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سرنوشت مالکیت 21 درصد از خودروهای قرعه کشی شده توسط یکی از دو خودروساز 
ساکن جاده مخصوص نامعلوم است!

اصالح قانون شوراهای اسالمی کار همچنان در مجلس بالتکلیف مانده است

لهستان در تحریم روسیه خیلی عجوالنه عمل کرد

علی پاکزاد

درهفته گذشــته 
اعالم شــد اختاللی 
قرعــه  ســامانه  در 
یکپارچــه  کشــی 
وزارت صمت پیش 

کــه  ایــرادی  آمــد. 
باعث شــد برنــدگان اصلی 

خــودرو  کشــی  قرعــه  رزرو)ذخیــره(  و 
مشــخص نشــوند. بــه همیــن دلیــل هــم قرار 
شــد شــرکت کنندگان ذخیره خودرو دریافت 
کننــد؛ نوعــی دلجویــی البتــه کــم ســابقه. اما 
این اتفاق ســئواالتی هم به دنبال خود ایجاد 
کرد، آیا کســانی که در قرعه کشــی های قبلی 
برنده ذخیره بودند، خودرو دریافت کرده اند؟ 
بــه  آیــا همــه خودروهــای قرعــه کشی شــده 
شــرکت کنندگان واگذار شــده؟ ســئواالتی که 

بــه نظــر پاســخ آنهــا بدیهــی اســت، ولــی آمارها چیــز دیگری 
می گوینــد، اتفاقــی کــه بــه نظــر خبــر از یــک تردســتی ظریف 

می دهد.
یک تجربه شخصی دلیل اصلی کنجکاویم بود، در اواخر 
سال گذشته بعد از چند بار ثبت نام در قرعه کشی، باالخره 
یــک بــار بــه عنوان برنــده ذخیره انتخاب شــدم. اما متاســفانه 
قیمــت خودرویــی که برنده ذخیره آن شــده بــودم باالتر از حد 
توانــم بــود ولــی در عیــن حال مابــه التفاوت قیمــت کارخانه و 
بازار برایم بســیار وسوســه کننده بود؛ بنابراین از دوســتی که 
در شرکت مربوطه مشغول به کار بود پرسیدم، آیا ارزش دارد 
پولی قرض کنم و واریز را انجام بدهم؟ پاسخ این بود: »نوع 
خودرویــی کــه برنده شــدی متقاضیــان زیــادی دارد و بــه افراد 
ذخیــره نمی رســد و بازپــس گرفتن پول واریــزی هم می تواند 
زمــان بــر شــود.« بنابراین مــن از ادامه فرایند منصرف شــدم؛ 
تا زمانی که خبر هفته گذشــته منتشــر شــد، از سر کنجکاوی 
بعــد از پیگیــری، نتایــج قرعه کشــی که در آن بــه عنوان برنده 
ذخیره اعالم شده بودم را بررسی کردم. جالب اینجا بود که بر 
خالف توصیه دوستی که از او نظر خواسته بودم، تعداد واریز 
پول صورت گرفته زیر تعداد خودروهای قرعه کشی شده بود!
این ســئوال مطرح می شــد که چطور این اتفاق افتاده؟ 
در حالــی کــه تعــداد خودروهــای قرعــه کشــی شــده چندهزار 
عدد و تعداد شرکت کنندگان چند صدهزار نفر بودند ولی به 
یکباره می بینی تعداد افرادی که در نهایت پول خودرو را واریز 

کرده اند، کمتر از تعداد خودروهای قرعه کشی شده است؟!
پیگیــری هــای جــواب داد، آمــار کاملی از 21 قرعه کشــی 
بــه  صــورت گرفتــه آن خودروســاز ســاکن جــاده مخصــوص 
دســتم رســید. جالــب اینجا بود کــه اتفاق فوق تنهــا مربوط به 
قرعه کشــی کــه مــن در آن برنده شــده بودم، نبــود. در تمامی 
قرعه کشــی های صــورت گرفته تفاوت محسوســی بیــن تعداد 
خودروهای قرعه کشی شده و تعداد افرادی که پول واریز کرده 
بودند وجود داشت. آیا امکان واریز برای خرید چند خودرو به 
یک نفر داده شده بود؟ پاسخ به طور قطع خیر است؛ فرایند 
قرعه کشــی تنها امکان تنها برنده شــدن یک خودرو را به هر 
کدملــی می دهــد. آیــا جای کســانی که از خرید منصرف شــده 
بودند توســط ذخیره ها پر نشــده بود؟ این احتمال هم در این 

سطح به نظر خیلی ضعیف به نظر می سید.
براســاس آمــار تعداد دســتگاه خودرویی کــه در 21 قرعه 
کشــی از آذرمــاه ســال1400 تــا پایــان فروردیــن 1401 توســط 
خودروســای مزبــور عرضه شــده، نزدیــک به 175 هــزار خودرو 
اســت و بیــش از 42 میلیــون نفر برای خریــد این خودروها در 
قرعه کشی شرکت کرده اند. یعنی به ازای هر خودرو قرعه کشی 
شده بالغ بر 240 نفر در قرعه کشی حضور داشته اند. تفکیک 
ثبت نامها نیز نشــان میدهد که در هیچ یک از قرعه کشــی ها 
بــرای هیــچ یــک از انــواع خودرو تعداد شــرکت کننــدگان کمتر 
از تعداد خودرو اعالمی نبوده اســت. بنابراین این احتمال که 
خــودروی بــدون متقاضی یا کم متقاضی در این قرعه کشــی ها 
عرضه شده باشد نیز وجود ندارد. احتمال اینکه همه برندگان 
ذخیره هم به خواست خود مثل من انصراف داده باشند هم 

با شرایط فعلی بازار خودرو، خیلی بعید به نظر می رسد.
بــرای خودروهــای  پــول  واریــز  نتایــج  اوصــاف،  ایــن  بــا 

عه کشــی  قر
نشــان  شــده 
کــه  می دهــد 
کمتــر  کمــی 
138هــزار  از 
عنــوان  بــه  نفــر 
واریز کننــدگان وجه 
در گــزارش فروش این 
خودروســاز به ثبت رسیده اند! 
یعنــی بیــش از 37هزار دســتگاه خــودرو قرعه 
کشی شده اند ولی از طریق قرعه کشی واگذار 
نشــده انــد! امــا در آمارهــا و اخبــار منتشــره به 
عنوان خودروهایی اعالم می شوند که از طریق 
قرعه کشــی واگذار شــده اند؛ اما به چه کسی، 
با این آمار می توان گفت حداقل 37 هزار نفر 
از دریافت کنندگان این خودروها از طریق قرعه 

کشی آنرا دریافت نکرده اند. 
جالــب آنکــه برخــی از منتقدیــن فراینــد قرعــه کشــی و 
کســانی که فروش از طریق شــبکه فروش خود خودروســازان 
را توصیــه می کننــد؛ ندانســته درهمیــن مــدت، فاکتــور رانــت 
مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار را به نام مردم شرکت کننده 
صادر می کردند، درحالی که به نظر می رسد، حداقل 21 درصد 
از خودروهای قرعه کشــی شــده به دســت شرکت کنندگان در 

قرعه کشی نرسیده است!
حــال ســوال اینجاســت این 37 هزار دســتگاه کجاســت 
و ایــن تردســتی روی میــز قرعــه کشــی که بــه نام مــردم انجام 
گرفتــه بــه کام چــه کســانی بــوده اســت؟ اگــر متوســط تفاوت 
قیمــت کارخانــه و بــازار ایــن 37هزار دســتگاه خودرویی که به 
شــرکت کنندگان تعلــق نگرفتــه را تنهــا 50 میلیــون تومــان در 
نظــر بگیریــم کــه در حال حاضــر به مراتب بســیار باالتر از این 
رقم اســت، می توان گفت کســانی که موفق به این تردســتی 
شده اند، بیش از یک هزار و 800 میلیارد تومان سود کرده اند!
چه کســی باید مدعی العموم این رانت عظیم باشــد؟ و 
چــه کســی در مــورد این اتفاق توضیح خواهــد داد؟ اینها همه 
ســئواالتی اســت که اگر انتظار شفاف سازی وضعیت صنعت 
خــودرو را داریــم بایــد آنــرا از دولــت، وزارت صمــت و مدیــران 
صنعت خودرو مطالبه کنیم. البته آرزو دارم برخالف خیلی از 
اتفاقات، این تناقض آماری تنها یک توضیح ساده داشته باشد 

که افکار عمومی را واقعا قانع کند.

ترجمه: سلیم حیدری

یک نماینده لهســتانی می گوید: ورشــو هنگام 
تحریم زغال سنگ روسیه فکر نکرد.

پاول پونسیلیوس، یکی از اعضای ائتالف 
مدنی پارلمان ورشو، روز جمعه به رادیو دولتی 
پولســکی گفــت: دولــت لهســتان بــرای ممنــوع 
کــردن زغــال ســنگ روســیه خیلی ســریع عمل 
کــرد. به نظر او، کاهش ناگهانی منابع به افراد 

عادی آسیب می رساند.
"ایــن یک مشــکل اســت. ایــن تصمیمــات رادیکالی خیلی 
ســریع گرفتــه شــد. الزم بــود با آرامش بیشــتری بــه آن نزدیک 
شــویم." وی افــزود کــه قطــع کامــل تحویــل زغــال ســنگ بــرای 
کشــوری کــه ســال ها واردات خــود را از روســیه افزایــش داده 

است، بسیار دهشتناک است.
پونســیلیوس توضیــح می دهــد: " ما در حال گــذار از یک 
حرکت افراطی به حرکت افراطی دیگری هستیم. در سال های 
اخیــر تصمیمــات دولــت بــه این واقعیت منجر شــده اســت که 
واردات زغال ســنگ ما از روســیه 10 میلیون تن افزایش داشته 
اســت. اکنــون مــا با یــک کاهــش ناگهانــی واردات مواجهیم که 

تــا حــدی برای روســیه مضر اســت، امــا تا حدی 
اجاق هــای  کــه  لهســتانی هایی  بــرای  بیشــتر 
زغال ســنگی دارنــد، مضر اســت." بــه گفته وی، 
دولــت بایــد از "امتیــاز" دسترســی بــه اســناد 
پایانه های بارگیری زغال سنگ استفاده می کرد 
و ســطح اســتخراج در کشــور را بررسی می کرد 
تــا بفهمــد قبل از قطــع ارتباط با روســیه چقدر 
طول می کشــد تا خســارت ها را جبران کند. وی 
افزود: حداقل یک سال و نیم طول می کشد تا 
لهستان تولید زغال سنگ خود را به میزان کافی افزایش دهد.

در پایــان مــاه مــارس )فروردیــن(، لهســتان واردات زغــال 
ســنگ از روســیه را به طور کامل تحریم کرد. این ممنوعیت نه 
تنها برای شرکت های دولتی بلکه برای شرکت های خصوصی 
نیــز اعمــال مــی شــود. ایــن امــر منجر به کمبــود زغال ســنگ و 

متعاقباً کمبود هیزم شد.
از اوایل ماه، لهستانی ها رسماً مجاز به جمع آوری هیزم از 
جنگل هایشان بوده اند، اما تنها پس از گذراندن دوره آموزشی 

و با مجوز واحدهای جنگلبانی محلی.
منبع: راشاتودی
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فرزانه طهرانی

در دهه های گذشته با برهم خوردن توازن بین 
کارگــر و کارفرمــا، کفــه ترازو به نفــع کارفرمایان 
ســنگین شــده اســت به نحوی که حتی با اخراج 
گسترده کارگران تحت عنوان طرح تعدیل نیرو، 
تاخیــر پرداخــت حقــوق و مطالبــات کارگــران تــا 
چندین ماه، تبعیض های آشکار در قراردادهای 
کاری و... بــاز هــم کارگــران نمی تواننــد پیگیــر 

مطالبات به حقشان باشند.
14 میلیــون کارگــر رســمی و 4 میلیــون کارگــر غیر رســمی، 
بــا احتســاب خانــواده آنها جامعــه ای بزرگ را تشــکیل می دهد 
کــه توجه به مســائل آنها قطعــا از ضروریات اجتماعی و امنیتی 

کشور است.
اگرچــه دولــت تعیین حداقل حقوق دریافتی کارگران را به 
عنوان یک مطالبه مهم هر سال پیگیری می کند اما روابط بین 
کارگــر و کارفرمــا پیچیدگــی هــای بــی شــمار دیگری نیــز دارد که 

باعث مشکالت فراوانی برای کارگران شده است.

قراردادها موقت و بدون رعایت 
حداقل های تعریف شده وزارت کار است

علــی رضاپــور یکــی از نماینــدگان کارگــری در گفــت و گو با 
عصــر اقتصــاد مــی گوید: نــوع قراردادها به قدری سســت و یک 
جانبــه اســت کــه هیــچ امنیــت شــغلی بــرای کارگران نمــی توان 
متصــور بــود. تنهــا تعــداد معــدودی از افــراد کــه پارتــی و قــدرت 
البــی گــری دارند بــا دســتکاری قراردادها، امکان بهتــری را برای 
اشــتغال از کارفرما می گیرند اما این شــرایط برای همه کارگران 
صــدق نمــی کنــد. قراردادهــا موقت و بدون رعایــت حداقل های 
تعریــف شــده وزارت کار اســت در عمــل بســیاری از کارفرمایــان 
همــان حداقــل هــای وزارت کار را رعایت نمی کنند و از پرداخت 
ســنوات، حق اوالد و ســایر حقوق تعریف شده سرباز می زنند.

او بــا بیــان اینکــه شــورای کار مــا لنــگ مــی زنــد تاکیــد می 
کنــد: در تشــکل هــا حتمــا باید البی گری باشــد وگرنــه به حرف 
هیــچ کارگــری گــوش نمــی دهنــد. بنابراین نمی تــوان اصال روی 
کمــک تشــکل هــای کارگــری حســاب کــرد. از ســوی دیگــر اجازه 
پــا گرفتــن تشــکل هــای آزاد را نیــز نمی دهند و در تشــکل های 
موجــود نیــز ردپــای کارفرمایــان پررنگ تــر از نماینــدگان کارگران 

دیده می شود.

 امضای قرادادهای مردود
 بین کارگر و کارفرما

قدرت چانه زنی، یکی از ابزارهای مهمی است که کارگران 
از نبــود آن رنــج مــی برند. مقابله کارگران به صــورت انفرادی با 
کارفرما اغلب تبعات ناخوشایندی برای کارگران دارد و منجر به 

از دست دادن شغلشان می شود.
فریــدون نیکوفرد نماینده دیگر کارگری نیز به عصراقتصاد 
می گوید: بزرگ ترین مشکل کارگران اجرا نشدن ماده 7 است. 
مــاده 7 قانــون کار مــی گویــد: »قــرارداد کار عبــارت اســت 
از قــرارداد کتبــی یــا شــفاهی کــه بــه موجــب آن کارگــر در قبال 
دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت 
برای کارفرما انجام می دهد.« خالءهای این قانون در سال های 

گذشته باعث سواستفاده های فراوان کارفرمایان شده است.
نیکوفــرد اظهــار می کنــد: کارگــران امنیــت شــغلی ندارنــد 
از  و قراردادهــای مــردود در کارهــای مســتمر امضــا می شــود. 

ســوی دیگــر بــه تشــکل های آزاد اجــازه فعالیــت 
نمی دهند. 

در  کار  اســالمی  شــورای  می افزایــد:  او 
سال های گذشته عملکرد خوبی نداشته و نتیجه 
آنهــا وخیــم شــدن وضعیــت معیشــت  عملکــرد 
کارگــران اســت. کارفرمایان به راحتــی نیروی کار 
را اخــراج می کننــد و کارگــران هیچ تشــکل حامی 

ندارند که پیگیر مطالباتشان باشد. 
بــه گفته نیکوفرد اصالح ماده 7 باید انجام 
شــود تا امنیت شــغلی کارگران افزایش یابد. سال ها از تصویب 
قانون شــوراهای اســالمی کار می گذرد؛ لذا کارکرد این قانون با 
شــرایط حــال حاضــر تفاوت بســیاری پیدا کرده بــه همین جهت 

نیاز به اصالحات کلی در این قانون احساس می شود.

 قوانین حمایتی کارگران
 بدون ضمانت اجرا 

در ایــران موضــوع اساســی کارگــران داشــتن یــک تشــکل 
ســازمانی مســتقل، دموکراتیــک و صنفــی اســت کــه مبتنــی بــر 
اصل 26 قانون اساســی و کنوانســیون 87 ســازمان بین المللی 

کار باشد. 
و  نفــوذ  از  دور  بــه  مســتقل  ســازمان  یــک  کارگــران  اگــر 
دخالت جریان های سیاســی را در کشــور داشــته باشــند امکان 
اینکــه بتواننــد مطالباتشــان را بــه طــور طبقه بندی شــده و موثــر 
دنبــال کننــد؛ وجود خواهد داشــت. آســیب شناســی چهار دهه 
گذشته نشان می دهد که کارگران قدرت چانه زنی مناسب برای 

پیگیری مطالباتشان را ندارند. 
در درجه دوم الزم است حقوق کار در ایران نهادینه شود. 
از اقدامات اساسی برای نهادینه شدن حقوق کار این است که 
ضمانــت هــای اجرایی قانون کار مســتحکم تر شــود. متاســفانه 
بســیاری از مواد قانون کار که دربرگیرنده حمایت های جدی از 
کارگران است ضمانت اجرایی ندارد و این باعث شده که برخی 
از کارفرمایــان از این خالء سوءاســتفاده کــرده و حقوق کارگران 

را تضییع کنند. 
ایــن اتفــاق نــه فقــط در بخــش خصوصــی بلکــه در بخــش 
دولتــی نیــز اتفــاق می افتد. در بخش دولتی تعــداد پیمانکارانی 
کــه بــرای منتفع شــدن از ســود پــروژه ها با دولــت همکاری می 
کننــد ســبب شــده، حقــوق نیــروی انســانی شــاغل بــه واســطه 
قراردادهــای موقــت و پیمانــی رعایــت نشــود. بنابرایــن اصــالح 
قانون شــوراهای اســالمی کار برای نهادینه شــدن حقوق کار از 
ســوی مســئوالن دولــت و نماینــدگان مجلــس نیــز از ضروریــات 

دانسته شد.

 3 ایراد مهم
قانون شوراهای اسالمی کار

تشکل های فعلی کارگری مبتنی است بر اصل 104 قانون 
اساســی اســت که قانون شوراهاســت. ترکیب شــوراها ترکیبی 
اســت از کارفرمــا و کارگــر کــه ایــن خــود نقــض اســتانداردهای 
کار  المللــی  بیــن  ســازمان  هــای  کنوانســیون  مطابــق  کارگــری 
اســت. بــه ایــن ترتیــب شــورای اســالمی کار در تناقــض جدی با 
آن چیزی است که از آن با نام سازمان های کارگری استاندارد 
یاد می کنیم. تشــکل های کارگری نباید شــاهد حضور و دخالت 
کارفرما باشد در حالی که شوراهای اسالمی کار نماینده کارفرما 

را در ترکیب خود دارد.

دومیــن اشــکال شــوراهای اســالمی کار ایــن اســت که این 
شــوراها در کارگاه هــای بــاالی 35 نفــر شــکل مــی گیــرد به این 
ترتیب بخش قابل توجهی از کارگران از داشــتن تشــکل کارگری 
بــر اســاس قانــون شــوراها محــروم شــدند. ســومین نقــص این 
است که هنوز انتخاب نمایندگان کارگری در شورا های اسالمی 
کار بــا گزینــش و فیلترهــای دولتــی انجام می گیــرد و این باعث 
می شــود که عضو جدی کارگران مســتقل در تشکل های کارگری 

با مانع جدی روبرو شود.
چهارمین اشــکال این اســت که تشکل های شورایی مبتنی 
بــر اصــل 104 قانــون اساســی و بــه هیــچ وجــه در بــر گیرنــده 
را  کارگــری  هــای  تشــکل  آنچــه  نیســت.  کارگــری  تشــکل های 
می تواند به درســتی شــکل دهد اصل 26 قانون اساســی است؛ 
بنابرایــن بایــد انجمن هــای صنفــی کارگــری مــورد تایید ســازمان 
بین المللی کار باشــد به جای شــورای اســالمی کار در تشکیالت 

کارگری نهادینه کنیم. 

 حاکمیت جریانات سیاسی
بر شورای اسالمی کار

حمیــد حــاج اســماعیلی، کارشــناس بــازار کار در گفــت و 
گــو بــا عصــر اقتصاد مــی گوید: امروز کرســی رســمی کارگری در 
اختیار شــوراهای اســالمی کار است. شــوراهای اسالمی کار نیز 
متاســفانه تحــت تاثیــر یــک جریــان سیاســی خاص اســت که از 
ابتــدای انقــالب آنهــا را هدایــت می کنــد و بــه جــای آنکــه منافع 
کارگران را تامین کند منافع آن جریان سیاسی را تامین می کند.
همــه  بــه  اساســی  قانــون   26 اصــل  اســت:  معتقــد  او 
جمعیت هــا و گروه هــای مختلف در کشــور اجازه می دهد که در 
اجرای قانون اساسی و پیگیری حقوق خود بتوانند انجمن های 
خــود را در کشــور شــکل دهنــد. این اصل تضمیــن کننده آزادی 

فعالیت های قانونی در کشور است. 
طــرح اصــالح قانــون شــوراهای اســالمی کار طرحــی اســت 
کــه بــه جهــت بازگرداندن تــوازن در رابطه میان کارگــر و کارفرما 
تدویــن شــده اســت. در واقــع ایــن طــرح بــا اصالح برخی ســاز و 
کارهــای مجمــع عمومــی در صــدد احیــای موازنــه به هــم خورده 

میان کارگران و کارفرمایان است. 
صنفــی  هــای  انجمــن  برخــالف  کار  اســالمی  شــوراهای 
کارگــری و الگوهــای نمایندگــی، تنهــا کارکرد صنفی نــدارد، بلکه 
بــه دلیــل ســاختار متفاوتــی کــه بــرای آن تعریــف شــده، نقــش 
مهــم تنظیــم گــری در محیــط کار و ایجاد موازنه میان ســه ضلع 
دولــت، کارگــران و کارفرمایان را ایفا می کند. طرح اصالح قانون 
شوراهای اسالمی کار به منظور ایجاد این موازنه و احیای نقش 
شــوراها به عنوان نهادی تنظیم گر در محیط کار تهیه و تدوین 

شده است.
حاتم شاکرمی معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و 
رفاه در خصوص اصالح این قانون گفته بود: قوانین و مقرراتی 
که وظایف و ماموریت های شــورای اســالمی کار را تعریف کرده 
مستلزم بازنگری است. لذا اصالح این قوانین در مجلس مطرح 
و این طرح در جلسات متعدد بین مجلس نمایندگان کارگری و 
نمایندگان دولت بررسی شد. با اصالح این قوانین بخش عمده 
نگرانی هایــی کــه در خصــوص انتخابــات و فعالیت این شــوراها 

وجود دارد؛ برطرف خواهد شد.
بــا وجــود آنکــه گفتــه مــی شــود کار بررســی ایــن طــرح در 
کمیســیون اجتماعی به اتمام رســیده اما هنوز اصالحات قانون 
شــوراهای اســالمی کار در صحــن انجــام نشــده و ایــن طــرح در 

حالت تعلیق نگاه داشته شده است.

باالترین نرخ تورم در آمریکا از سال ۱۹8۱ تاکنون
ترجمه: محمود نواب مطلق

افزایش قیمت ســاالنه در آمریکا در ماه مه 
)اردیبهشت( به 8/۶ رسید و منجر به سقوط 
سهام وال اســتریت و افزایش نرخ بهره های 
ده ساله شد. موقعیتی سخت برای جوبایدن 
در حالیکــه فقــط پنج ماه بــه انتخابات میان 

دوره ای باقی مانده  است. 
از ســوی  ارقــام منتشرشــده  براســاس 
10ژوئــن  جمعــه  در  آمریــکا  کار  وزارت 

)20 خرداد( نرخ تورم به  باالترین رقم بی ســابقه خود از دســامبر 
1۹81)آذر1360( تاکنون یعنی 8/6 درصد در ماه مه )اردیبهشــت( 
رســید. اعالم این ارقام ســقوط فوری ارزش ســهام وال ســتریت را 
درپــی  داشــت )کاهــش 2/۹ درصــدی در ســهام » اِس اَند پی 500« 
و 3/5درصــدی در ســهام »ناســداک« شــاخص پــر بهــای ســهام 
فنــاوری(.  همچنیــن نــرخ بهره های بانکی ده ســاله از3/02 درصد 
بــه بیــش از 3/17 درصــد افزاایــش یافــت. ایــن ارقــام حکایــت از 
شکســت سیاســت های بانک مرکزی به ریاســت »ژِروم پاول« در 
توزیع »مجانی پول« دارد. سیاستی که به تولد دوباره تورم منجر 
شــد. تورمــی کــه فکــر می کردنــد دیگر به وجــود نمی آیــد. افزایش 

شــدید قیمت هــا موقعیت جــو بایدن را در آســتانه پنج 
ماهگــی انتخابــات میان دوره ای آمریکا بســیار پیچیده 
کرده اســت. براســاس اعــالم دانشــگاه میشــیگان نــرخ 
اعتماد مصرف کنندگان از 58/1 درصد به 50/02 درصد 
کاهش یافته است. این نرخ تاکنون هرگز آسیبی ندیده 
بــود؛ حتــی در دوران بحــران مالی ســال 2008)1387(؛ 
آمریکا شاهد این میزان کاهش نرخ اعتماد نبوده است. 
این بی اعتمادی همچنین دراثر افزایش قیمت سوخت 
بــه میــزان هــر گالــن بنزیــن 5 دالر) لیتــری1/25 یــورو( 

تشدید شده است.
حمله روسیه به اوکراین بر مشکالت ناشی از بحران انرژی 
و مواد اولیه که قبال نیز وجود داشتند افزود و اعمال قرنطینه در 
چین برای مقابله با کرونا زنجیره ارزشها را مختل کرده است. در 
عین حال تورم کنونی  که تمامی بخشهای اقتصاد را در بر گرفته، 
حاصل سیاستهای بسیار انبساطی بودجه ای و پولی است که در 

دوران کرونا اتخاذ شدند.
بــه عقیــده برخــی صاحبــان ســرمایه، پوتین عامل ایــن تورم 
نیســت. بلکــه اختصاص پولهای بســیار زیاد بــرای مقادیر کم کاال 
عامــل آنســت. بســیاری از فعــاالن اقتصــادی امیدوار بودنــد تورم 

کاهــش یابــد. امــا ارقــام منتشــر شــده در مــاه مــه )اردیبهشــت( 
آب ســردی بــود کــه بــر ســر آنهــا ریخته شــد. طــی یکســال قیمت 
انرژی 50درصد، موادغذایی 10 درصد، خودروهای نو12/6 درصد، 
حمل ونقــل 7/۹ درصد، مســکن5/5 درصــد افزایش یافت. از ماه 
آوریــل تــا مــاه مــه )فروردیــن تا اردیبهشــت( هیــچ کاهش قیمتی 
مشاهده نشد. بلکه یک درصد نیز افزایش یافت )یعنی 12درصد 
در ســال(. این در حالیســت که این میزان افزایش در شــش ماه 

قبل از آن  به طور متوسط فقط 0/7 درصد بوده است.
به جز انرژی و موادغذایی سایر موارد در یک ریتم افزایشی 
با نرخ 0/6 واحدی قرار گرفته اند. حتی قیمت خودروهای دســت 
دوم کــه یکبــار بــه دلیــل کمبــود خودروهای نــو افزایــش یافته بود 
دوبــاره بــاال رفت. این تورم، دســتمزد واقعی آمریکایی ها را که به 
میزان 0/5 واحد در ماه و3 درصد در یکسال کاهش یافته است؛ 

می بلعد.
اما این خبر منفی یک جنبه رضایت بخش نیز دارد. آمریکا 
بــه رغــم نــرخ بیــکاری که بــه پائین ترین حــد  تاریخ خود رســیده، 
دچــار مارپیــچ تورم-دســتمزد  نشــده  اســت. با این حــال مطالبات 
حقــوق بگیــران آمریکایــی از این پس بیشــتر خواهد شــد. چرا که 
بایــد در انتظــار تورم های با نرخ5/4 درصد در ســال 2023)1402( 
ونــرخ3/3 درصــدی طــی پنــج ســال بعــد از آن باشــند. ایــن ارقام 

درسال گذشته به ترتیب 4.2درصد و 2/8 درصد بودند.
منبع: لوموند

صاد
قت

صرا
 ع

ی .
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 نتایج 21 دوره قرعه کشی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور
طی آذرماه 1400 تا پایان فروردین ماه 1401

تعداد ثبت نامیردیف
ظرفیت 
خالص

تعداد واریز وجه 
شده

13,531,4575,5005,324
2961,25012,00010,621
33,799,1827,0006,852
4854,5702,0001,957
51,080,04312,00011,306
64,856,73811,50010,304
7381,4538,0006,489
85,081,9248,0007,831
9891,4641,8001,559
101,032,67415,00012,185
114,685,29710,0008,901
12190,03810,0005,041
133,101,3759,7507,286
1491,2099,7504,358
154,0002,0001,778
165,218,38411,75011,057
17159,62311,7508,139
18980,6529,5008,449
1965,5809,5002,676
204,794,1664,0003,913
21306,6814,0001,748

42,067,760174,800137,774جمع:
واحد: نفر      

ـاسـی زی سیــ ـا بـــ
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 اعزام حاجی های ایرانی
به عربستان آغاز شد

بــاانجــامنخســتینپــروازحــج،اعــزامزائرانایــرانبه
عربستانبرایشرکتدرمناسکحجتمتعپسازدو

سالوقفه،ازسرگرفتهشد.
به گزارش ایسنا، نخستین پرواز حج ۱۴۰۱ ساعت 
۵:۴۵ صبح روز یکشــبنه ۲۲ خرداد، تهران را به مقصد 
مدینــه تــرک کــرد. این گــروه از زائران با حضــور نماینده 
ولــی فقیــه در امــور حج و زیارت، رییس ســازمان حج و 
زیارت، وزیر راه و رئیس ســازمان هواپیمایی کشــور، از 

فرودگاه امام خمینی )ره( بدرقه سفر حج شدند.
امســال قــرار اســت ۳۹ هزار و ۴۰۰ زائــر ایرانی در 
حج تمتع شــرکت کنند که حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ زائر از 
۱۱ اســتان کشــور از فــرودگاه امــام تهــران بــا ۴۸ پرواز و 
باقــی حجــاج از ۱۷ ایســتگاه پــروازی دیگــر در شــهرهای 
اردبیل، اهواز، یزد، بندرعباس، بوشهر، گرگان، همدان، 
اصفهان، تهران، زنجان، کرمان، مشهد، ارومیه، ساری، 
شــیراز، تبریــز و بیرجنــد عــازم عربســتان خواهند شــد. 
عربســتان امســال همانند حج ســال های ۹۷ و ۹۸ فقط 
اجــازه پــرواز بــا یــک شــرکت هواپیمایــی ایرانــی را داده 
اســت و زائــران فقــط با اســتفاده از ظرفیــت هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران به حج اعزام می شوند.
زائران امسال در کاروان های ۸۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۶۰ 
نفره به حج اعزام می شوند که از بین آن ها ۴۰ کاروان 
به زائران اهل سنت ساکن در ایران اختصاص یافته که 
مجموعا پنج هزار و ۲۰۰ نفر را شامل می شود. میانگین 
ســنی در کاروان های حج امســال بین ۵۰ و ۶۵ اســت، 
درحالــی کــه جمعیت زنان غالب بر مردان اســت. حدود 
۵۰ زائر نیز زیر ۱۸ سال هستند و سن کوچکترین زائر 

به شش سال می رسد.  
حــج امســال بــا حــدود ۴۵ درصــد جمعیــِت از هــر 
بــه  برگــزار می شــود. عربســتان همچنیــن فقــط  ســال 
زائــران زیــر ۶۵ ســال کــه دو دز کامــل واکســن کرونــا را 
تزریــق کرده انــد، اجــازه ورود می دهــد. از دیگــر شــروط 
ســختگیرانه عربســتان بــرای حــج، الــزام به ارائه تســت 
PCR با اعتبار ۷۲ ســاعت اســت. همچنین زائران ملزم 
پیــش  را  »فلــج«  و  »مننژیــت«  واکســن  دو  شــده اند 
از ســفر تزریــق کننــد. عالوه بــر ایــن، عربســتان انــواع 
محــدودی از واکســن های کوویــد را پذیرفتــه کــه از بیــن 
آن ها تنها دو واکسن سینوفارم و آسترازنکا در ایران در 

دسترس بوده است.
هزینه حج ۱۴۰۱ خورشــیدی ۱۴۴۳ هجری قمری 
نیز یکی از چالش های امسال بود. عربستان به بهانه 
تــورم داخلــی و کمبودهــای ناشــی از جنــگ روســیه و 
اوکرایــن، قیمــت برخی اقالم را افزایش داد که هزینه 
حــج بنــا بــر اعــالم ســازمان حج و زیــارت ایــران با یک 
هــزار و ۱۶۴ دالر افزایــش بــرای هــر حاجــی بــه ۴۵۰۰ 
حــج  کــه  درحالــی  ســازمان  ایــن  رئیــس  رســید.  دالر 
امســال را »گــران« اعــالم کــرد، گفتــه بــود: »اگر نرخ 
ارز برای زائران در ســال ۱۳۹۹ تثبت نمی شــد، قیمت 
حــج امســال بــه بیــش از ۱۳۵ میلیون تومــان برای هر 
نفر می رسید.« سازمان حج و زیارت سال ۱۳۹۹ پس 
از آن کــه حــج بــا همه گیــری کرونا لغو شــد، از زائرانی 
کــه آمــاده ســفر در آن ســال بودند خواســت پول های 
خــود را پــس نگیرنــد تا بــا توجه به نوســان ارز، با این 
پول ها ارز ۹ هزار تومانی خریداری و در بانک مرکزی 
نگهــداری شــود. در نتیجه هزینه ارزی ســفر حاجی ها 
در ســال ۱۴۰۱ بــا ارز ۹ هــزار تومــان محاســبه شــد که 
ابتــدا مبلــغ آن رقمــی بیــن ۳۴ میلیــون و ۳۴۱ هــزار 
تومــان تــا ۳۸ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومان اعالم شــده 
بود که پس از اعمال افزایش قیمت ها در عربســتان، 
هزینــه ســفر حــج از حــدود ۳۷ میلیــون تومــان تا ۴۵ 

میلیــون تومان افزایش یافت.
همچنیــن در توافقــی کــه ســازمان حــج بــا بانــک 
مرکــزی داشــته، قــرار شــد بــه هــر حاجــی به عنــوان ارز 
همــراه یا مســافر به جــای ۲۰۰ یورو، ۵۰۰ یورو پرداخت 

شود.
امسال برای هر ۴۰۰ زائر یک پزشک درنظر گرفته 
شده که عالوه بر آن ۱۲۳ پزشک در مراکز درمانی مکه 

و مدینه مستقر خواهند شد.
طول ســفر حج ۲۸ روز اســت و بازگشت زائران به 

کشور در هفتم مردادماه به پایان می رسد.
در حج امســال که پس از دو ســال وقفه به خاطر 
کرونــا برگــزار می شــود، حــدود یــک میلیون زائر شــرکت 

دارند که حدود هشتصد نفر آن ها خارجی هستند.

خبـــــــــــــــــر

حذف قرعه کشی ۵۰ مدل 
خودرو تا پایان شهریور

بنابــراعــامســخنگویوزارتصمــتتاپایانشــهریور
تقریبــا۵۰خــودرویامدلهایفروشخودرو،ازدایره

قرعهکشیخارجمیشود.
 بــه گــزارش ایلنــا، امید قالیباف، ســخنگوی وزارت 
صمــت اظهــار کــرد: تــا پایان شــهریور تقریبــا ۵۰ خودرو 
یــا مدل هــای فــروش خــودرو، از دایره قرعه کشــی خارج 

می شود.
تکلیــف  تعییــن  از  پــس  تــا  آماده ایــم  گفــت:  وی 
خودروهایــی کــه قرار اســت عرضه شــوند، از ۲۵ خرداد 
در قالب هــای مختلــف فــروش، مثل فــروش فوق العاده 
یــا پیــش فــروش و مشــارکت، بــدون قرعه کشــی، اما با 
ســامانه یکپارچــه، خودروهایــی مانند شــاهین، ســاینا، 
ســاینا F، کوییــک F و کوییــک R را از طریــق ســامانه 

یکپارچه عرضه کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان: 
لوازم خانگی گران نشده 

است
رئیــساتحادیهفروشــندگانلوازمخانگــیگفتکهاز
آخرســال۱۴۰۰تاکنونشــرکتهایلوازمخانگیهیچ

افزایشقیمتینداشتهاند.
اکبــر پازوکــی در گفت وگــو بــا ایســنا، در پاســخ به 
ســوالی دربــاره افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی، گفــت: 
هیــچ شــرکتی مجوز افزایش قیمت دریافــت نکرده و از 
آخر ســال ۱۴۰۰ تاکنون شــرکت ها هیچ افزایش قیمتی 

نداشته اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین 
کــرد:  اظهــار  قاچــاق،  بــا  مقابلــه  طــرح  اجــرای  دربــاره 
اتحادیــه از ســه ســال پیــش طــرح مقابلــه بــا قاچــاق را 
اجرا می کند. در مرحله اول اطالع رســانی و مرحله دوم 
اجرای کالس های سامانه جامع تجارت برای بنکداران و 

خرده فروشان انجام شد.
همچنیــن بــه گفتــه وی افــرادی که در حــال حاضر  
بــه دنبــال تمدیــد پروانــه کســب هســتند، بایــد ابتدا در 
سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند و کد نقش بگیرند تا 
بتواننــد کاال خریــد و فروش کننــد. بنابراین همه کاالها 

باید شناسه کاال و کد رهگیری دریافت کنند.  
گفتنی است طرح مقابله با کاالی قاچاق و تقلبی 
در بخــش لــوازم یدکــی از فروردیــن آغــاز و مقرر شــد از 
پایــان اردیبهشــت ایــن طــرح در بخــش لــوازم خانگــی و 
بعــد بــه ترتیــب در حوزه محصــوالت دخانی، آرایشــی و 

بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

قیمت مصوب قند و شکر 
 برای مصرف کنندگان

 اعالم شد
دبیرکلاتحادیهبنکدارانموادغذاییکشــورازتعیین
واباغقیمتمصوبقندوشــکرازســویدولتخبر
دادوگفــتکــهبــاتوجــهبهنــرختعیینشــدهبایدهر
کیلوگــرمشــکروقنــدبــانرخهــایمصــوببــهدســت

مصرفکنندگانبرسد.
قاســمعلی حســنی، در گفت وگــو بــا ایرنــا، دربــاره 
وضــع بــازار قنــد و شــکر افــزود: براســاس ابــالغ جدیــد 
وزارت  بــه  ســیزدهم  دولــت  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت و اصناف، قیمت هر کیلوگرم 
قند ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر ۲۳ هزار 
و ۲۳۰ تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است.

کشــور  غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  دبیــرکل 
تصریــح کرد: این قیمت هــا روی محصوالت مذکور برای 
مصرف کننــدگان تعیین شــده و هرگونــه افزایش قیمت 

تخلف محسوب می شود.

افزایش ۱ تا ۳ میلیون 
تومانی قیمت ها در بازار 

خودرو
نامعلومبودنبندهاومفادوارداتخودروبرآشــفته
بــازارخــودرواثرگذاشــتهاســت.البتهانتظــارواردات
خــودروماههــااســتکــهدربــازاروجــودداردوهنــوز
هــمراهــکاریبــرایآرامکــردنایــنبــازارآشــفتهپیدا

نشدهاست.
بــه گــزارش تســنیم، با رونــد افزایشــی قیمت دالر 
بــا رکــود  فــروش خــودرو کــه همچنــان  بــازار خریــد و 
معامــالت روبــه رو اســت بــا افزایــش قیمت هــا مواجهــه 
شــده اســت. البتــه بــا وجــود افزایــش ۱ تــا ۳ میلیــون 
تومانی قیمت ها خبری از معامالت نیســت و مشــتریان 

منتظر تعیین تکلیف بازار هستند.
عــالوه بر این نامعلــوم بودن بندها و مفاد واردات 
خــودرو نیــز بر آشــفته بــازار خودرو اثر گذاشــته اســت. 
البتــه انتظــار واردات خــودرو ماههــا اســت کــه در بــازار 
وجــود دارد  و هنــوز هــم راهــکاری بــرای آرام کردن این 

بازار آشفته پیدا نشده است.
در بازار روزگذشــته خرید و فروش خودرو شاهین 
بــا قیمــت ۳۸۶ میلیــون تومان، کوئیــک آر ۲۲۶ میلیون 
تومــان، تیبا صندوقدار ۱۹۵ میلیون تومان، تیبادو ۲۰۷ 
میلیــون تومــان، ســاینا ۲۱۷ میلیــون تومــان بــه فــروش 

می رسد.
در محصوالت ایران خودرو نیز سمند ال ایکس با 
قیمت ۳۰۴ میلیون تومان، سمند ال ایکس با موتور ای 
اف ســون ۳۴۹ میلیون تومان، رانا پالس ۳۰۸ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۰۷ میلیون تومان، دنا پالس 
توربو اتوماتیک ۵۰۹ میلیون  تومان و دنا معمولی ۴۰۳ 

میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

اخبـــــــــــــــــار

در ســیزدهم دولــت سیاســتهای آثــار
حــذفارزترجیحــیبــرایوارداتمحصوالت
کشــاورزیوانگیزهپیداکردنتولیدکنندگان
خریــد نــرخ چشــمگیر افزایــش داخلــی،
کاشــت بــه کشــاورزان ترغیــب و تضمینــی
بیشــتر،درگزارشســازمانجهانــیفائونیز

انعکاسپیداکردهاست.
بــه گزارش ایرنا، ســازمان جهانی فائو با 
پیش بینــی افزایــش ۳۴ درصــدی تولید غالت 
ایــران در ســال زراعی جــاری اعالم کرد: تولید 
گندم ایران در این سال ۴ میلیون تن و جو ۱ 

میلیون تن افزایش می یابد.
سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در 
جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز 
غذایــی جهــان پیــش بینــی کــرد تولیــد غــالت 
ایــران در ســال زراعــی  جــاری بــا رشــد قابــل 
توجه ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل مواجه 

شود.
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــران در ســال 
زراعــی گذشــته ۱۴.۳  میلیــون تن غلــه تولید 
کرده بود و پیش بینی شده است این رقم در 
سال جاری به ۱۹.۲ میلیون تن افزایش یابد.

بــا افزایــش تولید غله ایــران واردات این 
محصــول نیز کاهش قابــل توجه ۲۵ درصدی 
خواهــد یافــت و بــه ۱۶.۲ میلیــون تــن خواهد 
رســید. فائــو کل واردات غلــه ایــران در ســال 
گذشته را ۲۱.۶ میلیون تن اعالم کرده است.
بــرای  نیــز  ایــران  غلــه  صــادرات  میــزان 

امســال ۱۰۰ هزار تن پیش بینی شــده که رقم 
قابــل توجهــی نیســت و نســبت به ســال قبل 

تغییری نخواهد داشت.

افزایش۴میلیونتنیتولید
گندمایراندرسالجاری

پیش بینی شده است تولید گندم ایران 
در ســال جــاری ۴ میلیــون تــن افزایــش پیــدا 
کند و به ۱۳ میلیون تن برسد. ایران در سال 
پیش به دلیل خشکســالی تنها ۹ میلیون تن 

گندم تولید کرده بود.
بــر ایــن اســاس واردات گنــدم ایــران نیز 
طی امســال به کمتر از نصف خواهد رســید و 
در حالی که ایران سال پیش ۷.۹ میلیون تن 
گنــدم وارد کــرده بود امســال این رقم به ۳.۴ 

میلیون تن کاهش خواهد یافت.
تولید ذرت ایران در ســال جاری تغییری 
نخواهــد داشــت و در ســطح ۱.۳ میلیــون تــن 
باقــی خواهــد مانــد. واردات ذرت ایــران نیــز 
بــدون تغییر نســبت به ســال قبــل ۹ میلیون 

تن خواهد بود.

پیشبینیکاهش۱۰۰هزار
تنیتولیدبرنجایران

همچنیــن پیش بینــی شــده اســت تولید 
تــن  هــزار   ۱۰۰ جــاری  ســال  در  ایــران  برنــج 
کاهــش یابــد و از ۲ میلیون تن در ســال قبل 
بــه ۱.۹ میلیــون تــن طــی ســال زراعــی جــاری 

برسد.
فائو پیش بینی کرده اســت واردات برنج 
ایران با افزایش ۲ برابری نسبت به سال قبل 
به ۱.۸ میلیون تن برســد. ایران در ســال قبل 

۰.۹ میلیون تن برنج وارد کرده بود.
تولیــد جــو ایــران در ســال جاری با رشــد 
۱ میلیــون تنــی نســبت بــه ســال قبــل مواجــه 
خواهــد شــد و بــه ۳ میلیــون تــن می رســد. با 
رشــد تولیــد داخــل، واردات جو نیــز ۱ میلیون 
تــن  میلیــون   ۲ بــه  و  می یابــد  کاهــش  تــن 

می رسد.

تولیدبیشاز۳میلیونتن
گوشتدرایرانطییکسال

ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی 
در ادامــه گــزارش خود پیش بینی کرده اســت 
تولید گوشــت ایران در سال جاری به ۳.۰۵۶ 
میلیون تن برســد که نسبت به تولید ۳.۰۸۶ 
میلیون تنی ســال قبل اندکی کاهش خواهد 

داشت.
تــن  هــزار   ۱۲۱ جــاری  ســال  در  ایــران 
گوشــت وارد و ۳۰ هزار تن گوشــت نیز صادر 

خواهد کرد.
امســال تولیــد گوشــت گوســاله از ۵۵۱ 
هــزار تــن بــه ۵۶۰ هــزار تن خواهد رســید که 
تولیــد  افزایــش ۲ درصــدی خواهــد داشــت. 
گوشــت گوســفند از ۳۴۱ هــزار تــن در ســال 
گذشــته بــه ۳۴۴ هــزار تــن در ســال جــاری 

می رســد. تولید گوشــت مرغ نیز که در ســال 
گذشــته ۲.۱۸۳ میلیــون تــن بــوده در ســال 
جــاری بــه ۲.۱۴۱ میلیــون تــن کاهــش خواهد 

یافت.

افزایش۱۵درصدی
صادراتشیرایراندرسال

زراعیجاری
بر اســاس این گزارش تولید شــیر ایران 
در سال جاری ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل 
افزایــش خواهــد یافــت و بــه ۷.۷۷۹ میلیــون 
تن خواهد رســید. ایران درســال قبل ۷.۷۴۹ 

میلیون تن شیر تولید کرده بود.
فائــو انتظــار دارد صــادرات شــیر ایــران 
در ســال جــاری رشــد قابل توجــه ۱۵ درصدی 
داشــته باشــد و بــه ۱.۴۰۱ میلیــون تن برســد. 
ایــران در ســال قبــل ۱.۲۲۰ میلیــون تن شــیر 

صادر کرده بود.
تولیــد  چشــمگیر  بهبــود  علــت  فائــو 
محصــوالت کشــاورزی و کاهش واردات آن را 
اعالم نکرده اما به نظر می رسد کنار گذاشتن 
سیاســت ارز ترجیحــی بــرای واردات کاالهــای 
اساســی و انگیــزه پیــدا کــردن تولیدکننــدگان 
داخلی، افزایش چشمگیر نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی و ترغیب کشــاورزان به 
کاشــت بیشــتر، دالیل اصلی این بهبود باشد 
کــه همگــی از ســوی دولــت ســیزدهم اتخــاذ 

شدند.

سراســری اتحادیــه مدیرعامــل گفتــه بــه
دامدارانایران،تحلیلقیمتینشانمیدهد
کهقیمتهرکیلوگرمالشــهگوشــتقرمزبا
جوکیلویی۱۲هزارتومانوسویای۱۷هزار
تومانیبایدبهطورمیانگین۱۱۰هزارتومان
باشــد،امااینمحصولبــاقیمتهاییبیش

ازایننرخعرضهمیشود.
به تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر 
هــر  قیمــت  کــه  اســت  شــده  ادعــا  آن  در  و 
کیلوگرم جو از ۱۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان 
رســیده، بنابرایــن بایــد قیمــت هــر کیلوگــرم 

گوشت قرمز نیز ۸ برابر شود.
اتحادیــه  مدیرعامــل  عالــی،  مجتبــی 
سراســری دامداران ایران در گفت وگو با ایرنا 
درباره ادعای مطرح شدن در این فیلم، اظهار 

داشــت: طبــق آمارهــای موجــود بــا توجــه بــه 
نژاد دام، ســن و وضعیــت آب وهوایی ضریب 
تبدیــل بــرای تولید یک کیلوگرم گوشــت قرمز 

۱۰ کیلوگرم نهاده دامی نیاز است.
وی افــزود: تعییــن قیمــت گوشــت قرمــز 
تقاضــا  و  و عرضــه  قیمتــی  تحلیــل  مبنــای  بــر 
تعییــن می شــود و ارتباطی به یــک نهاده ندارد، 
بنابرایــن برخی افراد که اطالع چندانی از نحوه 
قیمت گــذاری و تالش هــای دولــت بــرای تنظیــم 

بازار ندارند، اظهارنظر می کنند.
دامــداران  اتحادیــه سراســری  مدیرعامــل 
ایران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
مخالــف  کســی  هــر  یارانــه ای  نظــام  اصــالح  و 
دولت باشــد، متفکر نیست، بلکه متفکر کسی 
اســت کــه بــا وضعیــت موجــود آرامش بــه بازار 

ببخشــد، زیــرا فضا به هر میزان هیجانی شــود 
وضعیــت بــازار بهــم می ریــزد کــه ایــن موضــوع 
تنها به نفع ســودجویان اســت. وی اضافه کرد: 
برخی تولیدکنندگان و دامداران هســتند که در 
همیــن فضــا نهــاده را خریــداری و در بــازار آزاد 
می فروشــند، بنابرایــن بایــد بــه دنبــال آرامــش 

بازار باشیم تا دست دالالن کوتاه شود.
عالــی دربــاره قیمت گــذاری شــیر خــام و 
جلوگیــری از پــس خوردگی تولید، گفت: اکنون 
قیمــت تمــام شــده شــیر خــام ۱۵ هــزار و ۵۰۰ 
تومــان اســت، امــا مــا تعامــل بــا وزارت جهــاد 
کشــاورزی و حمایــت از مصرف کنندگان  قیمت 
شــیر را به صــورت فعلی کیلویــی ۱۲ هزار تومان 

تعیین کردیم که شــیر خام پس نخورد.
اتحادیــه سراســری  بــه گفتــه مدیرعامــل 

دامــداران ایــران، بــه هــر میــزان قیمت گوشــت 
قرمز افزایش یابد به دلیل کاهش تقاضا تولید 
با پس زدگی روبرو می شــود که این امر به نفع 

صنعت و تولیدکنندگان نیست.
وی افزود: در بحث تعیین قیمت گوشــت 
قرمــز اکنــون آنچــه بــه دســت مصرف کننــدگان 
اســت،  واقعــی  قیمــت  از  بیــش  می رســد، 
درحالی کــه بــه دلیــل کاهــش تقاضــا نیــز هــر 
بــا قیمــت  کیلوگــرم دام زنــده ســبک مرغــوب 
کیلویــی ۷۰ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد 
کــه هــر کیلوگــرم الشــه گوشــت قرمــز بــه طــور 
میانگین باید بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان باشد.
عالــی گفت: بازار گوشــت قرمز در دســت 
دالالن اســت کــه بایــد چــاره ای جــدی بــرای این 

موضوع اندیشیده شود.

عضــوهیاتمدیرهفدراســیونصنایعغذایی
رب تولیدکننــدگان گفــت: کشــاورزی و
تصــوریازآیندهقیمــتگوجهفرنگیندارند
وایــناحتمــالرامیدهنــدکــهقیمتگوجه
درماههایآیندهافزایشیشودازاینرورب
تولیدوآنرادپومیکنندتابتواننددرآینده

باقیمتروزآنراعرضهکنند.
رســول قمالقــی در گفت وگــو بــا ایلنا، با 
اشاره به دپو کردن رب گوجه فرنگی از سوی 
ســال  ابتــدای  از  رب  گفــت:  تولیدکننــدگان، 
جــاری تــا بــه امــروز ۳۰ تــا ۴۰ درصــد افزایش 
نــرخ را تجربــه کــرد ایــن در حالیســت کــه در 

حجم تولید گوجه فرنگی کاهشی نداشتیم.
وی بــا بیــان اینکــه کارخانــه داران گوجــه فرنگی 
را کیلویــی ۴ هــزار و ۶۰۰ تومــان از کشــاورزان 
خریــداری می کننــد، گفــت: تولیدکننــدگان رب 
تصــوری از آینــده قیمــت گوجــه فرنگــی ندارنــد 
و ایــن احتمــال را می دهنــد کــه قیمــت گوجــه 
در ماه هــای آینــده افزایشــی شــود از این رو رب 
تولید و آن را دپو می کنند تا بتوانند در آینده با 

قیمت روز آن را عرضه کنند.
قمالقــی بــا اشــاره بــه باال بودن ســرمایه 
کــرد:  نشــان  خاطــر  رب،  تولیــد  گــردش  در 
کارخانــه  ای بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه هزار تن 

رب حداقل به سرمایه در گردش ۴.۵ میلیارد 
تومان برای خرید گوجه نیاز دارد.

اقتصــادی؛  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه 
کشــاورزان  از  را  گوجــه  بــزرگ  کارخانه هــای 

پیش خرید می کنند.
عضــو هیــات مدیــره فدراســیون صنایــع 
رب  تولیــد  داد:  ادامــه  کشــاورزی  و  غذایــی 
برای مصرف تابســتان فله ای و در زمستان به 
صــورت اســپتیک تولید می شــود تــا ماندگاری 
آن باال برود. کارخانه های کوچکی که سرمایه 
در گــردش الزم را ندارنــد بــرای تامیــن مــواد 

اولیه با مشکل مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه هزینه گوجه یک قوطی 
رب ۸۰۰ گرمــی حــدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
می شود، افزود: ۵ هزار تومان هزینه قوطی، 
۵۰۰ تومان هزینه شیرینگ )بسته بندی( و با 
احتســاب ســایر هزینه های سر بار قیمت یک 
قوطی گوجه حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان برای 
تولیدکننده تمام می شود؛ احتساب ۱۲ درصد 
هزینــه توزیــع و ۱۴ درصــد ســود در واحدهای 
خرد در نهایت رب باید قوطی ۳۵ تا ۳۸ هزار 

تومان بفروش برسد.
وفورعرضهگوجهدریکماهآینده

اتحادیــه  رئیــس  دارایی نــژاد  مصطفــی 

بارفروشــان در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در پاسخ به این پرسش که این نگرانی 
در بیــن کارخانــه داران رب گوجه فرنگی ایجاد 
شــده اســت کــه ممکــن اســت عرضــه گوجــه 
در ماه هــای آینــده تقلیــل پیدا کنــد در نتیجه 
اقــدام بــه عرضه قطــره  چگانــی رب می کنند؟ 
افــزود: در حــال حاضــر رب کازرون و دزفــول 
در بــازار موجــود اســت و در مــاه  آینــده گوجه 
ورامیــن ســپس قزوین در بــازار عرضه خواهد 
شد از آنجایی که کرایه حمل بار از این مناطق 
به تهران کم است احتمال کاهش نرخ گوجه 
فرنگــی در ماه های آینــده وجود دارد از این رو 
کارخانــه داران نگرانــی از بابــت کمبــود گوجــه 

نباید داشته باشند.
به گفته این فعال صنفی؛ در یک هفته 
اخیر روزانه کارخانه های رب ۱۵۰ تن گوجه از 
میــدان میــوه و تــره بار کیلویی ۵ هــزار و ۱۰۰ 

تومان خریداری می کنند.
دارایی نــژاد بــا اشــاره بــه صــادرات رب، 
گفــت: رب را بــه  صــورت اســپتیک تولید و آن 
را به کشــورهای عراق، افغانســتان، پاکستان 
صــادر می کننــد از این رو عرضــه آن را در بازار 
داخلــی کاهــش می دهند تا بتوانند نرخ آن را 

تصاعدی کنند.

پیشبینیفائواز
افزایش۳۴درصدی

تولیدغاتایران
وکاهش۲۵درصدی

واردات

مدیرعاملاتحادیهسراسریدامداران:قیمتالشهگوشت
قرمزباید۱۱۰هزارتومانباشد

عضوهیاتمدیرهفدراسیونصنایعغذاییو
کشاورزی:تولیدکنندگان،ربرادپومیکنند

معــاونحمــلونقــلســازمانراهــداریوحمــلو
نقــلجــادهایازفراخــوانثبتنــاموصــدورکارت
هوشــمندرانندگانوانتباروشــرایطنامنویســی

دراینطرحخبرداد.
بــه گــزارش ســازمان راهــداری و حمــل و نقل 
در  اینکــه  بیــان  بــا  شــهرکی  حمیدرضــا  جــاده ای، 
راســتای طرح ســاماندهی ناوگان و رانندگان وانت 
بــار فعــال در بخــش حمل و نقل عمومــی جاده ای، 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای با صدور 
فراخوان، از رانندگان و مالکان وانت بار جهت ثبت 
نــام و دریافــت کارت هوشــمند دعــوت بــه فعالیت 
کــرد، گفــت: ایــن طرح با اهداف ارتقــا ایمنی تردد، 
ســاماندهی محمــوالت قابــل حمــل، رعایــت قانون 
الــزام شــرکت ها و مؤسســات ترابــری جــاده ای بــه 
اســتفاده از بارنامــه و ارائــه اطالعــات ســفر ناوگان 
وانــت بــار بــه منظــور تخصیــص ســوخت از کلیــه 
راننــدگان و مالــکان وانــت بــار تدویــن و بــرای اجــرا 
بــه ادارات راهــداری و حمل و نقل جاده ای سراســر 

کشور ابالغ شده است.
وی افزود: رانندگان با حداقل سن ۲۳ سال و 
داشتن گواهینامه رانندگی مجاز، دارا بودن مدرک 
پایــان ابتدایــی یــا نهضــت ســوادآموزی، ارائــه اصل 
و تصویــر کلیــه صفحــات شناســنامه، کارت ملــی و 
پایــان خدمــت یــا معافیــت دائــم و دو قطعه عکس 

۴*۳ می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
معاون حمل و نقل ســازمان راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای با بیان اینکه مالــکان ناوگان وانت 
بار با ارائه کارت وسیله نقلیه، گواهی معاینه فنی 
مجاز و معتبر، ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر 
و حداکثــر ســن نــاوگان تــا ۲۰ ســال، در ایــن طــرح 
ثبــت نام می شــوند، عنــوان کــرد: متقاضیان جهت 
اخذ کارت هوشــمند راننده و ناوگان به ادارات کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــا مراکز 
مجــاز ثبت نــام و صــدور کارت هوشــمند در اســتان 
محل سکونت خود نسبت به ثبت نام و اخذ مجوز 
فعالیــت اقــدام کنند تا از مزایای این طرح بهره مند 

شوند.
الزم به ذکر اســت، در حال حاضر ۱۰ شــرکت 
تخصصی وانت بار در کشور فعالیت دارند و تعداد 
۲۲۵ هزار دستگاه وانت و ۱۲ هزار راننده فعال در 

این بخش دارای کارت هوشمند هستند.

آغازثبتناموصدورکارت
هوشمندرانندگانوانتبار
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قاره سیاه، خریدار ۲.۵ درصد 
کاالهای صادراتی ایران

ســخنگوی گمرک تاکید کرد که بیش از دو میلیون تن 
کاال به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ به آفریقا 
صــادر شــد کــه فقــط ۲.۵ درصد کل صــادرات ایران در 

این سال بوده است.
بــه گــزارش ایلنا، ســید روح الــه لطیفــی در مورد 
تجــارت بــا کشــورهای آفریقایــی گفــت: صادرات مــان 
بــه کشــور های آفریقایــی در ســال ۱۴۰۰ از بیــن ۵۵ 
کشــور آفریقایی به ۵۰ کشــور صادرات داشتیم که از 
نظــر تعــداد در حوزه صادرات این میزان خوب اســت، 
ولــی از لحــاظ حجــم صــادرات بــه ایــن قاره ایــن حجم 
صــادرات مطلــوب نیســت و فقــط دو و نیــم درصــد از 
کل صادرات ســال ۱۴۰۰ به کشور های آفریقایی بوده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان در برابــر وســعت 
جغرافیایــی، جمعیــت و مســافت آن نســبت بــه برخــی 
قاره هــای دیگــر بــه جمهــوری اســامی ایــران و جمــل و 
نقــل آســان تر مطلــوب نیســت، اظهــار کرد: ما بــا برخی 
از کشــورهای ایــن قــاره  قرابت هــای فرهنگــی، زبانــی 
)تانزانیــا( و حتــی قومــی و مذهبــی داریــم، بنابرایــن بــه 
دلیــل ارزانــی کاالهای ایرانی و مســافت کــم باید میزان 

صادرات ما بیشتر از این میزان باشد.
ســخنگوی گمــرک بــا بیــان اینکه در ســال گذشــته 
دو میلیــون و ۵۲۶ هــزار و ۳۹۹ تــن کاال بــه ارزش یــک 
میلیــارد و ۱۹۹ میلیــون و ۴۴۲ هــزار و ۱۵۰ دالر کاال 
به کشــور های آفریقایی صادرات داشــتیم، تصریح کرد: 
کشور غنا با ۵۸۶ هزار تن خرید به ارزش ۳۵۳ میلیون 
دالر در جایــگاه اول اســت، آفریقــای جنوبــی بــا ۲۵۴ 
میلیون دالر، نیجریه با ۱۲۵ میلیون دالر، موزامبیک با 
۹۸ میلیون دالر چهارم،  کنیا با ۷۷ میلیون دالر پنجم، 
سودان با ۷۳ میلیون دالر ششم، الجزایر با ۶۷ میلیون 
دالر هفتم، تانزانیا با ۵۵ میلیون دالر هشتم، سومالی 
با ۲۹ میلیون دالر نهم و ساحل عاج با ۱۵ میلیون دالر 

دهم است. 
لطیفــی بــا بیــان اینکــه کشــورهای اتیوپــی، لیبــی، 
مصر، مراکش، جیبوتی، مولداوی، ماداگاسکار، سنگال 
و اوگاندا در رتبه های بعدی قرار دارند، خاطرنشان کرد: 
مجمــوع  صــادرات ایــران بــه ۵۰ کشــور آفریقایی حدود 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر بوده است.
وی در مــورد واردات از کشــورهای آفریقایــی ابــراز 
از ۱۸ کشــور آفریقایــی  داشــت: در ســال ۱۴۰۰ فقــط 
واردات داشــتیم کــه از لحــاظ ارزش ۶۰ میلیــون و ۳۷۰ 
هــزار و ۹۵۹ دالر و از لحــاظ وزن فقــط ۶۵ هزار و ۲۲۸ 
تــن از بــوده اســت که تانزانیا با فــروش ۴۴ هزار و ۷۰۶ 
تن کاال به ارزش ۱۴ میلیون و ۶۵۶ هزار دالر در جایگاه 
نخست، غنا با هفت میلیون و ۴۷۳ هزار دالر، اتیوپی 
بــا هفــت میلیــون و ۲۵۶ هزار دالر، آفریقــای جنوبی با 
شش میلیون و ۴۴۵ هزار دالر، کنیا با شش میلیون و 
۳۰۳ هــزار دالر، سیشــل با چهــار میلیون دالر، زیمباوه 
بــا ســه میلیــون و ۸۵۱ خــزار دالر، ســوازیلند بــا ســه 
میلیــون و ۷۱۱ هــزار دالر و مصــر با ســه میلیون و ۵۷۸ 
هزار دالر عمده ترین کشورهای طرف معامله ایران برای 

واردات بودند.

خبـــــــــــــــــر

 افزایش رقابت ایران
و روسیه در بازار فوالد

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، صحبت ها مبنی بر آن اســت که قطعی برق در 
دو مــاه از تابســتان حــدود ۵۰ درصد و یــک ماه آن نیز 
9۰ درصد باشــد. این قطعی ها باعث می شــود تا یک و 

نیم ماه تولید فوالد کشور متوقف شود.
رضا شهرستانی در گفت وگو با ایلنا، درباره میزان 
قطعــی بــرق صنایــع اظهــار کــرد: بیــن ۵۰ تــا ۹۰ درصــد 
قطعــی بــرق برای صنایع وجود دارد. صحبت ها مبنی بر 
آن است که قطعی برق در دو ماه از تابستان حدود ۵۰ 
درصــد و یــک ماه آن نیز ۹۰ درصد باشــد. این قطعی ها 
باعــث می شــود تــا یــک مــاه و نیــم تولیــد فــوالد کشــور 

متوقف شود.
وی افزود: تولید فوالد ماهانه دو و نیم میلیون تن 
برآورد شــده اســت حال با وضعیت موجود سه و نیم تا 
چهــار میلیــون تن از تولید کم خواهد شــد.  نیاز داخلی 
کشــور از صنعــت فــوالد ۱۵ میلیون تن اســت البته این 
مقدار جدا از پروژه های جانبی مانند تولید مســکن یک 
میلیونی اســت. برای تولید هر یک میلیون مســکن ۷ تا 

۸ میلیون تن فوالد نیاز است.
شهرســتانی در ادامــه افــزود: شــرکت های فــوالدی 
تصمیمی مبنی بر تاســیس نیروگاه داشــتند اما نیروگاه 
نیازمند ســرمایه گذار اســت. همچنین گاز مورد نیاز نیز 
باید تامین شــود و تاســیس آن به دو تا ســه سال زمان 

نیاز دارد.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد 
ایــران دربــاره کســری تولیــد گفــت: بــه طــور کلــی تولید 
داخلــی کشــور ۳۰ میلیــون تــن اســت در حــال حاضــر 
اتفاقــی کــه رخ می دهــد این اســت کــه اگر بحــث تولید 
مســکن وارد مدار نشــود که به نظر هم نمی رسد خیلی 
مــورد توجــه باشــد کســری تولیــد در بخــش صــادرات 
نمایــان می شــود که این موضوع باعــث کاهش ارز آوری 
می شــود. این کاهش برابر با کاهش ســه و نیم تا چهار 

میلیون تنی تولید خواهد بود.
وجــود  دلیــل  بــه  ایــران  داد:  ادامــه  شهرســتانی 
تحریــم دارای بازارهــای محــدودی بــرای صادرات اســت. 
کشــورهایی که می توانند با ایران تجارت داشــته باشــند 
بســیار محــدود هســتند. جنگ میــان اوکراین و روســیه 
باعــث اعمــال تحریم هــای شــدیدی بــر روســیه شــد. در 
نتیجه روسیه وارد بازاری شد که تنها کشورهای تحریم 
شده در آن فعالیت می کنند و این موضوع باعث ایجاد 

رقابت بین ایران و روسیه شده است.
وی متذکر شــد: کم شــدن صادرات فوالد ایران به 
دلیل سیاســت های نادرســتی اســت که در پیش گرفته 
شــد که می توان با گذاشــتن تعرفه در زمان طایی بازار 
یــا کمبــود بــرق بــرای صنایع اشــاره کرد این سیاســت ها  

باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی کشور می شود.

تعیین سقف و نحوه 
تخصیص ارز واردات خودرو 

با رعایت اولویت  ارزی
طبق قانون ســاماندهی صنعت خودرو، ســقف و نحوه 
تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت های 

ارزی تعیین خواهد شد.
بــه گــزارش ایبِنــا، هفتــه گذشــته رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی قانــون ســاماندهی صنعــت خــودرو را 
ابــاغ کــرد. طبــق ماده این قانون، اجــازه واردات خودرو 
به دولت، بر اســاس آئین نامه ای که به پیشــنهاد وزارت 
صمــت و تصویــب هیــأت وزیــران می رســد، داده شــده 
اســت. همچنیــن در ایــن مــاده تصریــح شــده اســت که 
تعییــن ســقف واردات خــودرو بــا ماحظه تنظیــم بازار، 
حمایــت از تولیــد باکیفیت داخلــی و رعایت منابع ارزی 
کشــور بــا اولویــت مصــرف ارز بــرای کاالهای اساســی و 

ضروری تعیین خواهد شد.
طبــق مــاده ۴ قانــون ســاماندهی صنعــت خــودرو، 
تأئیــد منشــأ ارز مــورد نیاز برای واردات خودرو از ســوی 
بانــک مرکــزی، جــزو الزامات اساســی در ضوابط واردات 
خودرو خواهد بود. بر این اســاس، به منظور جلوگیری 
از دپــوی خــودرو در بنــادر کشــور، از ورود خــودرو بــه 
مرزهــای جغرافیایــی کشــور قبــل از طی مراحــل قانونی 
از جمله ثبت ســفارش و تأئید منشــأ ارز از ســوی بانک 
مرکــزی جلوگیــری خواهــد شــد. همچنیــن طبــق ماده ۴ 
این قانون، ســقف ارز قابل تخصیص و نحوه تخصیص 
ارز مــورد نیــاز بــرای واردات خــودرو، بــا رعایــت اولویــت 
تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی و ضروری از 

سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

صادرات تنباکوی معسل 
بیش از دو برابر شد

جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صمــت 
نشــان می دهــد کــه ســال گذشــته تولیــد انــواع تنباکــو 
و توتــون افزایــش نســبی داشــته و صــادرات تنباکــوی 
معسل بیش از دو برابر شده که البته مقدار آن ناچیز 

است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار سال گذشته 
مجموع تولید تنباکو در کشــور به ۴۸۸۶ تن رســیده که 
نسبت به تولید ۴۴۱۹ تنی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ 

حدود ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.  
بــر اســاس این آمــار صــادرات تنباکوی معســل در 
سال گذشته بیش از دو برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۹ 
شــده اســت؛ بــه طوری که صــادرات تنباکوی معســل با 
۱۲۴ درصــد افزایــش از بیــش از ۲۲۴.۲ تــن در ســال 
۱۳۹۹ بــه بیــش از ۵۰۳.۸ تــن در ســال ۱۴۰۰ رســیده 
اســت. امــا صــادرات تنباکــوی ســنتی در ایــن مــدت ۳۴ 
درصــد کاهــش داشــته و از حــدود ۱۴۶.۷ تــن در ســال 
۱۳۹۹ بــه حــدود ۹۶.۵ تن در مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ 

رسیده است.
صــادرات توتــون نیــز در مــدت یــاد شــده بــا ۲۷.۴ 
درصــد افزایــش از ۲۶۳۷ تــن در ســال ۱۳۹۹ به ۳۳۵۹ 

تن در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

جهــاد  وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
کشــاورزی از پرداخــت یارانــه کشــت محصوالت 

کشاورزی بالعوض به کشاورزان خبر داد.
بــه گزارش پایــگاه اطاع رســانی وزارت جهاد 
در  داشــت:  اظهــار  قربانــی  محمــد  کشــاورزی، 
طول ســال های گذشــته بخــش کشــاورزی یکی از 
بخش هــای ویــژه بــوده و بــرای آن هدفگذاری های 
مختلف انجام شده اما برای اینکه هدف گذاری به 
نتیجه برسد باید چند فاکتور را به صورت منسجم 

و در قالب یک برنامه جامع داشته باشیم.
ایــن  در  مختلــف  فاکتورهــای  بیــان  بــا  وی 
زمینــه، افــزود: اولیــن نکتــه مهــم در ایــن رابطــه 
بذر اســت که باید با کیفیت و عملکرد باال وجود 
داشــته باشــد، پس از بذر نیز عملیات به زراعی، 
ترویجــی و مدیریت درســت مزرعه دارای اهمیت 

است.
قربانــی بــا اشــاره بــه اینکــه پوشــش دهنده 
تمــام مســایل عنــوان شــده سیاســت های جذاب 
و تشــویقی بــرای تــک تــک محصوالت کشــاورزی 
اســت، یــادآور شــد: در جلســه گذشــته شــورای 
حمایتــی  سیاســت های  اتخــاذ  و  قیمت گــذاری 
نیافتــن  تحقــق  کشــاورزی  اساســی  محصــوالت 
ایــن مســائل مورد تحلیل قرار گرفت و مشــاهده 
شــد که در ســال های گذشــته ســطح زیر کشــت 

دانه های روغنی مانند سویا از ۱۲۶ هزار هکتار به 
۲۶ هــزار هکتار به رغــم تاش برای قیمت گذاری 
مناســب کاهشــی بوده اســت؛ همین مســاله در 

کلزا نیز رقم خورده است.
وی با تاکید بر اینکه در عدم دستیابی چند 
نکتــه تاثیرگــذار اســت، افــزود: اولیــن مولفــه یــا 
فاکتور تاثیر منفی بر ســطح زیر کشــت و یا عدم 
دسترســی بــه اهــداف و سیاســت هایی بــوده کــه 
واردات محصوالت کشــاورزی و کاالهای اساســی 
را تقویــت می کــرده اســت؛ دانه هــای روغنــی و 
روغن با شــدت باال و ارزان تر از تولید داخل وارد 
کشور می شد، به طوری که در سال گذشته ۶۰۰ 
تــا ۷۰۰ هــزار تــن افزایــش واردات در دانه هــای 

روغنی را شاهد بودیم.
بــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
وجودنداشــتن برنامــه جامــع با پشــتیبانی ترویج 
کشــاورزی نیز اشــاره کــرد و گفت: متاســفانه در 
چند سال گذشته ترویج بخش کشاورزی ضعیف 
شــد و مروجــان در پهنه حضــور میدانی و اثرگذار 
نداشــتند تــا کشــاورزان بتواننــد از راهنمایی های 

آنان استفاده کنند.
وی افــزود: ناهماهنگــی قیمــت محصــوالت 
کشــاورزی نســبت بــه محصوالت وارداتــی و نبود 
سیاســت های حماتــی جذاب و تشــویقی در عدم 

دستیابی به اهداف موثر بوده است.

پرداخت 3 میلیون تومان به ازای 
هر هکتار به سویاکاران

قربانــی بــا اشــاره بــه سیاســت های جدیــد 
تشــویقی در ســال ۱۴۰۱، گفــت: حمایتــی جــذاب 
و تشــویقی ۱۴۰۱ را در حــوزه دانه هــای روغنی در 
نظر گرفتیم و پرداخت یارانه کاشت را برای سویا 
شــروع کردیــم کــه بــه ازای هــر هکتــار ۳ میلیون 
تومــان بــه کشــاورزانی که ســویا بکارنــد پرداخت 
مــی کنیــم؛ همچنیــن ۳ میلیــون تومــان نیــز بــه 
عنــوان افزایــش عملکــرد بهــره وری در این بخش 

پرداخت می کنیم.
مختلفــی  تکلیف هــای  کــرد:  تصریــح  وی 
در قانــون بهــره وری در نظــر گرفته شــده بــود اما 
متاســفانه در ســال های گذشته توجه چندانی به 

آن نشده است.
قربانی ادامه داد: سبد درآمدی وزارت جهاد 
کشــاورزی بــه ایــن صــورت اســت کــه کشــاورزان 
پــس از انتخــاب حداقــل ۴ محصــول بــا شــرکت 
قیمــت  عملکردشــان  بــه  باتوجــه  طــرح  ایــن  در 
باالتــر و پــاداش بهــره وری دریافــت می کننــد کــه 
ایــن امــر ســبد درآمدی آن هــا را ســودآور می کند 
و بــه کشــاورزان جهــت می دهد که الگوی کشــت 

را بپذیرند.
معــاون امــور زراعــت وزارت جهادکشــاورزی 
گفت: هشــت محصول گنــدم، جو، ذرت دانه ای، 
ســویا، پنبــه، چغندر قنــد، کلزا و عدس و به طور 
و  دامــی  نهاده هــای  اساســی،  محصــوالت  کلــی 
حبوبات را در این ســبد درنظر گرفته ایم که پس 
از مطرح شــدن در شــورای قیمت گذاری به سبد 

درآمدی اضافه خواهند شد.
جهادکشــاورزی  وزارت  کــرد:  بیــان  وی 
برنامــه ای تحــت عنــوان خوشــه های تولیــد بــرای 
کشــاورزانی کــه عملکــرد پایینــی دارنــد در نظــر 
گرفته که در پی آن از ظرفت کشــاورزان پیشــرو 
عملکــرد  کــه  کشــاورزانی  تقویــت  راســتای  در 

ضعیفی دارند، استفاده می شود.
قربانی تصریح کرد: محدودسازی سطح زیر 
کشــت و ارتقای عوارض صادراتی نیز در دســتور 
کار قــرار دارد تــا از تولید محصوالت پرآب فاصله 

بگیریم.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی دانش بنیان 
می توانــد موجــب ارتقــا در بهــره وری و عملکــرد و 
ارزان سازی تولید باشد، تصریح کرد: با توجه به 
فرمایــش مقــام معظــم رهبری آیین نامــه حمایت 
از کشــاورزی دانــش بنیــان در ابتــدای ســال در 
حوزه منابع طبیعی تصویب شده که چهار محور 

افزایــش ســهم دانش بنیان ها، افزایش بهره وری، 
ارتقــای تــوان تــاب آوری کشــور و توســعه زنجیره 

محصوالت دانش بنیان را شامل می شود.

افزایش ۲۰ درصدی شرکت های 
دانش بنیان بخش کشاورزی

بــه گفتــه وی، هــم اکنــون در حــال تدویــن 
دستورالعمل های اجرایی آن هستیم تا در سطح 

ملی قابل بهره برداری باشد.
قربانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  همــکاری  بــا  اســت 
ریاســت جمهــوری ۲۰ درصــد تعــداد شــرکت های 
دانش بنیان بخش کشاورزی را افزایش دهد که 
کیفیــت آن هــا اهمیــت دارد و محصــوالت دانش 
بنیــان هــم از طریــق تســهیات ارزان قیمتــی کــه 
در اختیــار کشــاورزان قــرار می گیرد بــازار تضمین 
شده ای خواهند داشت تا نفوذ دانش و بهره وری 

را در بخش کشاورزی داشته باشیم.
در  جهادکشــاورزی  وزارت  زراعــت  معــاون 
پایــان بــه تولیدکنندگان خبر خــوش داد و گفت: 
یارانــه کشــت محصــوالت کشــاورزی بــه صــورت 
باعــوض در هــر هکتــار پرداخــت خواهــد شــد و 
تســهیات ارزان قیمــت در اختیــار تولیدکنندگان 

در جهت تقویت تولید قرار خواهد گرفت.

یکــی از اقداماتــی کــه بر مبنــای همیــن رویکرد در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی شــده 
است، ايجاد کارگاه های صنعتي آماده برای کسب 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  کوچــک  کارهــای  و 
اســت که در قالب برنامه احداث یک هزار کارگاه 
از  حمایــت  در  کشــور  صنعتــی  شــهرک های  در 

شرکت های دانش بنیان تدوین شده است.
در یــک مفهــوم کلــی، اقتصاد دانــش بنیان، 
اقتصادی اســت که در آن، تمامی کســب و کار ها 
و صنایــع بــه فراخــور نیاز خــود، از توزیع و کاربرد 
می برنــد.  بهــره  اهداف شــان  پیشــبرد  در  دانــش 
لــذا برخــاف تصــور برخــی، اقتصــاد دانــش  بنیان 
اقتصــادی نیســت کــه در آن صرفــاً از فناوری های 

سطح باال استفاده شود.
طبق نظر کارشناســان، اقتصــاد دانش بنیان 
حاصــل به کارگیــری دانــش و بخش هــای دانــش 
بخش هــای  همــه  بهــره وری  افزایــش  در   محــور 

اقتصــادی از طریــق نــوآوری اســت. بــه عبارتــی، 
اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کـــه در آن 
نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش  افزوده اقتصادی 
فــارغ از ســطح  بــه رقابــت  پذیــری،  و دســتیابی 
فناوری فعالیت هاسـت؛ چنان که نوآوری های غیر 
فناورانــه ای کــه موجــب ارزش افــزوده اقتصــادی 
اقتصــاد  از مصادیــق  نیــز  و رقابت پذیــری شــوند 

دانش بنیان هستند.
ایــن  کارزار متاطــم  در  اســاس  بــر همیــن 
جهــان، هــر جامعــه ای بــرای دســتیابی به توســعه 
پایــدار، سیاســت های متنوعــی را در قالــب یــک 
از  یکــی  می کنــد.  تدویــن  مشــخص  چارچــوب 
یــک  ایجــاد  بــرای  کشــورها  اهــداف  مهم تریــن 
کارهــا،  کســب  و  توســعه  در  پایــدار  مکانیســم 
تدویــن سیاســت های نــوآوری اســت تا بر اســاس 
اجرایــی،  فرآینــد  سیســتم  در  مطلــوب  الگــوی 
پایه هــای اقتصــاد رقابتــی را تقویــت و بــر اســاس 

ابــزار قــوی جریــان نــوآوری، امــکان تــاب  آوری در 
برابــر شــوک های مختلــف محیطــی را فراهم کند؛ 
رویکردی که طی چند ســال گذشــته در کشــور ما 
عــاوه بــر این کــه کــم و بیــش در مــورد آن بحــث 
شــده، حتــی برنامه ریزی هایــی هــم در جهت نیل 
بــه آن صــورت گرفته و اتفاقــاً گام های مؤثری هم 
برداشــته شــده اســت، اما نقطــه بااهمیت قضیه 
اســتراتژی  یــک  تحــت  هیــچ گاه  کــه  این جاســت 

متعالی برای آن برنامه ریزی نشده است.
بــا این حال موضوع اقتصــاد دانش بنیان در 
ســال ۱۴۰۱ بعــد از این کــه رهبر انقاب این ســال 
را به عنــوان ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال  
آفریــن« نامگــذاری کردنــد، وارد فــاز جدیدی شــد 
و حاال توســعه کســب و کارهای فناورانه و حرکت 
در مسیر اقتصاد دانش بنیان به یکی از مهمترین 
برنامه های دولت در سال های پیش رو بدل شده 

است.

یکی از اقداماتی که بر مبنای همین رویکرد 
در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برنامه ریــزی 
شــده است، ايجاد کارگاه های صنعتي آماده برای 
کسب و کارهای کوچک و شرکت های دانش بنیان 
اســت که در قالب برنامه احداث یک هزار کارگاه 
از  حمایــت  در  کشــور  صنعتــی  شــهرک های  در 

شرکت های دانش بنیان تدوین شده است.
اقــدام در  ایــن  ایــن اســاس زیرســاخت  بــر 
شــهرک های صنعتــی فراهــم شــده اســت تــا ایــن 
شهرک ها بتوانند به عنوان یک بستر مناسب برای 
توســعه فناوری های بسترســاز در کشــور باشند و 
فرآینــد نیــز به این صورت اســت که شــرکت هایی 
کــه در حــال حاضــر، از شــرایط مناســبی از جهــت 
ســطح بلوغ فناوری شان برخوردار هستند، بدون 
این کــه وارد فرآینــد واگــذاری اراضــی شــوند، در 
مزایده هــا شــرکت خواهنــد کــرد و بــا هماهنگــی 
بین معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 

شــرکت شهرک های صنعتی، وارد فرآیند واگذاری 
خواهنــد شــد و از تســهیات اســتفاده خواهنــد 
کــرد. در همین زمینه به شــرکت های دانش بنیان 
واجد شرایط، زمین با هزینه اندک و اقساط بلند 
مــدت به عنوان یکــی از برنامه های حمایتي وزارت 

صنعت، معدن و تجارت واگذار خواهد شد.
هيــأت  رئيــس  رســولیان  علــی  کــه  آن طــور 
و  كوچــك  ســازمان صنايــع  مديرعامــل  و  مديــره 
شــهرك هاي صنعتي ايران گفته اســت، تا به حال 
۱۶۰۰ مــورد، نیــاز فناورانــه در ســطح واحدهــای 
تولیــدی در ســطح کشــور شناســایی  صنعتــی و 
شده است که در این میان تا کنون ۳۵۰ مورد از 
قطعات و یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع كه قباً از 
خارج از کشــور تأمین می شــد، با معرفی نیازهای 
فناورانــه بــه شــرکت های دانش بنیــان و بــا ایجــاد 
ارتباط مناسب در جهت برآورده شدن نیاز آن ها، 

از اين طریق در داخل کشور تأمین شده است.

گمــرک ایــران اعــالم کرده اســت که بــا تغییر 
اخیــر،  روزهــای  در  ورودی  حقــوق  مبنــای 
مابه التفــاوت ترخیص هــای قبلــی از ابتــدای 
سال تا زمان به روزرسانی سامانه، به صورت 

دستی دریافت شود.
بــه گــزارش ایســنا، در نیمــه فروردیــن 
امسال و با اباغ قانون بودجه به دستگاه های 
اجرایــی، بــا توجــه بــه الــزام بــرای اعمــال نرخ 
ETS در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه 
ارزش گمرکــی کاال، دفتــر واردات گمــرک بــه 
بخــش فــن آوری اطاعــات اعــام کــرد کــه بــا 
توجــه به هماهنگی و مکاتبات ســال گذشــته 
بــا بانــک مرکــزی در این رابطه و بــا عنایت به 
تکلیــف فانونــی و بــار مالی آن برای ســازمان، 
به قید فوریت نسبت به اجرای قانون بودجه 
در تبصــره ۷ پیرامــون اعمال نرخ ارز ســامانه 
مبادلــه الکترونیــک در ســامانه جامــع گمرکی 

اقدام الزم انجام شود.
ایــن در حالــی اســت که طبق جــزء ۱ بند 

)ه( تبصــره ۷ قانــون بودجــه ۱۴۰۱، نــرخ ارز 
محاســباتی ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در 
همــه مــوارد از جمله محاســبه حقوق ورودی، 
بر اســاس نرخ ارز اعام شــده بانک مرکزی و 
مطابــق مــاده )۱۴( امور گمرکی اســت. بر این 
اســاس نرخ ارز محاســباتی  از ۴۲۰۰ به نرخ 
ســامانه مبــادالت الکترونیــک )ETS( در روز 
اظهــار در  حــال حاضر حــدود ۲۵ هزار تومان 
اســت، تغییــر کــرد. حقــوق گمرکــی کاالهــای 
اساســی نیــز از چهــار بــه یــک درصــد کاهــش 

پیدا کرد.
امــا بــا توجــه بــه اینکــه مقرر شــد ســود 
بازرگانــی و حتــی حقوق گمرکــی کاالهای غیر 
اساسی کاهش پیدا کند، اجرا به تاخیر افتاد 
تــا اینکــه در ســوم خردادمــاه، دفتــر واردات 
گمرک بخشــنامه مربوطه جهــت تغییر مبنای 
حقــوق ورودی را بــه گمرک هــای اجرایی اباغ 
کــرد. طولــی نکشــید کــه مشــخص شــد هنوز 
ســامانه های مربوطه از جمله ســامانه گمرکی 

بــه روز نشــده و مدتــی زمانبر خواهــد بود، از 
ایــن جهــت حدود یــک هفته ای تغییــر مبنا به 
تاخیر افتاد و همچنان طبق روال ســال ۱۴۰۰ 
انجام شد تا اینکه در هفتم خردادماه گمرک 
اعــام کــرد کــه ســامانه آمــاده اجــرای قانــون 
بودجه اســت و تغییر نــرخ ارز،  مالیات ارزش 
افــزوده و تعرفه هــای اعامــی وزارت صمــت 

اعمال شده است.
در ایــن بیــن تعیین تکلیــف ترخیص های 
صــورت گرفتــه از ابتدای ســال تا زمــان اجرای 
قانــون بودجــه مطــرح بــود کــه پیــش از آن 
گمــرک از صاحبــان کاالهــای ترخیــص شــده 
مابه التفــاوت  تــا  بــود  کــرده  دریافــت  تعهــد 
پرداخــت کننــد. از ایــن رو با اجــرای قانون، از 

آنها درخواست پرداخت این کسری شد.
ایــن در حالــی اســت که تازه تریــن مکاتبه 
گمــرک ایــران با گمرک هــای اجرایی بــر بازبینی 
نســبت به مطالبه مبالغ ناشــی از اجرای قانون 
بودجــه تاکیــد دارد؛ بــه طــوری کــه اعام شــده 

ســامانه های  روز شــدن  بــه  هنــگام  تــا  اســت 
گمرکی  و اســتفاده از این ســامانه ها در تغییر 
نــرخ ارز و ســایر تغییــرات تعرفــه ای و یــا صدور 
مطالبه نامه، الزم است اقدامات محاسبه، نرخ 
ارز و ســایر تغییــرات و حتــی در صــورت لــزوم 
صدور مطالبه نامه، به طور دستی انجام شود.
ایــن اعــام نشــان می دهــد کــه در حــال 
حاضر در ســامانه های گمرک، امکان پرداخت 
مابه التفــاوت حقوق وروی ترخیص های انجام 
شــده از ابتدای ســال و مطابقت آن با مبنای 
جدیــد وجــود نــدارد و بایــد بــه صورت دســتی 

انجام شود.
تجــار معموال شــش ماه بعــد از ترخیص 
فرصــت دارنــد کــه نســبت بــه ایــن موضــوع 
اقدام کنند، توضیح دریافتی از گمرک نشــان 
می دهــد کــه ممکــن اســت در آینــده امــکان 
پرداخت مابه التفاوت در ســامانه فراهم شود 
و صاحــب کاال در ایــن شــرایط امکان پرداخت 

سیستمی خواهد داشت.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر 
صمت، در رابطه با التهابات و نابســامانی به 
وجــود آمــده در رابطــه بــا قرعه کشــی اخیــر 
خــودرو ، خواســتار توضیحــات فاطمــی امین 

شد.
قرعه کشــی  موضــوع  مهــر،  گــزارش  بــه 
خودروها مســاله ای اســت که از همان ابتدای 
بــه همــراه  را  زیــادی  انتقــادات  تاکنــون  امــر 
داشــت. این انتقادها و گایه های مردم اخیراً 
کل  بازرســی  ســازمان  مســئوالن  گــوش  بــه 
کشور رسیده است و این سازمان به موضوع 

نحوه قرعه کشی خودروها ورود کرده است.
البتــه کار صرفــاً بــه ورود ایــن ســازمان 
ختــم نمی شــود و روزشــنبه ســازمان بازرســی 
کل کشــور در نامــه ای انتقاداتــی را خطاب به 
وزیر صمت در این رابطه مطرح کرده است.

ســازمان  ســوی  از  ارســالی  نامــه  در 
بازرســی کل کشــور آمده است که: پیرو نامه 
مورخ ۱۲ اردیبهشــت اســتحضار می رســاند از 
آنجایی وفق اباغیه صادره از سوی جنابعالی 
بــه عنــوان مدیرعامل ســابق ســازمان حمایت 
بــر  مبنــی  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
ایجــاد تمهیدات الزم برای قرعه کشــی متمرکز 
خودرو توســط ســازمان یادشده در تاریخ نهم 
خرداد فرایند قرعه کشی خودرو تحت سامانه 
یکپارچــه فــروش خــودرو را برگــزار، لیکــن بــه 
واسطه نابسامانی در نحوه قرعه کشی تعداد 
۱۲۰۱۹۳ نفــر از متقاضیــان در وهله اول جزو 

منتخبان قرعه کشــی اعــام اما در تعاقب امر 
بــه اشــخاص موصــوف اعام شــد مشــارالیهم 

جز منتخبان رزرو هستند.
مراتــب منتــج بــه بــروز تشــویش اذهان 
عمومــی و اجتماعــی در مــواد مختلــف ذیربط 
و نیــز تماس هــای مکــرر متقاضیــان از اقصــا 
نقاط کشــور با ســتاد خبری این ســازمان شد 
و سرپرســت سازمان حمایت مصرف کنندگان 
اتخــاذ  متولــی  عنــوان  بــه  تولیدکننــدگان  و 

قرعه کشــی  برگــزاری  بــرای  الزم  تمهیــدات 
متمرکــز خــودرو اعــام کرد کلیــه مباحث فنی 
ســامانه  راه انــدازی  و  طراحــی  کارشناســی 
و  حمــل  صنایــع  معاونــت  طریــق  از  مذکــور 
حــوزه  در  ذیربــط  تخصصــی  دفتــر  و  نقــل 
خــودرو صــورت پذیرفته لــذا ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به صراحت 
و بــر خاف مفاد اباغیه صدرالذکر جنابعالی 
از پذیــرش مســئولیت در خصــوص ســامانه 

یکپارچــه فــروش خــودرو خــودداری نمــوده و 
مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذیربط در 

آن دستگاه برشمرده است.
بــا توجــه بــه مراتــب معنونــه و نظــر بــه 
التهابات و نابسامانی به وجود آمده موصوف 
نــزد عموم مردم به واســطه عــدم برنامه ریزی 
منظــور  بــه  فنــی  زیرســاخت های  فقــد  الزم، 
تحلیــل طراحــی و پیــاده ســازی و پشــتیبانی 
سامانه یکپارچه فروش خودرو از سوی وزارت 
صمــت و ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان و صرفاً ایجاد انتظار برای آحاد 
جامعه از سوی حاکمیت با اعام راه اندازی و 
فروش خود را از طریق ســامانه اعامی تحت 
عنوان ســامانه یکپارچه فــروش خودرو بدون 
اطمینــان از عملکــرد و کارایــی آن و نیــز عــدم 
توجــه بــه مفــاد نامه هــای هشــداری قبلــی از 
ایــن مرجع، مقرراســت اجرای مفــاد ماده ۳۲ 
قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور 
توضیحــات خــود را راســا حداکثــر ظــرف مدت 
ســه روز از وصــول ایــن مکاتبــه بــه این مرجع 

منعکس نمائید.
در این نامه که از سوی احمد رحمانیان، 
معاونــت  و سرپرســت  ســازمان  مقــام  قائــم 
نظارت و بازرســی امور تولیدی و به تاریخ ۱۸ 
خطــاب به فاطمــی امین وزیر صمت نگاشــته 
شده است، وزارت صمت و شخص وزیر باید 
توضیحــات خــود را در ایــن رابطــه به ســازمان 

بازرسی کل کشور اعام کند.

جایزه دولت به کشاورزانی که کاالهای اساسی تولید کنند

گمرک ایران: مابه التفاوت حقوق ورودی را دستی بدهید

اولتیماتوم 3روزه سازمان بازرسی به وزیر صمت

۱6۰۰ مورد نیاز فناورانه در سطح واحدهای صنعتی و تولیدی شناسایی شد
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طرح طبقه بندی مشاغل 
دریایی در ناوگان کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران
نایبرئیــسهیاتمدیــرهومدیرعاملگروهکشــتیرانی
کــهســال کــرد ایــرانخاطرنشــان جمهــوریاســامی
گذشتهدرحوزهتأمیننیرویانسانیطرحطبقهبندی
مشــاغلکارکنــاندریایــیبــهســرانجامرســیدوتاش
شدتاخدماتیکهشایستههمکاراندربخشدریایی

استراجبرانکنیم.
بــه گزارش مانــا، محمدرضا مــدرس خیابانی تأکید 
کــرد: همــکاران مــا در بخــش دریایی با جــان خود جهاد 
می کننــد و نمی تــوان ایــن جانفشــانی را از نظــر مالــی 
جبــران کــرد، امــا مجموعه گــروه کشــتیرانی تالش خود 
را بــه کار بســته تــا رضایــت کارکنــان را در حد متناســب 

جلب کند.  
او بــا یــادآوری صــدور پیــام مقام معظــم رهبری به 
مناســبت اعــزام کشــتی های ایــران بــه ونزوئال در ســال 
۹۹، گفت: دریانوردان ناوگان ملی کشــتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، لحظه به لحظه بر روی کشتی ها حماسه 

می آفرینند و کار جهادی انجام می دهند.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
بــا قدردانــی از تمامــی دریانوردانــی کــه در شــکل گیری 
حماسه تاریخی صدور نفت به ونزوئال ذیل شدیدترین 
تحریم هــا و تهدیــدات خارجــی نقــش داشــتند، گفــت: 
یــک  تنهــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کشــتیرانی  گــروه 
مجموعه ســخت افزاری نیســت؛ بلکه شامل نرم افزار ها 
و مغزافزار هایی است که با کمک و همدلی توانسته اند 
چنین حماسه هایی را رقم زده و این موفقیت را نصیب 

کشور کنند.
مــدرس خیابانی بــا بیان اینکه دریانــوردان ناوگان 
ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، لحظه به لحظه 
بــر روی کشــتی ها  حماســه می آفریننــد و کار جهــادی 
انجــام می دهنــد، ادامــه داد: موفقیــت گروه کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران حاصل همدلی تمامی بخش ها 
اعم از دریا و خشکی است، به این معنا که دریانوردان 
و نــاوگان ملــی کشــتیرانی، متعلــق بــه نظــام جمهــوری 

اسالمی ایران و مایه افتخار برای کشور هستند.
او بــا اشــاره بــه جابه جایــی ۲۷ میلیــون تــن کاال از 
ســوی گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران در سال 
گذشته، اظهار کرد: این موفقیت مأموریت و مسئولیت 
کارکنــان بخــش دریایــی و خشــکی را دوچنــدان می کند 
تــا اعتبــار و آبرویــی کــه برای گــروه کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایــران ایجــاد شــده اســت را حفظ کنیــم و ارتقا 

بخشیم.
مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
بــا اشــاره به راه اندازی سیســتم SRM  اظهــار امیدواری 
کــرد: ارتبــاط دریانــوردان و خانواده هــای آنان با شــرکت 

هرچه بیشتر و بهتر صورت گیرد.
 در ادامه مراســم گرامیداشــت دریانوردان اعزامی 
شــناور های پتونیــا و کالول بــه ونزوئــال؛ کاپیتــان علــی 
دانایــی فرمانــده کشــتی کالول بــه نمایندگــی از ســایر 
دریانــوردان گفــت: گــروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی 
رفــع تحریم هــای  بــرای  مبــارزه  پیــکان  نــوک  در  ایــران 
ناعادالنــه ایســتاده و همــواره بــه منظــور منافــع ملــت 

شریف ایران گام برداشته است.

 افزایش ۲۸۰ مگاواتی
تولید برق برای پیک 

تابستان ۱۴۰۱
مدیرعامــلهلدینگبرقوانرژیبنیادمســتضعفانبا
اشارهبهشروعپیکمصرفبرقکشورازآمادگیاین
هلدینگبرایافزایش۲۸۰مگاواتینیروگاههایبنیاد

درپیک۱۴۰۱خبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومی مســتضعفان، محســن 
امیــری بــا بیــان اینکــه ۵ درصــد از بــرق موردنیاز کشــور 
بــه وســیله نیروگاه هــای این هلدینگ وابســته بــه بنیاد 
مســتضعفان تامین می شود، اظهار کرد: اکنون مجموع 
ظرفیــت نیروگاه هــای بنیاد مســتضعفان معادل ۴ هزار 
و ۱۰۰  مگاوات اســت که به وســیله ۹ نیروگاه هلدینگ 

برق و انرژی صبا تامین می شود.
او بــا بیــان اینکــه نیروگاه هــای بنیــاد مســتضعفان 
بــرای تولیــد بــرق پایــدار هم زمان با شــروع پیک مصرف 
در فصــل گرمــا در آمادگــی کامــل قــرار دارنــد، افــزود: 
بنیــاد مســتضعفان بــا توجــه به نیاز کشــور بــه افزایش 
افزایــش  و  نیروگاه هــا  توســعه  بــرق،  تولیــد  ظرفیــت 
راندمــان واحدهــای تولیــد برق را در دســتور کار داشــته 
تــالش متخصصــان، هــم  بنیــاد و  بــا ســرمایه گذاری  و 
اکنــون ۱۶۰ مــگاوات بــه تولید نیــروگاه چابهــار از طریق 
راه انــدازی واحــد بخــار و ۱۲۰ مــگاوات به تولیــد نیروگاه 
اضافــه  مدیــا  سیســتم  راه انــدازی  طریــق  از  خرمشــهر 
خواهد شد که مجموعاً ۲۸۰ مگاوات برق ظرفیت تولید 
کشــور را افزایش می دهد. به گفته مدیرعامل هلدینگ 
نیروگاهی بنیاد مســتضعفان، این ســرمایه گذاری ها در 
صنعــت بــرق بــا هــدف افزایش تولیــد برای پاســخگویی 
بــه نیــاز مصرف کننــدگان صنعتــی، خانگی و … اســت تا 

حتی االمکان به جلوگیری از خاموشی ها کمک کند.
امیــری با اشــاره بــه رکوردزنی تعمیــرات نیروگاه ها 
در ســال جــاری گفت: بــه دنبــال برنامه ریزی های انجام 
شــده، تمــام واحدهــای نیروگاهــی بنیــاد مســتضعفان 
موفق شدند تعمیرات خود را با اتکا به توان متخصصان 
داخلی و شرکت های دانش بنیان در زمان مقرر به پایان 
برســانند و ایــن در حالــی بــود کــه تامیــن نقدینگی برای 
واحدهــای نیروگاهــی یکــی از مشــکالت جــدی در ایــن 
مسیر بوده ولی توجه به دانش نیروگاهی و زمان بندی 
مناســب، باعــث شــد تــا ســاخت و تامیــن قطعــات در 
حداقــل زمــان ممکــن انجام شــود و امروز تمــام واحدها 
آماده تولید هســتند. او با تشــریح بخشــی از طرح های 
توســعه ای ایــن هدلینــگ گفــت: بخــش بخــار نیــروگاه 
مــگاوات در ســال جــاری و  بــه ظرفیــت ۱۶۰  خرم آبــاد 
و  علی آبــاد  نیــروگاه  نیــروگاه خرمشــهر،  بخــار  بخــش 
نیروگاه شهید کاوه قائن جزو طرح های توسعه ای بنیاد 
مســتضعفان در حوزه نیروگاهی اســت تا با تکمیل این 
طرح ها بخشی از نیاز کشور در این حوزه تامین شود.

اخبـــــــــــــــــار

تقدیر جامعه جهانی از نیروی دریایی ایران 
به دلیل تامین امنیت آب ها

فرماندهنیرویدریاییارتشجمهوریاسامی
ایــرانبــابیــاناینکــهکشــورهایجهــانامتیاز
جمهــوری ارتــش دریایــی نیــروی بــه باالیــی
اســامیایــرانبــهدلیــلتأمیــنامنیــتآبها
دادهانــد،تصریحکــردکهنیرویدریاییارتش
درجامعهجهانیوازطریقسازمانمللمورد

تقدیرقرارگرفتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، امیــر دریــادار شــهرام 
»بــدون  برنامــه  بــا  گفت وگــو  در  ایرانــی 
خط خوردگــی« رادیــو گفت وگــو تأمیــن امنیــت 
کشــتی های تجــاری را شــاخص بســیار مهمــی 
عنــوان و اظهــار کــرد: کشــورهای دیگــر امتیــاز 
باالیــی را از منظــر ایــن شــاخص بــه جمهــوری 
اســالمی ایران می دهند. امســال نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در جامعه جهانی 
و از طریق سازمان ملل مورد تقدیر قرار گرفته 
است. در متنی که به ایران تقدیم شده است و 
به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت، 
به صراحــت از عملکــرد نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهوری اســالمی ایــران در آب های بین المللی 

تقدیر شده است.
او بــا اشــاره بــه حضــور نیروی دریایــی ارتش به 
فاصله بیش از ۲۲۰۰ کیلومتری در دریای سرخ 
گفت: هم رزمان من در نیروی دریایی به انجام 
اســکورت کشــتی ها مبادرت می کننــد تا امنیت 

این شاهرگ اقتصادی بااقتدار تأمین شود.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش ایــران از 
بهره گیــری از تمــام تــوان شــناوری در ســطح و 
زیرســطح و همچنیــن تجهیزات پــروازی نیروی 
دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران گفــت 

و بیــان کــرد: تمــام تحــرکات را بــه طــور دقیق و 
کامــل زیــر نظــر داریــم و هرکجا نیز که دشــمن 
حضــور پیــدا کــرده اســت، ســعی کرده ایــم در 
همــان محــدوده حضــور خودمــان را به صــورت 
جــدی نشــان دهیــم. حضــور نیــروی دریایی در 
آب های آزاد و در برابر دشمنان نشان از حضور 
مقتدرانــه نظــام مقــدس و مــردم عزیــز ایــران 
اســت. همواره با حضــور در محدوده مأموریتی 
و عملیاتی اجازه نداده ایم تعدی به کشتی های 

ایرانی صورت بگیرد.
امیر دریادار ایرانی امنیت منطقه و ایمنی 
دریانــوردی را بــا مشــارکت کشــورهای منطقــه 
قابــل تحقــق دانســت و عنــوان کــرد: امــروز بــا 
کشورهای همسایه تفاهم نامه ها و قراردادهای 
امنیتی در حوزه به صورت دوجانبه و چندجانبه 
داریــم و بــرای حضــور بهتــر در صحنــه عمــل، 
تمرینــات مشــترکی را هــم در دســتور کار قــرار 
داده ایــم کــه بنــا بــر برنامــه زمان بنــدی در حــال 
انجام اســت. همچنین نشســت های ســتادی و 

گروه های عملیاتی به طور مرتب برقرار است.
او بــا اشــاره بــه عضویــت نیــروی دریایــی 
ایــران در  ارتــش جمهــوری اســالمی  راهبــردی 
هنــد  اقیانــوس  حاشــیه  فرماندهــان  ســازمان 
و  امنیــت  کمیتــه  دو  ریاســت  ایــران  گفــت: 
کمک هــای بشردوســتانه از ایــن ســازمان را بــر 
عهــده دارد. نیــروی دریایی ارتــش در این قالب 
نیــز برنامه هــای مشــترکی در حــوزه آموزشــی و 
ارتقا توان رزمی از جمله پهپادی و موشکی اجرا 
می شود که در رزمایش های آتی به نظر مردم و 

کشورهای دوست و برادر خواهد رسید.

طرحهــای احیــای رئیسجمهــوری اول معــاون
تمــام نیمــه طرحهــای اتمــام و تعطیــل نیمــه
عمرانیکشوررادوبرنامهمهمواساسیدولت
ســیزدهمبــرایبازگردانــدنســرمایهعظیمراکد

بهچرخهاقتصادیکشوردانست.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد مخبــر دیــروز در 
مراســم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد 
و نیمــه فعال احیا شــده تاکیــد کرد: با اجرای این 
دو برنامــه، نقدینگــی عظیــم در کشــور به ســمت 
تولید و افزایش سرمایه گذاری باز خواهد گشت 
کــه دراینصــورت بــه حفظ ارزش پول ملی کشــور 

کمک خواهد شد. 
او با اشــاره به اینکه در کشورهای پیشرفته 
برنامه ریزی هــا  و  ســرمایه گذاری ها  درصــد   ۸۰
بــر روی مشــاغل خانگــی و خــرد و کوچــک انجــام 
می شــود، افــزود: احیــا و بازگردانــدن ۵۴۶ طــرح 
راکــد و نیمــه فعــال بــه چرخــه اقتصــادی کشــور 

و  تومانــی  میلیــارد  هــزار   ۶ ســرمایه گذاری  بــا 
اشــتغال زایی بیــش از ۸ هــزار نفری انجام شــده 
اســت کــه بازگشــت ایــن ۶ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه اقتصــاد کشــور تنهــا طــی ۸ مــاه از روی کار 
آمــدن دولــت انجــام شــد و اگــر بــه دنبــال احیای 
ایــن واحدهــا بجــز از مســیر طــرح نهضــت احیای 
واحدهــای اقتصــادی در دولــت ســیزدهم بودیــم 
حداقــل 3 ســال زمــان نیاز بود تــا همین واحدها 

به چرخه اقتصادی کشور بازگردند. 
تمامــی  از  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
نهادهــای انقالبــی و غیردولتــی هماننــد ســازمان 
بســیج مســتضعفان، بنیاد مســتضعفان و ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضرت امام خواســت تا کمک به 
دولــت در نهضــت احیای واحدهای اقتصادی را از 
اولویت های اصلی فعالیت های خود قرار دهند تا 
در مراحــل بعــدی این نهضت واحدهای بیشــتری 

به چرخه اقتصادی کشور برگردند.

اســت  مصمــم  دولــت  داد:  ادامــه  مخبــر 
از  و حقوقــی  مالــی  پشــتیبانی های  تمــام  بــا  تــا 
 نهضــت احیــای واحدهای اقتصــادی حمایت کند.

خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  مخبــر 
اشــتغال زایی را یکــی از اولویت هــای اصلی دولت 
و همچنیــن از وعده هــای مهــم رئیس جمهــوری و 
توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به 
دنبال ایجاد ســاالنه یک میلیون شــغل در کشور 
اســت که حرکت به منظور احیای واحدهای راکد 
و نیمه راکد می تواند به دولت در رسیدن به این 

هدف کمک کند.
او همچنیــن ادامــه داد: ناتوانــی اقتصــادی 
کشــور در زمینه ســرمایه گذاری یکی از مشکالت 
چنــد ســال اخیر بــوده تا جایی که نرخ اســتهالک 
از میــزان ســرمایه گــذاری پیشــی گرفتــه اســت و 
در کنــار ایــن مســاله افزایــش نــرخ تــورم و ارز و 
همچنیــن ســوء مدیریت هــا در هدایــت نقدینگی 
به ســمت تولید و سرمایه گذاری در طول سالیان 
گذشــته از جملــه مشــکالتی اســت کــه دولــت بــا 
برنامــه ریــزی مناســب در صدد اتخــاذ اقدامات و 

برنامه ریزی های الزم برای حل آن است.
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
نقــش جنــگ اوکرایــن در افزایــش قیمــت جهانی 
برخــی کاالهــای اساســی و مــواد غذایــی، گفــت: 
کشــورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ ســال گذشــته 
چنیــن تورمــی را تجربــه نکــرده بودنــد تــا جایــی 
روغــن  ســهمیه  و  کوپــن  اروپــا  اتحادیــه  در  کــه 
بــه مــردم داده مــی شــود چــرا کــه هــم در تامیــن 
کاالهــای مــورد نیــاز شــهروندان خــود و قیمــت 
شــده اند. مواجــه  اساســی  مشــکالت  بــا   آنهــا 
ارز  توزیــع  نظــام  اصــالح  اینکــه  بیــان  بــا  مخبــر 
ترجیحــی حلقــه اول اصالحــات اقتصــادی دولــت 
اســت، ادامــه داد: اگــر اجرای این طــرح یک الزام 
قانونی از سوی مجلس شورای اسالمی هم نبود 
قطعــا دولــت به گونه ای دیگــر و با یک زمانبندی 

مشخص این طرح را اجرا می کرد.
تامیــن  زمینــه  در  کــرد:  خاطرنشــان  او 
نهاده هــای دامــی نیــز دولــت باید تدابیــری اتخاذ 
می کــرد؛ زیــرا کــه قیمت هــا فوق العــاده افزایــش 
یافت و کشور نیز به این نهاده ها یارانه اختصاص 
مــی داد کــه ایــن امــر زمینــه ســاز فســاد، رانت و 

قاچاق به کشورهای منطقه شده بود.
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
کیلومتــری   3۰۰ شــعاع  تــا  تعبیــری  بــه  اینکــه 
کشــورهای همســایه جمهــوری اســالمی از یارانــه 
اختصاص یافته دولت ایران به کاالهای اساســی 
اســتفاده می کردند،  گفــت: با اجرای طرح اصالح 
ارز ترجیحــی نــرخ برخــی اقــالم در ایــن کشــورها 
تــا چندیــن برابــر افزایــش یافــت و ایــن کشــورها 
بــرای بهره گیــری از ایــن مزیت یارانــه ای جمهوری 
روی  بــر  خــود  وارداتــی  تعرفه هــای  اســالمی، 
کاالهــای اساســی ایرانــی را صفــر کــرده بودنــد و 
بعد از اجرای این طرح این کشــورها با مشــکالت 

جدی مواجه شدند.
مخبــر بــا تاکیــد بــر اینکــه فراوانــی کاالها و 
همچنیــن ثبــات قیمت هــا دو اولویــت مهم دولت 
در اجــرای طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه 
یارانه هــا بــود، تصریــح کــرد: قبــل از اجــرای ایــن 
طــرح در برخــی از کاالها هماننــد آرد و یا اقالمی 
چــون ماکارونــی تا 3۰ هزار میلیــارد تومان یارانه 
بــه خــارج از کشــور صادر و یا قاچاق می شــد که 

این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.
او ادامــه داد: گام بعــدی دولــت برای اصالح 
 ، ملــی  پــول  ارزش  افزایــش  کشــور،  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری هــا، کاهــش نرخ تــورم و مدیریت 

و هدایت نقدینگی در کشور است.
معــاون اول رئیس جمهــوری ســرمایه گذاری 
در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، شرکت های 
دانش بنیــان و همچنیــن اقتصــاد دیجیتال و دریا 
را از جملــه برنامه هــای جــدی دولــت در زمینــه 

دانســت  کشــور  در  ســرمایه گذاری ها  افزایــش 
و گفــت: دولــت بــه دنبــال آن اســت تــا صنایــع 
پایین دستی پتروشیمی را در حداقل 3۰ شهر در 

کنار دریا راه اندازی کند.
مخبر همچنین با اشاره به طرح های دولت 
بــرای آبرســانی بــه مناطق با تنش آبــی گفت: در 
گذشــته آب از مرکز کشــور به شهرهای کنار دریا 
منتقــل می شــد؛ امــا امــروز بــا طرح های شــیرین 
آب  آب،  انتقــال  خطــوط  احــداث  و  آب  ســازی 
آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور 

منتقل می شود.
و  انتقــال  مســیر   ۵ احــداث  بــا  افــزود:  او 
و  آشــامیدنی  و  ســالم  آب  زودی  بــه  آبرســانی 
مصــارف بهداشــتی و کشــاورزی بــه اســتان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، 

کرمان و یزد و اصفهان خواهد رسید.
در ایــن مراســم ۵۴۶ واحــد اقتصــادی راکــد 
و نیمــه فعــال احیــا شــده و اتــاق وضعیــت پایش 
روســتا با حضور معــاون اول رئیس جمهوری و به 
صــورت ویدئــو کنفرانســی بهره بــرداری و افتتــاح 

شد.
اتــاق وضعیــت پایــش روســتا کــه بــا همــت 
معاونت توســعه روســتایی مناطق محروم کشور 
راه اندازی شــده اســت شــامل ۴ ســامانه اصلی و 
جامــع وضعیــت جغرافیایــی روســتاها، ســامانه 
جامع آمار و اطالعات آبادی های کشــور، ســامانه 
داشــبورد مدیریتــی و همچنیــن ســامانه احیــای 

واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.
همچنیــن در ادامــه ایــن مراســم تفاهم نامه 
همــکاری نهضــت احیــای واحدهــای اقتصــادی بــا 
ســازمان بســیج مســتضعفان، بنیــاد علــوی بنیاد 
مســتضعفان و بنیــاد برکــت ســتاد اجرایی فرمان 
امــام )ره(  بــه منظــور احیای 3 هــزار واحد جدید 
اول  معــاون  حضــور  در  اقتصــادی  و  تولیــدی 

رئیس جمهوری امضا شد.

رئیسجمهوریباتأکیدبرحضورمیدانیبخش
خصوصــیدرحوزهاقتصادکشــوراعامکردکه
راهکارهــایمیــداندادنبــهبخــشخصوصیو

الزاماتآناحصاوعملیاتیشود.
بــه گــزارش ایرنــا، آیــت هللا ســید ابراهیــم 
رئیســی در دیــدار اعضــای هیــات رئیســه اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کشــور 
بــا تاکیــد بر حضــور میدانی بخــش خصوصی در 
حــوزه اقتصاد کشــور، گفــت: راهکارهای میدان 
دادن بــه بخــش خصوصــی و الزامــات آن احصــا 

و عملیاتی شود.
را  دولــت  اقتصــادی  تصمیمــات  مبنــای  او 
صحــت و اتقــان سیاســت ها و تصمیمــات عنــوان 
کرد و افزود: دالیل سیاســی و مالحظات گروهی 
نبایــد در ایــن تصمیمــات اثرگــذار بــوده یــا مانــع 

اتخاذ تصمیم شود.
از  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــوری 
بخــش  ســوی  از  ویــژه  بــه  صــادرات،  توســعه 
خصوصــی حمایــت می کند، اظهار کرد: مشــارکت 
بخــش خصوصــی در تکمیل پروژه های نیمه تمام 
خواســت و برنامــه دولــت مردمــی اســت و بخش 
خصوصــی اطمینــان داشــته باشــد که بــرای ورود 
بــه این میدان از حمایــت دولت برخوردار خواهد 
بــود و بایــد موانــع ورود و ســرمایه گذاری بخــش 

خصوصــی در پروژه هــای نیمــه تمــام، زودبــازده و 
سودآور شناسایی و برطرف شود.

رئیســی تصریــح کــرد: رشــد اقتصــاد کشــور 
بــزرگ  شــرکت های  ســرمایه گذاری  بــه  منــوط 
دولتــی، نهادهــا و ســتادهای عمومــی غیردولتی، 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی و ســرمایه گذاری 
خارجــی اســت کــه البتــه ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی در این حــوزه می تواند مهمترین نقش 

و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
جلســه هیأت رئیســه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهوری برگزار 
و مهم تریــن موضوعــات اقتصــادی  و راهکارهــا و 
موانــع حضــور میدانــی موثــر بخــش خصوصی در 

اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد.
در ایــن جلســه اعضــای هیات رئیســه اتــاق 
و کشــاورزی کشــور،  معــادن  بازرگانــی صنایــع، 
آمادگــی خــود را بــرای همکاری بــا دولت در ابعاد 
سیاســت ها  از  و  اعــالم  مختلــف  عرصه هــای  و 
و برنامه هــای مهــم دولــت در زمینــه اصالحــات 
اقتصــادی حمایــت کردند و اصالحــات را راهکاری 
مناســب و در جهــت مصلحــت جامعــه و کشــور 

دانستند.
اعضــای هیات رئیســه اتــاق ایــران همچنین 
بــا تاکیــد بر همگامــی و همراهی اتــاق بازرگانی 

تصریــح  کشــور  اقتصــاد  آینــده  شــکل دهی  در 
کردنــد کــه بــرای مشــارکت در اتمــام طرح هــای 
نیمــه تمــام و ایجــاد حداقل یــک میلیون فرصت 

شغلی آمادگی دارند.
حاضران در این نشست همچنین دیدگاه ها 
بخش نامه هــای  صــدور  از  را  خــود  انتقــادات  و 

متعــدد بانــک مرکــزی و گمرک در حــوزه صادرات 
و مقــررات زائــد فراروی بخش خصوصی در حوزه 

بازرگانی مطرح کردند.

احــداثیــکپــلبــررویرودخانــه»آمــور«بــا
هــدفتوســعهحمــلونقــل،نمــادیازنزدیکــی
هــرچــهبیشــترچیــنوروســیهاســت.مواضــع
بــه روســیه حملــه مقابــل در پکــن محتاطانــه
بــرای روســیه جــدی عــزم از حکایــت اوکرایــن
گســترشهرچــهبیشــترروابــطتجــاریمتقابــل
میــانایــندوکشــوردارد.مبادالتــیکهباهدف
برونرفتازبنبستوتأمینمنابعاقتصادی

برایروسیهگسترشمییابد.
ایــن دو کشــور بــه تازگــی پلــی را بــر روی 
انتظــار  در  و  کردنــد  افتتــاح  »آمــور«  رودخانــه 
توسعه هرچه بیشتر زیرساختها از این طریق به 
ویژه زیرســاختهای گازی هســتند. چین و روســیه 
همچنان به توســعه همکاریهای خود مشــغولند. 
روســیه کــه به دلیــل اعمــال تحریمهای ناشــی از 
حمله به اوکراین به ویژه در زمینه صادرات مواد 
نفتی دچار رکود سرســام آور اقتصادی شــده، به 
دنبــال یافتــن شــرکای جدیــد اقتصــادی اســت. از 
اینــرو بــا همســایه خــود چیــن ایــن مســیر را آغاز 
کرده اســت. ایــن دو کشــور بــه عنــوان نمــادی از 
این توســعه روابط اقتصادی؛ پل احداث شــده بر 
روی رودخانــه »آمــور« را روز جمعــه ۱۰ژوئن)۲۰ 

خرداد( افتتاح کردند.
ایــن پــل ارتبــاط میــان شــهرهای »هیهــه« 
و  چیــن  »هیلونگجیانــگ«  اســتان  در 
»بالگووشچنســک« در شــرق دور روســیه را بــر 
قــرار می کنــد. ســاخت ایــن پــل دوســال پیش به 
پایــان رســید امــا بــه دلیــل بحــران کرونــا افتتــاح 
آن بــه تعویــق افتاد. اولین توافقــات در خصوص 
احــداث ایــن پــل در ســال ۱۹۹۵)۱3۷۴( حاصــل 
شــد. بــه ثمــر رســیدن ایــن برنامه اقتصــادی بلند 

مــدت حکایــت از اهمیــت توســعه 
کشــور  دو  اقتصــادی  مناســبات 

چین و روسیه دارد.
ریــا   « دولتــی  خبرگــزاری 
تصاویــری  انتشــار  بــا  نووســتی« 
عبــوری  کامیونهــای  ازاولیــن 
نشــانه  بــه  آتش بــازی  میــان  در 
گرامیداشت این افتتاحیه، مراسم 
ســازه های  بــا  پــل  ایــن  گشــایش 

ســفید و قرمــز را بــه نمایــش گذاشــت. براســاس 
اعــالم منابــع رســمی ایــن پــل یــک کیلومتــری دو 
طرفــه بــا هزینــه ۱۹ میلیــارد روبــل )3۰۰ میلیون 
یورو( ســاخته شده اســت که ۱۴میلیــارد روبل آن 

را روسیه پرداخته است.
بــه گزارش رســانه های روســیه هــر روز۶3۰ 
کامیــون،۱۶۴ اتوبــوس و ۶۸ خودرو ســبک از این 
پــل کــه فقــط بــه منظور حمــل ونقــل کاال احداث 
شــده، مــی توانند اســتفاده کنند. یــک تله کابین 
فرامــرزی بیــن ایــن دوشــهر بــرای جمعیــت ۲۰۰ 
هزار نفری آنها در حال ساخت است که در سال 

۲۰۲3)۱۴۰۲( به پایان خواهد رسید.
در ماه آوریــل )فروردیــن( نیــز احــداث یــک 
پــل ریلــی بــر روی روخانــه »آمــور« در جمهــوری 
 ۵۰۰ در  »بیروبیجــان«  یهــودی  خودمختــار 
کیلومتــری شــرق روســیه بــرای برقــراری ارتبــاط 
میان چین و روســیه به پایان رســید. بنا به گفته 
مقامــات محلــی قرار اســت بهره برداری از این پل 
در ماه اوت )مرداد( آغاز شود. از زمان عادی سازی 
روابــط  میــان دو قــدرت چیــن و روســیه در ســال 
آنهــا گســترش  تجــاری  مبــادالت   ،)۱3۵۹(۱۹۸۰
چشــمگیری یافتــه؛ امــا همــواره بــه دلیــل ناکافی 

بــودن زیرســاختهای حمل ونقل در 
معــرض آســیب قرار داشته اســت. 
طی ســال های اخیــر مجموعه ای از 
کارخانه هــای مربوط به صنایع گاز 
در روســیه آغاز به کار کرده اند. از 
جملــه کارخانــه » گازپروم« که به 
عنــوان مهمتریــن کارخانــه فراوری 

گاز در جهان محسوب می شود.
از  بخشــی  کارخانــه  ایــن 
تأسیســات خــط لولــه گازمیــان چین و روســیه به 
نــام » قــدرت ســیبری« اســت. کارخانــه دیگــر، 
در  کــه  اســت  »ســیبور«  پتروشــیمی  کارخانــه 
روســیه راه انــدازی شده اســت. بنا بــه گفته »گاز 
پــروم« گرچــه صــادرات گاز روســیه بــه اروپــا بــه 
دلیــل اعمال تحریمهای غربی از ماه ژانویه۲۰۲۲ 
۲۰۲۲)اردیبهشــت۱۴۰۱(  مــه  مــاه  تــا  )دی۱۴۰۰( 
ســال  در  مشــابه  زمانــی  بــازه  بــا  مقایســه  در 
درصــد   ۲۷/۶ میــزان  بــه   )۱3۹۹-۱۴۰۰(۲۰۲۱
کاهــش یافتــه  امــا صــادرات گازروســیه بــه چین 
در حــال افزایش اســت. به همیــن دلیل اتحادیه 
اروپــا نگــران گســترش روز افــزون روابــط چیــن و 

روسیه است.
»ســرگئی الوروف« وزیر امورخارجه روسیه 
در پایان ماه مه )اوایل خرداد( اعالم کرد روســیه 
تــا ضــرورت برقــراری مجــدد روابــط  آماده اســت 
بــا غــرب را بررســی کنــد، امــا اولویــت این کشــور 
برقراری روابط با چین اســت. او در این خصوص 
تأکیــد کــرد: »اکنــون که غرب در برابــر ما مواضع 
خودکامانه اتخاذ کرده روابط اقتصادی ما با چین 

به سرعت گسترش خواهد یافت.«
منبع:روزنامهتریبیون

احداثپلبررویرود»آمور«نمادنزدیکیچینوروسیه

مخبر:دولتازنهضتاحیایواحدهایاقتصادیحمایتمیکند

رئیسی:راهکارهایمیداندادنبهبخشخصوصیوالزامات
آناحصاوعملیاتیشود

درسایتروزنامهبخوانید:
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کمک بانک ملی به کاهش 
قیمت کتب درسی

با تالش های یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی 
ایــران بــرای تامین 70 درصد کاغذ مورد نیاز برای چاپ 
کتاب هــای درســی وزارت آموزش و پرورش، کتاب های 
ســال درســی آینــده بــا قیمت تمــام شــده پایین تری به 

آمــوزان  دانــش  دســت 
می رسد.

بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، شــرکت چــوب و 
کاغــذ مازنــدران قــرارداد 
تولید و تحویل 30 هزار 
تــن کاغذ چــاپ و تحریر 
و  آمــوزش  وزارت  بــا  را 

پــرورش بــه امضا رســانده اســت که با این اقــدام عالوه 
بــر کاهش قیمت تمام شــده کاغــذ مورد نیاز برای چاپ 
کتاب های درســی، از خروج مقادیر زیادی ارز از کشــور، 

جلوگیری می شود.
شرکت چوب و کاغذ مازندران که بانک ملی ایران 
سهامدار عمده آن است، این اقدام را در راستای تامین 

کاالی استراتژیک کاغذ انجام داده است.
این شــرکت تنها شــرکت تولیدکننده کاغذ چاپ و 
تحریر در کشــور اســت که قصد دارد در ســال جاری با 
تامین نیازهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،20 هزار 

تن دیگر بر تولید این نوع کاغذ بیافزاید.

بانک صادرات ایران ١٣٥ 
هزارمیلیارد ریال وام ازدواج 

پرداخت کرد
 ١٤٧ هــزار عــروس و دامــاد بــا ١٣٥هــزار میلیــارد ریال 
وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه بانک صادرات 
ایران از ابتدای سال ١٤٠٠ تاکنون زندگی جدید خود را 

آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی 
صــادرات  انــک  ب
وام  پرداخــت  یــران،  ا
ازدواج  رض الحســنه  ق
ایــن  جهیزیــه  تهیــه  و 
کمــک  هــدف  بــا  انــک  ب
خانــواده  تشــکیل  ــه  ب
طــی  ازدواج  ســهیل  ت و 

ســالیان متمــادی بــا جدیــت ادامه داشــته و این حمایت 
از ابتدای ســال ١٤٠٠ به آغاز زندگی مشــترک ١٤٧ هزار 
و ٢٦٥ عــروس و دامــاد در کشــور بــا پرداخت ١٣٤ هزار 
و ٩٦٣ میلیــارد ریــال وام قرض الحســنه ازدواج و تهیــه 
جهیزیــه کمــک کــرده اســت. ایــن بانــک از ابتدای ســال 
١٤٠١ تــا نیمــه خــرداد ١٧ هــزار و ٩٣٣ فقــره وام مذکور 
بــه ارزش ٢٢ هــزار و ٩٨٦ میلیــارد ریــال بــه متقاضیان 
پرداخــت کــرده و رونــد اعطــای ایــن تســهیالت در ســال 

جاری همچنان ادامه خواهد یافت.

بیمه رازی، حائز باالترین 
 رشد تولید حق بیمه

در سال ۱۴۰۰
دکتــر جبــاری مدیرعامــل بیمــه رازی بــا اشــاره به رشــد 
۶0 درصــدی تولیــد حــق بیمــه شــرکت بیمــه رازی در 
ســال ۱۴00 بــه عنــوان باالتریــن نــرخ رشــد در صنعــت 
بیمه کشــور و رشــد ۳ برابری شــاخص توانگری مالی، 
گفــت: بــا اصــالح ســاختار مالــی اساســی در راســتای 
ارائــه خدمــات به بیمه گذاران، ســرمایه شــرکت از رقم 
۳00 میلیــارد تومــان به بیش از ۲ هــزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است.

ط  ـ ـ ب ا و ر رش  ا ز ـ ـ گ ه  ـ ـ ب
 ، ی ز را ه  ـ ـ م ی ب ی  ـ ـ م و م ع
ی  ر ا ـ ـ ب ج ی  ـ ـ ل ع ر  ـ ـ ت ک د
ـه رازی  مدیرعامــل بیمـ
دیــروز در آئیــن افتتــاح 
شــعبه سرپرســتی بیمه 
ـتان البــرز  رازی در اسـ
د  ال ـ ـ ی م ک  ـ ـ ی ر ب ت ن  ـ ـ م ض
باســعادت امــام رضا)ع( 

اظهار کرد: صنعت بیمه در سال ۱۴00 بالغ بر ۱۱۵ هزار 
میلیــارد تومــان حق بیمه تولید کرد و ۶۵0 هزار میلیارد 
ریال خســارت پرداخت کرد که در مقایســه با کســب و 
کارهای نزدیک به صنعت بیمه رقم بسیار خوبی است.

مدیرعامل بیمه رازی با اشــاره به اینکه در 3 ســال 
اخیــر معــدل رشــد صنعــت بیمــه از میانگیــن نــرخ تورم 
پایین تــر بــوده اســت، خاطرنشــان کرد: متوســط ضریب 
نفوذ بیمه در کشــور در چند ســال اخیر بین 2 ۶. و 2.۷ 
متغییر بوده است و مطابق قانون برنامه ششم توسعه 

باید به ضریب نفوذ بیمه ۷ درصد دست پیدا کنیم.

کوتاه از بانک و بیمه

رشد ۴۱ درصدی اعطای 
تسهیالت در سال ۱۴۰۰

معــاون اعتبــارات بانک توســعه صادرات ایران از رشــد 
۴۱ درصدی تسهیالت ارزی و ریالی این بانک طی سال 

گذشته خبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه صادرات 
ایران، "رضا ساعدی فر" 
ـه گفــت:  در ایــن رابطـ
ســال گذشــته بالــغ بــر 
۱8۵ هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت ریالی و ارزی 
به مشــتریان ایــن بانک 

اعطا شده است.
ا  ـ ـ ب ن  ـ ـ ی همچن وی 
اشــاره بــه قراردادهــای 
ســپرده گذاری فعال ســال گذشــته این بانک با صندوق 
توســعه ملــی، اظهارداشــت: صنــدوق توســعه ملــی در 
ســال ۱۴00 و در قالــب قراردادهــای ســپرده گــذاری 
ریالــی، بالــغ بــر۱۷ هــزار میلیارد ریال با هــدف کمک به 
توسعه صادرات غیر نفتی کشوردر اختیار بانک توسعه 

صادرات ایران قرار داده است.
وی افــزود: منابع در اختیار بانک توســعه صادرات 
ایران به بخش ــهای مختلف اقتصادی اعم از کشــاورزی، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی، معدن، صنعت، خدمات فنی 
و مهندســی)تامین بــرق، آب و گاز، ســاختمان، حمــل و 
نقل، انبارداری و ارتباطات( و بازرگانی داخلی و خدمات 

تخصیص یافته است.

تاکید وزیر جهاد بر عملکرد 
مثبت بانک کشاورزی

ســید جــواد ســاداتی نــژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی در 
آییــن گرامیداشــت هشــتاد و نهمین ســالگرد تاســیس 
بانــک کشــاورزی اظهــار داشــت: عملکــرد مثبــت بانــک 
ازی  ـ ـی سـ ـرح مردمـ ـت طـ ـل موفقیـ اورزی، عامـ ـ کشـ
یارانه هاست  و موفقیت این طرح، در حوزه کشاورزی 
و امنیت غذایی کشور تحول مثبتی ایجاد خواهد کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، ســاداتی 
نــژاد روز 2۱ خــرداد در 
جمــع مدیران و کارکنان 
بانــک کشــاورزی،ضمن 
رد  ـ ـ ک عمل ز  ا ی  ـ ـ ن ا قدرد
ر  د زی  ر و ا ـ کشـ ک  ـ ـ ن ا ب
ـی  رح مردمـ ـ رای طـ ـ اجـ
ســازی و توزیــع عادالنه 
ـا و حمایــت از  یارانه هـ
تولیدکننــدگان و رونــق 
واحدهــای تولیــدی دام و طیــور تصریــح کــرد: خدمــت 
رســانی شــعب بانــک کشــاورزی در تعطیــالت اخیــر و 
دقت و عنایت کارکنان این بانک در اجرای طرح مردمی 
ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا ، نشــانگر فهیم بودن 
، دغدغــه منــدی و تعهــد کارکنــان ایــن بانــک نســبت به 
سرنوشــت کشــور و مــردم اســت. این تــالش در خدمت 

رسانی، یک رکورد برای بانک کشاورزی است. 
وی افزود:  بانک کشــاورزی یکی از خوشــنام ترین 
بانک ها در شــبکه بانکی اســت ،کشاورزان به این بانک 
احساس تعلق خاطر دارند و به عنوان پشتیبان و حامی 

خود به آن می نگرند.
ساداتی نژاد با اشاره به ثبت نام ۱0۷ هزار دامدار 
بــرای دریافــت تســهیالت خریــد نهاده های دامــی در 20 
روز گذشــته و پرداخت 2۴ هزارمیلیارد ریال تســهیالت 
بــه 2۱ هــزار نفــر از متقاضیــان، اظهــار امیــدواری کرد با 
حذف شــرط نداشــتن چک برگشتی از شرایط تسهیالت 

گیرندگان، بتوانیم به عملکرد باالیی دست یابیم.

“بیمه عمر بهادار” به سبد 
نوآوری بیمه دی اضافه شد

شرکت بیمه دی از محصول جدید خود با عنوان “بیمه 
عمر بهادار” رونمایی کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه دی، محصــول جدیــد 
ن  ا و ـ ـ ن ع ا  ـ ـ ب ی  د ه  ـ ـ م ی ب
“بیمــه نامه عمر بهادار” 
کــه بــه همــت مدیریــت 
ی  ـ ـ گ د ن ز ی  ا ـ ـ ه ه  م ی ب
ـت،  ـده اسـ ـی شـ طراحـ
ـل  مـ ور مدیرعا ـ ا حضـ ـ ـ ب

شرکت، رونمایی شد.
محمدرضا کشاورز 
مدیــر عامــل بیمــه دی 
ضمــن ابــراز خرســندی از تولیــد ایــن محصــول، ارائــه 
محصــوالت جدیــد بــا توجــه به نیــاز جامعــه و همچنین 
در نظــر گرفتــن بازارهــای نویــن کســب و کار را یکــی از 
مسیرهای موفقیت شرکت دانست و افزود: “بیمه نامه 
عمــر بهــادار” باتوجــه بــه نیاز مشــتریان طراحــی و ارائه 
شــده اســت و بــا وجــود اینکــه می توانــد مزیــت رقابتی 
برای شــرکت بیمه دی در صنعت بیمه ایجاد نماید، اما 
در نــگاه کالن تــر، معتقدیــم طراحــی محصــوالت جدیــد 
عالوه بر ارتقای کلی صنعت، ســهم بســزایی در راستای 
فرهنگ سازی بیمه و جای گذاری محصوالت بیمه ای در 

اولویت نیازهای خانوار داشته باشد.
گفتنــی اســت محصــول “بیمــه عمــر بهــادار” دارای 
ویژگی هایی چون؛ سرمایه گذاری در صندوق های متنوع 
ســرمایه گذاری در بــازار ســرمایه و اعمــال NAV )ارزش 
خالــص دارایــی( روزانه صندوق ها بر روی اندوخته بیمه 
نامه و ســود با تضمین اســت که وجه تمایزی نسبت به 

سایر محصوالت بیمه ای به شمار می آید.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:در سایت روزنامه بخوانید:
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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رئیــس کل بانــک مرکزی با تاکیــد بر اینکه از 
ابتدای ســال تا ۲0 خرداد مجموعا 8 میلیارد 
و ۱00 میلیــون دالر در بــازار حوالــه معاملــه 
شده ، در حاشیه جلسه دیروز با صرافان از 
افزایــش میزان عرضه ارز و تســهیل مقررات 
مربــوط بــه تقاضای بــازار در حوزه اســکناس 

خبرداد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان 
نفتی، غیرنفتی، پتروشــیمی و فرآورده ها، در 
بازار عرضه ارز داشتند و تمام تقاضاهایی که 
در بازار بوده اند را پوشــش دادند، تاکبد کرد: 
این رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته، ۴.۶ 
میلیــارد دالر بــود  و ایــن امــر بــه معنای رشــد 

قابل توجه در بازار ارز است.
 وی افــزود: مــا بــا صرافی هــا توافقــات 
خوبی داشــتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان 
عرضــه را بیشــتر و مقررات مرتبــط با تقاضای 
بازار در حوزه اسکناس در بازار را نیز تسهیل 
خواهیــم کــرد، بنابرایــن اتفاق مثبتــی رخ می 
دهد و حجم معامالت باال خواهد رفت و نیاز 
واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم. 
دکتــر صالــح آبادی یادآور شــد: عالوه بر 
اینهــا بانــک مرکزی در ســایر حوزه های مرتبط 
و اثرگــذار، حضــور جــدی و فعــال دارد و ایــن 
موضوعات را دنبال می کند و مطمئناً با توجه 
بــه وضعیــت خوبــی کــه در حــوزه درآمدهــای 
ارزی کشور چه به لحاظ حواله و چه به لحاظ 
اســکناس وجــود دارد می توانــد تعادل خوبی 
در بــازار برقــرار کنــد و امیدوارم این سیاســت 

در بازار دنبال شود.
  رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: در 

بــازار اســکناس نیــز صادرکننــدگان بــه عنوان 
عرضه کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان 
بازارســاز در بــازار حضــور دارد و همانطــور که 
بــه کــرات اشــاره کــردم در حال حاضــر میزان 
اسکناســی کــه در بانــک مرکــزی داریــم، هیچ 
زمانــی در تاریــخ بانــک مرکــزی ایــن میــزان از 
اســکناس نبــوده اســت. بنابرایــن بــا توجه به 
ایــن میزان از اســکناس بــه هر نحوی که بازار 
تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش 

آن را داریم.
دکتر صالح آبادی یادآور شــد: همانطور 
کــه در جلســه مطــرح شــد یکی از مهــم ترین 
بازارهــای مــا بازار حواله ارزی اســت که حجم 
قابل توجهی از معامالت را به خود اختصاص 

می دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
روزانــه بیــن 200 تا 300 میلیون دالر در بازار 
حوالــه معاملــه می شــود، یادآور شــد: در این 
بــازار عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاســت. 
در واقــع مشــکل مــا در گذشــته ایــن بــود کــه 
ـای دولــت را خریــداری ـزی ارزهـ  بانــک مرکـ
می کرد و ریال را به دولت و بازار می داد. 

 وی افــزود: مــا ایــن موضــوع را دنبــال
مــی کنیــم کــه بانــک مرکزی تنهــا خریــدار ارز 
دولتــی نباشــد و بانکهــای دولتــی هــم بتوانند 
ارز را در بازار بفروشد و ریال را از بازار جمع 
کنــد. بــه بیــان بهتــر هرچــه حجــم معامــالت 
ً بــه دلیــل ورود منابــع  باالتــر بــرود طبیعتــا

بیشتر، وضعیت بهتر می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: هماهنگــی بســیار 
خوبی بین وزارت صمت، سیاست های تجاری 
و ارزی وجــود دارد کــه باعــث شــده بتوانیــم 

تمــام تقاضاهــای واقعــی حوالــه را در بــازار 
پوشش دهیم که قرار است این اطالعات هر 

روز نیز اطالع رسانی شود. 
وی یادآور شد: خوشبختانه به دلیل باال 
رفتــن قیمت نفت، فرآورده ها، پتروشــیمی ها 
و فوالدی هــا در بازارهــای جهانــی قیمــت نیــز 
بــاال رفتــه و صــادرات غیرنفتی ما بیشترشــده 
اســت، بنابراین حجم صادرات بیشــتر شده و 
ایــن نکتــه حجــم عرضــه ارز را در بــازار حواله 
نســبت به گذشــته بیشــتر و مطلوب تر کرده 

است. 
 دکتــر صالــح آبادی درخصوص پوشــش 
تقاضاهــای واردات عنــوان کــرد: در پوشــش 
تقاضــای واردات هیچ مشــکلی وجــود ندارد و 
هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی و بانکها 
نیــز عرضــه ارز دارند و بنابرایــن ما می توانیم 
تقاضاها را به صورت کامل پوشش دهیم. به 
ایــن معنــا که صادرکنندگان نســبت به عرضه 

ارزخــود اقــدام می کنند و بانــک مرکزی نیز به 
عنوان بازار ساز وجود دارد. 

وی درباره اوراق ارزی افزود: در این باره 
پروژه هایی انتخاب می شــوند که درآمد ارزی 
و بازده قابل قبولی داشــته باشــند و از توجیه 
پذیــری خوبــی برخــوردار باشــند و بتواننــد از 
محل عایدی ارزی خودشــان بازپرداخت ارزی 

اوراق و اصل و فرعش انجام شود.
دکتــر صالــح آبادی در پایان یادآور شــد: 
در این باره پروژه ها در حال بررســی اســت و 
مقررات آن هم در حال نهایی شــدن اســت و 
چنــد روز آینــده ابــالغ مــی شــود و همزمان با 
پــروژه جدیــد کــه تعریف می شــود ایــن اوراق 
منتشــر مــی شــود. ایــن اوراق را هــم مــردم با 
ارز و هــم کســانی کــه حواله دارنــد می توانند 
خریــداری کننــد و بازپرداخــت آن نیز تضمین 
شــده اســت کــه اصــل و فرعش به شــکل ارز 

بازپرداخت شود.

از  یســک های کالن  ر ه  ـ کـ ی  ـ ـ ن زما ا  ـ ـ ت
ســر بــازار برداشــته نشــود، بــازار بــه نرخ 
دالر و حتــی مباحــث فاندامنتال و پایه ای 
ماننــد گزارش هــای دوره  ای شــرکت ها 
توجــه زیــادی نداشــته و وضعیــت بــازار 
تغییــر زیــادی نخواهــد کــرد. خــروج پــول 
طــی هفته هــای اخیر نیــز نمایانگــر همین 

موضوع است.
مجتبی شــهبازی کارشــناس بازارســرمایه 
ــا پایــگاه خبــری ســنا ضمــن  و ب ـ در گفت وگـ
بیــان تحلیــل فــوق گفــت: در حــال حاضــر بــا 
وجــود اخبــار منفــی بــه خصــوص در حــوزه 
بین الملــل، ریســک ها و تنش هــای سیاســی، 
پیش بینی هــای نــه چنــدان مناســبی راجــع به 
وضعیــت بین المللــی وجــود دارد که مجموعه 
این عوامل به ایجاد شرایط جدید بازار منتهی 

شده است.
این فعال در پاســخ به این پرســش که 
بــا وجود افزایش نرخ دالر چرا بازارســرمایه 

بــا افــت روبــه رو اســت، گفــت: موضوعاتــی 
از قبیــل کمرنگ تــر شــدن موضــوع برجام و 
تصویــب قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی همگی ســبب شــده  
تــا دیــد ســرمایه گذاران در شــرایط کنونــی 
نسبت به ســرمایه گذاری منفی باشد. بازار 
سرمایه بازاری بسیار ترسو است و می توان 
گفــت ماهیت این بازار عالقه ای به ریســک 
نــدارد؛ بنابرایــن با وجــود افزایش دالر، این 
موضوع مورد توجه بازار نبوده و تحت تاثیر 
ریسک های بین المللی و بزرگتر قرار گرفته 

است.
او اضافــه کــرد: برایــن اســاس تــا زمانی 
که ریســک های کالن از ســر بازار برداشــته 
نشــود، بــازار بــه نــرخ دالر و حتــی مباحــث 
گزارش هــای  ماننــد  پایــه ای  و  منتــال  دا ن ا ف
میان دوره ای شرکت ها توجه زیادی نداشته 
و وضعیــت بازار تغییــر زیادی نخواهد کرد. 
خروج پول طی هفته های اخیر نیز نمایانگر 

همین موضوع است.
مدیــر معامــالت کارگزاری بانک پاســارگاد 
ادامــه داد: البتــه وضعیــت رکــودی حتــی در 
ـوارد بــه طــور شــدیدتری در ســایر  برخــی مـ
بازارهــا هــم وجــود دارد، بازارهــای خــودرو و 
مســکن برخــی از این موارد هســتند. افزایش 
نــرخ دالر و طــال نیز ناشــی از شــرایط بحرانی 
کنونی است، موضوعی که در تمام کشورهای 

با شرایط بحرانی وجود دارد.
شــهبازی افــزود: بــه ایــن معنی کــه وقتی 
شــرایط بحرانی سیاســی و بین المللی شدت 
پیــدا کنــد اغلــب دارایی هایــی که مــورد توجه 
ســرمایه گذاران قــرار مــی گیــرد طــال و ارزهای 

خارجی است.
این کارشناس بازار سرمایه در پیش بینی 
بــازار بیــان کــرد: بــا توجه به شــرایط فعلی به 
نظر می رســد تا پایان تابســتان با حجم باالی 
معامالت روبه رو نخواهیم بود. از طرفی دیگر 
بــا توجــه بــه فصل مجامع با توجــه به اخباری 

کــه در خصــوص برگزاری مجامع شــرکت های 
ً اتفــاق  ـال مختلــف منتشــر شــده اســت، فعـ
منفــی خاصــی در صورت های مالی شــرکت ها 
با توجه به اخبار سیاســی و بین المللی هنوز 
در صورت هــای مالــی شــرکت ها دیــده نشــده 

است.
مجتبــی شــهبازی تصریــح کــرد: ولــی بــا 
توجــه بــه وجــود فضــای منفــی شــرایط بــازار 
اصــالح زمانــی یــا اصــالح شــاخصی خواهــد 
ـن کــه جَــو تــرس در بــازار بــا  ا ایـ ـ ـ ـت ت داشـ
انتشــار اخبــار مثبــت و یا مثبت شــدن فضای 
بین المللی سیاســی بــا تغییر روند بازار رو به 

رو خواهیم بود.
او اظهــار کــرد: در حال حاضــر با توجه به 
شرایط بازار سکه و اوراق مبتنی بر طال و بازار 
ارزهــای خارجــی نقدینگــی عمدتــاً در ایــن دو 
بازار در حرکت است. این عوامل سبب شده 
تا پول از بازارهایی مانند مســکن و بورس به 

سمت این بازارها کوچ کند.

یلدا اصغرزاده

از پیام هایــی کــه طــی هفته هــای اخیــر در 
شــبکه های اجتماعی فارسی زبان، به دفعات 
دست به دست شد، نظراتی بود که کاربران 
دربــاره  ارز دیجیتــال در مــورد لونا دســت به 
دست می کردند. یکی از این پیام ها حکایت 
کاربــری بــود که حدود ۱00 میلیــون تومان از 
ســرمایه خــود را بــا ســقوط ارز لونا از دســت 
داده بــود، هنــوز باورش نمی شــد کــه تقریبا 
غیرممکن است ارزش یک ارز دیجیتال، یک 
شــبه ســقوط کند و اعتبار یکــی از کوین های 
دیجیتــال بــه ایــن ســرعت از عــرش به فرش 

برسد.
 این کاربر با تعجب از پشتیبانی سایت 
صرافــی ارزهــای دیجیتال ســؤال کرده بود که 
چه مشکل نرم افزاری پیش آمده است که بر 
روی ســایت، ارزش ســکه های لونــای حســاب 
کاربری او، تقریبا صفر نمایش داده می شود!
کــه  نابــاوری  کاربــران  ــتان  س ا د ه  ـ ـ ت ب ل ا
ســرمایه های خــود را به خاطر ســقوط رمز ارز 
لونا از دست دادند به سرمایه گذاران بداقبال 
ایرانــی محــدود نمی شــود و در کشــور امریــکا 
نیــز کم نیســتند افــرادی که با ســرمایه گذاری 
دار و ندارشــان روی ارز دیجیتــال لونــا تمــام 

دارایی شان را از دست داده  اند. 
حــاال ســؤال اینجاســت کــه واقعــا چــه 
اتفاقی برای لونا افتاد که ناگهان 80 درصد از 
ارزش خود را از دســت داد و تقریبا بی ارزش 
شــد؟ و آیــا بایــد بقیــه  ســرمایه گذاران حــوزه 
ارزهــای دیجیتــال نگــران این نکته باشــند که 
همین بال سر سرمایه های آن ها بیاید و دار و 

ندارشان یک شبه هیچ وپوچ شود؟ 

رمزارز لونا قربانی ترا
در وهلــه  اول بایــد توجــه داشــت کــه 
یکــی از علت هــای ســقوط لونــا، گــره خــوردن 

ا  ـ ـ ب ارز  ز  ـ ـن رمـ ـ ی ا ـت  سرنوشـ
اســتیبل کوین غیــر متمرکز ترا 
بوده اســت. اســتیبل کوین به 
آن دســته از ارزهــای دیجیتــال 
اطــالق می شــود کــه ارزش آن 
بــر مبنای قیمت دارایی دیگری 
ـه  ـور کـ ـود، همانطـ ـن شـ تعییـ
در گذشــته نیــز ارزش دالر و 
ارزهــای رایــج بــر اســاس طــال 

تعیین می شد. 
هــدف  بــا  تــرا  کویــن  ســتیبل  ا ه  ـ ـ ک ا  ـ ـ ج ن آ ز  ا
تمرکززدایــی و کاهــش رقابــت در پروتکل هــای 
سنتی بالک چین طراحی شده است، اصطالحا 
به این رمزارز، غیر متمرکز نیز گفته می شود.

 در واقــع در اکوسیســتم تــرا، ارز لونــا 
بــه عنــوان پشــتوانه و وثیقــه ای بــرای ارزهای 
خانــواده  تــرا اســتفاده می شــد تــا هــر زمــان، 
ارزش استیبیل کوین ترا سقوط کرد، با خرج 
کردن یا اصطالحا سوزاندن ارز لونا، قیمت ها 

دوباره به حالت متعادل بازگردند. 
البتــه در مقابــل نیــز قــرار بــر ایــن بــوده 
اســت کــه هــر زمــان ارزش اســتیبل کوین ترا 
باال رود، مقداری ارز لونا تولید شود تا دوباره 

قیمت ها به سطح تعادل بازگردند. 
طبیعــی اســت بــا افــت قیمــت مجموعه 
ارزهــای دیجیتــال تــرا، در روزهــای اخیر روند 
برگشــت ناپذیری از ســوزاندن ارز لونــا بــرای 
بازگردانــدن قیمت هــا بــه نقطــه تعــادل آغــاز 
شــده باشــد، رونــدی کــه نــه تنهــا قیمــت این 
اســتیبل کویــن را صعــودی نکرد، بلکه ســبب 
شــد تــا لونــا تــا ســر حــد بــه صفــر رســیدن 

قیمتش، در بازار سوزانده شود. 
مروری بر آمار و ارقام بهتر نشان خواهد 
داد که لونا چطور قربانی جلوگیری از سقوط 
قیمــت تــرا شــده اســت. تا قبــل از تند شــدن 
شــیب ســقوط لونا، نرخ توکن ســوزی ارز لونا 
حدود 3۴۵ میلیون دالر بوده اســت، اما این 

رقــم در تاریــخ 22 اردیبهشــت 
مــاه امســال 3 میلیــارد و ۴۷0 
میلیــون دالر و در روز بعــد از 
آن ۶ میلیــارد و ۵00 میلیــون 

دالر گزارش شده است. 
رقــم توکن ســوزی لونــا در ایــن 
چنــد روز بــه قــدری بــاال بــوده 
اســت که حتــی اقداماتی نظیر 
خریــد بیت کویــن نیز کمکی به 
نجــات این رمــز ارز نکرده و این پول دیجیتال 

را از ورطه  نابودی بیرون نکشیده است.
موضــوع دیگــری کــه روند ســقوط لونا را 
سرعت بخشید، متوقف شدن عرضه  این رمز 

ارز توسط صرافی دیجیتال بایننس بود. 
تالش هــای دو کوان بنیان گذار لونا برای 
نجــات ایــن رمــز ارز نیــز اگــر چــه بــه صــورت 
موقــت توانســت قیمــت لونــا را تــا ۴ دالر و 
۴۶ ســنت بــاال بیاورد، امــا این افزایش قیمت 
مقطعــی نیــز عمر زیــادی نداشــت و در تاریخ 
29 اردیبهشت ماه ارزش لونا با سقوطی آزاد 

به زیر یک سنت کاهش پیدا کرد. 
برخــی از تحلیلگــران بــازار عقیده دارند، 
بعــد از آنکــه دو کــوان و بنیــاد حفاظــت از 
لونــا بــرای تقویــت ایــن ارز دیجیتــال، معــادل 
3 میلیــارد دالر بیت کویــن خریدنــد، بــه طــور 
ناخواســته حکــم قتــل رمزارز لونــا را نیز امضا 
کردند؛ چرا که در عمل و در شرایط نامساعد 
بــازار رمزارزهــا، دو کــوان و همکارانــش نیــز 
مجبــور شــدند تــا بــرای نجــات لونــا اقــدام بــه 
فروش حجم باالیی از سرمایه  بیت کوین های 
خــود کننــد و بــا ایــن کار از طریــق بــاال بــردن 
حجــم عرضــه  بیت کوین در بازار،  خود به یکی 
از عوامــل کاهــش قیمــت بیت کویــن در بــازار 

تبدیل شدند. 
کاهــش قیمت بیت کوین به عنوان یکی 
ــن ارزهــای دیجیتــال، تأثیــر  ی از پرطرفدارتر
دومینــوواری در کاهــش قیمت ســایر ارزهای 

دیجیتال داشت و گریبان لونا را نیز گرفت.
 پــس از ســقوط قیمــت بیت کوین بــه زیر 30 
هــزار دالر در روزهــای پایانــی ماه اردیبهشــت 
مشــخص شــد که تیــم محافظــت از لونا برای 
ـزار  80 هـ حفــظ ارزش ایــن ارز، بیــش از 
بیت کویــن در بــازار بــرای فــروش عرضه کرده 
بودند و با این کار خود به یکی از عوامل مهم 
بر هم خوردن تعادل قیمت ها در بازار تبدیل 

شده بودند. 
بــه گــزارش فینوپیــا ســقوط ناگهانــی و 
غیــر قابــل پیش بینــی رمــزارز لونــا، بســیاری 
از ســرمایه گذاران ایرانــی را نیــز متضــرر کــرد 
و موجــی از بی اعتمــادی را نســبت بــه آینــده  
ســرمایه گذاری و ســودآوری ایــن بازارهــا بــه 
وجــود آورد. همانطــور کــه پیش تــر نیز اشــاره 
شــد این ســقوط به قدری شوک آور بود که در 
روزهای ابتدایی، حتی باورش نیز برای افرادی 
کــه تقریبــا تمــام ســرمایه خود را بــه خاطر ارز 

لونا از دست داده بودند، سخت بود. 
ســقوط قیمــت لونــا تلنگــری شــدید بــه 
سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال در ایران 
بــود، تــا با احتیاط بیشــتری نســبت به هزینه 
و فایــده اقداماتشــان، بــرای ســرمایه گذاری 
در ایــن بــازار اقــدام کننــد و پیــش از ورود بــه 
بــازار، حتمــا دانش فنی خود را در مورد نحوه  
کار بــازار پول هــای دیجیتــال ارتقــا دهنــد تــا 
چشم انداز درست تری از فعل و انفعاالت این 

بازار پر فرازونشیب به دست بیاورند.   
البتــه نبایــد ایــن نکتــه را نیــز از یــاد برد 
کــه نوســان قیمت هــا، بخــش جدایی ناپذیــر 
از ســرمایه گذاری در هــر بــازار مالــی اســت و 
ســقوط قیمت هــا ممکن اســت در هــر بازاری 

اتفاق بیفتد. 
بنابرایــن باید بپذیریم کــه خطرپذیری و 
احتمــال ســود و زیان، بخــش جدایی ناپذیر از 
هر سرمایه گذاری چه در بازار سنتی و چه در 

بازار ارزهای دیجیتال است.

 رئیس کل بانک مرکزی: عرضه ارز
افزایش می یابد 

ریسک های سیستماتیک؛ منشا کوچ نقدینگی بازار 
سرمایه به بازار طال و ارز

چه اتفاقی برای رمزارز لونا افتاد
در سایت روزنامه بخوانید:



 . دوشنبه 23 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4926 . شـــــــــــرکتها

شناسه : 1332812

آگهي فراخوان مناقصه يک مرحله ای به همراه ارزيابي کيفي )نوبت دوم(
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم  در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی به شرح زیر 

اقدام نماید. 
1- موضوع مناقصه: تهیه مصالح، ساخت و نصب درب و پنجره های آلومینیوم پروژه 270 واحدی افق قم

2- صالحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته : اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری معتبر محصوالت  درب و پنجره UPVC و آلومینیوم از وزارت صنعت معدن و 
تجارت و یا اشخاص حقوقی دارنده پروانه کسب معتبر رشته شغلی تولید و فروش درب و پنجره UPVC و آلومینیوم صادره از اتحادیه های صنفی سازندگان درب و 

پنجره های رشته شغلی تولید و فروش درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کاران مورد تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت.
3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

نحوه دریافت و ارسالتاریخ / مهلتموضوع

از تاریخ  1401/03/23 دریافت اسناد مناقصه 
تا تاریخ 1401/03/30

مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی به دبیرخانه تا تاريخ 1401/04/09ارسال اسناد مناقصه 
حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تحویل گردد.

4- هزینه خرید اسناد: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد که به حساب شماره 1536076200 بانک تجارت شعبه صفاشهر بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم 
واریز گردد.

5- مدت اعتبار پیشنهادها : بیست روز 
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی : 7/200/000/000 ریال )هفت میلیارد و دویست میلیون ریال( است  که  باید به  صورت   

ضمانت  نامه  بانکی  به  نفع  کارفرما، همراه  با اسناد مناقصه  در پاکت  )) الف  (( به  دستگاه  مناقصه  گزار تسلیم  شود.
مدت  اعتبار تضمین  فوق  بیست روز بوده و باید حداقل تا پایان ساعت اداری تاریخ 1401/04/29  معتبر باشد و برای  بیست روز دیگر نیز قابل تمدید باشد.

7- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
تلفن های تماس : 15-02532856612 بنياد مسکن انقالب اسالمي قم -معاونت مسکن شهری

موضوع:  
به مشعل شرکت  ارسالی  همراه  گازهای  فروش  به   مربوط  عمومی شماره 1401/0031  مزایده 

بهره  برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
بسته شماره 1 شامل:  مسجدسلیمان )بیع متقابل(- پرسیاه- نفت سفید- تمبی

الف- شرح مختصر خدمات:
فروش گازهای مشعل به منظور جلوگیری از سوختن آن با هدف ایجاد ارزش افزوده از این منابع و 

کاهش آلودگی ناشی از سوختن گازهای مزبور 
ب- محل تحویل گاز و مدت انجام کار

میادین تحت سرپرستی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از توابع شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب  و مدت قرارداد  فروش 10 سال می باشد.

ج- شرایط متقاضیان
داشتن شخصیت حقوقی

توانایی )فنی، مالی و مدیریتی(خرید گاز برای هر گونه بهره گیری از گاز های مشعل از جمله احداث 
واحدهای تولید برق 

توانایی ارائه ضمانتنامه های مورد نیاز 

د- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده به مبلغ 1/411/362/016 ریال می باشد.

هـ- محل و مهلت دریافت اسناد
 از کلیه متقاضـیان دعـوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان انتشار فرآخوان،به یکی 
از آدرس های ذیل الذکر مراجعه و جهت ارائه اعالم آمادگی کتبی خود اقدام نمایند، در ضمن زمان 

دریافت مدارک و اسناد مزایده متعاقبا به متقاضیان اعالم خواهد شد:
محل دریافت اسناد:   اهواز کوی فدائیان اسالم،خیابان پارک 4 مجتمع امور حقوقی و قراردادها 

اتاق شماره یک
 تهران میدان آرژانتین- خیابان بیهقی- پالک 17- ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران-

  دفتر امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب 
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مزایده و نمایندگان شرکت ها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات الزامی 

می باشد.

انتشار نوبت اول : 1401/03/22         نوبت دوم : 1401/03/23 

امور حقوقی و قراردادها- شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شناسه : 1330752
فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای 

 دوم(
 نوبت

(

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.IETS.MPORG.IR

شرکت گهر پارک سیرجان )سهامی خاص(  در نظر دارد از »شرکت های ساخت دستگاه 
پارک  گهر  گردشگری  دهکده  در  واقع  مذکور  پروژه  اجرای  به منظور  کودک«  فریزبی 
سیرجان شناسایی نماید. ازاین رو کلیه متقاضیان می توانند مشخصات فنی و اطالعات 
درخواستی ذیل را به صورت یک فایل فشرده به شماره واتس آپ 09136216430 حداکثر 

تا پایان وقت اداری مورخ 1401/03/31 ارسال نمایند.

 ارتفاع و ابعاد دستگاه 
 ظرفیت دستگاه

 نوع جک های مورداستفاده برای سکوی 
بازشو

 جنس لوله استفاده شده 
 نوع جک های استفاده شده برای سیستم 

حرکتی 

 نوع سیستم تابلو برق 
 نوع ورق استفاده شده برای روی سکو

و  نورپردازی  مشمول  که  قسمت هایی   
طراحی می باشند

 مدت زمان و اجزاء مشمول ضمانت
 مدت زمان ساخت و نصب

آگهی فراخوان 1401/05/ف
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دومین کنگره بین المللی 
چشم انداز مدیریت کالس 

جهانی در ایران برگزار می شود
ســازمان مدیریت صنعتی با مشــارکت دانشــگاه شهید 
بهشــتی و موسســه چشــم انداز مدیریــت تــراز جهانی، 
»دومین کنگره بین المللی چشــم انداز مدیریت کالس 

جهانی در ایران« را برگزار می کند.
مدیریــت  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنعتــی، ایــن کنگره با محوریت »توســعه ایران در تراز 
جهانــی« در تاریــخ 13 تیــر مــاه 1401 بــا حضــور اســاتید 
ســازمان  مرکز هــای  در  بین المللــی  و  داخلــی  مجــرب 

مدیریت صنعتی برگزار می شود.
مدیریــت کالس جهانــی )WCM( یکــی از مفاهیــم 
مهم و تاثیرگذار در چند ســال اخیر اســت که وســعت و 
ضرورت تغییرات بنیادین در حال رخداد در ســازمان ها 

را در همه ابعاد نشان می دهد.
مدیریت کالس جهانی، نظر به نوع خاص طراحی، 
موفــق  رقابتــی  هــر  در  بــازار جهانــی  در  را  ســازمان ها 
می کنــد، زیــرا از نظــر کیفیــت، زمــان انتظــار، انعطــاف 
پذیــری، نوآوری، هزینه، خدمات فروش و خدمات پس 
از فــروش طبــق اســتاندارد در کالس جهانــی باید از هر 

رقیبی بهتر باشد یا با او برابری کند. 
سازمانی که مدیریت کالس جهانی را اجرا کرده و 
مدال تراز جهانی را به دســت آورده، ســازمانی است که 
می توانــد در یــک محیــط رقابت بین المللــی و جهانی به 
نحوی رقابت کند که نه فقط اکنون، بلکه در آینده هم 
بقا داشته باشد. بنابراین نه تنها باید به عوامل رقابتی 
یک ســازمان توجه کرد، بلکه باید بر عوامل داخلی نیز 
تاکیــد کــرد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا دبیرخانه 
کنگره ۸۸۶04۲۲۲ داخلی 314۲ - 31۷۲ -301۶ -31۵1 

یا پست الکترونیک conf@imi.it تماس حاصل کنید.

نشست دانش بنیان ۷ غول 
صنعتی کشور

بــه  ایــران  پیشــرفت  پیشــرانان  دانش بنیــان  کارگــروه 
منظور برنامه ریزی اقدامات مشترک نشست تخصصی 

برگزار کرد.

ســیدمهدی ســدیدی عضــو و دبیــر گروه پیشــرانان 
پیشرفت هدف از برپایی این جلسه را بررسی و ارزیابی 
ظرفیت هــا و اقدامــات انجام شــده و طراحی برنامه های 

آینده در این حوزه برشمرد.
او احصــاء پروژه هــای فناورانــه راهبردی شــرکت ها 
مشــترک  کنسرســیوم  تشــکیل  ارزش،  زنجیــره  در 
دانش بنیان، ســنجش زمینه های جدید تاســیس کسب 
و کارهای دانش بنیان و انتخاب تکنولوژی های پیشــران 
ملی برای ارتقاء سطح فناوری تولید را از اهم تصمیمات 
این نشست عنوان کرد. گروه پیشرانان پیشرفت ایران 
بــا عضویــت هلدینگ خلیــج فارس، فــوالد مبارکه، ملی 
مــس ایــران، نفــت و گاز پارســیان، گل گهــر، معــادن و 
فلزات و چادرملو از مهرماه سال 1400 اعالم موجودیت 
کــرده و عهــده دار تولیــد بیــش از نیمــی از محصــوالت 

زنجیره پتروشیمی و فوالد است.
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 اقدامات پنجگانه
برای تامین زیرساخت های 

سالکو با راهبری ایمیدرو
آلومینیــوم  شــرکت  زیرســاخت های  تکمیــل  و  تامیــن 
جنوب)ســالکو( در اوج تحریم هــا، بــا راهبــری ایمیــدرو 
عملیاتــی شــده و شــرایط برای تولیــد حداکثری مجتمع 

در حال فراهم شدن است.
و  توســعه  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران، ایمیــدرو در 
راستای ارتقای زیرساخت های شرکت آلومینیوم جنوب 
با اســتفاده از ظرفیت های منطقــه ویژه اقتصادی المرد 
بــه عنــوان بــازوی اجرایــی خــود، اقــدام بــه پیاده ســازی 
برنامه هــای توســعه ای در زیربناهــای مــدرن تریــن خــط 

تولید آلومینیوم کشور کرده است.
در این میان تامین پایدار برق، آب، گاز از یک سو 
و همچنین توســعه راه ســازی و امور گمرکی در سالکو، 
شــرایط را بــرای افزایــش تولیــد و صــادرات ایــن شــرکت 

مهیا کرده است.

برق
در حــوزه بــرق رســانی، احــداث 1۷ کیلومتــر شــبکه برق 
فشــار متوســط ۲ مــداره ۲0 کیلوولت جهــت تامین برق 
دوران ســاخت ســالکو، خریــد و تامیــن چهــار مــگاوات 
دیماند برق به منظور تامین برق دوران ساخت و خرید 
شــش مــگاوات دیماند بــرق جهت انجــام عملیات پیش 

راه اندازی مجتمع سالکو عملیاتی شد.
همچنیــن تخصیــص زمیــن به منظور احــداث ۷00 
متر شبکه برق ۲30 کیلوولت از جمله اقدامات منطقه 
ویــژه اقتصــادی المــرد به عنوان مجموعه تحت پوشــش 

ایمیدرو در حمایت از سالکو است.

گاز
در حــوزه تامیــن گاز مجتمــع، احداث ایســتگاه هات تب 
و حفاظــت کتدیــک بــه منظــور انشــعاب از خــط چهــارم 
سراســری گاز، احــداث ۸00 متــر شــبکه انتقــال گاز ۲0 
اینچ، احداث ایســتگاه میترینگ، ایســتگاه تقلیل فشار 
و همچنیــن  مکعــب  متــر   ۲۵0 ظرفیــت  بــه   CGS گاز 
احــداث 4۲00 متــر خــط لولــه 30 اینــچ گاز بــه منظــور 

تغذیه ایستگاه گاز مجتمع عملیاتی شد.

آب
از  یکــی  عنــوان  بــه  کــه  آب  تامیــن  حــوزه  در 
زیرســاخت های اصلی مــدرن ترین خط تولید آلومینیوم 
محســوب مــی شــود، اقدامــات قابــل توجهــی صــورت 
گرفــت. در ایــن زمینــه احــداث 4۵00 متر خــط لوله آب 
)پلــی اتیلــن( 10 اینــچ و خریــد 30 لیتــر بــر ثانیــه آب از 

شرکت آب منطقه ای استان فارس محقق شد.
همچنیــن احــداث ۲ مجموعــه آب شــیرین کــن به 
ظرفیت شیرین سازی 40 لیتر بر ثانیه و احداث مخزن 
بتنــی ۲۵00 مترمکعبــی بــرای ذخیــر ســازی و افزایــش 
پایداری شــبکه آب ارســالی به ســالکو از دیگر اقدامات 

توسعه ای در مجتمع نامبرده به شمار می رود.

جاده سازی
در بخش جاده سازی، احداث 4۵00 متر جاده آسفالته 

دارای ۲ باند رفت و ۲ باند برگشت نیز احداث شد.

گمرک
راه انــدازی و اســتقرار گمــرک منطقــه ویــژه اقتصادی 
المــرد و احــداث ۲ واحد باســکول 1۲0 تنی به صورت 
شــبانه روزی برای تســهیل امور گمرکی از دیگر برنامه 
محســوب  جنــوب  آلومینیــوم  از  حمایتــی  ریزی هــای 

می شود.
بــه  )ســالکو(  جنــوب  آلومینیــوم  صنایــع  مجتمــع 
عنــوان بزرگتریــن و مدرنتریــن کارخانــه آلومینیوم ایران 
بــا ســرمایه گذاری 1۸۶ هزار میلیــارد ریال یا معادل 1.۲ 
میلیــارد دالر و بــا ســرمایه گــذاری 4۹ درصدی ســازمان 
ایــران)  معدنــی  و صنایــع  معــادن  نوســازی  و  توســعه 
ایمیدرو( و ۵1 درصدی شــرکت ســرمایه گذاری غدیر به 

مرحله تولید شمش آلومینیوم رسید.
آلومینیــوم جنــوب ســال گذشــته  بــزرگ  مجتمــع 
در محــدوده ۲00 هــزار تــن تولیــد محصــول تولیــد کرد. 
آلومینوم جنوب)سالکو( در منطقه ویژه اقتصادی المرد 

استان فارس قرار دارد.

 رکورد تولید روزانه
۳ سال اخیر پارس خودرو 

شکسته شد
شــرکت پــارس خــودرو توانســت در روز کاری شــنبه با 
تولیــد ۵۶۰ دســتگاه خــودروی کامــل از رکــورد تولیــد 

روزانه ۳ سال اخیر خود عبور کند.
بــه گــزارش ســایپانیوز، شــرکت پــارس خــودرو بــا 
تیــم مدیریــت و پرســنل  تــالش شــبانه روزی  و  همــت 
خــود موفــق به ثبت رکورد تولید ۵۶0 دســتگاه خودروی 
ســواری بــدون کســری در  یــک روز شــد و بدیــن ترتیــب 
توانســت ضمــن تــداوم افزایــش تولیــد خــود در ســال 
جــاری، از رکــورد تولیــد روزانــه 4 ســال اخیــر خــود عبور 
کنــد و بدیــن ترتیب منویات رییس جمهور محترم، وزیر 
محترم صمت و مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در 
مــورد افزایــش تولید همــراه با ارتقای کیفیــت را محقق 

کند.
گفتنی است؛ پارس خودرو از ابتدای سال تاکنون 
نزدیک به ۲4 هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید 
کرده و تولید این شرکت در  ماه جاری 30 درصد بیشتر 

از برنامه پیش بینی شده )MPS( بوده است.
در همیــن راســتا تکمیــل خودروهــای ناقــص در 
شــرکت پــارس خــودرو پیــرو تاکیــد مدیرعامــل گــروه 
خودروســازی ســایپا بــه ســرعت در حــال انجام اســت 
و تعــداد خودروهــای ناقص از حدود 1۶ هزار دســتگاه 
از ۸ هــزار  بــه کمتــر  اکنــون  ابتــدای ســال جــاری  در 
خــودرو رســیده و عملیات تکمیــل کاری بر روی مابقی 
خودروها به صورت مستمر و روزانه در برنامه شرکت 

قرار دارد.
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مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا 
زیگــورات اعــالم کرد که تبدیــل هتل های 
رتبــه هتلــی در  بهتریــن  بــه  فرودگاهــی 
کشــور و راه انــدازی خدمــات جدید هتلی 
از مهم تریــن برنامه هــای ســال 14۰1 ایــن 

شرکت است.
به گــزارش روابط عمومی گروه مالی 
داد:  ادامــه  یوســفی  ســمانه  گردشــگری، 
شــدن  ریشــه دار  و  اســتحکام  همچنیــن 
زیرســاخت Marketing در هتــل و توجــه 
ویــژه بــه کمیتــه زیرســاخت، توســعه بازار 
فروش و بازآموزی تمام کارکنان واحدهای 
مختلــف هتل با یک برنامه ریزی آموزشــی 
مدون از دیگر برنامه های امسال به شمار 

می رود.
او با اشــاره به عملکرد موفق شــرکت 
در ســال 1400 گفت: ایجاد بستر مناسب 
بــا  نــوآوري  و  خالقيــت  شــكوفایي  بــراي 
تشــکیل کارگروه های مختلف و استارتاپی 

کــه منجــر بــه تولیدنرم افــزار مدیریــت یــا 
 BI مغز متفکر مجموعه( و نرم افزار( PMS
با قابلیت پیاده ســازی سیســتم بهای تمام 
شــده در لحظــه شــد، از فعالیت های مهم 

سال گذشته بود.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری 
آریــا زیگــورات افزود: تهیه اســتانداردهای 
  Awareness و  ایجاد )SOP( مدون هتلی
بــرای مجموعــه هتل هــای فرودگاهــی بــه 
عنــوان تنهــا پایلــوت ارائه دهنــده خدمات 
هتلی به مسافران فرودگاهی نیز از دیگر 

اقدامات سال گذشته بود.
نیــروی  حفــظ  داد:  ادامــه  یوســفی 
انســانی شــاغل در هتــل و تعدیــل نکردن 
کارکنــان بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و 
اقتصــادی کشــور، رونــد صعــودی ضریــب 
اشــغال هتــل و همچنیــن دریافــت مجــوز 
تغییــر برنــد هتل هــای فرودگاهــی )برنــد 
ایرانی رکسان( بخشی دیگر از فعالیت های 
ســال گذشــته بــه شــمار مــی رود. شــرکت 
توســعه گردشــگری آریــا زیگــورات یکی از 
ســرمايه گذاری  گــروه  تابعــه  شــرکت های 
ميراث فرهنگی و گردشگری ايران )سمگا( 
از زیرمجموعه هــای گروه مالی گردشــگری 
اســت. مشــارکت، احــداث و بهــره بــرداری 
رفاهــی  خدمــات  مجتمع هــای  انــواع  از 
وگردشــگری شــهری و بین راهــی، هتل ها 

میترا محمدپور

سامانه پاســخگویی 24 ساعته بازنشستگان 
فــوالد بــا نام مــرآت 24 با حضــور مدیرعامل 
و اعضــای هیات مدیــره صندوق بازنشســتگی 
فــوالد همزمــان بــا ســالروز میالد با ســعادت 

امام رضا)ع( افتتاح شد.
ایــن  حســین عامریــان در ســخنانی در 
مراســم با تبریک ســالروز والدت امام رضا)ع( 
گفت: افتتاح ســامانه پاســخگویی ۲4 ساعته 
بازنشســتگان فوالد اقدام مبارکی است که با 
تــالش شــبانه روزی همکارانمــان در معاونــت 
فنــی و شــرکت مــرآت زودتر از آنچــه در ابتدا 

تصور می کردیم، راه اندازی شد.
 او افــزود: هــدف مــا از افتتــاح ســامانه 
دوش  از  بــاری  کــه  اســت  ایــن   ۲4 مــرآت 
بازنشســتگان برداشــته شــود و رضایت خاطر 
ایــن عزیــزان را تامیــن کنیــم. هــدف از  اینکه 
می خواهیــم بــا ســامانه مذکور بــه صورت ۲4 
ســاعته پاســخگوی تماس هــای بازنشســتگان 
بــه بازنشســتگانمان  ایــن اســت کــه  باشــیم 
ایــن اطمینــان را بدهیــم کــه پیگیــر مشــکالت 

و ســواالت آن ها در هر ســاعت از شــبانه روز 
هستیم.

مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگان فوالد 
بــا بیــان اینکــه پاســخگویی بــه بازنشســتگان 
صنــدوق کــه ولــی نعمت مــا هســتند، وظیفه 
صنــدوق اســت، گفــت: از اینجــا بــه بعــد کار 
شما سخت تر است زیرا نباید در پاسخ گویی 
دچار روزمرگی شویم و باید در نهایت احترام 

پاسخگوی بازنشستگان باشیم.
عامریــان ادامــه داد: هدف از افتتاح این 
سامانه، پاسخگویی صرف تلفنی نیست بلکه 
می خواهیــم فراتــر از آن پیگیــری موضوعــات 
بازنشستگان و ارائه مشاوره به آن ها را جدی 

بگیریم.
او گفــت: ایــن ســامانه بایــد خــط مقدم 
نبایــد  باشــد.  بازنشســتگان  بــه  خدمــت 
بازنشســتگان مــا نیازی بــه مراجعه حضوری 
بــه دفاتــر امور بازنشســتگی داشــته باشــند. 
بســیاری از آن ها در نقاطی ســاکن هســتند 
کــه دفاتــر امــور بازنشســتگی در آنجــا وجود 
پاســخگویی  بنابرایــن  و  باشــد  نداشــته 
ایــن  طریــق  از  بازنشســتگان  ســواالت  بــه 

ســامانه اقدام ارزشــمندی اســت و در همین 
بــه  غیرحضــوری  خدمــات  گســترش  راســتا 
اصلــی  از سیاســت های  یکــی  بازنشســتگان 

ماست.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی فــوالد 
در پایــان ســخنان خود به یکــی از تماس های 
بازنشستگان با سامانه مرآت ۲4 پاسخ داد.

همچنیــن در ایــن مراســم،  محمدمهدی 

باباخانــی، سرپرســت معاونت فنی و عملیات 
بیمــه ای و مهدی شــهیدی، مدیرعامل شــرکت 
مــرآت کیــش گزارشــی از روند راه انــدازی این 

سامانه ارائه کردند.
فــوالد  بازنشســتگان  اســت؛  گفتنــی 
می توانند با این سامانه به صورت ۲4 ساعته 
تمــاس   0۲1-۹130۲0۲0 شــماره  طریــق  از 

بگیرند و سواالت خود را مطرح کنند.

مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج 
فارس با تاکید بر اینکه برای انجام طرح های 
میــان دســتی و درون مجتمعــی کــه منجــر 
بــه رفــع گلوگاه هــای تولیــد و افزایــش ســود 
از دســت داد،  نبایــد  یــک روز را  می شــود، 
تاکیــد کــرد کــه هلدینگ، هر نوع پشــتیبانی 
کــه بــرای اجــرای ایــن پروژه هــا الزم باشــد را 

انجام خواهد داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی گــروه صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس، علــی عســکری در 
اولیــن بازدیــد خــود از مجتمع هــای گــروه در 
پایتخــت انــرژی ایــران بــه پتروشــیمی پــارس 

رفت.
در ایــن بازدید، او بــا بیان اینکه »تفکر، 
توسعه، تولید، تاب آوری و توکل« پنج شعار 
مهــم ایــن مجتمــع در ســال 1401 اســت، بــه 
ارائه گزارشــی از عملکرد و دســتاوردهای این 

مجتمع پرداخت.
اجــرای  پــارس  پتروشــیمی  مدیرعامــل 
هــزار   ۶00 ظرفیــت  بــه  پــارس   PDH پــروژه 
از  تــن در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش را 

مهم تریــن برنامه های ایــن مجتمع عنوان کرد 
و از واگذاری زمین به پتروشــیمی پارس برای 

اجرای این پروژه خبر داد.
عســکری در این جلسه با بررسی برخی 
از مشــکالت پیــش روی پتروشــیمی پــارس و 
مجتمع هــای گروه،  دســتوراتی را در خصوص 

رفع این موانع داد.
او، پتروشــیمی پارس را شــرکتی سرآمد 
و از بهترین پتروشیمی ها در ایران خواند و با 
تشــکر از مباحث فنی انجام شــده در جلســه 
کــه بــا حضور مدیــران مختلف مجتمــع انجام 

شــد، گفت: مدیرانی که در پتروشیمی پارس 
هســتند، کیفیــت، اســتاندارد و تجربه باالیی 
دارنــد و از غیــرت و حمیــت باالیــی برخــوردار 
هســتند کــه ایــن بــرای مــا بســیار ارزشــمند 

است.
پتروشــیمی  صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
خلیــج فــارس دارا بودن اراده، دانش و غیرت 
ایمانــی و ملــی را الزمــه موفقیت 11۷0 همکار 
پتروشــیمی پــارس دانســت و افــزود: خــدا را 
شــاکر هســتم و از شــما نیز تشکر می کنم که 
چنیــن افــرادی مســنجم و هماهنــگ در ایــن 

مجتمع در کنار یکدیگر کار می کنند.
تولیــد  بــه ظرفیــت  اشــاره  بــا  عســکری 
واقعی ۹۵ درصدی پتروشــیمی پارس نسبت 
به ظرفیت اســمی که در مفایســه با متوســط 
بــا صنایــع  جهانــی 1۲ درصــد و در مقایســه 
شــیمیایی آمریــکا 1۹ درصــد باالتــر اســت، از 
این عملکرد تقدیر کرد و آن را مهم دانست.

او همچنیــن با اشــاره به اقدامات خوبی 
که در حوزه تعمیر و نگهداری و رفع تنگناهای 
تولید در این مجتمع صورت گرفته است، این 

اقدامات را فعاالنه و  جهادی خواند.
پتروشــیمی  صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
خلیــج فــارس اجــرای پــروژه PDH پــارس را از 
پروژه های زبانزد و با کیفیت در کشور خواند 
و گفت: از دســت اندرکاران اجرای این پروژه 
می خواهم تمام تالش خود را برای شکســتن 
رکــورد زمــان ســاخت و راه انــدازی ایــن پــروژه 
۶00 هــزار تنــی بکننــد و قطعــا ایــن شــدنی 
اســت و مــا نیــز در گــروه صنایــع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس برای شکســتن این رکــورد تمام 

پشتیبانی ها را انجام خواهیم داد.

تبدیل هتل های فرودگاهی به بهترین رتبه هتلی در کشور
و هتــل آپارتمان هــا و دهکده هــای گردشــگری از 
فعالیت هــای اصلی این شــرکت اســت. هتل های 

فرودگاهــی »رکســان« و »رمیــس« زیرنظــر ایــن 
شرکت اداره می شود.

تاکید مدیرعامل پتروشیمی پارس بر استفاده بهینه از 
زمان برای انجام طرح های میان دستی و درون مجتمعی

راه اندازی سامانه پاسخگویی 24 ساعته 
بازنشستگان فوالد 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
برابر رأی شماره 140160315001000182 مورخه 1401/01/28 هیأت اول / هیأت 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
عبـاس سـعیدی نـژاد ، فرزنـد مرتضـی ، ششـدانگ یـک بـاب خانـه، بـه مسـاحت 
203/37 مترمربع، پالک شـماره 554 فرعی از 1623/44 اصلی، واقع در ایالم 
– بلوار جمهوری کوچه شهید الماسی زاده خریداری شده از یداله فیض الهی و 

منتسـب به مالکیت عبدالعلی خالصی محرز گردیده اسـت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز آگهی می شود 
در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد ظـرف مـدت دو مـاه و در مـورد آگهی هـای اصالحـی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

شناسه : 1324953
رستمی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم

آگهی مفقودی 
کارت هوشـمند کامیـون کشـنده مـاک بـه شـماره هوشـمند 4246986 و 
بـه شـماره پـاک 452 ع 16 ایـران 28 و شـماره موتـور 008019 و شـماره 
شاسـی 013499  بنـام محمـد کوزگـر اسـدآباد مفقـود شـده و از درجـه 

اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی 
سـند کمپانی و شناسـنامه )برگ سـبز( کامیون کمپرسـی خاور به شـماره 
پالک 479 ع 29 ایران 18 و شماره موتور 00914995 و شماره شاسی 
از  و  شـده  مفقـود  لـک  لـک  دهیـاری  بنـام   NA2B2JMD47A002281

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بـه اطـاع سـرمایه گـذاران محتـرم می  رسـاند، در مجمـع مـورخ 1401/02/10 سـاعت 
10:30 صنـدوق سـرمایه  گذاری اختصاصـی بازارگردانـی کوشـا الگوریتـم  مفـاد اباغیـه 
شماره 12020218 مورخ 1400/12/21 سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
مشـروح تصمیمـات مجمـع در تارنمـای صنـدوق بـه آدرس https://kooshafund.ir در 

دسـترس سـرمایه  گذاران می  باشـد.

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

برابر رای شماره 140160329012001197 – 1401/3/2 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا 
چهارباشلو به شماره شناسنامه 4 صادره با کد ملی 4609609657 فرزند غریب در 
ششـدانگ یک باب خانه و دامداری به مسـاحت 463/51 متر مربع پالک 57 اصلی 
قطعه 150 تفکیکی واقع در شه سفید حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای قریب چهارپاشلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد 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

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

برابـر رای شـماره 140160329012001415 – 1401/03/12 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید ابوالقاسـمی 
بـه شـماره شناسـنامه 796 صـادره از تهـران بـا کـد ملـی 0074022131  فرزنـد محمدرضـا 
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـا حقابـه  بـه مسـاحت 2187/03 متـر مربـع پالک 
شماره 1 و 4و 9 فرعی از 31 اصلی واقع در چهارقشالق حوزه ثبت ملک گرمسار  با حقوق 
ارتفاقی با حقابه مطابق قانون توزیع عادالنه آب ، خریداری مع الواسطه از عباسعلی رکن 
آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/08     

شناسه : 1332818       رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

 افتتاح ۹۳ طرح عمرانی
 و اقتصادی سمنان
در هفته کشاورزی 

از  ســمنان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
بهره بــرداری ۹۳ طــرح عمرانــی و اقتصــادی اســتان بــه 
مناســبت هفته جهاد کشــاورزی با ایجاد ۵۳۵ فرصت 

شغلی جدید خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضــا قاســمی در نشســت 
خبــری در ســالن اجتماعــات ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان ســمنان اظهــار کــرد: هــزار و ۴۲۴ میلیــارد ریــال 
بخــش  اقتصــادی  و  عمرانــی  طــرح   ۹۳ افتتــاح  بــرای 

کشاورزی استان سمنان اعتبار صرف شده است.
او افــزود: افتتــاح ۹۳ طــرح عمرانــی و اقتصــادی 
بخش کشــاورزی اســتان ســمنان منجر به تثبیت ۹۴۳ 

شغل و ایجاد ۵۳۵ فرصت شغلی جدید شد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان 
تصریــح کــرد: از مجمــوع ۹۳ طــرح آماده افتتاح اســتان 
ســمنان در هفتــه جهــاد کشــاورزی ۱۱ طــرح اقتصادی و 

۸۲ طرح عمرانی است.
قاســمی بیان کرد: هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار 
بــرای بهره بــرداری از ۱۱ طرح اقتصــادی و ۲۸۲ میلیارد و 
۲۰ میلیــون ریــال بــرای افتتاح ۸۲ طــرح عمرانی هزینه 

شده است.
شــیری،  گاو  پــرورش  واحــد  کــرد:  تصریــح  او 
واحــد تولیــد مــرغ گوشــتی و تخم گــذار، توســعه کشــت 
گلخانــه ای، الیروبــی و مرمــت قنــوات، احــداث اســتخر 
ذخیره آب و توســعه ســامانه های نوین آبیاری از جمله 
طرح هــای اقتصادی و عمرانی آماده بهره برداری اســتان 

سمنان در هفته جهاد کشاورزی است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان ســمنان با 
اشاره به تنش آبی در استان سمنان و اهمیت مدیریت 
منابــع آبــی یادآور شــد: طرح های عمرانی آمــاده افتتاح 
بــه مناســبت هفته جهاد کشــاورزی بــا اولویت مدیریت 

بهینه مصرف آب اجرایی شده است.
اجرای ۳۷.۵ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در 

استان سمنان 
قاســمی افــزود: اکنــون در حــدود ۳۷ هــزار و ۵۰۰ 
هکتــار  از اراضــی کشــاورزی اســتان ســمنان ســامانه 
نوین آبیاری اجرایی شــده و پیش بینی می شــود تا پایان 
امسال وسعت اراضی کشاورزی مجهز به سامانه نوین 

آبیاری تا پایان امسال به ۴۰ هزار هکتار برسد.
او گفــت: شــوری خــاک بــا توجــه بــه تنــش منابــع 
آبــی در اســتان دور از انتظــار نیســت، امــا بــا اســتفاده 

دانش بنیآن ها رفع چالش ها دنبال می شود.
این مســئول با بیان اینکه اولویت توســعه کشــت 
در اســتان ســمنان توســعه محصــوالت راهبــردی ماننــد 
غــات، دانــه روغنــی و گیاهــان علوفــه ای اســت، گفت: 
توســعه ســامانه های نویــن آبیــاری و اجرای خــط انتقال 
آب از جمله اولویت های مصوبات ســفر رئیس جمهوری 

به استان برای مدیریت مصرف است.
قاســمی افــزود: تاکنــون ۷۵ درصــد اعتبــارات تخصیــص 
ســفر  اعتبــارات  محــل  از  ســمنان  اســتان  بــه  یافتــه 

رئیس جمهوری به استان سمنان جذب شده است.
او یادآور شــد: به منظور حفظ آرامش بازار استان 
سمنان ۲۹ تیم بازرسی بر بازار عرضه کاالهای اساسی 

استان نظارت دارند.
ســمنان  اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: پرداخــت تســهیات بــه بهره بــرداران 
حوزه کشاورزی استان سمنان به منظور تامین سرمایه 

در گردش با اهتمام ویژه دنبال می شود.
قاســمی اضافه کرد: اکنون نزدیک به ۸۰۰ میلیارد 
ریــال  بــه ۸۰۰ دامــدار پرداخــت شــده و هدف گــذاری 

پرداخت تسهیات به ۴ هزار نفر است.
او بیــان کــرد: مشــکل نهــاده مرغــداران و دامداران 
با همراهی وزارت جهاد کشاورزی در دست رفع است.

ســمنان  اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
اظهار کرد: جوجه ریزی براساس قیمت جدید و نهاده ها 
بــا ارز نیمایــی در بازارگاه عرضه خواهد شــد و مشــکلی 

در این زمینه وجود ندارد.

خبـــــــــــــــــر

مدیر کل راه و شهرسازی 
فارس: تسهیالت با کارمزد 
5/۹ درصد به متقاضیان 

نوسازی و بهسازی محالت 
هدف بازآفرینی تعلق می گیرد

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان فــارس اعــام کــرد 
کــه بــه منظور نوســازی و بهســازی بافت های فرســوده 
شــهری تســهیاتی با شــرایط ویژه و کارمزد ۵/۹ درصد 
بــه متقاضیــان نوســازی و بهســازی مســکن در محات 

هدف بازآفرینی شهری تعلق می گیرد.
محمودرضــا طالبــان ادامــه داد: بــر اســاس ابــاغ 
شرکت باز آفرینی شهری ایران و پیگیری ها، مکاتبات و 
رایزنی های انجام شــده ســهمیه استان فارس در کمیته 
اســتانی اعتبــارات بنــد الــف تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه 
تعــداد ۱۹۵۱ فقره تســهیات تاییــد و پس از تصویب به 

شرکت باز آفرینی ایران اعام شد. 
او اضافه کرد: در همین راستا مکاتباتی با شهرداری 
شــیراز ، انجمن انبوه ســازان مسکن و ساختمان استان 
،ســازمان نظام مهندسی، ســازمان کاردانی ساختمان و 
همچنین انجمن پیمانکاران ســاختمان استان فارس در 
خصوص معرفی واجدان شرایط برای دریافت تسهیات 
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده صورت گرفته است. 
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان فــارس متذکــر 
شــد: میــزان تســهیات پرداختی به متقاضیان در شــهر 
شــیراز ۴۰۰ میلیــون تومــان بــه ازاء ســاخت هــر واحــد 
مســکونی و در ســایر شهرســتانها ۳۵۰ میلیــون تومــان 
اســت. به منظور تســهیل در شــرایط نوسازی بافت های 
فرســوده و ناکارامد، این تســهیات با ســود ۵/۹ درصد 
با شرایط باز پرداخت حداکثر ۲۴ ماه دوران مشارکت و 

۱۲۰ ماه فروش اقساطی ارائه می شود. 
کاهــش  منظــور  بــه  کــرد:  خاطر نشــان  طالبــان 
مراجعــات مردمــی و در راســتای تحقــق اهــداف دولــت 
الکترونیک،جهــت دریافــت تســهیات کافــی متقاضیان 
) ســاکنان و مالــکان بافت هــای فرســوده مصوب ســطح 
 FACILITY.UDRC.IR ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  شــهر( 
ثبت نام خود را انجام داده و ســایر مراحل را بر اســاس 

راهنمایی سایت ادامه دهند. 
دبیــر شــورای مســکن اســتان فــارس ، همچنیــن 
افــزود: بــر اســاس خروجــی ســامانه )از ابتــدای بهمــن 
۱۴۰۰( تــا کنــون متقاضیــان بــرای دریافــت ۱۱۰۰ فقــره 
تســهیات بــه بانــک مســکن معرفــی کــه ۲۵۰ فقــره آن 
منجــر بــه قرارداد مشــارکت مدنی و پرداخت تســهیات 

شده است. 

 انتقال آب های مرزی 
منشأ تحول در کشاورزی 

خراسان شمالی
اســتاندار خراســان شــمالی یکــی از مهم تریــن تحوالت 
حوزه کشــاورزی اســتان را اجرای طــرح انتقال آب های 

مرزی دانست.
محمد رضــا حســین نژاد در دیدار با رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: با آزاد سازی آب های 
آبــی، شــاهد تحــول در حــوزه  بــرای کشــاورزی  مــرزی 
کشــاورزی، دامپــروری و افزایــش راندمــان آب اســتان 
خواهیم بود. او همچنین ارائه تسهیات به کشاورزان را 
نیز یکی دیگر از دالیل تحول این حوزه عنوان کرد و گفت: 
ارائه تسهیات به کشاورزان یک مزیت برای کل کشور به 
شــمار می رود که باید پیگیری این موضوع در ســطح ملی 

و بانک های عامل با قدرت و قوت بیشتری رصد شود.
اســتاندار خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد: بدون 
هیــچ محدودیتی باید مرغداران و دامداران از ســرمایه در 
گــردش اســتفاده کننــد؛ زیرا بــا اعمال قیمــت واقعی دام 
سبک و سنگین تنش های این حوزه کاهش خواهد یافت.
حســین نژاد با بیان اینکه خراســان شمالی استانی 
با مزیت های باالی کشــاورزی و دامپروری است، گفت: 
ســطح انتظارات ما برای تحقق اهداف حوزه کشــاورزی 
در ســطح ملی باید تعیین و روشــن شــود و برای تحقق 
هر هدفی در این حوزه نباید اهمال کاری صورت گیرد.
حــوزه  در  مشــاور  مهندســان  کارگیــری  بــه  او 
بهینه ســازی کشــت را بســیار موثــر دانســت و گفــت: 
حــوزه  مزیت هــای  می توانــد،  مشــاوران  ایــن  حضــور 

کشاورزی را رونق ببخشد.

اختصاص ۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار به طرح فاضالب فردوس 
فرماندار فردوس اعام کرد که از محل اعتبارات سفر 
رئیس جمهــوری به خراســان جنوبــی ۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار به طرح فاضاب فردوس اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا، مهدی روشــن در نشســت بررسی 
مشــکات شــهر اســامیه شهرســتان فــردوس افــزود: ۶ 
پیمانــکار بــا اختصــاص این اعتبار اجــرای این طرح را به 
طــول ۱۸ کیلومتــر شــروع خواهند کــرد. او با بیان اینکه 
عملیات اجرایی طرح فاضاب شــهر فردوس از ۱۱ ســال 
قبل شروع شده است، اضافه کرد: اجرای این طرح در 
سفر رئیس جمهوری به خراسان جنوبی مورد توجه ویژه 

قرار گرفت که جای قدردانی دارد.
فرمانــدار فــردوس از پیشــرفت ۷۰ درصــدی بانــد 
امداد و نجات فردوس خبر داد و گفت: براساس برآورد 
روز تاکنون ۷۰ میلیارد تومان در زمینه اجرای این طرح 
هزینه شــده اســت؛ ایجاد جاده دسترسی و فنس کشی 
در این طرح در اولویت قرار دارد. روشــن بیان کرد: ۱۲ 
میلیارد تومان دیگر برای اجرای طرح باند امداد و نجات 
فــردوس مــورد نیاز اســت که درخواســت توجــه ویژه به 

این طرح و تسریع در اجرای آن است.
او عنــوان کــرد: درخواســت ایجــاد پــارک خطــی در 
مســیر مظهر قنــات جهانی بلده فردوس برای اســتفاده 
عمــوم از فضــای ســبز  را داریــم تا این مســیر به یکی از 

ظرفیت های گردشگری شهر تبدیل شود.

اخبـــــــــــــــــار

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
کهگیلویــه و بویراحمد از بهینه ســازی شــبکه 
برق ۲۵۰ روســتای این استان در قالب طرح 

جهادی خبر داد.
بــا  گفت وگــو  در  معتمــدی زاده   جمــال 
ایرنــا افــزود: هدف از اجرای ایــن طرح اصاح 
کاهــش  ولتــاژ،  رفــع ضعــف  بهینه ســازی،  و 
تلفات و تکمیل روشــنایی در روســتاهای این 
اســتان بــوده اســت. او بیــان کــرد: بیــش از 
۵۲۰ میلیــارد ریــال  برای طرح اصاح و بهینه 
ســازی، کاهــش تلفــات  این تعداد روســتا در 

استان هزینه شد.

 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
کهگیلویــه و بویراحمد ابــراز کرد: طرح اصاح 
روســتای   ۴۰۰ بــرق  شــبکه  بهینه ســازی  و 
دســتور  در  امســال  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
کــرد:  تصریــح  معتمــدی زاده  دارد.  قــرار  کار 
۶۰۰ کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف در ســال 
گذشــته در مناطــق مختلــف اســتان اصــاح و 

بهینه سازی شد.
او گفــت: هــدف از این اقدام تأمین برق 
پایــدار، جلوگیــری از خاموشــی های احتمالــی 
برق و پیشگیری از نوسانات برق در کهگیلویه 
و بویراحمــد بــوده اســت. مدیــر کل شــرکت 

وبویراحمــد  کهگیلویــه  بــرق  نیــروی  توزیــع 
تصریــح کــرد: هــزار کیلومتر ســیم های مســی 
در  خودنگهــدار  کابــل  بــه  امســال  فرســوده 

مناطق مختلف استان تبدیل خواهد شد.
 معتمــدی زاده ابراز کرد: ۳ هزار میلیارد 
و  بهینه ســازی  اصــاح،  اعتبــارات  از  ریــال 
توســعه شــبکه ســال مالــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰جــذب 
شــد، کــه ایــن میــزان اعتبار نســبت بــه مدت 

مشابه ۱۰ برابر افزایش داشته است.
و  اصــاح  احــداث،  توســعه،  گفــت:  او 
بهینه ســازی، کاهــش نرخ تلفــات انرژی، رفع 
نوســانات برقــی، رفــع ناپایداری هــای بــرق و 

تامین برق پایدار از اهداف اجرای این طرح ها 
در کهگیلویه وبویراحمد است.

 مدیرعامل شــرکت توزیع برق کهگیلویه 
و بویراحمــد گفــت: اکنــون تمــام روســتاهای 
از  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  خانــوار   ۱۰ بــاالی 

نعمت برق بهره مند هستند.
معتمــدی زاده بــا بیــان اینکــه  ۹۹ درصد 
از روســتاهای ایــن اســتان دارای بــرق پایــدار 
از روســتاهای  بــرق بخشــی  هســتند گفــت: 
خانوار هــای دارای جمعیــت کــم کــه بــه تازگی 
کد دار شــدند نیز  در دســتور کار این شــرکت 

قرار گرفته است.

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
سیستان و بلوچستان اعام کرد که حدود ۳ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ســال 
۱۴۰۱ در جلســه شــورای برنامه ریــزی اســتان 

بین دستگاه های مختلف توزیع شد.
اول  عــرب  مهــرداد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در نشســت شــورای برنامه ریــزی سیســتان و 
بلوچســتان بیــان کرد: مبنــای توزیع اعتبارات 
ابتدا خروجی ســند آمایش اســتان بود که در 
جلســات گذشــته هم بر آن تاکید شده و باید 

به خروجی این سند توجه ویژه شود.
او بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت بــر رشــد 
اقتصادی ۸ درصدی اضافه کرد: باید این مهم 
در اســتان محقــق شــود، بنابرایــن در توزیــع 
اعتبارات سعی کردیم تحقق رشد ۸ درصدی 
را در ســطح شهرســتان ها  بــا تامیــن اعتبــار 

بــرای پروژه های موثر در ۴ بخش کشــاورزی، 
صنعــت، معدن و خدمات کار را دنبال کنیم. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
بــا اشــاره به اهمیــت تکمیل پروژه هــای نیمه 

تمــام به عنــوان اولویت یک تامیــن اعتبار در 
اســتان، ادامــه داد: پروژه هایــی کــه باالی ۶۰ 
اولویــت  در  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد 
قــرار گرفتــه، با این امیــد و انتظار که تا پایان 
امســال یــا ســال مالــی ۱۴۰۱ بــه بهره بــرداری 

برسد.
بــه گفتــه عــرب، از محل اعتبارات ســال 
۱۴۰۰ بخشــی از تخصیص هــا هنــوز از ســوی 
برخــی دســتگاه ها جــذب نشــده بــود کــه در 
این جلســه اسامی دســتگاه ها و میزان مانده 
اعتبارشــان اعــام شــد، آخرین فرصتــی داده 
شــده بــه آن هــا تــا ۳۱ خــرداد اســت کــه اگــر 
چنانچــه دســتگاهی قــادر به جــذب اعتبارات 
تملــک نباشــد، این اعتبار برای دســتگاه هایی 
کــه وضعیت جــذب مطلوب تــری دارند، جا به 

جا شود.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب ایــام از 
فرســودگی  بیــش از ۴۰ درصــدی شــبکه های 
اســاس  بــر  اســتان  ایــن  در  آب  توزیــع 
آخریــن برآوردهــای صــورت گرفتــه از ســوی 

کارشناسان این شرکت خبر داد.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان ایــام پرویــز ناصــری 
دیروز اظهار کرد: با توجه به رسالت و اهداف 
ایــن شــرکت ســعی شــده اســت تا بــه منظور 
افزایش رضایت مندی هم استانی های عزیز و 

بــه دنبــال آن ارتقای بهره وری و افزایش کمی 
و کیفی عملکرد خود گام بردارد.

او در خصوص مشــکات حوزه آبرســانی 
شــهری و روســتایی افــزود: فرســودگی بیــش 
از ۴۰ درصــد شــبکه های توزیــع آب اســتان و 
۲۴ درصــد خطــوط موجــود، فرســودگی خــط 
انتقــال گل گل بــه طــول ۲۳ کیلومتر با توجه 
بــه قدمــت عمــر بــاالی آن و افزایــش حــوادث 
 ۳ وجــود  انتقــال،  خــط  مســیر  اتفاقــات  و 
کیلومتر از خط انتقال سد ایام در زیر منازل 

از مهم تریــن  بانبــرز و ….  مســکونی منطقــه 
مشــکات حوزه آبرســانی شــهری و روســتایی 

استان است.
خصــوص  در  ایــام  آبفــای  مدیرعامــل 
برنامه هــای شــرکت آبفــای اســتان بــرای عبور 
از تنــش آبــی تابســتان امســال، اظهــار کــرد: 
برنامه های کوتاه مدتی برای عبور از تنش آبی 
تابستان امسال با استراتژیک مدیریت تولید 

و مصرف تدوین شده که در حال اجراست.
ناصــری در خصوص احتمــال جیره بندی 
شــهروندان  از  گفــت:  تابســتان  در  آب 
می خواهیــم بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود، 
الگــوی مصــرف را رعایــت و اگــر شــهروندان 
تــا ۱۵ درصــد مصــرف آب صرفه جویــی کننــد، 
می توانیــم از بحــران آب در تابســتان خشــک 
امســال رهایــی یابیــم تــا نیــاز بــه جیره بنــدی 

نباشد.
او اضافه کرد: با توجه به خشکسالی های 
پــی درپــی و کاهش میزان بارندگی، باال رفتن 
دمــای هــوا، پدیــده ریزگردهــا مصــرف آب را 

بیش از اندازه کرده است .
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 

ایام ادامه داد: طی چند ماه اخیر فعالیت های 
هم اســتانی ها  آب  تامیــن  منظــور  بــه  زیــادی 
صــورت گرفته، چشــمه های بســیاری بهســازی 
شــده اســت، مخــازن جدیــد زیــادی ســاخته و 
در دســت احداث اســت، شــبکه های فرســوده 
انتقــال جدیــد تعریــف و  بهســازی و خطــوط 
اجرایی شده است، اما نکته غیرقابل انکار این 
اســت کــه منابــع تامیــن آب محدود هســتند و 
می طلبد همه مدیریت مصرف آب را ســرلوحه 
کار خود قرار دهند تا تبعات بحران کم آبی به 

حداقل ممکن برسد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب ایام 
یــادآور شــد: رعایــت اصــول صرفه جویــی جزء 
انکارناپذیــری از زندگــی ماســت، صرفه جویی 
در مصــرف آب بــرای نجــات و دوام زندگــی در 
زمیــن بــه عنــوان یــک اصــل اساســی، بــه نیاز 
همــه مــا تبدیــل شــده و با مشــاهده وضعیت 
فعلــی آب، کاهــش بارندگی هــا و ذخایــر آبی 

الزم است که هر قطره آب را ذخیره کنیم.
و  آب  مشــترک  هــزار   ۲۰۰ از  بیــش 
فاضــاب شــهری و روســتایی در اســتان ایام 

وجود دارد.

فرسودگی ۴۰ درصدی شبکه آب شهری ایام 

 اصاح و بهینه سازی شبکه برق ۲۵۰ روستای
کهگیلویه و بویراحمد 

توزیع ۳۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال 
۱۴۰۱ بین دستگاه های سیستان و بلوچستان
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میان ماه ما تا ماه آنها تفاوت 
از زمین تا آسمان است

راضیه حسینی

بــا یــک میلیون می شــود ۵ همبرگر خــورد نه اینکه 
شغل ایجاد کرد!

مصطفی داننده: »در یکی از شبکه های اجتماعی، 
فعال توییتری گفته بود 
که »دیشــب ۵ همبرگر 
خوردیــم  نوشــابه  و 
میلیــون  یــک  شــد  و 
تومــان، کاش پولــش را 
می دادیم به عبدالملکی 
وزیــر کار و با آن شــغل 

ایجاد می کرد.«
اتفاقــاً بــا همیــن پنــج تا 
همبرگر می شود یک شغل حسابی دست و پا کرد. شغلی 
که حتی الزم نیست پول همین همبرگرها را هم بدهید. 
فقــط بایــد کاربلد باشــید. مواد الزم جهت این شــغل هم 
یک پیج اینســتاگرام، دهان گشــاد و معده گشــادتر برای 
خــوردن لقمه هــای بزرگ، مقادیر زیــادی وقاحت از جانب 

خورنده ها  وحماقت از طرف فالوورهاست.
آقــای وزیــر پربیراه هم نگفته. احتماالً منظورشــان 
از شغل، همین فودبالگری بوده. نخواسته بگوید کامالً 
مفتــی هــم می شــود پــول درآورد، یک مبلغــی را به طور 
پیش فرض اعالم کرده. وگرنه در اصل بدون خرج کردن 
حتی یک ریال هم می توان پول دار و حتی معروف شد. 

آن قدر معروف که شغل های دیگر را مسخره کنی.
 البته این فقط یکی از موارد پول درآوردن اســت. 
شــما یــک دور کوچــک در اینســتاگرام بزنیــد، متوجــه 
خواهیــد شــد مــوارد شــغلی بســیار زیــادی وجــود دارد. 
شاید باورتان نشود، ولی بعضی ها با حرف زدن پول دار 
می شــوند.  صبــح را بــا آب پرتقــال روی بالکــن مشــرف 
بــه اقیانــوس شــروع می کنند و بــه تو می گوینــد: »بلند 
شو.... ادای حال بدا رو در نیار... کائنات با لیموزین دم 
در منتظرتــه.« دقیقــاً مثل همان هایی که با دهان پر از 
غــذا می گوینــد: »بچه ها این جا غذاهــاش حرف نداره... 
فقط یک بار امتحانش کنید تا همیشه مشتری بشید.«
و  نشســته  میــز  پشــت  کــه  وزیــری  همــان  مثــل 
می گویــد: »بــا یــک میلیــون تومــان هم می شــود شــغل 

ایجاد کرد. فقط شماها بلد نیستید.«
همه در یک چیز شــباهت دارند. از مردم نیســتند 
و دنیای شــان متفاوت اســت. نمی دانند کارگری که کله 
ســحر می زند بیرون و آخر شــب به خانه می رســد اصالً 
وقت ندارد به کائنات و لیموزینش فکر کند. نمی فهمند 
جیب خالی، توانایی یک بار امتحان را هم ندارد.  فقط 
با دیدن فیلم لمباندن یک نفر دیگر، حسرت می خورد. 
متوجه نیستند خیلی از شغل های میلیاردی در آستانه 
ورشکســتگی اند و شــغل یــک میلیونــی شــبیه لطیفه ای 

بی مزه است.
مشــکل ایــن اســت کــه »میــان مــاه مــا تا مــاه آنها 

تفاوت از زمین تا آسمان است.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

طبــق این اصالحیــه حقوق تمامــیِ کارگران 
بخــش دولتــیِ مشــمول قانــون کار می بایســت 
مطابــق با مصوبه  مزدیِ شــورایعالی کار افزایش 
پیــدا کنــد و افزایــش 10 درصــدیِ حقــوق خــالف 

قانون است.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر هیات 
دولت، »هیات وزیران در جلســه مورخ ۱۱ خرداد 

۱۴۰۱، بــه پیشــنهاد ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشور و به استناد اصل )۱۳۸( قانون اساسی، با 
اصــالح تبصره )۲( بنــد )۳( مصوبه هیات وزیران 
درخصــوص تعیین میزان ضریــب حقوق کارکنان 
در ســال ۱۴۰۱ و الحــاق یــک تبصــره بــه آن بــه 
عنــوان تبصــره )۳( موافقت کــرد.  به موجب این 
اصالحیــه، رشــد حقــوق، مزایــا و فوق العاده هــای 

مشــموالن قانون کار که در دســتگاه های اجرایی 
مشــغول بــه کار هســتند، تابــع ضوابــط مقــرر در 

قانون کار خواهد بود. 
همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، 
خدمــات  مدیریــت  قانــون   )۱۲۴( مــاده  تبصــره 
کشــوری درخصــوص مشــموالن ایــن تبصــره الزم 

الرعایه است.« 

گفتنی اســت؛ طبق ایــن اصالحیه حقوق 
تمامــیِ کارگــران بخش دولتیِ مشــمول قانون 
مــزدیِ  مصوبــه   بــا  مطابــق  می بایســت  کار 
شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده 
درصــدیِ حقوق خــالف قانون اســت. بنابراین 
دولتــی  بخــش  حداقل بگیــرِ  کارگــران  حقــوق 
۵7درصــد و حقوق متوســط  بگیــران ۳۸درصد 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
پیــش از ایــن ســازمان برنامــه و بودجــه و 
هیأت وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸7/ ت ۵۹۸۲۶ 
ه مورخ پانزدهم اردیبهشت، کارکنان مشمول 
قانون کار در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی 
را مشــمول افزایش ۱۰درصدی حقوق دانســته 

بودند.

بر اساس گزارش ها، پرداخت تسهیالت 
مشاغل خانگی نسبت به سال قبل رشد سه 
برابــری داشــته و بــا رویکــرد حمایتــی وزارت 
کار، مشــکل تضمین بانکی صاحبان مشاغل 

خانگی درحال برطرف شدن است.
حاضــر  حــال  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
فعالیت هــای مبتنــی بــر اشــتغال خانگــی در 
بســیاری از کشــورهای دنیــا مــورد توجــه قرار 
از  یکــی  کارهــای خانگــی  و  و کســب  گرفتــه 
راه های ارزان و کم ســرمایه برای اشــتغالزایی 

و درآمدزایی به شمار می رود.
از  بــاال،  بهــره وری  و  پاییــن  هزینــه 
مزیت های مهم مشــاغل خانگی است و برابر 
آمارهــا ۲۳ درصد کل مشــاغل در کشــورهای 
خانگــی  کارهــای  و  کســب  را  صنعتــی  فــوق 

تشکیل می دهند.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
دور جدید، حمایت ویژه ای از کسب و کارهای 
خانگــی داشــته و تســهیل صــدور مجوزهــای 
مشــاغل خانگــی را در دســتور کار قــرار داده 
ســیزدهم  دولــت  در  کــه  نحــوی  بــه  اســت؛ 
مجوزهــای مشــاغل خانگــی ۱۰ برابــر شــده و 
بیش از دو سوم مجوزها به شکل آنی و تنها 
یک سوم از مجوزها سه روزه صادر می شود.
سرپرســت دبیرخانه ستاد ساماندهی و 
حمایــت از مشــاغل خانگــی به تازگی از رشــد 
ســه برابری تســهیالت مشاغل خانگی نسبت 
بــه ســال قبــل خبــر داده و با اشــاره به وجود 
۵۰۹ رشــته در بخــش مشــاغل خانگــی گفته 
است: ۴۸۶ رشته مشاغل خانگی، ثبت محور 

است و امکان صدور مجوز آنها وجود دارد.
از  را  آمــوزش  و  افزایــی  مهــارت  او 

خانگــی  مشــاغل  در  اساســی  اولویت هــای 
عنــوان کــرده و می افزایــد: در حــوزه مشــاغل 
خانگــی متقاضیــان پــس از خوداظهاری ۶ ماه 
فرصــت دارند تا بســته مهارتــی و آموزش های 
ایــن حــوزه را فــرا گرفتــه و مدرک فنــی خود را 

برای تسهیالت ارائه دهند.
به گفته همتیان یکی از مشکالت حوزه 
مشــاغل خانگــی، ضمانــت بانکــی اســت ولی 
بــا رویکــرد جدیــد در بخــش مشــاغل خانگی، 
وحــدت بیــن وزارت کار و بانک هــای عامــل به 
وجــود آمــده و دغدغه ضامن و مشــکالت این 

حوزه برطرف می شود.
بــا توجــه به آنکــه در زمینــه تامین مالی 
مشــاغل خانگــی، حمایــت ویــژه ای در نظــر 
گرفته شــده اســت، بــا همکاری بانــک مرکزی 
اعتبارات مناســبی در این خصوص پیش بینی 

و جهــت جــذب بــه بانکهای عامل ابالغ شــده 
است.

در حال حاضر تمرکز بر موضوع مشاغل 
خانگــی یکــی از برنامه هــای وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در حــوزه ایجــاد اشــتغال به 
شــمار می رود و آمارها نشــان می دهد که در 
۹ ماهه فعالیت دولت ســیزدهم بیش از 7۵ 
هــزار مجوز از طریق ســامانه مشــاغل خانگی 

صادر شده است.
پیــش از ایــن وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی از افزایــش ســه برابــری تســهیالت 
بــود:«  گفتــه  و  داده  خبــر  خانگــی  اشــتغال 
منابع تســهیالت مشــاغل خانگی امسال ۲۰۰ 
درصد افزایش یافته و نظام مجوزها در حوزه 
مشاغل خانگی در این دوره به شدت تسهیل 

شده است.«

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
مطرح کرد: فرایند سنجش به صورت نمادین و 
ارجــاع بــه پایگاه هــا و ثبت نــام از ســوی مدیران 
از روزگذشــته آغاز شــد و ســامانه نوبت دهی ما 

برای مدیران مدارس فعال است.
بــه گــزارش ایلنــا، حمیــد طریفی حســینی، 
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی، 
در نشســتی بــا اهالــی رســانه در حاشــیه آییــن 
آغاز طرح ســنجش سالمت جســمانی و آمادگی 
تحصیلــی نوآمــوزان در بــدو ورود بــه دبســتان و 
پیــش دبســتان کــه در دبســتان دخترانــه رازی 
منطقــه ۳ بــا یــادآوری اینکــه ســنجش ســالمت 
از ســال 7۳ آغاز شــده و به نرخ پوشــش ۹۹.۵ 
درصد رســیده، گفت: ســال گذشــته یک میلیون 
و ۶7۰ هــزار نوآمــوز را تحت پوشــش قرار دادیم 
که ۱۵۰ هزار نفر از آن ها پیش دبستانی بودند. 
این افراد الزم نیســت امســال در طرح ســنجش 
ســالمت شــرکت کننــد. بــه دلیــل کرونــا شــاهد 
افت ۳۰ درصدی بودیم ولی به هرحال هدف ما 

کاهش سن سنجش سالمت است. 
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
پایین تــر  ســنین  در  ســالمت  ســنجش  گفــت: 

کمــک می کنــد مداخالت بهنگام تری را در ســنین 
طالیــی رشــد کودک داشــته باشــیم. بااین هدف 
پایگاه هــای ســنجش ســالمت تــا پایــان شــهریور 
فعــال هســتند و فراینــد جهــش تحصیلــی از ۳۱ 
خرداد تا ۲۰ مرداد خواهد بود. فعالیت پایگاه ها 
بــه صــورت  تیــر  اول  از  و  آغــاز شــده  امــروز  از 
سراســری در کشــور اجــرا می شــود کــه تــا پایــان 

شهریور ادامه دارد.
او ادامــه داد: ســال گذشــته ۱۰ هــزار نفــر 
متقاضی جهش تحصیلی بودند که از این تعداد 
۳۰ درصد حائز شرایط از مرحله اولیه گذر کرده 
و وارد مراحل تخصصی ســنجش هوش شــدند. 
نکتــه دیگــر اینکــه ســنجش ســالمت ۵ درصــد 
دانش آمــوزان مناطــق محــروم به صــورت رایگان 
اســت و بــرای ۱۰ درصــد، نیــم بهــا و بــرای تمــام 

دانش آموزان عشایری رایگان است. 
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
با بیان اینکه شــاخص های سنجش همان موارد 
بینایــی،  غربالگــری  کــرد:  اظهــار  اســت،  قبلــی 
شــنوایی، بیماری هــای پوســت و مــو، بهداشــت 
دهان و دندان و آمادگی تحصیلی، بهره هوشی 
و غربالگــری تخصصــی بیماران اوتیســم از موارد 

مورد بررسی است. 
او تاکیــد کــرد: فراینــد ســنجش بــه صــورت 
از  ثبت نــام  و  پایگاه هــا  بــه  ارجــاع  و  نمادیــن 
ســوی مدیران از روزگذشــته آغاز شــد و ســامانه 
نوبت دهی ما از روزگذشته برای مدیران مدارس 
فعــال شــده اســت. مــا از والدیــن دانــش اموزان 
می خواهیم که در همان روزهای اول به مدارس 

بروند و سنجش سالمت را انجام بدهند. 
او با بیان اینکه امســال پیش بینی می شــود 
۳۰۰ هزار پیش دبســتانی سنجش شود، گفت: 
با توجه به رویکردی که در پیشــگیری و مداخله 
به هنــگام داریــم، هرچه این آمار بیشــتر باشــد، 
برای ما بهتر است. آمار کالس اولی ها سال قبل 
یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بود و ۱۵۰ هزار نفر 

هم پیش دبستانی بودند.
او با ارائه آماری از ســنجش ســالمت ســال 
گذشــته تاکید کرد: از یک میلیون و ۶7۰ نوآموز 
بــدو ورود بــه دبســتان، ۹7 هــزار نفــر دیرآمــوز 
تشــخیص داده شــد و 7.۳ درصــد چاقــی شــدید 
و معنادار و ۱.۹ درصد الغری شــدید و ۱.۱ درصد 
موارد کوتاهی شدید قد داشتیم. همچنین ۵۳۰ 
نوآمــوز اوتیســم از نــوع آموزش پذیــر تشــخیص 

داده شد. 
طریفــی حســینی با بیان اینکــه لکنت زبان 
بــه عنــوان گــروه مســتقل در طبقه بنــدی عصبی 
قرار می گیرد گفت این آســیب هم از ســال قبل 

در گروه سنجش سالمت قرار گرفته است. 
او افــزود: این دانش آموزان دارای اختالالت 
یادگیــری  ویــژه  مراکــز  در  و  هســتند  گفتــاری 
پذیرفته می شــوند. ما سال قبل۲۸۰ هزار ارجاع 
تخصصــی داســتیم کــه از ایــن تعــداد ۹7 هــزار 
نفر دیرآموز تشــخیص داده شــدند، ۹۵۰۰ مورد 
اســتثنایی و در طــرح تلفیــق ی و فراگیــر ۲۸۰۰ 
مــوارد  ایــن  دانش آمــوز اســتثنایی داشــتیم. در 
حدود ۲۰ درصد والدین نسبت فامیلی داشتند. 
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
دانش آمــوزان  مــادر  و  پــدر  از  آمــاری  ارائــه  بــا 
استثنایی خاطرنشان کرد: در خود اظهاری انجام 
شده ۲.۵ درصد از پدران و ۳.۱ درصد از مادران 

اعالم بی سوادی کرده اند. 
بــه مشــکالت  تاکیــد  بــا  طریفــی حســینی 
کمبــود نیــروی انســانی در ســازمان اشــاره کــرد 
و افــزود: افــرادی در ســازمان بودنــد کــه ســال ها 
فعالیــت  همچنــان  و  بودنــد  شــده  بازنشســته 

می کردند.
معــاون وزیــر با بیــان اینکه ۶۱ هــزار نوآموز 
اتبــاع  ســایر  نفــر   ۱۶۹۰ و  افغانســتانی  اتبــاع 
سنجش شدند، افزود: سال گذشته ۶۰ هزار نفر 
از نوآمــوزان اتبــاع تحت پوشــش طرح ســنجش 
طــرح  در  بــود.  رایــگان  اکثــرا  کــه  گرفتنــد  قــرار 
ســنجش ۵ درصــد نوآموزان به صــورت رایگان و 
۱۰ درصــد بــه صــورت نیم بها تحت پوشــش قرار 
می گیرنــد ضمن اینکه ۲۳ هزار نوآموز عشــایری 

نیز تحت پوشش رایگان سنجش هستند.
پــرورش  و  آمــوزش  راهبــرد  مهم تریــن  او 
و  دانســت  فرابخشــی  و  تعاملــی  را  اســتثنایی 
گفت: کمیته ای در این راســتا تشــکیل داده ایم و 
تعامل خوبی با وزارت بهداشــت داریم و در این 
زمینــه تفاهــم نامه ای هــم منعقــد خواهیم کرد. 
امســال ۱۱۵۰ میلیــارد تومــان بودجــه بــرای طرح 
»بــاغ« دریافت کرده ایم که همان بســته امنیت 
غذایــی اســت. ضمــن اینکــه بحث تغذیــه رایگان 
دانــش آمــوزان حدود ۱۰ ســال متوقف شــده بود 
و امســال احیــاء خواهــد شــد و دانــش آمــوزان 
اســتثنایی در اولویــت دسترســی بــه بســته های 

امنیت غذایی قرار می گیرند.

بنابــر اعــالم مدیــرکل دفتر اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرســازی، کد رهگیری هایی که از 
ابتدای سال 1۴01 صادر شده می توانند برای وام 

ودیعه امسال ثبت نام کنند.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، پروانــه 
اصالنی درباره وام ودیعه مســکن در ســال ۱۴۰۱ 
خاطرنشــان کــرد: وام ودیعــه مســکن که امســال 
مطرح شــده ارتباطی با مبالغ و منابعی که ســال 
گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود نداشته 
و اعتبــارات آن از محــل منابــع تســهیالت بانکــی 
کــه بانــک مرکــزی باید به بخش مســکن بپردازد، 

دیده شده است.
وی افــزود: مبلــغ این وام به میزان ۴۰ هزار 
میلیــارد تومــان از منابعــی تخصیــص یافتــه کــه 
سیســتم بانکــی موظــف اســت در ســال ۱۴۰۱ بــه 
بخــش مســکن بپردازد تــا برای تســهیالت ودیعه 

مسکن پرداخت شود.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی تاکید کرد: کســانی که ســال گذشــته 
ایــن وام را دریافــت کرده انــد، امســال در اولویت 

دریافت وام قرار ندارند.
از  کــه  رهگیری هایــی  کــد  داد:  ادامــه  وی 
ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده می توانند برای وام 
ودیعــه امســال ثبت نــام کنند و حتی کســانی که 
اســفند مــاه ســال گذشــته کــد رهگیــری دریافت 
کرده انــد، فقــط در صورتــی کــه اســفند ماه ســال 
جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن ها صادر 
بــرای تســهیالت  ثبــت درخواســت  امــکان  شــود 

ودیعــه مســکن را در ســامانه دارنــد و در همــان 
زمان امکان دریافت تسهیالت را خواهند داشت.

1۷0 هزار مستأجر درخواست 
وام ودیعه مسکن داده اند

اصالنــی تعــداد ثبت نام کننــدگان وام ودیعه 
مسکن را بالغ بر ۱7۰ هزار نفر تاکنون اعالم کرد 
و گفــت: ســقف ایــن ودیعــه با توجه به هر شــهر 
و اســتانی متفاوت بوده و در رقم های ۱۰۰، 7۰ و 

۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ارسال نشدن پیامک به 
 متقاضیان نهضت ملی مسکن
به معنای تأییدنشدن نیست

راه  وزارت  اقتصــاد مســکن  دفتــر  مدیــرکل 
و شهرســازی دربــاره ارســال نشــدن پیامــک بــه 
متقاضیــان مســکن نهضــت ملــی مســکن اظهــار 
بــرای متقاضیــان و  پیامــک  تــا کنــون  اگــر  کــرد: 
ارســال  مســکن  ملــی  نهضــت  ثبت نام کننــدگان 
نشــده بــه این معناســت کــه هنوز زمین مســکن 
آن هــا تأمیــن نشــده و تعــداد متقاضیــان در آن 
شــهر و اســتان زیاد است و ظرف زمانی بیشتری 

را برای بررسی نیاز دارند.
زمیــن  اینکــه  محــض  بــه  لــذا  افــزود:  وی 
متقاضــی تأمیــن شــود، پیامــک برای آن هــا صادر 
می شــود و ارســال نشــدن پیامک برای متقاضیان 
صرفاً به معنای تأییدنشــدن شرایط آن ها نیست 

بلکه به معنای آن است که زمین مورد نظر هنوز 
برای آن ها تخصیص نیافته است.

در  ثبت نام کننــدگان  کــرد:  خاطرنشــان  اصالنــی 
طرح نهضت ملی مســکن می توانند با وارد کردن 
کــد رهگیــری و کــد ملی خــود در ســامانه نهضت 
ملــی مســکن وضــع تأییــد یا تأییدنشــدن شــرایط 

خود را مشاهده کنند.

اعطای مسکن به خانوارهای 
باالی ۳ فرزند به کجا رسید

مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی همچنیــن دربــاره تســهیالت مســکن 

بــرای خانواده هــای دارای ۳ فرزند بــه باال، گفت: 
جلســات آئین نامه اجرایی اســتفاده از تسهیالت 
مســکن بــرای ســه فرزنــد بــه بــاال در کمیســیون 
کــه  شــد  تأییــد  آن  کلیــات  و  برگــزار  زیربنایــی 
امیدواریــم برخــی مــوارد باقی مانده نیــز به زودی 

در کمیسیون های فرعی نهایی شود.

 کسری نقدینگی
در تأمین  اجتماعی

مدیــر عامل ســازمان تأمین اجتماعی با اشــاره به 
اینکه با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستیم، گفت 
کــه در دولــت قبــل و ســال گذشــته ۲0 هــزار میلیــارد 

تومان از بانک وام گرفته شده است.
میرهاشم موسوی در گفت وگو با مهر، در خصوص 
کسری تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان 
و مطالبــات بیمه شــدگان گفــت: در حــال حاضر کســری 
تعهــدی نداریــم و اینکه عنوان می شــود تأمین اجتماعی 

وضع بحرانی دارد، در واقعیت این گونه نیست.
وی ادامــه داد: البتــه ضریــب پشــتیبانی مــا پاییــن 
آمــده اســت امــا ماننــد صندوق هــای دیگــر نیســتیم کــه 
بگوییــم ضریب پشــتیبانی ما زیر یک اســت. هم اکنون 
ایــن ضریــب در تأمیــن اجتماعی ۴.۲ اســت که به دلیل 
تغییــر و تحــول جمعیتــی و اوضــاع کســب و کار ایجــاد 
شــده و بایــد بــا توســعه پوشــش بیمــه ای و بهــره وری 

دارایی ها، منابع خود را افزایش دهیم.
تعهــدی  کســری  بــا  مجمــوع  در  افــزود:  موســوی 
مواجه نیســتیم اما با کســری نقدینگی روبرو هســتیم. 
ایــن کســری به دلیــل بدهی دولــت و کارفرمایان بخش 
خصوصــی بــه وجود آمده کــه در حال رایزنی و تعامل با 
آنها هســتیم تا بتوانیم هر ماه مســتمری بازنشســتگان 
را پرداخــت کنیــم. در مجمــوع در پرداخــت مســتمری 
بازنشســتگان، مشــکلی نداریــم امــا در برخــی تعهــدات 

مشکل نقدینگی داریم مانند تعهدات درمانی.
مدیر عامل ســازمان تأمیــن اجتماعی تصریح کرد: 
براساس تالش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته تا به 
امــروز حتــی یک ســاعت و یک روز حقوق بازنشســتگان 

ما عقب نیفتاده است.
موســوی در خصــوص اخــذ وام از بانــک رفــاه برای 
بــه  تعهــدات  ســایر  و  بازنشســتگان  حقــوق  پرداخــت 
بیمه شــدگان اظهــار کــرد: در دوره جدیــد خیلــی تــالش 
کردیــم بــه ســراغ وام نرویــم. در دولت قبلی و در ســال 
گذشــته از بانــک رفــاه بالــغ بــر ۲۰ هــزار میلیــارد تومان 
وام گرفتــه شــد. تــا پایان ســال تقریباً جلوی اســتقراض 
از بانــک را گرفتیــم و توانســتیم بــه جــز ۳ هــزار میلیارد 
تومان طی یکی دو ماه اول که سازمان را تحویل گرفتیم 
دیگر ریالی از بانک دریافت نکنیم. وی ادامه داد: تأکید 
بر این اســت که با روش های دیگر منابع خود را تأمین 
کنیــم و بــه ســمت اســتقراض از بانک نرویــم اما بعضی 
وقت هــا اگــر اقتضــای کار ایــن باشــد کــه مجبور باشــیم 
بنــا بــه شــرایط وام بگیریــم، ایــن هم یکــی از روش های 
تأمین مالی اســت. وام گرفتن از ســر نداری نیســت. ما 

بزرگترین طلبکاری هستیم که بدهکار هم هست.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی: سنجش سالمت ۵ درصد دانش آموزان 
مناطق محروم رایگان است

حل مشکل ضمانت بانکی صاحبان مشاغل خانگی

بخشنامه افزایش 10 درصدیِ دستمزدِ کارگران دولت اصالح شد

وام ودیعه مسکن فقط به قراردادهای اجاره از اول امسال 
داده می شود

وحیدی، عضو کمیسیون 
آموزش مجلس: آیین نامه 

اجرایی الیحه رتبه بندی 
معلمان با تغییرات جدی 

مواجه شده است
یک عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی گفــت کــه آیین نامــه اجرایــی الیحــه 
رتبه بنــدی معلمــان در دولــت با تغییرات جــدی مواجه 

شده است.
بــه گزارش ایســنا، محمد وحیدی در جلســه علنی 
روزگذشته )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی در تذکری 
گفــت: الزم اســت مجلــس بــر حســن اجــرای قوانیــن 

نظارت داشته باشد.
بنــدی  رتبــه  الیحــه  اجرایــی  آیین نامــه  داد:  توضیــح  وی  
معلمــان در دولــت با تغییرات جدی مواجه شــده که الزم 
است مجلس با تطبیق قانونی این مساله را پیگیری کند.


