چند منظوره بندر سیریک 
درحال اتمام 

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـر اقتصــاد
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ما و چین نداریم
راضیه حسینی

نماینــده مجلــس: ۱۰۰ درصــد قطعــات خــودرو در 
ایران چینی است

وحیــدی،  محمــد 
رئیســه  هیئــت  عضــو 
راهبــردی  فراکســیون 
بــه  اشــاره  بــا  مجلــس 
درصــد   ۱۰۰ اینکــه 
قطعات خودرو در ایران 
چینی است و همچنین 
 ۳۷ براینکــه  تأکیــد  بــا 
درصــد کشــتار جــاده ای ایــران از خودروها اســت، ادامه 
داد: تنها دوره ای که کشــتار جاده ای کشــور کاهش پیدا 

کرد دوره ای بود که واردات خودرو در کشور آزاد شد.
عجیــب اســت هنــوز متوجــه همبســتگی و برادری 
ما با چین نشــده اید؟ مقاومت نکنید. بپذیرید که دیگر 
مــا و آنهایــی وجــود ندارد. همــه اعضای یــک پیکریم که 
در آفرینــش ز یــک گوهریــم. حــاال اگــر از قضــای روزگار 
عضــوی )شــما فرض کن ایران( بــه دردآمد، دگر عضوها 
)مثــاً یکــی اش چیــن( قــرار از کــف می دهنــد و به کمک 
می شــتابند. این طوری می شــود که دیگر همه می شویم 

اعضای یک بدن و خارجی داخلی از بین می رود.
در واقــع چیــن آن قــدر مهربــان و بــرادر اســت کــه 
حتــی اگــر عضوی از ما به درد نیایــد هم جهت اطمینان 
یــک عضــو یدکــی می فرســتد. اصــاً آن قــدر هوای مان را 
دارد کــه می گویــد شــما عضوهــای خودتــان را بگذاریــد 
کنــار، مــا آکبنــد و تــازه در اختیارتــان می گذاریــم. شــیر 
مرغ می خواهید ما هســتیم. از ســوهان حاج مرتضی و 
پســران تــا برف پاک کن پراید، ما همــه چیز در اختیارتان 
محتــاج  نکــرده  خــدای  وقــت  یــک  تــا  می دهیــم  قــرار 

خارجی ها نشوید. 
چطــور  نبــود  چیــن  اگــر  نباشــیم.  بی انصــاف 
می خواســتیم در تولیــد لــوازم خانگــی خودکفــا شــویم و 
هیچ احتیاجی به برندهای کره ای نداشته باشیم. چطور 

از پس تولیدات ملی و کاماً ایرانی برمی آمدیم؟ 
قدیــم مجبــور بودیــم بــرای یخچــال خانه مــان هــم 
محتــاج خارجی هــا شــویم. ولــی حــاال کامــاً روی پــای 
خودمــان ایســتاده ایم. البتــه کــه پــای مــا و چین نــدارد. 

همه اعضای یک پیکریم. 
طوری شده که ما با دستان خودمان کاالی ایرانی 
تولیــد و روانــه بــازار می کنیم. البته که دســت ما و چین 

ندارد. همه اعضای یک پیکریم.
چــرخ  ایرانــی،  درایــت  و  هــوش  فکــر،  بــا  مــا 
خودروسازی و سایر کارخانه ها را می چرخانیم. البته که 
مغز ما و آنها ندارد. اصاً ما و آنهایی وجود ندارد. خارج 
و داخلی نیســت. مهم خودکفایی داخلی و بی نیازی به 

خارجی هاست که به دست آمد.
باقی ماجرا افسانه و داستان است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
گــران  مــوارد  و  دارو  ارزی  تخلفــات  گــزارش 
فروشــی های ســنگین ایــن حوزه به قــوه قضائیه 
اعالم شــده و در دســت بررسی است، گفت که 
توقــع ایــن اســت جرایمی کــه به متخلفــان داده 
می شــود، آنقدر بازدارنده باشــند تا دیگر کســی 

طرف سودجویی از دارو و غذای مردم نیاید.
دکتــر بهــرام دارایــی در گفت وگــو با ایســنا، 
بــا اشــاره بــه معایــب ارز ۴۲۰۰ و ایجــاد رانــت 
در حــوزه دارو، گفــت: حوزه هایــی کــه بحث هــای 
اقتصــادی داشــته باشــد و راه هایــی بــرای ایجــاد 
رانت در آن وجود داشــته باشد، مانند بحث های 
ارز ترجیحــی، یارانه هــا، انحصار، ســهم های ویژه 
و...، حتما ممکن است مفسده در آن ایجاد شود 
و شــکی در آن نیســت. بنابرایــن ماننــد هر حوزه 
دیگر، در حوزه های دارو، غذا، تجهیزات پزشــکی 
و... هــم ممکــن اســت ایــن اتفاقــات رخ دهــد و 

تاکنون هم اتفاق افتاده است.

 سودجویی کاسبان تحریم
در حوزه سالمت

وی افــزود: مصادیــق و موارد آن هم همواره 
وجود داشته است و سال های اخیر هم اتفاقاتی 
اعم از ریز و درشت در این زمینه رخ داده است. 
در عیــن حــال زمانــی هم که ما در تحریم به ســر 
می بریم، کاسبان تحریم و سوءاستفاده کنندگان 
از تحریم همیشــه حضور دارند. در همه حوزه ها 
ایــن وجــود دارد، در حــوزه دارو و غذا و تجهیزات 
پزشکی هم باوجود اینکه با سامت و جان مردم 
ســروکار دارد، از آن هم روی گردان نیســتند و در 

آن هم وارد می شوند.
دارایــی بــا بیــان اینکه مــوارد برخــورد با این 
باشــد،  تــر  جــدی  و  شــدیدتر  بایــد  ســودجویان 
ادامــه داد: البتــه بــه خود سیســتم ها و حاکمیت 
هــم برمی گــردد کــه بتوانــد به گونــه ای عمــل کنــد 

تــا دســت ایــن ســودجویان را تا حد امــکان کوتاه 
کنــد. شــکی نیســت که بــا قوانیــن و نظارت هایی 
که وجود دارد، کاهش اثر عامل انسانی در بحث 
مقــررات و مجوزهــا و ... هــم مهــم اســت و بایــد 

انجام شود.
وضــع  اوقــات  گاهــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زیــاد قانــون هــم منجــر بــه گیــج شــدن مــردم و 
اجراکنندگان می شود و می تواند مشکاتی ایجاد 
کنــد، گفــت: زیرا ســودجویان می تواننــد از همان 
قوانیــن و تبصره ها سوءاســتفاده کنند.  بنابراین 
قوانین موازی و تکراری می تواند مشکاتی ایجاد 
کنــد. بــر ایــن اســاس مقررات زدایــی و آســان و 
مشــخص کردن قوانین به طوری که نتوان آن ها 

را تفسیر به رای کرد، بسیار مهم است.

ضرورت نظارت مکانیزه بر دارو 
غذا و تجهیزات پزشکی

دارایــی گفت: از طرفــی بحث نظارت ها هم 
باید بســیار جدی شــود. برنامه ها و سیســتم های 
مکانیزه هم برای همین است که بتواند شفافیت 
ایجــاد کنــد، اثر عامل انســانی را کــم کند و... که 
در ســازمان غــذا و دارو سال هاســت بــر روی این 
موضوع تاکید و کار می شــود. ســامانه تی تک هم 
بــرای همین ایجاد شــده کــه بتواند تا جایی پیش 
رود کــه عامــل انســانی کمتریــن اثــر را در اعطای 
مجوزهــا و ... داشــته باشــد تا بتوانیــم ادعا کنیم 
عامل انســانی به حداقل رســیده و شــفافیت هم 
کمک می کند تا متوجه شویم که هر کس در این 

سیستم چه اقدامی انجام می دهد.
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال بــه تازگــی در 
بحث تجهیزات پزشکی روی سایت مان هر کسی 
را کــه در حــوزه واردات یــا زمینه هــای دیگــر ارزی 
را گرفته، اعام کردیم تا مشــخص باشــد که چه 
کســی، چــه ارزی، برای چــه کاری و از چه منبعی 
دریافت کرده و این می تواند کاما شــفاف شــود. 

بــرای دارو هــم همیــن اقدام را انجــام می دهیم و 
ماهیانه آن ها را اعام می کنیم.

 گزارش تخلفات ارزی
 و گران فروشی های سنگین

به قوه قضائیه 
دارایــی گفــت: البتــه مــواردی را هــم اعــام 
کردیــم کــه تخلفاتی در زمینــه ارز ترجیحی انجام 
شــده کــه بــه قــوه قضائیــه رفتــه و امیدواریــم به 
زودی تکلیف آن ها مشــخص شود. به تازگی هم 
یکســری موارد گران فروشی های سنگین را اعام 
کردیم که در دســت بررســی اســت و امیدوارم به 
زودی اعــام شــود. همچنیــن حتمــا امیــدوارم که 
جرایمــی کــه بــه متخلفــان داده می شــود، آنقــدر 
بازدارنده باشــند تا دیگر کســی طرف ســودجویی 
از دارو و غــذای مــردم نیایــد تــا بخواهــد اخــال 

ایجاد کرده یا سود نامشروعی به دست آورد.

رئیــس اتحادیــه 
بــا  امــالک  مشــاوران 

انتقاد از تعیین ســقف مجاز 
افزایــش اجــاره بهــا به میــزان ۲۵ 

درصــد می گویــد این گونــه سیاســت ها 
تاثیــری در کنتــرل قیمت ها ندارد، اما منجر 

بــه اختــالف بین مالکان و مســتاجران می شــود؛ 
تفریــح  و  پوشــاک  و  خــوراک  از  صاحبخانــه ای 
خــودش زده و یــک خانــه اضافه خریــده، حاال او 
را مجبــور می کننــد نــرخ اجــاره را بســیار کمتر از 
حــد تــورم افزایــش دهــد. مثل این اســت که در 

تابستان به مردم بگوییم پالتو بپوشند.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا 
اظهــار کــرد: آنچــه کــه وزارت راه و شهرســازی به 
عنوان بســته سیاستی ســاماندهی بازار اجاره به 
دولــت تحمیــل کــرد و همچنیــن طــرح دوفوریتی 
مجلــس، بــدون نــگاه کارشناســی کافــی صــورت 
از ســوی  احتمــاال  طــرح مجلــس  اســت.  گرفتــه 
شــورای نگهبــان رد می شــود. درخصــوص دولــت 
نیــز توفیــق نداشــتن ایــن سیاســت در دو ســال 
گذشته می توانست چراغ راه باشد که متاسفانه 

برایشان تجربه نشد.
وی افــزود: مداخلــه دولــت در بازار مســکن 
کــه تمامــاً در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دارد 
اشــتباه اســت. دستورالعمل باید ســهل، آسان و 
الزم االجرا باشــد. اینگونه سیاســت های دستوری 

جــدا از آنکــه تاثیــری در کنترل بــازار ندارد، 
منجــر به ایجاد اختاف بین مالکان 
و مســتاجران می شــود. اعام 
کردنــد اجاره بها بیش از 
افزایــش  درصــد   ۲۵
مســتاجر  و  نیابــد 
بیــرون  نمی تــوان  را 
فــرار  بــه  قوانیــن  ایــن  کــرد. 
ســرمایه ها می انجامــد. صاحــب 
خانــه وقتی می بیند با فشــار 
روبــه روســت خانــه خود 
بــه  و  می فروشــد  را 

ترکیه می رود.

وی خاطرنشــان کرد: 
از سال ۱۳۹۹ به بعد اعام کردند 

اجاره در تهران بیش از ۲۵ درصد باال نرود. 
آنچــه اتفــاق افتــاد رشــد ۴۶ درصــدی اجــاره بهــا 
در پایتخــت بــود. در بعضــی مناطــق تهران رشــد 
تــا ۱۰۰ درصــد هم داشــتیم. در شــهرهای کوچک 
میزان مجاز را ۱۵ درصد تعیین کردند اما امسال 
میزان رشــد اجاره بها در کشــور طبق آمار رسمی 
۵۰ درصــد اعــام شــد؛ یعنــی بیــش از ســه برابر 
آقایــان  یافــت.  افزایــش  دولــت  بخشــنامه های 
چــه زمانــی می خواهنــد از توفیــق نیافتــن برخــی 

برنامه های خود درس بگیرند؟
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا بیــان 
اینکه واحدهای استیجاری نوعی کمک به اقتصاد 
خانوارهــا اســت گفــت: صاحب خانه یــک عمر از 

خــوراک و پوشــاک و گــردش خــودش زده و یــک 
واحــد اضافــه خریــده تا کمــک خرج خانــواده اش 
باشــد. با شــرایط اقتصادی فعلی که همه درگیر 
آن هســتند بــه مالک می گویید اجــاره را بیش از 
۲۵ درصــد افزایــش نــده. مثــل ایــن اســت که در 

تابستان، مردم را مجبور کنیم پالتو بپوشند.
خسروی، حفظ سرمایه ها را از اولویت های 
کشــور دانســت و افــزود: دیــن اســام مالکیت را 
محتــرم شــمرده و بــه حفــظ جایگاه ســرمایه گذار 
تاکید دارد. اگر کسی چند خانه اجاره داد دولت 
بایــد او را تشــویق و تشــکر کنــد کــه بــه تولیــد 
مســکن کمــک کــرده، نــه اینکــه او را بــا انــواع و 

اقسام فشارها از بازار مسکن فراری دهد.

افزایش قدرت خرید متقاضیان 
مسکن با وام ۷۰۰ میلیونی

وی همچنیــن دربــاره پیشــنهاد وزیــر راه و 
شهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن 
تــا رقم ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان 
گفت: افزایش تســهیات 

خوب اســت 
و می تواند مقداری 

به رشــد تــوان خریــد متقاضیان کمک 
کنــد؛ بــه شــرط آنکــه مــدت بازپرداخــت آن ۲۰ 
ســال یــا بیشــتر شــود. در شــرایط فعلــی کــه بــه 
دلیل عملکرد نامناســب دولتهای پیشین، قیمت 
مســکن شــش تــا هفــت برابر شــده تســهیات و 

بسته های تشویقی، کمک کننده خواهد بود.

افــزود:  امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
افزایش مبلغ وام مســکن در صورتی مفید است 
کــه بــه ابــزار کاســبی بانک هــا تبدیل نشــود. اگر 
بانک هــا بخواهنــد بــا ســود ۱۸ درصد بیــش از ۱۱ 
میلیــون تومان قســط از مشــتریان دریافت کنند 
کمتــر کســی توانایــی دریافــت ایــن وام را خواهد 
داشــت. اگر قرار اســت بانک های اسامی داشته 
باشــیم بایــد نــرخ ســود تســهیات ۷۰۰ میلیــون 
تومانی حداکثر ۴ درصد باشد. با سود ۱۸ درصد 
فعلــی مــردم بایــد ظــرف ۱۲ ســال بیــش از یــک 

میلیارد تومان سود بپردازند.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک 

با بیان اینکه تسهیات ۷۰۰ 
میلیونــی می توانــد ۶۰ 
تــا ۷۰۰ درصــد قیمــت 
مناطــق  در  مســکن 

را  تهــران  جنوبــی 
پوشــش دهــد 
در  گفــت: 
حاضــر  حــال 

کمتریــن متوســط قیمت مســکن 
بــه منطقــه ۱۸ تهــران بــا میانگیــن ۱۵.۷ میلیــون 
تومــان تعلــق دارد. بــر ایــن اســاس وام مذکــور 
می توانــد بیــش از ۹۰ درصــد قیمــت مســکن در 
این منطقه را پوشش دهد. اما باید برای مناطق 

برخوردار کانشهرها نیز فکر شود.

 در کشورهای توسعه یافته
 وام ۹۰ درصد، قیمت مسکن

را پوشش می دهد 
در  کــه  تســهیاتی  بــه  اشــاره  بــا  خســروی 
مســکن  خریــد  بــرای  یافتــه  توســعه  کشــورهای 
پرداخــت می شــود، گفــت: وام در اروپــا و آمریــکا 
پوشــش  را  مســکن  قیمــت  درصــد   ۹۰ از  بیــش 
می دهــد. معتقــدم دولــت نبایــد برای وام مســکن 
سقف قائل شود و به هر میزان که متقاضی توان 
پرداخــت دارد، تســهیات بپــردازد. این اقدام 
جدا از آنکه می تواند در خانه دار شدن 
کننــده  کمــک  مــردم  از  بســیاری 
و  ســاختمان  صنعــت  باشــد، 
بــازار مســکن را بــه عنــوان 
یــک بخــش پیشــرو در 
راه  کشــور  اقتصــاد 
می اندازد و به رشــد 

اشتغال می انجامد.

رکود بازار 
مسکن در اردیبهشت 
وی در تشریح وضع اردیبهشت بازار مسکن 
اظهــار کــرد: اوضــاع بــازار چندان مناســب نبود و 
رکــود کمــاکان وجــود دارد. علــت اصلــی هــم بــه 
پایین بودن توان خرید متقاضیان مربوط اســت. 
برخی تحلیل ها و مصاحبه های غیرکارشناسی از 
سوی بعضی افراد هم که انتظارات تورمی را القا 

می کنند در تشدید رکود موثر است.

حمایت از عالقمندان به 
تاسیس مدارس غیر دولتی 

مراکــز  و  مــدارس  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
غیردولتــی و توســعه مشــارکت های مردمــی آمــوزش و 
پــرورش، مبنــای کاری آمــوزش و پــرورش بــرای آینــده 
مــدارس غیردولتــی حمایــت و صــدور مجوز بــرای افراد 
صاحب صالحیت های حرفه ای مدرسه داری، و مدارس 
غیــر دولتی وابســته به دســتگاه ها و نهادهــای انقالبی 
و مذهبــی اســت کــه مدرســه بــا رویکردهــای آموزشــی 

وتربیتی و فرهنگی ایجاد می کنند.
به گزارش اداره اطاع رسانی و روابط عمومی سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، 
احمــد محمــودزاده در جمــع اعضــای شــورای هماهنگــی 
موسســان مــدارس و مراکــز غیــر دولتــی آذربایجان غربی 
افزود: به دنبال تسهیل امور و مانع زدایی در جهت صدور 
مجوز کســب وکار برای فعالیت های آموزشــی وپرورشــی 
مدارســی که متناســب با سند تحول بنیادین برنامه ریزی 

می کنند، هستیم.
وی با بیان اینکه معلمان نقش اساســی در تعلیم 
و تربیــت آینده ســازان ایــن مــرز و بوم دارنــد گفت: باید 
تمام همت خود را برای استانداردسازی و توانمندسازی 
آنهــا بــه ویــژه در مــدارس غیــر دولتــی بــه کار ببندیــم و 
قــدر شــناس وقدردان از معلمانی باشــیم کــه در اقصی 
نقــاط ایــران اســامی بــرای امــر تعلیــم و تربیــت تــاش 
می کنند و بعضا در مناطق مرزی به عنوان  تنها نماینده 
رســمی کشــورمان پرچم جمهوری اســامی را به اهتزاز 

در می آورند.
و  کمبودهــا  تمــام  وجــود  بــا  گفــت:  محمــودزاده 
زمینــه  در  مؤسســان  از  بســیاری  موجــود  مشــکات 
مدرسه ســازی و مدرســه داری فعالیت هــای خوبــی را در 

حال انجام دارند و در کنار دولت هستند.
بــا بیــان اینکــه  پــرورش  معــاون وزیــر آمــوزش و 
مشــارکت در نظــام اســامی هم مبنای دینــی واعتقادی 
و هــم مبنــای ملــی دارد افــزود: به عنوان مثــال می توان 
از مکتب خانه ها و مساجدی که در گذشته محل تعلیم 
وتربیــت وســوادآموزی بودند که توســط مــردم مدیریت 
می شــدند نــام بــرد. مشــارکت در امــر تعلیــم و تربیــت 
موضوعــی اســت که همه ذینفعان تعلیــم و تربیت باید 
در این زمینه فعال باشــند اگر این اتفاق نیفتد آموزش 
و پــرورش بــه تنهایــی نمی تواند از عهده این مســئولیت 
ســنگین ومهم وپیچیده برآید. رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیر دولتی و توســعه مشــارکت های مردمی اظهار 
کــرد: بــرای توســعه و ترویــج فرهنــگ ایرانــی و انتقــال 
مفاهیم وارزش های انقاب اســامی آمادگی داریم این 
نــوع مــدارس را در چارچــوب اســتانداردهای مــورد نظــر 
و بــا رویکردهــای آموزشــی وتربیتی و فرهنگی در ســایر 
کشــورها هم ایجاد کنیم و افراد عاقمند برای تاســیس 

این مدارس در خارج از کشور هم وجود دارد.

مجمــع  کارآفرینــی  کمیتــه  رئیــس 
شهرداران کالن شهرهای ایران بر لزوم توجه 

به مشاغل خانگی تاکید کرد.
بنــا براعــام روابط عمومی ســازمان رفاه 
خدمــات و مشــارکت های اجتماعی شــهرداری 
تهــران، احمد احمدی صدر در چهل وششــمین 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  کمیســیون  نشســت 
مجمع شــهرداران کانشهرهای ایران با تأکید 
به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر حضور 
عملیاتــی در عرصــه جامعــه در حل مســائل و 
دوری از وادی سخن، گفت که حوزه مشاغل 
و  اســت  راهبــردی  اقدامــی  نیازمنــد  خانگــی 
ایــن مســاله مقدمــه ای برای کســب و کارهای 

شهری است. 
مجمــع  کارآفرینــی  کمیتــه  رئیــس 
شــهرداران کان شــهرهای ایــران بــا تأکیــد بــر 
برنامه هــای تدوین شــده این کمیتــه در حوزه 
کانشــهرها افزود: با نشست های مکرری که 
بــا کارآفرینــان و متخصصیــن حــوزه کســب و 
کار و مشاغل خانگی صورت گرفت، برنامه ای 
ویــژه  عنــوان  هفــت  قالــب  در  پیشــنهادی 
کانشــهرها تدوین شده اســت که اجرای این 
برنامه هــا گامــی اســتوار در پیشــبرد و بهبــود 
و  حــوزه مشــاغل خانگــی  کارهــای  و  کســب 

کارآفرینی شهرها خواهد بود. 
راه انــدازی  کــرد:  تشــریح  احمدی صــدر 
مرکــز توســعه مشــاغل خانگــی ویــژه جامعــه 

هدف طرح در ۲۰ کانشهر کشور، راه اندازی 
محصــوالت  فــروش  و  بــازار  توســعه  مرکــز 
و  کشــور  کانشــهر   ۲۰ در  خانگــی  مشــاغل 
برگــزاری جشــنواره جایــزه ملــی کارآفرینــان و 
صاحبــان کســب و کارهای شــهری را از جمله 

برنامه های ویژه کانشهرها برشمرد. 
نــگاه  بــر  تأکیــد  ضمــن  ادامــه  در  وی 
ویــژه ایــن کمیتــه برحــوزه آمــوزش در حیطــه 
کــرد:  اظهــار  کارهــا  و  کســب  و  کارآفرینــی 
کانشــهرها،  کارآفرینــی  ترویــج  و  آمــوزش 
برگزاری دوره MBA کســب و کار و کارآفرینی 
با جلب مشــارکت شــرکت ایرانسل و تدوین، 
تصویــب و ابــاغ الیحه بهبود فضای کســب و 
کار در کانشهرهای کشور از جمله دیگر این 
هفــت برنامه در حوزه کارآفرینی کانشــهرها 

خواهد بود. 
و  خدمــات  رفــاه  ســازمان  مدیرعامــل 
تهــران  شــهرداری  اجتماعــی  مشــارکت های 
ضمن تأکید بر نقش تسهیلگری شهرداری ها 
فــی مابیــن  انعقــاد تفاهم نامــه  کــرد:  اظهــار 
اقدامــات  و  زندانیــان  ســازمان  و  شــهرداری 
تامیــن و تربیتــی کشــور، ســازمان بهزیســتی 
کشــور، صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد 
امــام خمینــی )ره( و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در جهت کاهش معضات توســعه 
کسب و کارهای خانگی و کارآفرینی از جمله 
دیگر برنامه های پیشنهادی این کمیته است.

بــه گفتــه رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت 
اتــاق بازرگانــی تهــران، هفته گذشــته جلســه ای با 
تمام تولیدکنندگان دارو و مسئوالن کشور برگزار 
شــد. در ایــن جلســه بــرای آنهــا هــم ثابت شــد که 
حتمــا بایــد قیمــت دارو را تعدیــل کننــد و حتــی 
ســازمان حمایت هم حضور داشــت و آنها هم این 
موضوع را تایید کردند. در این جلسه با استدالل 
کامــال منطقــی تاثیــری که ســایر عوامــل روی دارو 
داشــتند به طور مســتند ارائه و مورد بررســی قرار 
گرفــت و همه ایــن موضوع را پذیرفتند. نهایتا هم 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و هم وزارت 
بهداشــت بــر ایــن موضــوع نظــر داشــتند کــه بایــد 

قیمت دارو در کشور تعدیل شود.
محمود نجفی عرب در گفت و گو با ایلنا درباره 
وضعیــت قیمــت دارو و اینکــه بــا رونــد افزایشــی 
مواجــه خواهــد بــود یــا نــه؟ اظهــار کــرد: در بخــش 
تولیــد دارو، حــدود ۳۰ الی ۳۵ درصد اجزای قیمت 
تمــام شــده را ارز ترجیحی پوشــش می دهد. ســال 
گذشــته هم شــاهد رشــد ســایر اجزای قیمت تمام 
شــده دارو بــه دلیــل بحــث تــورم بودیــم؛ نمونه  آن 
هــم افزایــش دســتمزد و هزینه ســربار مثــل انرژی 
از آب و بــرق و مــواد کمکــی و مــواد جانبــی آن در 
بســته بندی و نظایــر آن اســت کــه همــه موجــب 

افزایش قیمت تمام شده دارو شد.
وی افــزود: بــه جز ارز ترجیحــی که اگر تبدیل 
بــه ارز نیمایــی شــود، اثــرش را روی قیمــت تمــام 
شــده دارو خواهد گذاشــت؛ در طول ســال گذشته 

و امســال هــم بخشــی از مواد تاثیرگــذار دارو با ارز 
نیمایــی وارد می شــود کــه به دلیــل محدودیت های 
ارزی کــه در ســال گذشــته بــا آن مواجــه بودیــم، 
بخشــی از آن ها را ســازمان غذا و دارو از حوزه ارز 
ترجیحــی خــارج و بــه ارز نیمایــی بردند کــه طبیعتا 
قیمت تمام شده دارو را جابجا و صنعت داروسازی 

از سال گذشته درگیر این موضوع شده  است.
 نجفی عرب با تاکید بر اینکه با توجه به جوی 
که در کشور حاکم است، مسئوالن جلوی افزایش 
یــا تعدیــل قیمــت دارو را گرفته اند، ادامــه داد: این 
موضــوع آســیبی به صنعت داروســازی کشــور وارد 
می کنــد کــه بعضــا ممکــن اســت بــا کمبودهایی در 
ایــن صنعت مواجه شــویم. بســیاری از داروســازان 
اکنون در حاشیه زیان رفته اند که اینها را در پورتال 

بورس هم می توانید ماحظه کنید.
اتــاق  ســامت  اقتصــاد  کمیســیون  رئیــس 
ارز  در  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  تهــران  بازرگانــی 
ترجیحی یک میلیارد دالر تخفیف داده اند که هنوز 
کفــاف دارو را نــداده  اســت اما با توجه به مســائلی 
که وجود دارد بســیاری از داروها با افزایش قیمت 
تمام شده مواجه هستند. این موضوع نهایتا اثرات 
خــود را روی دارو گذاشــته   اســت. طبیعتــا قبــل از 
اینکــه ارز ترجیحــی بخواهــد از دارو حــذف شــود، 

حتما باید تعدیل قیمت دارو را داشته باشیم.
کــه  چیــزی  کــرد:  خاطرنشــان  عــرب  نجفــی 
مجلــس در رابطــه بــا حــذف ارز ترجیحــی تصویــب 
کــرد، ایــن بود که باید قیمت های کاالهای اساســی 

بــه قیمت هــای شــهریور ۱۴۰۰ برگــردد. ایــن به این 
مفهــوم نیســت کــه قیمــت تولیدکننــده را ندهنــد 
بلکــه در دارو بایــد پرداخت از جیــب بیمار افزایش 
نیابد که آن هم قاعدتا باید دولت به نحوی بتواند 
بیمه هــا را شــارژ کنــد تــا نهایتــا آنهــا بتواننــد ایــن 
موضوع را پوشــش دهند و قیمت تمام شــده دارو 

برای مصرف کننده خیلی محسوس نشود.
 وی افــزود: ایــن موضــوع اصــا ربطــی به این 
نــدارد کــه مــا صنعت را در خوف و رجــا قرار دهیم. 
اکنــون تمــام مــوادی کــه در ایــن صنعــت مصــرف 
می شوند، دچار افزایش قیمت شده اند و همچنان 
در رابطــه بــا دارو مقاومــت دســتگاه های اجرایــی و 
اینکــه  راســتای  در  دارد،  وجــود  کشــور  حاکمیتــی 

قیمت دارو را افزایش ندهند.
اتــاق  ســامت  اقتصــاد  کمیســیون  رئیــس 
بازرگانــی تهــران در ادامــه افــزود: هفتــه گذشــته 
جلســه ای بــا تمــام تولیدکننــدگان دارو در کشــور و 
مســئوالن کشــور داشــتیم. در این جلسه برای آنها 
هــم ثابت شــد کــه حتما باید قیمــت دارو را تعدیل 
کننــد و حتــی ســازمان حمایــت هم وجود داشــت و 
آنها هم این موضوع را تایید کردند. در این جلسه 
بــا اســتدالل کامــا منطقی تاثیری که ســایر عوامل 
روی دارو داشــتند بــه طــور مســتند ارائــه و مــورد 
بررسی قرار گرفت و همه این موضوع را پذیرفتند. 
نهایتــا هم کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس و 
هم وزارت بهداشت بر این موضوع نظر داشتند که 

باید قیمت دارو در کشور تعدیل شود.
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