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هوالرزاق

  افزایش بهره وری آب
 در اولویت برنامه های

وزارت جهاد کشاورزی
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  آب وخــاک  معاونــت  سرپرســت 
اعالم کرد: توسعه روش هایی با راندمان و بهره وری باالی 

آب در اولویت اقدامات این معاونت است.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از معاونــت آب وخــاک، »فریبرز 
عباســی« در نشســت تخصصــی طــرح ســامانه های آبیاری 
که با حضور ســربازرس و نمایندگان ســازمان بازرســی کل 
کشــور برگــزار شــد، افزود: رویکــرد وزارت جهاد کشــاورزی 
دلیــل  بــه  موضعــی  آبیــاری  نویــن  ســامانه های  توســعه 
تبخیــر کمتــر و راندمــان و بهــره وری باالتــر و در مرحله بعد 

ماشین های مکانیزه آبیاری است.
سرپرســت معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشــاورزی 
اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون هکتار از اراضی 
آبی کشــور به ســامانه های نوین آبیاری مجهز شــده اســت 
کــه اجــرای ایــن ســامانه ها اثربخشــی مطلوبــی در مصــرف 
بهینه آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید داشته است.
وی بــا تاکیــد بــر ضرورت بحــث آمــوزش در این طرح 
تصریح کرد: برنامه جامعی برای آموزش تدوین و دوره های 
بــا  بهره بــرداران  و  کارشناســان  بــرای  مختلفــی  آموزشــی 
هماهنگی مؤسســه ترویج و آموزش کشــاورزی و استفاده 
از ظرفیت مؤسسات تحقیقاتی و مراکز علمی و انجمن ها 
اجرا شده است که تأثیر بسیار خوبی در روند اجرای طرح 

گذاشته است.
عباســی بــا تاکیــد بــر این نکته کــه بحــث بهره برداری 
در حــوزه وظایــف ایــن معاونــت نیســت، افــزود: موضــوع 
تعــاون  مرکــزی  ســازمان  وظایــف  حیطــه  در  بهره بــرداری 
روســتایی اســت ولی به دلیل اهمیت موضوع و پیشگیری 
از رها نشدن بهره بردار پس از اجرای طرح، مجری طرح در 
بحث نظارت بر بهره برداری و نگهداری اقدامات نرم افزاری 
خوبی انجام داده است که تأثیر خوبی در بهره وری مصرف 

آب و افزایش تولید محصول داشته است.
وی با اشاره به فعال بودن بیش از دو هزار شرکت 
تولیدکننــده، مجــری و طراح در حوزه ســامانه های نوین 
آبیــاری گفــت: عملکرد این شــرکت ها خصوصاً در بحث 
اجرا و طراحی رصد و پایش می شود که در بعضی موارد 
منجر به تعلیق شرکت تا رفع عیوب و رضایت بهره بردار 

شده است.
سرپرســت معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشــاورزی 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت تدویــن دســتورالعمل های جدیــد در 
سامانه های نوین آبیاری گفت: ۹ مورد ضوابط و معیارهای 
فنی ســامانه ها به روزرســانی شده و هم اکنون در سازمان 
برنامه وبودجــه در دســت بررســی اســت. همچنیــن چنــد 
دستورالعمل جدید تدوین شده که در حال طی فرآیندهای 

مربوطه در ســازمان ملی استاندارد است.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بیــش از ۹۵ درصــد 
تولیــد تجهیــزات و لــوازم آبیــاری ســاخت داخــل اســت 
افــزود: مجــری طــرح بــا اســتفاده از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیــان، معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
و تفاهم نامه با وزارت دفاع بســتر الزم برای بومی ســازی 
اقالم وارداتی تجهیزات آبیاری را فراهم کرده که تاکنون 
از  pc و فیلترهــای دیســکی  در زمینــه قطره چکان هــای 

واردات بی نیاز شدیم.
عباســی با بیان اینکه کاهش ســهم اعتبارات فصل 
یــک در طــرح ســامانه های نویــن آبیــاری همــه زحمــات 
و فعالیت هــا را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد خواســتار 

افزایش اعتبارات فصل یک این طرح شد.
»امیرحســین نخعــی« ســربازرس گــروه تولیــدات 
بــا  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  کشــاورزی  و  گیاهــی 
اشــاره بــه اینکــه حساســیت الزم بــرای صرفه جویــی آب 
بیــن مــردم و حتی مســئولین وجــود ندارد گفت: شــرایط 
کشــور بــه لحــاظ منابــع آبــی بحرانــی اســت و بــا کم آبــی 
مواجــه هســتیم لیکــن در عملکــرد مســئولین در بحــث 
تخصیــص اعتبار برای روش های بهینه ســازی مصرف آب 
در تمــام بخش هــا، خصوصاً بخش مهم کشــاورزی اتفاق 

قابل توجهی رخ نداده است.
وی افــزود: در بحــث شــروع و اجــرای ســامانه های 
نویــن آبیــاری کشــور یــک تأخیــر تاریخــی وجــود دارد و 
اقدامــات انجــام شــده دو دهــه اخیــر در بحــث توســعه 
سامانه های نوین آبیاری بایستی در ۵۰ سال گذشته در 

کشور صورت می گرفت.

امــروزه بــا آخرین تحول یعنــی تمرکززدایی 
ایــن  بــه  هســتیم  مواجــه  بالکچیــن  طریــق  از 
معنــا کــه ایــن فنــاوری خواهــان غلبــه بــر تمامی 
واســط  نهادهــای  توســط  کــه  ناکارآمدی هایــی 
)پولــی، مالــی و بانک هــا( بــه وجــود آمده اســت 
زیرا اصلی ترین ویژگی بالکچین کمرنگ تر شدن 

نقش نهادهای واسط و تمرکززدایی است.
یــک کارشــناس بــازار ســرمایه با بیــان اینکه 
شــبکه های بین المللــی ماننــد ســوئیفت )انجمــن 
جهانــی ارتباطــات مالــی میــان بانکــی( در دنیا به 
صــورت متمرکز اداره می شــوند به خبرنگار پایگاه 
خبــری بــازار سرمایه)ســنا( گفت: ســرمایه گذاران 
بازارهــای  در  دارنــد  قصــد  دنیــا  در  متعــددی 
نوظهوری مانند ایران با ریسک و بازدهی باالتری 
ســرمایه گذاری کنند امــا در حال حاضر با نظارتی 
کــه از ســمت نظــام متمرکــز مالــی بین المللــی و 
نفوذپذیــری آن توســط دولت هــای بــزرگ وجــود 

دارد، ما نمی توانیم از این فضا استفاده کنیم.

این کارشــناس رمز ارز اظهار کرد: شــبکه ای 
هماننــد ســوئیفت و یــا شــبکه های مشــابهی کــه 
در دنیــا به صــورت بین المللــی در اقتصاد جهانی 
ایفــای نقــش می کننــد، بــه صــورت متمرکــز اداره 
توســط  تمرکززدایــی  در  کــه  اتفاقــی  می شــوند. 
ایــن  نقــش  کــردن  کمرنــگ  می افتــد،  بالکچیــن 
شبکه ها و نظام های پرداختی است که به صورت 

متمرکز اداره می شوند.
محمــد نظیفی دراین بــاره افزود: اصلی ترین 
ویژگــی بالکچین کمرنگ تر شــدن نقش نهادهای 
واســط و تمرکززدایــی از آنهــا اســت. نظام هــای 
اداره  غیرمتمرکــز  صــورت  بــه  کــه  پرداختــی 
می شــوند، دموکراتیک تــر هســتند و نفوذ کمتری 
را می پذیرنــد. همیــن نفــوذ کمتــر باعث می شــود 
شــاهد این باشیم که دسترسی دولت های بزرگ 
بــر کنتــرل مبادالت مالــی جهان و توســعه قدرت  

اقتصادی شان کمتر شود.
به گفته این کارشناس؛ با توجه به فعالیت 

دائم اقتصاد )هفت در ۲۴( و وجود شرکت هایی 
کــه بــه دلیــل پراکندگــی جغرافیایــی در مناطــق 
زمانــی روی کــره زمیــن، همــواره آفیس هــای آنها 
فعال اســت. سیستم های متمرکز، نمی تواند این 
اقتصــاد را ســاپورت کنــد زیــرا سیســتم متمرکــز، 
میراث قرن ها پیش است در حالی که تکنولوژی 
در بــازه بلندمــدت دچــار تغییــر و تحوالت بســیار 
و  دیجیتــال  عصــر  در  هم اکنــون  و  شــده  جــدی 

اقتصاد پلتفرمی به سر می بریم.
نوعــی  بالکچیــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فناوری اســت کــه می تواند تمرکززدایــی را از بین 
ببــرد، عنــوان کــرد: امــروز بــا آخرین تحــول یعنی 
تمرکززدایــی از طریــق بالکچیــن مواجــه هســتیم 
بــه ایــن معنــا کــه ایــن فنــاوری خواهــان غلبــه بر 
تمامی ناکارآمدی هایی که توسط نهادهای واسط 
)پولــی، مالــی و بانک هــا( بــه وجــود آمده، اســت 
زیــرا اصلی ترین ویژگی بالکچین کمرنگ تر شــدن 

نقش نهادهای واسط و تمرکز زدایی است.

نظیفــی بــا بیــان اینکــه سیســتم های مالــی 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بــه صــورت غیــر 
متمرکز اداره شــوند، گفت: تمرکز، دسترســی به 
بازارهــای بیــن المللــی را کاهش می دهــد و برای 
ایــران تحــت تحریــم  اقتصــاد کشــورهایی چــون 
آســیب زا اســت به این معنا که نهادهای واســط 
محدودیت هــای جــدی را در مبــادالت اقتصــادی 
کشــور رقــم می زننــد. وی در پاســخ به این ســوال 
کــه بالکچیــن در چه مواردی می توانــد به اقتصاد 
کشــور کمــک کنــد، گفــت: زمــان صــدور یــک کاال 
همانند طال، نفت و هر نوع صادراتی نیاز به یک 
نظــام پرداخت اســت تا بتوانــد فرآیند پرداخت را 
مدیریــت کنــد به این معنی که مبلغ مناســب آن 

را بتوان به داخل کشور برگرداند.
بــه گفتــه نظیفی؛ بر بســتر بالکچیــن و یا با 
کمــک گرفتــن از رمــز ارزها یا توکن هــای پرداخت 
می تــوان بیــن مجموعه ای از کشــورها کــه منافع، 
دارنــد،  مشــترک  پرداختــی  سیســتم  یــا  و  بــازار 

توکن هایــی را بــه وجود آورد تا مبــادالت خارج از 
نظام پرداختی بین بانک ها، انجام شود.

وی عنــوان کــرد: بــه طــور کلــی ایــن فناوری 
البتــه  می کنــد.  بــاز  مبــادالت  در  را  مــا  دســت 
نیســت.  بــاز  ابــد  تــا  و  پنجــره فرصــت همیشــه 
تکنولــوژی،  رشــد  بــا  مــی رود  انتظــار  بنابرایــن، 
شــاهد پیشرفت های بســیاری در حوزه ها مالی و 
بین المللی باشــیم. این کارشــناس بازار ســرمایه 
فضــای  در  خوبــی  بســیار  فرصــت  داد:  توضیــح 
رمزارزها و حوزه ی تکنولوژی بالکچین ایجاد شده 
اســت تا بتوان مبادالت بین المللی را تســهیل و 

تسریع و هزینه ها را کاهش داد.
نظیفــی با تاکید به اینکه این بســتر، کاهش 
هزینه ها را به دنبال دارد، گفت: با توجه به اینکه 
اغلــب پرداخت هــا از طریق نهادهای واســط انجام 
می شود، با گسترش این بستر، از نهادهای واسط 
عبــور کــرده و با کاهش هزینه، دسترســی ها برای 

منابع مالی جدید افزایش می یابد.

انتظار می رود افزایش اســتفاده از الیاف 
پلی آمید و پالســتیک های پلی آمید در صنعت 
خودرو به طور موثر رشد بازار را تا سال 2032 

هدایت کند.
ارزش بــازار جهانــی پلــی آمیــد بــه ۲۹.71 
میلیــارد دالر آمریــکا رســیده و تخمیــن زده مــی 
شــود تــا پایــان ســال ۲۰3۲ بــه ۴۲.۲۹ میلیارد 
دالر افزایــش یابــد و ســاالنه میــزان مصرف این 
مواد طی ســالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰3۲ متوســط 3.6 
درصــد افزایــش یابــد. ایــن پیــش بینــی حاصــل 
نظرســنجی صنعتــی در مــورد بــازار پلــی آمیــد 
است که توسط مرکز تحقیقات بازار و اطالعات 

رقابتی  Fact.MR صورت گرفته است.
براســاس این نظر ســنجی، افزایش تقاضا 
برای وســایل نقلیه ســبک وزن اســتفاده از پلی 

آمیدهــا را در صنعــت خــودرو افزایــش داده و 
پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن رونــد طــی دهه 
پیــش رو تثبیــت شــود. همچنیــن انتظــار مــی 
فرصت هــای  پایــداری  بــر  تمرکــز  افزایــش  رود 
جدیــدی را بــرای فروش پلی آمیدهای مبتنی بر 
محیــط زیســت نیز فراهــم کند. تحلیــل داده ها 
ایــن پیــش بینــی را تقویت کرده اســت که روند 
صنعتــی شــدن و شهرنشــینی به دلیــل افزایش 
فعالیت هــای ســاخت و ســاز بــه نفــع پتانســیل 

رشد بازار پلی آمید باشد.
طبق گزارش منتشــر شده، انتظار می رود 
تولیدکننــدگان پلــی آمیــد ظرفیــت تولیــد خــود 
را بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای بــاالی چندیــن 
بخــش صنعتی افزایش دهنــد. همچنین تامین 
کننــدگان پلــی آمیــد ســرمایه گذاری خــود را در 

بخــش تحقیقاتی افزایش دهند تا توســعه پلی 
آمیدهــای تخصصــی و پلــی آمیدهــای مبتنی بر 
محیــط زیســت را افزایــش دهنــد زیــرا انتظــار 
دارند در ســال های آینده شــاهد تقاضای باالیی 

باشند.
افزایــش فــروش وســایل نقلیــه طــی چنــد 
ســال گذشــته و از زمــان ظهــور وســایل نقلیــه 
الکتریکــی ســبب شــده، جهــان شــاهد افزایــش 
چشــمگیر تقاضا برای وســایل نقلیه سبک وزن 
باشــد. بــه منظــور ایجــاد وســایل نقلیــه ســبک 
وزن، ســازندگان خودرو نیز شــروع به اســتفاده 
ســنگین  فلــزات  جــای  بــه  مصنوعــی  مــواد  از 
کردنــد تــا وزن خــود را بــدون بــه خطــر انداختن 

یکپارچگی ساختار کاهش دهند.
بیــن  در  محبوبــی  انتخــاب  آمیدهــا  پلــی 

و مقاومــت  زیــرا دوام  خودروســازان هســتند، 
باالیــی در برابــر ســایش دارنــد کــه از خــواص 
اســت.  نقلیــه  وســایل  ســاخت  بــرای  مطلــوب 
پیش بینــی می شــود کــه فــروش رزین هــای پلی 
پالســتیک های  و  ویــژه  پلی آمیدهــای  آمیــد، 
پلی آمیــد عمدتــاً بــا افزایــش تقاضــا در صنعــت 

خودرو در دوره پیش بینی انجام شود.

هزینه پایین تولید و استفاده 
زیاد در الکترونیک

پلــی آمیدها با هزینه کم تولید می شــوند 
و همیــن امــر آنهــا را بــه انتخابــی مطلــوب برای 
کاربردهای مختلف تبدیل می کند. پلی آمیدها 
همچنیــن دارای مقاومــت شــیمیایی و حرارتــی 

باالیی هســتند و انتظار می رود که اســتفاده از 
آنها در صنایع الکترونیک نیز گسترش یابد.

قطعــات  در  آمیدهــا  پلــی  آســان  ادغــام 
پلــی  آنهــا،  فشــرده  ماهیــت  و  الکترونیکــی 
آمیدها را به مواد بســیار مناســبی برای صنعت 
الکترونیــک تبدیــل می کند و انتظار می رود که 
بــا افزایــش تقاضا بــرای قطعات و دســتگاه های 
الکترونیکــی، مصــرف پلــی آمید تا ســال ۲۰3۲ 

افزایش یابد.
تواننــد  مــی  آمیــد  پلــی  کننــدگان  تولیــد 
اســتراتژی های مختلفی را بــرای افزایش حضور 
خود در بازارهای جهانی به کار گیرند. بازار پلی 
آمید تا حد زیادی گسســته اســت و فرصت های 
کافــی را بــرای تــازه واردان و همچنیــن بازیگران 

تثبیت شده بازار فراهم می کند.

مدیــر امور حقوقی شــورای عالــی مناطق  آزاد 
و ویــژه اقتصــادی بــا اعالم اینکه اســناد بخشــی از 
اراضــی مناطــق آزاد که در اختیار اشــخاص حقیقی 
برگشــت،  آن  بــه  و  شــد  باطــل  بــود،  حقوقــی  و 
گفت: صدور ســند تک برگ برای "کیش" به اتمام 
رســیده و احتماال تا پایان ســال برای تمامی اراضی 

مناطق آزاد، این سند صادر خواهد شد.
ســعیدمحمد-دبیر  اخیــرا  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- در اظهاراتی 
اعالم کرد که جهت صدور سند تک برگ در مناطق 
آزاد اقدام شده است، وی این را هم گفت که طی 
اقدامــات حقوقــی و قضایــی، بخشــی از زمین هایی 
کــه طــی ســال های گذشــته در قالــب قراردادهــای 
مبهم واگذار شــده بود، به نفع مناطق آزاد برگشــته 
اســت کــه ارزش آن بــه حــدود ۸3 هــزار میلیــارد 

تومان می رسد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر از جریان صدور 
ســند بــرای اراضــی مناطــق آزاد، طــی گفت وگویی با 
تقنیــن  و  امــور حقوقــی  پوراحمدی-مدیــر  محســن 
دبیرخانه شورای عالی مناطق  آزاد و ویژه اقتصادی- 
ابعاد حقوقی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق مــاده ۲۴ قانــون 
چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجاری و صنعتی، نحوه 
اســتفاده از زمیــن، منابــع ملــی و ترتیــب فــروش و 
اجــاره آن در محــدوده هــر منطقــه کــه در اختیــار و 
مالکیت دولت قرار دارد، تعیین شده است، گفت: 

آئین نامه مربوطه تاکید دارد وقتی محدوده منطقه 
آزاد مشــخص شــد بایــد بــرای اراضــی آن نیز به نام 
ســازمان منطقــه  آزاد بــه نمایندگــی از دولت، ســند 
صــادر شــود، بــه عبارتــی طبــق مــاده ۵ آئین نامــه، 
کلیه حقوق مربوط به اراضی مشــمول قانون زمین 
شــهری، قانون ملی شــدن جنگل ها و مراتع کشــور 
و اراضــی مســتحدثات و ســاحلی از طریــق ســازمان 
اعمــال می شــود. بــه اســتناد مــاده 6 آئین نامــه نیــز 
اســناد مالکیت توســط سازمان ثبت اسناد و امالک 
ســازمان  نــام  بــه  دولــت  از  نمایندگــی  بــه  کشــور 

مناطق آزاد، تنفیذ و اخبار می شود.
عالــی  شــورای  در  مســئول  مقــام  ایــن 
مناطــق آزاد، بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه موقعیت 
مناطــق آزاد، یکســری تصرفــات قبــل از ایجــاد این 
مناطق و یا در زمان راه اندازی آن و قبل از اجرای 
طرح های توســعه ایی، توســط برخی افراد سودجو 
و فرصــت طلــب صــورت می گیرد و ادعــای مالکیت 
می کنند، افزود: از این جهت دولت برای ممانعت 
از چنین سواســتفاده هایی، اسناد مالکیت اراضی 
را صــادر و در اختیــار ســازمان منطقــه آزاد قــرار 

می دهد.
بــا اختیــار  نیــز  ایــن ســازمان  ادامــه داد:  وی 

قانونــی و بــه نمایندگــی از دولــت،  طبــق آئین نامــه 
اجرایــی نحــوه اســتفاده از زمیــن و منابــع ملــی در 
مناطــق آزاد و همچنیــن دســتورالعمل مربوطــه، بــه 
منظــور توســعه اقتصــادی و ایجــاد بســتر مناســب 
فضــای کســب و کار، نســبت بــه واگــذاری زمیــن به 
ســرمایه گذاران، تولیدکننــدگان و کســانی کــه قصد 
فعالیــت اقتصــادی دارنــد، اقدام می کنــد. عواید آن 
هــم مطابــق بودجــه مصــوب هیــات وزیــران صــرف 

تامین زیر ساخت منطقه می شود.
تا همین چند سال پیش برخی مناطق حتی دفتر 

ثبت هم نداشت
پوراحمدی با اشاره به اینکه فرایند صدور سند 
از گذشــته به صورت ســنتی انجام می شد و حتی تا 
حــدود پنــج ســال پیــش در بعضــی از مناطــق اصــال 
دفتــر ثبــت نبــود، توضیــح داد: امــا وقتی کــه قانون 
مــاه 13۹3  ) کاداســتر( در بهمــن  جامــع حدنــگار 
مصــوب و اجرایــی شــد و اراضــی در ســامانه جامــع 
کاداســت قرار گرفت، ســازمان مناطــق آزاد نیز خود 
از این قاعده مستثنی ندانست و از طریق دبیرخانه 
شــورای عالی، تفاهم نامه همکاری با ســازمان ثبت 
اســناد و امالک کشــور منعقد کرد و تا حدودی کار 
جلــو رفــت، ولــی بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد و 

انجــام مذاکــرات، در اولیــن اقــدام، تفاهم نامــه ای 
کامل تــر بیــن دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد 
و ســازمان ثبــت اســناد و امــالک منعقــد و وارد فــاز 
عملیاتــی شــد، از ایــن رو کارگروهــی بــرای پیگیــری 
موضــوع در مرکــز و اســتان تشــکیل و بــا  تعامــل با 
ســازمان ثبت نســبت به نقشــه برداری و شناسایی 
اموال و اسناد در سامانه جامع کاداستر اقدام شد.
اسناد بخشی از زمین ها باطل و به مناطق آزاد 

برگشت
بــه گفتــه وی بخش عمــده ای از این اراضی در 
اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و عمومی 
غیر دولتی و خصوصی بود که اسناد آنها باطل و به 
نام دولت به نمایندگی سازمان منطقه آزاد منتقل 
و برای آنها سند صادر شد. با این اقدام عمال اموال 
و دارایــی ســازمان های منطقــه آزاد و دولــت جمــع 
آوری، شناســایی و در شــرف شناســنامه دار شــدن 

هستند.
کیش تمام شد، در قشم اختالف شدید است

پوراحمــدی بــا بیــان اینکــه در اقدامــات اولیه، 
ســند تک برگ برای منطقه آزاد کیش صادر شــد و 
سایر مناطق از جمله اروند و ارس نیز در حال طی 
فرایند صدور ســند تک برگ هســتند که در مناطق 

دیگر هم انجام خواهد شــد، گفت: در منطقه آزاد 
قشــم ، اختالف شــدیدی در اراضی وجود داشــت از 
جمله اراضی رفســنجان که برخی اســناد آنها بدون 
ســیر مراحــل قانونــی صــادر و فاقــد هرگونــه حدود 
اربعــه و دارای متعارضیــن و متصرفیــن غیــر قانونی 
بودنــد، برخــی افــراد در آنجــا مدعــی بودنــد کــه در 
اراضــی مربوطــه ســبقه مالکیت دارنــد، ولی با طرح 
کاداست، حتی آنها باید مدارک و مستندات خود را 
ارائه دهند و اگر منطبق با واقعیت باشــد برایشــان 
ســند صادر خواهد شــد، در غیر این صورت به نام 
دولــت و بــه نمایندگــی ســازمان منطقه آزاد اســناد 

تک برگ سند صادر می شود.
در مناطق جدید قبل از واگذاری، سند تک برگ 

صادر خواهد شد
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم تــا پایــان ســال 
بــرگ شــوند،  تــک  تمامــی مناطــق آزاد دارای ســند 
کــه در هشــت  این گونــه پیش بینــی شــده  گفــت: 
منطقــه آزاد جدیــدی کــه در آســتانه تاســیس قــرار 
دارنــد نیــز قبــل از واگــذاری، ســند تــک بــرگ بــرای 
اراضی صادر شود. در این حالت کل واگذاری ها در 
ســامانه جامــع کاداســتر هدف گــذاری و طرح جامع 
مناطق نیز برمبنای نقشه توپوگرافی ضبط و ثبت و 

در سامانه  طراحی و مصوب می شود؛ از این طریق 
می تــوان بــه صراحــت گفــت واگذاری حتــی یک متر 

زمین نیز قابل رصد خواهد شد.
شرط واگذاری؛ اگر تعهدات را انجام ندهند 

قرارداد فسخ می شود
مدیــر امــور حقوقــی و تقنیــن شــورای عالــی 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی، در مــورد شــرایط 
صــدور اســناد تــک بــرگ نیــز توضیــح داد: اراضــی 
داخــل محــدوده منطقــه، اراضی دولتــی در اختیار 
ســازمان های مناطــق  اســت و بــه عنــوان امــوال و 
دارایی  ســازمان منطقه محســوب نمی شــود بلکه 
واگذاری آنها در قالب طرح های توســعه و عمرانی 
از طریــق ســازمان منطقــه صــورت می گیرد. شــرط 
انتقــال اســناد مالکیــت اراضــی واگــذار شــده برای 
ســرمایه گذاری، تحقق ســرمایه گذاری است و پس 
از اجــرای طــرح برابــر زمانبنــدی معیــن و صــدور 
پایــان کار و صــدور مجــوز بهره بــرداری، ســازمان 
و  تفکیــک  را  شــده  واگــذار  اراضــی  آزاد،  منطقــه 
قطعه بنــدی کــرده و متناســب بــا طــرح مــد نظــر 
برای ســرمایه گذاری که می تواند تجاری، خدماتی، 
گردشــگری و... باشــد، جهت صدور اســناد رســمی 
تک برگ  به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان 
معرفــی می کنــد. چنانچــه در زمانبنــدی منــدرج در 
تعهدات قراردادی ، طرف مدعی ســرمایه گذاری به 
تعهــدات خــود عمل نکنــد، قرارداد فســخ و اراضی 

واگذار شده، مسترد خواهد شد.

تالش برای تولید خودروهای سبک وزن با استفاده از پلی آمیدها

جزئیات صدور سند تک برگ در مناطق  آزاد
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رکورد تاریخی ساخت 
نیروگاه در سال اول دولت 

مردمی شکسته می شود
دولــتمردمیباســاخت6هــزارمگاواتنیروگاه
درسالاولرکوردتاریخیافزایشظرفیتتولیدبرق
درکشــورکــهســال89بــهثبترســیدهبــودرا،1065

مگاواتافزایشداد.
فــارس، عملکــرد ســاخت  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
واحدهــای نیروگاهــی در کشــور به عنــوان یکی از ارکان 
مهمتریــن  از  یکــی  اخیــر  ســال های  طــول  در  توســعه 
شــاخص های عملکــرد زیرســاختی دولت هــا به حســاب 

می آید.
موضوعی که در ســال های اخیر در دولت گذشــته 
زمینــه ایجــاد یــک ناترازی گســترده و محدودیت شــدید 
بــا وجــود افزایــش چشــمگیر ظرفیــت  را فراهــم کــرد. 
تولیــد بــرق کشــور در طــول 40 ســال گذشــته، دقــت 
بیشــتر در ارتبــاط بــا آمــار تفضیلــی صنعت برق کشــور 
مشــخص می کنــد، در طــول ســال های اخیــر و دولــت 
یازدهم و دوازدهم، شــاهد کاهش ظرفیت نصب شــده 

نیروگاه های کشور در هر سال بوده ایم.

مروریبرآمارافزایشظرفیت
نیروگاهی

تفضیلــی  آمارنامــه  در  موجــود  آمــار  اســتناد  بــه 
صنعــت بــرق ایــران، رکــورد بیشــترین ظرفیــت اســمی 
نصب شده نیروگاه های کشور در طول یکسال تا پیش 
از ســال 1400 در ســال 1389 بــا اضافــه شــدن 4935 
مــگاوات بــه شــبکه بــرق اختصــاص دارد. ایــن در حالــی 
اســت کــه کمتریــن ظرفیت اســمی نصب شــده در طول 
ده سال اخیر نیز با اضافه شدن 943 مگاوات در سال 

94 ثبت شده است.
بر این اســاس به طور میانگین طی 4 ســال دولت 
دوازدهــم، بــه طــور میانگیــن تنهــا 2007 مــگاوات بــه 

ظرفیت شبکه برق کشور اضافه شده است.
بــا توجــه بــه آمــار یــاد شــده، ظرفیــت شــبکه بــرق 
کشــور در حــال حاضــر پاســخگوی کل نیــاز مشــترکان 
کشــور نیســت. در ایــن راســتا ســال گذشــته 15 هــزار 
مــگاوات ناتــرازی در تولیــد و مصرف برق به ثبت رســید 
و در صــورت ادامــه وضــع موجود این میــزان به 19 هزار 

مگاوات در طول سال جاری می رسید.

افزایش6هزارمگاواتیساخت
نیروگاهدرسالاولفعالیتدولت

مردمی
با توجه به موارد یاد شده، با روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم، ارتقــای ظرفیــت واحدهای نیروگاهی کشــور 
بــه عنوان یکــی از مهمترین راهبردهــای جبران فعالیت 
دولت گذشــته در دســتور کار قرار گرفت. برنامه دولت 
مردمــی در بخــش ارتقــای عرضــه، افزایــش 6000 هــزار 
مگاواتی ساخت واحدهای نیروگاهی بود که در قالب 3 
بخــش نیروگاه هــای حرارتی، نیروگاه هــای تجدیدپذیر و 
ارتقای توان واحدهای موجود در دستور کار قرار گرفت.
ایــن ارتقــای ظرفیــت در بــازه زمانــی باقی مانــده تا 
شــروع اوج بــار فصل زمســتان یــک اقدام بی ســابقه در 
صنعــت بــرق تلقــی می شــود و رکــوردی جهانــی در ایــن 
حوزه به حســاب می آید. به نحوی که  زمان ســاخت یکی 
از واحدهــای نیروگاهــی در اســتان ســمنان بــه رکــورد 
ســاخت ســریع ترین نیــروگاه در دنیــا حملــه کــرده و تــا 

پایان تابستان به مدار تولید برق می آید.

رکوردساختنیروگاهدریکسال
شکستهمیشود

با توجه به رکود 4935 مگاواتی تولید برق در سال 
1389، افزایــش 6 هــزار مگاواتــی تولید برق در یک ســال 
می تواند رکورد ساخت نیروگاه در یک سال توسط دولت 
مردمی جابه جا نماید. مقایســه آمار ســاخت نیروگاه طی 
یــک ســال ابتدایــی دولت ســیزدهم با کل عملکــرد دولت 
یازدهم و دوازدهم بیانگر آن اســت که تنها در یک ســال 
دولت مردمی معادل 80 درصد کل دولت دوازدهم و 70 

درصد کل دولت یازدهم بوده است.

برنامهارتقاواحدهاینیروگاهی
باهزینهاندکوبدوننیاز

بهسوختجدید
واحدهــای  ارتقــای  برنامــه  بخش هــای  از  یکــی 
واحدهــای  عملیاتــی  تــوان  ارتقــای  برنامــه  نیروگاهــی، 
نیروگاهــی موجــود بدون اســتفاده از ســوخت به میزان 
1113 مــگاوات اســت. برنامــه ارتقــای دانــش پایــه تــوان 
نیروگاه هــای حرارتــی بــه طــور کلی به 6 بخش تقســیم 
می شــود کــه شــامل، نصــب سیســتم خنــک کاری هوای 
ورودی توربیــن گازی بــه روش مدیــا، نصــب سیســتم 
خنــک کاری هــوای ورودی توربیــن گازی بــه روش تراکم 
مرطوب، ارتقای واحدهای گازی به شیوه CT60 و نظایر 
 ،maptun +EMS آن، ارتقــای واحدهــای گازی به شــیوه
ارتقای واحدهای گازی به شــیوه IGV+ و افزایش تولید 

بلوک سیکل HRSG است.
بر این مبنا از 1113 مگاوات برنامه ارتقایی که قرار 
اســت، تــا پیــش از تابســتان ســال 1401 در دســتور کار 
قرار گیرد، هم اکنون فرایند ارتقای هر 1113 مگاوات به 
اتمــام رســید و فرآینــد 2 مگاوات اضافــه دیگر نیز انجام 
شــد تــا میــزان ارتقــا در 9 ماهه فعالیت دولــت به 1115 

مگاوات افزایش پیدا کند.
کاهش31.5درصدیناترازیبرق

بــا توجه به جزئیات آماری فرآیند ســاخت نیروگاه 
در کشــور، ناترازی احتمالی 19 هزار مگاواتی در صورت 
تــداوم وضــع موجــود بــه 13 هــزار مــگاوات تقلیــل کرده 
و بــا وجــود افزایــش مصــرف چشــمگیر، میــزان ناتــرازی 
نســبت بــه رونــد ســال گذشــته 31.5 درصــد کاهــش را 

تجربه می کند.
در ایــن راســتا بــه نظــر می رســد، بــا دســت فرمان 
فعلی دولت، سال جاری آخرین سالی است که نگرانی 
مســئله تامیــن بــرق هســتیم و در ســال های آتــی ایــن 

مشکل به حداقل می رسد.

رشد صفر اقتصادی در 
دولت قبل با وجود ۲۷۰۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهبــابیــاناینکــهدر
هشــتســالدولــتگذشــته۲هــزارو۷00هــزارمیلیارد
توماندرکشورهزینهشد،تأکیدکرد:باوجوداینهزینه

اماشاهدرشدنزدیکبهصفراقتصادبودیم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از ســازمان برنامه 
مدیــران  جمــع  در  میرکاظمــی«  بودجــه، »سیدمســعود  و 
معاونــت فنــی و امــور زیربنایــی و تولیدی ســازمان برنامه و 
بودجــه افــزود: یکــی از مهم تریــن آســیب های کنونــی اداره 

کشور، بخشی نگری و نبود نگاه جامع به مسائل است.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد ســازمان برنامــه بایــد از 
بودجه محــور بــه برنامه محــور تغییــر کند، گفــت: اکنون 80 
درصــد وقــت و انــرژی ســازمان صرف مســائل بودجــه و 20 
درصــد هــم به برنامه ریزی اختصاص می یابــد، اما این روند 
باید معکوس شود. معاون رئیس جمهور ادامه داد: با وجود 
انــواع یارانه هــای آشــکار و پنهــان بــرای تولیــد و نیــروی کار 
ارزان چــرا بایــد نگــران واردات بــود؟ چــرا قیمــت تمام شــده 
تولید داخل توان رقابت با محصوالت خارجی را ندارد؟ چرا 
بهره وری پایین اســت؟ برای حل ریشه ای مشکالت اقتصاد 
بایــد ایــن موضوعات حل شــود. میرکاظمــی بابیان اینکه در 
هشــت ســال دولــت گذشــته 2 هــزار و 700 هــزار میلیــارد 
تومــان در کشــور هزینــه شــد، تأکید کرد: با ایــن هزینه اما 
شــاهد رشــد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری منفی، 
بهره وری منفی، تورم باال بودیم و اغلب شاخص های کالن 

اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند.
رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه اضافه کــرد: بــا وجــود 
توســعه قابل توجه زیرســاخت ها در کشــور، وضع اشــتغال 
نامناســب اســت؛ ادامه این روند برای کشور مقدور نیست 

و باید تغییر ریل درست در اقتصاد ایجاد شود.
ایجــاد  بــرای  سیاســی  فشــارهای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
طرح هــای جدیــد، گفــت: میانگیــن عمــر پروژه هــا در ســال 
گذشــته به 16,9 ســال رســید؛ یعنی کم کم باید این طرح ها 
را جــزو آثــار باســتانی بدانیــم، آیا با منابع فعلــی ادامه این 
رونــد امکان پذیر اســت؟ اگر طرح عمرانــی توجیه اقتصادی 
دارد بخــش خصوصــی باید آن را انجام دهد اگر ندارد بهتر 
اســت بودجــه ایــن بخش به بهبــود تولید و رشــد اقتصادی 

همان منطقه اختصاص یابد.
میرکاظمی با تأکید بر اینکه ســازمان برنامه و بودجه 
بایــد از بودجه زدگــی فاصلــه بگیرد، افــزود: در فصل تدوین 
برنامه هفتم توسعه قرار داریم، بسیار از خطوط این تغییر 
ریل باید در همین برنامه هفتم انجام شود و برنامه هفتم 
به جای کلی گویی باید بر حل مشکالت اصلی کشور متمرکز 

بوده و بهبود شاخص های کالن اقتصادی را تضمین کند.
به گفته وی، عملکرد برنامه های قبلی نشان می دهد 
یــا بســیاری از اهــداف محقــق نشــده یــا خــود برنامــه دچار 
نواقصــی بــوده اســت. برنامــه هفتــم با آسیب شناســی این 
برنامه ها به حل ریشه مسائل اصلی کشور خواهد پرداخت 
و در ایــن مســیر از تــوان تخصصــی همــه مجموعه هــا کمک 
خواهیــم گرفــت. معاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در 
زمــان تحویــل دولــت حتی پرداخت حقوق هم با مشــکالتی 
مواجــه بــود، گفــت: 54 هــزار میلیــارد تومان تنخــواه بانک 
مرکــزی استفاده شــده بود، بیــش از 60 هزار میلیارد تومان 
در خزانه بدون اعتبار باقی مانده بود، هر ماه سر رسید 10 
تــا 12 هــزار میلیــارد تومــان اوراق مالی می رســید، مطالبات 
اقشــار مختلــف تلنبار شــده بود، اما به لطــف خدا و تالش 
همــه بدنــه دولــت از این پیــچ با موفقیت بدون اســتقراض 

ریالی از بانک مرکزی عبور کردیم.

خبـــــــــــــــــر

حضرتآیتهللاخامنهایرهبرانقالب
اسالمیپیشازظهردیروزدردیدارسردار
بــردیمحمدافرئیسجمهورترکمنســتانو
هیئــتهمــراه،گســترشوتعمیــقهــرچه
بیشــترروابطراکامالًبهنفعهردوکشــور
دانســتندوگفتند:سیاستدولتجمهوری
اسالمیایران،گسترشروابطباکشورهای
کامــالً سیاســتی ایــن، و اســت همســایه

درستاست.

ایشــان بــا تأکید بر اینکــه الزمه عبور از 
موانــع منــوط به عزم و اراده جدی دو کشــور 
برای گســترش روابط اســت، افزودنــد: البته 
روابــط دوســتانه میــان ایــران و ترکمنســتان 
مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد 

ولی باید بر موانع فائق آمد.
انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد:  رهبــر 
بایــد کمیســیون همکاری های مشــترک میان 
دو کشــور به صــورت جــدی فعــال باشــد و بــا 

ســرانجام  بــه  توافق هــا  مســتمر،  پیگیــری 
برسند.

رئیســی  آقــای  کــه  دیــدار  ایــن  در 
رئیس جمهــور کشــورمان نیز حضور داشــت، 
آقــای ســردار بــردی محمــداف رئیس جمهــور 
ترکمنستان گفت: اولویت دولت ترکمنستان 
گســترش روابط با همسایگان است و تالش 
داریــم بــا توجه به اســناد همــکاری که امروز 
امضــاء شــد، روابــط خــوب دو کشــور را در 

حوزه هــای مختلــف به ویژه گاز، بــرق و حمل 
و نقل کاال و همچنین اجرای طرح های بزرگ 

بیش از پیش تحکیم ببخشیم.
رئیس جمهــور ترکمنســتان بــا اشــاره به 
ســی اُمین سالگرد روابط دو کشور خطاب به 
رهبر انقالب گفت: از طرف خود و همچنین 
دلیــل  بــه  جنابعالــی  از  ترکمنســتان  ملــت 
حمایت های همیشگی از تعمیق روابط ایران 

و ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

درجلســهصبــحدیــروزهیــأتدولــتکهبه
ریاســتآیتهللادکترسیدابراهیمرئیسی
برگــزارشــد،اعضــایدولــتبــاصــدورمجوز
برایاســتفادهمرکزآمــارایرانازریزدادهها
اطالعاتــی پایــگاه در موجــود اطالعــات و
سازمانامورمالیاتیکشورموافقتکردند.

بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی دولت، 
هیــأت وزیــران بــا توجه بــه ضرورت اســتفاده 
از آمــار و اطالعــات دســتگاه های اجرایی برای 
تهیــه و تدویــن برنامــه توســعه ای متــوازن و 
ارایــه  در  اجرایــی  دســتگاه های  تکلیــف  نیــز 
ریزداده هــا و اطالعــات آماری مــورد نیاز مرکز 
هزینه هــای  کاهــش  هــدف  بــا  ایــران،  آمــار 
اجــرای طرح هــای آمــاری و زمان انتشــار آنها، 

بــه مرکــز آمــار ایــران اجــازه داد از اطالعــات 
اطالعــات  پایــگاه  در  موجــود  )ریزداده هــای( 
موضــوع ماده )169( مکــرر قانون مالیات های 
مســتقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی 

مربوط استفاده کند.
هیأت وزیران در راســتای حکم مقرر در 
بنــد )و( تبصره )18( قانون بودجه ســال 1401 
کل کشــور درخصــوص ارتقــای بهــره وری در 
دســتگاه های اجرایی و دســتیابی به اهداف و 
انجــام برنامه هــای پیش بینی شــده در قانون 
ششــم توســعه، آیین نامه اجرایی این بند از 

قانون را به تصویب رساند.
الزم بــه ذکــر اســت، بــه موجب بنــد )و( 
1401 کل  بودجــه ســال  قانــون   )18( تبصــره 

ودر  وری  بهــره  ارتقــای  منظــور  بــه  و  کشــور 
دســتگاه های اجرایی و دســتیابی به اهداف و 
انجــام برنامه هــای پیش بینی شــده در قانون 
دســتگاه های  کلیــه  توســعه،  ششــم  برنامــه 
خدمــات  مدیریــت  قانــون  موضــوع  اجرایــی 
کشــوری موظفنــد تــا پایــان خــرداد مــاه ســال 
1401 برنامه هــای عملیاتی خود برای اســتقرار 
شــاخص های  ارتقــای  و  مدیریــت  چرخــه 
بهــره وری در ســتاد و واحدهــای تابعــه خــود 
را ارایــه و بــه تأییــد ســازمان تابعــه ذی ربــط 

سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.
مســتثنی  نامــه  آییــن  اجــرای  تمدیــد 
و  مذهبــی  اماکــن  کارکنــان  و  خــدام  شــدن 
مــدارس علــوم دینی موقوفــه و موقوفات عام 

غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
هیــأت وزیــران بــا توجــه به پایــان مهلت 
پنــج ســاله تمدیــد آیین نامه مســتثنی شــدن 
مســاجد،  متبرکــه،  بقــاع  کارکنــان  و  خــدام 
دینــی  علــوم  مــدارس  تکایــا،  حســینیه ها، 
موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شــمول 
وزارت  پیشــنهاد  بــا  کار،  قانــون  از  مــوادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تمدید 
آییــن نامــه مذکــور بــه مــدت 2 ســال از تاریخ 

انقضای اعتبار آن موافقت کرد.
نظــر  اعــالم  ضمــن  دولــت  ادامــه،  در 
درخصــوص تعــدادی از طرح هــای نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی، نماینــدگان خود را 

برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.

مؤسســهجهانــیصندوقهــایثــروتملــی
)Globalswf(اعــالمکــردکــهصنــدوقتوســعه
ملیایرانبا139میلیارددالرداراییهفدهمین

صندوقثروتملیبزرگجهاناست.
بــه گــزارش ایســنا، از ســال 2014 تاکنــون 
ارزیابــی دربــاره رتبه بنــدی صنــدوق توســعه ملی 
صنــدوق  جایــگاه  و  بــود  نگرفتــه  صــورت  ایــران 
در بیــن 169 صنــدوق ثــروت ملــی دنیــا،  قبــل از 
ایــن ارزیابــی رتبــه 35 را دارا بــود کــه بــه تغییــر 
آخــر 18 رتبــه مثبــت شــده اســت.جزئیات اعــالم  
صنــدوق توســعه ملی از گزارش موسســه جهانی 

صندوق های ثروت ملی در ادامه آمده است.
دارایی139میلیارددالری
صندوقتوسعهملیایران

»صنــدوق  اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
توسعه ملی ایران سرانجام از رازی پرده برداشت 
کــه رســانه های بین المللی بــرای مدتها به دنبال 
صنــدوق  گذشــته،  یکشــنبه  بودنــد.  آن  کشــف 
توســعه ملــی، از آخریــن وضعیــت ترازنامــه خود 
پــرده بــرداری کــرد و در کمــال شــگفتی بســیاری 

از کارشناســان، مجمــوع دارایی هــای خود را 139 
میلیــارد دالر، شــامل 110 میلیــارد دالر به صورت 
وام و 29 میلیــارد دالر دارایــی نقــدی اعــالم کرد. 
عددی که بر اســاس بررسی های موسسه جهانی 
صندوق هــای ثــروت ملــی، صنــدوق توســعه ملی 
ایــران را به هفدهمین صنــدوق ثروت ملی بزرگ 

جهان بدل می کند.«
ایــن  بــر  گــزارش  ایــن  دیگــر  قســمت  در 
موضــوع تاکیــد شــده کــه ایــران در حــال حاضــر 
در شــرایط دشــواری قــرار دارد و توضیــح داده 
شــده اســت که:»دولــت در تــالش اســت تــا به 
توافقات هسته ای 2015 که برای مدت کوتاهی 
باعث لغو برخی تحریم های مالی شــد بازگردد. 
بر اســاس گــزارش صندوق بیــن المللی پول، از 
زمــان خــروج ایــاالت متحــده از توافق هســته ای 
در ســال 2018، اقتصــاد ایــران کوچک تر شــده، 
نــرخ تــورم افزایــش قابــل توجهــی داشــته و بــا 
وجود رســیدن قیمت هر بشکه نفت به نقطه ی 
ســر بــه ســر حــدود 400 دالر، کســری بودجــه 

بیشتر شده است.
بــا ایــن حــال صندوق توســعه ملی، از ســال 

2011 و پس از اجرای مقررات ســختگیرانه  مالی، 
توانســته بــه بقای خود ادامــه دهد. این صندوق، 
با درس هایی که از اشــتباهات و نواقص صندوق 
ذخیــره ارزی گرفــت، بــرای دریافــت 32 درصد از 
درآمــد نفــت تا پایــان برنامه پنجم طراحی شــد و 
قــرار بــر ایــن بــود کــه از منابــع این صنــدوق برای 
جبــران کســری بودجــه اســتفاده نشــود. امــا در 
دوران شــیوع کوویــد – 19 دولــت چنــد میلیــارد 
دالری را بــرای نجــات بــورس اوراق بهــادار تهــران 
هزینــه کــرد و در ایــن راه به این موفقیت رســید. 
بــا ایــن حــال، صنــدوق توســعه ملــی بــا تکیــه بــر 
ارزش نفــت، کمــاکان بــه رونــد رو بــه رشــد خــود 

ادامه داد.«
سهتغییردررویکرد
صندوقتوسعهملی

در ایــن گــزارش بــه حضور موسســه جهانی 
همایــش  دومیــن  در  ملــی  ثــروت  صندوق هــای 
صندوق توســعه ملی که در 27 اردیبهشــت 1401 
برگــزار شــد، اشــاره و درمــورد همایــش این طــور 
توضیــح داده اســت: »از ایــن همایــش اســتقبال 

خوبی به عمل آمد. از آن زمان به بعد، تغییرات 
مهمی در رویکرد صندوق مشــاهده شــده اســت؛ 
تــا  صنــدوق  از  برداشــت  رونــد  آنکــه  نخســت 
بازپرداخــت وام هــای پرداختــی به دولــت متوقف 
شــد. دوم، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نــام و 
ماهیــت صنــدوق از »توســعه ای« بــه »ثــروت« 
تغییــر کنــد و ســوم آنکــه صندوق در نظــر دارد با 
هــدف افزایــش نــرخ بــازده و افزایــش ســرمایه ی 
شــرکت های  ســهام  در  گــذاری  ســرمایه  خــود، 

داخلی و بین المللی را آغاز کند.
البتــه ایــن اولیــن بــار نیســت کــه صنــدوق 
و  خارجــی  ســرمایه گذاری  قصــد  ملــی  توســعه 
همکاری با نهادهای بین المللی را دارد. در سال 
2019، صنــدوق توســعه ملی تفاهــم نامه هایی را 
 CDP با ســرمایه گذاران خارجی از جمله صندوق
اگزیــم  و  قزاقســتان  بایتــرک  ایتالیــا، هولدینــگ 
بانــک کــره بــه امضــاء رســاند.  ضمن اینکــه برای 
سالهای زیادی در مجمع صندوق های ثروت ملی 
SWF عضویت داشته و در سالهای 2016 و 2019 

گزارش خود ارزیابی، بر اســاس اصول ســانتیاگو 
منتشر کرده است.«

تحققاهدافصندوق
اهــداف  خــود،  گــزارش  در  مؤسســه  ایــن 
صنــدوق توســعه ملــی را قابــل تحقــق دانســته و 
تاکید کرده است: »با این حال، این بار و با توجه 
به ترازنامه ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به 
دولــت، بــه نظــر می رســد اهداف صنــدوق محقق 
خواهنــد شــد. صندوق توســعه ملی، بــا همکاری 
مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی، در حال 
انتشــار اطالعــات بیشــتری از خــود در تارنمــای 
صندوق  است تا بدین ترتیب، حاکمیت، پایداری 
و انعطــاف پذیــری خــود را بهبــود بخشــد. 10 تیــر 
1401، عملکرد و امتیازهای صندوق توســعه ملی 
در ســال 2022، در کنــار آمــار 199 صنــدوق برتر 

دیگر جهان منتشر خواهد شد.«
 دفتــر مرکــزی مؤسســه جهانــی رده بنــدی 
و  دارد  قــرار  نیویــورک  در  جهانــی  صندوق هــای 
ماهیت اصلی آن رتبه بندی و بررســی اســتراتژی 
مختلــف  کشــورهای  ملــی  ثــروت  صندوق هــای 
دنیــا بــوده و مرجع مناســبی برای ســرمایه گذاران 

محسوب می شود.

رییسبنیادمسکنانقالباسالمیبابیان
اینکهاطمینانمیدهیمپروژهنهضتملیمسکن
نیمــهدومســالتســریعشــود،توضیحاتــی در
درخصوصمتراژواحدها،نحوهتامینمالیطرح

ومیزانآوردهمتقاضیانارایهکرد.
بــه گــزارش ایســنا، اکبــر نیکزاد اظهــار کرد: 
دولــت و مجلــس عزمشــان را جــزم کرده انــد کــه 
مــردم را صاحــب خانــه کننــد. بنابرایــن در قالــب 
طرح نهضت ملی مسکن زمین رایگان، تخفیفات 
شــهرداری، نظام مهندســی و تســهیالت تا سقف 
متــراژ  پرداخــت می شــود.  تومــان  میلیــون   450
واحدهــا نیــز طبــق بررســی هایی کــه از مناطــق 
مختلف درخصوص نیاز منطقه و توان متقاضیان 
صــورت می گیــرد متفــاوت خواهــد بــود. حداقــل 
مســاحت واحدهــا 60 متــر و حداکثــر 100 متر در 

نظر گرفته شده است.

بخشاصلیآوردهدرپایان
پروژهدریافتمیشود

وی درخصــوص چگونگــی تامین منابع مالی 
پــروژه نهضــت ملی مســکن بــا ذکر مثالــی گفت: 
فرضــا اگــر واحدهــای 80 متــری ســاخته شــود و 
هزینه آن متری 6.5 میلیون تومان باشــد قیمت 
تمــام شــده 520 میلیــون تومان خواهــد بود. اگر 
تسهیالت واحد مذکور 350 میلیون تومان باشد 
متقاضــی بایــد 170 میلیــون تومــان پرداخــت کند 
اما تالش این است که حدود 100 میلیون تومان 
از ایــن مبلــغ در پایــان پــروژه دریافت شــود؛ زیرا 
ممکن است متقاضی مستاجر باشد و پول پیش 

خود را در زمان تخلیه دریافت کند.

رییــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی در 
بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا اشــاره به 
وجــود خانه هــای خالی در شــهر تهــران گفت: در 
بعضــی مناطــق بــرق حــدود 80 درصــد واحدهــا 
خامــوش اســت و کســی در آنجا ســکونت ندارد. 
این میزان خانه های ساخته شده باید به فروش 
برســد یــا اجــاره داده شــود. وزارت اقتصــاد قصــد 
دارد از واحدهــای خالــی مالیــات بگیــرد که اقدام 
جدیدی اســت و به تدریج شــکل اجرایی به خود 
می گیــرد. در غیــر ایــن صــورت بــا ادامــه وضعیت 
فعلی هرچقدر هم که خانه بسازیم مشکل بازار 

مسکن حل نمی شود.

احداثشهرجدیدفردوس
درنزدیکیپردیس

نیکــزاد کــه در یــک برنامــه رادیویــی ســخن 
می گفت با بیان اینکه اقدامات خوبی برای تامین 
مســکن در جریان اســت اظهار کــرد: وزارت راه و 
شهرســازی تالش می کند در کل کشــور و اســتان 
تهــران مســکن احداث کند. شــهر جدیــد فردوس 
در نزدیکــی پردیــس دارد طراحــی می شــود. برای 
تــردد در شــهرهای اطــراف تهــران مثــل  مســاله 
پردیس، پرند و هشتگرد نیز اقداماتی در جریان 

است.
وی درباره امتناع برخی دستگاههای دولتی 
از واگــذاری زمینهــای خــود بــه طــرح نهضت ملی 
ســازمان  و  مســتضعفان  بنیــاد  گفــت:  مســکن 
اوقــاف همــکاری خوبــی دارنــد و اعــالم آمادگــی 
کرده انــد تــا ظرفیــت زمینهــای خــود را در اختیــار 
پروژه هــا قــرار دهنــد. برخــی دیگــر از دســتگاهها 

خــود  اراضــی  گذاشــتن  اختیــار  در  درخصــوص 
مقاومــت می کننــد. بنابرایــن رییس جمهور اعالم 
کرد که برای ســاکنان واجد شــرایط دستگاههایی 
کــه زمیــن در اختیــار دارنــد خانــه ســاخته شــود. 
البتــه قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن این 
اختیــار را داده کــه در صــورت امتنــاع دســتگاهها 
از واگذاری اراضی، آنها را به تملک دولت درآورد 
ولــی معتقــدم کار بــه آنجــا نمی رســد و عزیــزان 

همکاری مورد نظر را خواهند داشت.
بــه گفته نیکزاد، ســاخت یــک میلیون واحد 
در ســاخت کار ســختی اســت امــا تجربــه نشــان 
داده کارهای ســخت در کشــور انجام شده و این 
اقــدام نیــز قطعــا به ســرانجام می رســد. اطمینان 
دارم کــه در نیمــه دوم ســال پــروژه نهضــت ملــی 

مسکن سرعت بیشتری به خود می گیرد.

متراژواحدهاینهضتمسکنچقدراست؟

دارایی139میلیارددالریصندوقتوسعهملی

موافقتدولتبااستفادهمرکزآمارازاطالعاتموجود
درپایگاهاطالعاتیسازمانامورمالیاتیکشور

رهبرانقالباسالمی:کمیسیونهمکاریهای
مشترکایرانوترکمنستانبهصورتجدی

فعالباشد
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم الهـام السـادات مصطفـی زاده بوکالـت از آقـای مازیـار کیـا بموجـب وکالتنامـه رسـمی 
شـماره ۱۴۰۱۲۲۰۲۷۲۷۳۵۹۲۵ مـورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ مرکـز وکال و کارشناسـان رسـمی و 
مشـاوران خانـواده قـوه قضائیـه تهـران کـه اعـالم گردیـده اسـت بـا تسـلیم تقاضـا وارده بـه 
شـماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۲۵۰۰۵۹۷۲ مـورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ منضـم بـه دو ۲ بـرگ استشـهادیه 
جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طـی شـماره ۶۲۴۵۲ب بـا شناسـه 
۱۴۰۱۰۲۱۵۵۲۵۸۰۰۰۰۷۴ و رمز تصدیق ۸۰۹۵۰۷ توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 
۱۸۳ حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان 
مسکونی نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ۵۸۵۶۳ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی، مفروز و 
مجزا شده از ۲۳۴۲ فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۳ در طبقه ۱ و واقع در بخش ۰۲ ناحیه 
۰۰ حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت ۷۴/۹ مترمربـع توضیحـات 
ملـک و باسـتثنا مقـدار ۲۰ دسـی مترمربـع مسـاحت هواکـش محـاط در آن مشـخصات 
منضمـات ملـک: پارکینـگ قطعـه ۵ بـه مسـاحت ۱۱/۵۲ مترمربـع واقـع در طبقـه زیرزمیـن

مشخصات مالکیت:
مالکیـت مازیـار / کیـا فرزنـد جـالل شـماره شناسـنامه ۱۰۹۰۹ تاریـخ تولـد ۱۳۵۶/۰۶/۲۱ 
صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ۰۰۶۱۷۱۷۲۱۵ بـا جـز سـهم ۶ از کل سـهم ۶ بعنـوان 

مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت قطعـی ۱۲۴۱۹۴ تاریـخ 
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۲۵۷ شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع 
دفتـر  شـماره  بـا  سـال ۹۷  سـری ب  چاپـی ۳۸۴۲۴۱  بشـماره  اصلـی  مالکیـت  سـند 

الکترونیکـی ۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۲۵۰۵۱۴۱۱ ثبـت گردیـده اسـت. محدودیـت: نـدارد
بعلـت اسـباب کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی پـالک 
موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون ثبت فقط در 
یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی میشود تا چنانچه کسی 
ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجود اصل سـند مالکیت نـزد خود را 
داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ۱۰ روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سـند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد بدیهی اسـت 
اصـل سـند مالکیـت پـس از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن 
بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمی شـود. در صـورت عدم 
وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیت پالک مرقـوم صادر و 

به متقاضی تسـلیم خواهد گردید.
غالمرضا غضنفری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

 م الف 1118۵ / شناسه آگهی 133603۷

حکاکی فقر نقدینگی روی 
دیوار عقب نشینی خریدارها

ریــزش  تــداوم  بــا  همســو  امــروز  تهــران  بــورس 
قیمت هــا در بــازار ارز و طال و عقب نشــینی خریداران، 
شــاهد فشــار فروش در اغلب نهادهــای معامالتی بود 

هر چند که از حجم های سنگین خبری نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه ۲۵ خرداد 
مــاه ۱۴۰۱ شــاخص کل قیمــت و بــازده نقــدی بــورس 
تهــران بــا کاهش ۹.۷۳۵ واحدی به یک میلیون و ۵۶۴ 
هــزار واحــد رســید. شــاخص کل هم وزن امــا با کاهش 
۹۹۹ واحــدی عــدد ۴۲۸ هــزار و ۹۳۱و احد را به نمایش 

گذاشت.
شــاخص بــازار اول امــا در حالــی بــا ۱۰۰۰۲و احــد 
کاهــش بــه رقــم یــک میلیــون و ۱۸۵ هــزار واحد دســت 
یافت که شاخص بازار دوم با ۱۰.۷۰۶ واحد کاهش، به 

عدد ۳ میلیون و ۲۵ هزار واحد رضایت داد.
در بــورس تهــران ۵ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ســهم و 
اوراق مالی قابل معامله در ۴۳۹ هزار و ۶۴۱ نوبت داد 
و ســتد شــد که ارزشــی بالــغ بر ۳ هــزار و ۴۷۵ میلیارد 

تومان را در برداشت.
در فرابــورس نیــز شــاخص کل ایــن بــازار بــا ۱۳۲ 
واحد کاهش به رقم ۲۱ هزار و ۳۴۹ واحد دست یافت. 
در ایــن بــازار، طــی روز جاری ۲ میلیــارد و ۷۴۳ میلیون 
ســهم و اوراق مالــی قابــل معاملــه بــه ارزش بیــش از ۴ 

هزار و ۱۴ میلیارد تومان معامله شد.
اصلی تریــن نمادهــای تأثیــر گذار بر اُفت شــاخص 
کل بــورس تهــران بــه ترتیــب نمادهــای "فملی" بــا ۱۳۱۱ 
واحــد، "فــوالد" بــا ۸۱۳ واحــد و "شــپنا" بــا ۷۶۶ واحــد 
کاهــش بودند در مقابــل اما نمادهای معامالتی "مبین" 
بــا ۶۰۷ واحــد، "بفجر" بــا ۴۴۷ واحد و "وبملت" با ۲۴۵ 
واحد افزایش، باالترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل 

بورس تهران را به خود اختصاص دادند.
بــه گــزارش مهر، بورس تهران در آخرین روز کاری 
خــود در هفتــه جــاری در حالی با نماگرهایی قرمز پوش 
به کار خود پایان داد که شاهد عقب نشینی خریداران 
ســهام در اغلــب نمادهــای معامالتی بود. بجز شــاخص 
گروه هــا  ســایر  در  ســاختمانی ها  و  نیروگاهــی  گــروه 
معامالتــی متعــادل در دامنه نزولی قیمت ها و البته کم 

حجم حاکم بود.
اُفــت شــدید ارزش معامــالت  بــازار همچنیــن  در 
کــه ناشــی از فقــر نقدینگــی در گــردش بــازار اســت بــه 
خوبــی لمــس شــد. وضعیــت بازار بــه گونه ای اســت که 
رفتــار معاملــه گران به شــدت تحت تأثیــر ورود و خروج 
نقدینگــی در گروه هــای مختلف اســت و بــا کوچک ترین 

نوسانی جابجا می شود.
ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه داغ تــر شــدن روزهــای 
پــر ترافیــک مجامع ســالیانه شــرکت ها به نظر می رســد 
همچنان در شــرایطی رخوت آور و ســکون مداوم ادامه 
یابد. پیرامون بازار نیز همچنان اخبار برجامی همچنان 
بــه اخبــار تکــراری حوزه سیاســت خارجی کشــور تبدیل 
شده و حاال بسته پیشنهادی ایران به غرب برای احیای 

برجام در کانون توجه قرار گرفته است.
در بــازار ســکه و ارز نیــز سیاســت های کوتاه مدت 
بانــک مرکــزی همچنان جــواب داده و قیمت ها را نزولی 
کــرده هــر چنــد کــه در دامنــه نزولــی قیمت هــا، وجــود 

خریداران قابل تأمل است.

بهترین ارزهای دیجیتال 
ناجی تورم 

بیت کویــن اغلــب به عنــوان یــک محافــظ در برابــر تورم 
توصیف شده است و دلیل خوبی هم دارد زیرا می تواند 
ذخیــره خوبــی از ثروت حتی با ماهیت غیرواقعی خود 
باشــد امــا عــالوه بــر ایــن، هنــوز دارایی هــای رمزنگاری 
دیگــری وجــود دارند که می تواننــد در مقابله با طوفان 

تورم ایاالت متحده به افراد کمک کنند.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از کویــن، امــا چــرا 
تــورم  بــا  مقابلــه  در  می تواننــد  دیجیتــال  رمزارزهــای 
ســودمند باشــند؟ در حــال حاضر دارایی هــای رمزنگاری 
شــده بخشــی از جریــان اصلــی صنعــت مالــی هســتند. 
نقدینگــی زیــادی در بــازار رمزارزهــای دیجیتــال وجــود 
دارد بنابرایــن تبدیــل دارایی هــا بــه پــول آســان تر اســت 
همچنیــن ارزش رمزارزهــا هنــوز پتانســیل زیــادی بــرای 
رشد آینده دارد. دو دارایی رمزنگاری که ممکن است به 
جلوگیری از این امر کمک کند به نظر نویســندگان این 

مقاله پکس گلد و بیت کوین هستند.
پکس گلد )PAXG(، اســتیبل کوینی که ارزش آن 
مستقیما با قیمت طال مرتبط است. در اصل، این سکه 
با نحوه حرکت قیمت طال در بازار واقعی همراه اســت. 
در حــال حاضــر، همان طور که می دانید، هیچ پوششــی 

بهتر از طال در برابر تورم وجود ندارد.
بــا انتشــار داده هــای جدید تــورم در ایاالت متحده، 
درواقــع شــاهد افزایــش قیمــت طــال در روزهــای اخیــر 
را  امــکان  ایــن  امریکایی هــا  بــه  گلــد  پکــس  بوده ایــم. 
می دهــد کــه با خریــد دارایی هــای غیرمتمرکــز رمزنگاری 

شده، در معرض فلزات گرانبها قرار بگیرند.

اخبـــــــــــــــــار

ســهام شــرکت پیشــگامان فناوری و دانش 
و  علمــی  معــاون  بــا حضــور  )تپســی(  آرامیــس 
فنــاوری رئیس جمهوری، وزیــر اقتصاد و دارایی، 
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات و نمایندگانی 

از مجلس شورای اسالمی عرضه اولیه شد.
دولــت  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  از  نقــل  بــه 
جمهــور، ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
رییس جمهــوری در مراســم عرضــه اولیــه ســهام 
شــرکت دانش بنیان پیشــگامان فنــاوری و دانش 
آرامیس )تپســی( در فرابورس ایران با اشــاره به 
این کــه ورود شــرکت های دانش بنیــان و خالق به 
بازار ســرمایه زمینه ســاز تحول در عرصه اقتصاد 
دیجیتــال اســت، ادامــه داد: مســیری که شــرکت 
تپســی  پشــت سر گذاشــت تا به موفقیت امروز 
خــود برســد، یک تجربه منحصر بــه فرد در حوزه 
اســتارتاپ ها بــه شــمار مــی رود. مســیر پرتالطــم 
و مملــو از فــراز و نشــیبی پشــت گذاشــته شــد و 
فعــاالن زیســت بوم فنــاوری و نوآوری، مشــکالت 
متعددی را پشــت ســر گذاشــتند، چراکه فرهنگ 
دانش بنیــان یــک رویکرد نوظهور در کشــور بود و 
فرهنــگ آن جــا نیفتاده بــود. خوشــبختانه امروز 
ایــن فرهنــگ در کشــومان در حال عمومی شــدن 
اســت و جامعه به این باور می رسد که مهم ترین 
ســرمایه و دارایــی یــک کشــور، نیــروی انســانی 
جوان، دانش آموخته و خالقیت و پشــتکار نهفته 

در او است.
معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهوری، با 
بیان این که ورود شرکت های دانش بنیان و خالق 
بــه بازار ســرمایه، یک تحول فرهنگــی در اقتصاد 
کشــور اســت، عنــوان کــرد: مبنــای ارزش گــذاری 
نــوآوری،  امــروز،  و  شــده  تحــول  دســت خوش 
خالقیــت و ارزش افــزوده حاصــل شــده، اســاس 
و ســنگ بنای اثرگذاری در توســعه اقتصاد کشــور 
بــه شــمار مــی رود. شــرکت هایی کــه دارایی هــای 
فیزیکــی، تنها ســرمایه شــان بود جــای خود را در 
میــدان اقتصــاد بــه شــرکت هایی می دهنــد که از 
ســرمایه هایی چــون نیــروی انســانی، دارایی هــای 
فکــری و دیجیتــال بهــره می برند. بــه کمک چنین 
شــرکت هایی، در حــال ورود به یــک فضای جدید 

در اقتصاد هستیم.
شــرکت های  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دانش بنیان و خالق در ایجاد ارزش افزوده قابل 
توجــه و نقــش آفرینــی در تولیــد ناخالــص ملــی 
گفت: بسیاری از مواد اولیه ظرفیت هایی داشت 
کــه از آن هــا بــه طــور کامــل بهره بــرداری صــورت 
بــا ورود شــرکت های  کــه  نمی گرفــت. در حالــی 
دانش بنیــان، بســیاری از ایــن ســرمایه ها بــدون 
داخــل  در  و  خارجــی  کشــورهای  بــه  وابســتگی 
کشــور فــرآوری شــده و بــه خلــق ارزش افــزوده 
قابــل توجهــی منجر شــدند. امــا ســازوکاری برای 
در  توانمنــدی،  چنیــن  بــا  شــرکتی  ارزش گــذاری 
جملــه  از  کشــورمان  ســرمایه گذاری  ســاختار 
بانک ها، بازار سرمایه و سایر نهادهای سرمایه ای 
و  ترویــج  بــا  خوشــبختانه  امــا  نداشــت،  وجــود 
نهادینــه شــدن فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان و 
خــالق، بخــش ســرمایه ای کشــور نیز بــه ارزش و 

اهمیت این دست شرکت ها پی برده است.  
رییس جمهــوری،  فنــاوری  و  معــاون علمــی 
ورود شــرکت های دانش بنیــان بــه بــازار ســرمایه 
یــک رونــد تحــول آفریــن و ســرآغزی  را آغازگــر 
خــالق  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  ورود  بــرای 
اقتصــاد  در  جــدی  اثرگــذاری  بــه  اســتارتاپ ها  و 
کشــور دانســت و گفت: فعاالن این زیســت بوم 
هزینه هــای هنگفتــی را برای ایــن تحول فرهنگی 
و اتفــاق بــزرگ امــروز صــرف کردند.ایــن تغییــر 
بــا  رویکردهــا  و  روش هــا  در  تحــول  و  فرهنــگ 
تالش های بسیار و زحمات فراوان فعاالن زیست 
بوم فناوری، مســووالن بــورس، فرابورس، تالش 

قانــون جهــش  نماینــدگان مجلــس در تصویــب 
تولیــد دانــش بنیــان و ســایر بخش هــای اثرگــذار 

صورت گرفته است و ادامه خواهد داشت.

  حمایت از سرمایه گذاری

در دانش بنیان ها
ســید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی نیــز بــا اشــاره بــه حمایــت از تســهیل 
شــرکت های  در  ســرمایه گذاری  مســیرهای 
ســال های  در  گفــت: خوشــبختانه  دانش بنیــان 
اخیــر و بــا تالش هــای  معاونــت علمــی و فناوری 
در  توجهــی  قابــل  رشــد  جمهــوری،  ریاســت 
شــرکت های دانش بنیــان و خــالق صــورت گرفته 
اســت. الزم اســت تــا در ادامــه ایــن مســیر، بــا 
حمایت جدی از بازارســازی و سرمایه گذاری روی 
ایــن شــرکت ها، ســهم آن هــا از تولیــد ناخالــص 

داخلی افزایش پیدا کند.
خانــدوزی با اشــاره به شــکل دهی و اجرایی 
مالــی  تامیــن  ابزارهــای  و  ســازوکارها  ســازی 
شــرکت های دانش بنیــان گفــت: وزارت اقتصــاد 
مصمــم اســت کــه در دوره بلوغ کســب و کارهای 
دانش بنیان از ابزارهای تجهیز شرکت ها به ویژه 
بازارهــای ســرمایه ای، بیــش از پیــش بهــره ببــرد. 
ایــن امــر، بــا عزم جــدی معاونت علمــی و فناوری 
و وزارت اقتصــاد و دارایــی در حال پیگیری اســت 
و وجــه نمادیــن ایــن اقــدام را می توان امــروز، در 
ورود یکــی از شــرکت های دانش بنیــان موفــق بــه 

بازار سرمایه مشاهده کرد.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری 
کــرد بــا توجــه بــه حمایت هــای معاونــت علمــی و 
فناوری، کمک ها و ابزارهایی که برای تامین مالی 
شــرکت ها و دیگــر کمک هــای حاکمیتــی به کمک 
قانون جهش تولید دانش بنیان، رشــد روز افزون 

این شرکت ها تسریع شود.

کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت 
و حمایت از فعاالن این حوزه

عیســی زارع پــور وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
بــا  ایــن مراســم  از  اطالعــات در بخــش دیگــری 
اشاره به ورود یک شرکت فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال به بازار ســرمایه و آغاز مســیر تحول در 
ایــن حــوزه گفت:ایــن امر یک تحربــه جدید بود و 
کشــف قیمــا یــک اســتارتاپ فرآینــد تــازه ای بــود 
امــا راهــی کــه طــی شــد خوشــبختانه راه را بــرای 

شرکت ها گشود.
زارع پور، رویکرد دولت را حمایت از اقتصاد 
دیجیتــال دانســت و گفــت: بــا رویکــرد حمایــت 
از کســب و کارهــای دیجیتــال، کارگــروه اقتصــاد 
دیجیتال در دولت تشکیل شد و تمامی اختیارات 
هیــات وزیــران و دولــت در حمایت از این کســب 
و کارهــا به این کارگروه تفویض شــده اســت. ۱۰ 
کمیته تخصصی ذیل این کارگروه تشــکیل شــده 
است که امیدواریم با این اتفاق موانع بر سر راه 
ایــن اقتصــاد و نقــش آفرینــی در پیشــرف کشــور 

برداشته شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
خوشــبختانه بــه لحاظ نیروی انســانی نســبت به 
ســایر کشورها توانمند هستیم. با حمایت از این 
سرمایه ارزشمند و توسعه اقتصاد دیجیتال، می 
توانیــم ضمــن حــل مشــکالت کشــور و از ســر راه 
برداشــتن موانــع و مشــکالت دولت،ســهم قابــل 
توجهــی از تولیــد ناخالــص ملــی را از محــل ایــن 

شرکت ها تامین کنیم.

آغاز روند تازه ای در تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان و خالق

بــورس و  مجیــد عشــقی« رییــس ســازمان 
اوراق بهادار نیز با اشاره به در اولویت قرار داشتن 
شــرکت های دانش بنیــان در رویکــرد ایــن ســازمان 
عنوان کرد: موانع متعدد و حساسیت های ویژه ای 
بر سر راه شرکت های دانش بنیان وجود داشت که 
بررسی های بیش تری را می طلبید اما خوشبختانه 
با ورود تپســی این روند آغاز شــد و مســیر تازه ای 
در تامیــن مالــی شــرکت های دانش بنیــان و خــالق 

رقم خورد.

طــی  ایــن مســیر  نیــز  دنیــا  در  افــزود:  وی 
شــرکت های  دنیــا  شــرکت های  برتریــن  و  شــده 
دارای داریی هــای دیجیتــال هســتند و امیدواریــم 
در ســال های آینــده شــاهد تحــول به دســت این 

شرکت ها باشیم. 

 مسیر پر فراز و نشیبی 

که به مقصد منتهی شد
میــالد منشــی پــور مدیرعامل تپســی نیز در 
ایــن مراســم، ورود ایــن شــرکت فعــال در حــوزه 
اقتصــاد دیجیتــال را نــه تتهــا عرصــه یــک نمــاد 
بلکــه ورود یــک اقتصــاد جدیــد و نوآورانه به بازار 
ســرمایه دانســت و گفــت:در حالــی کــه اقتصــاد 
یــک  تــا  یافتــه  توســعه  دیجیتــال در کشــورهای 
ســوم اقتصــاد ایــن کشــورها را شــکل مــی داد، 
در کشــورمان کمتــر از پنــج درصــد از اقصاد را در 
اختیار دارد، اما با تالش شرکت های دانش بنیان 
فعــال در ایــن عرصــه، رنج هایی کــه تحمل کردند 
و مســیری که هموار شــده، امید می رود که سهم 
اقتصــاد کشــورمان از ایــن حــوزه ثــروت آفریــن و 

اشتغال زا افزایش پیدا کند.
وی بــا تاکیــد بــر این که الزم اســت که مردم 
ایــن صنعــت  ایــن شــرکت ها و  بــه  و مســئوالن 
اعتماد و از این زمینه ها حمایت کنند، ادامه داد: 
امیدواریــم تپســی نماینــده ای خــوب از صنعــت 
اقتصــاد دیجیتــال و خلق کننــده ارزش برای بازار 
سرمایه و زمینه ساز ورود سایر شرکت ها به این 

حوزه باشد.

  میزبانی از استارتاپ ها 

در فرابورس ایران
میثــم فدایــی مدیرعامــل فرابــورس ایــران با 
بیان این که میزبان نســل جدیدی از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها در این بازار هســتیم، 
ادامــه داد: در کشــف قیمــت تپســی ۴۷ صندوق 
ســرمایه گــذاری حضــور داشــتند کــه در نوع خود 
بی نظیر اســت و جمعی از مدیران و متخصصان 

ســرمایه، بــا جلســات متعدد کار کشــف قیمت و 
ارزش گــذاری را انجــام دادنــد، امــری کــه در نوع 

خود بی سابقه است.
وی بــا بیــان این کــه در تالش هســتیم تا در 
بــازار ســرمایه نقــش بیــش تــری بــه شــرکت های 
دانــش بنیــان و خــالق بدهیــم ادامــه داد: یکی از 
اولویت هــای فرابــورس ایــران، ایجــاد زمینــه برای 
ســرمایه گــذاری اســت و بــه همین خاطر، مســیر 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  حضــور  و  ایجــاد 
خطرپذیــر، بیش از پیش هموار شــده اســت. در 
فرابورس تالش می کنیم که تامین مالی جمعی، 
بــه یــک ادبیــات در شــرکت علــی دانــش بنیــان 

تبدیل شود.

 فرصتی برای هم گامی

با استانداردهای جهانی اقتصاد
مجتبــی توانگر عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلــس نیــز با اشــاره به این کــه اکنون فرصت 
بــا  کشــور  اقتصــاد  هم گامــی  بــرای  خوبــی 
اســتانداردهای روز جهانی فراهم شــده است، 
ادامه داد: تا پیش از این، امکان جذب سرمایه 
را  کــه آن کســب و کارهــا  گــذاران خطرپذیــر 
بهدبلوغ می رســاندند، فراهم نبود اما فرصتی 
مناســب برای ســرمایه گذاری و کمک به رشــد 
و توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم شده است.

وی افــزود: تــا کنــون چنــد شــرکت مبتنی 
بر دارایی های نامشــهود عرضه شــده بودند که 
دارایی نامشــهود آن ها نرم افزار بود اما ویزگی 
تپســی عالوه بر نرم افزار، مشــتریان و پلتفرم 
خاص خود را دارد که در نوع خود، یک حرکت 

رو به جلو به شمار می رود.
امــکان  امــروز  این کــه  بیــان  بــا  توانگــر، 
دارای  شــرکت های  روی  بــر  گــذاری  ســرمایه 
دارایی های نامشــهود فراهم شــده است ادامه 
 داد: ایــن امــر، مســوولیت بــورس را ســنگین

می کند که باید نظام ارزیابی و شفافیت جدی 
ایجاد شود تا ضمن جلب اعتماد مردم زمینه را 

برای رشد و رونق اقتصاد فراهم شود.

احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان با اشاره 
بــه کاهش تقاضا در برابــر عرضه ارز صادرکنندگان 
اظهــار داشــت: نــرخ دالر در ایــن روزهــا، بــا عقــب 

نشینی قابل توجهی همراه شده است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ با ابالغیه مهم بانک 
مرکــزی بــه صرافــان مبنی بر اجازه خرید اســکناس 
بــدون  و  توافقــی  قیمــت  بــه  صادرکننــدگان  ارز 
محدودیت، حجم قابل توجهی از ارز صادرکنندگان 

به شــبکه صرافی ها عرضه شــده است. به گونه ای 
که با توجه به پیشــی گرفتن عرضه بر تقاضا، نرخ 
دالر روز گذشــته حــدود ۱۲۰۰ تومــان در صرافی هــا 
کاهش یافت. از سوی دیگر، قمری وفا مدیر روابط 
عمومــی بانــک مرکــزی خبــر داد در معامــالت روز 
گذشــته، "از حــدود یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار دالر 
ارز صادرکنندگان که امروز  صرافی ها عرضه کردند، 
تنها برای ۷۰۰ هزار دالر تقاضا وجود داشت؛ یعنی 

تقاضــا ۴۰ درصــد کمتــر از عرضــه بــوده اســت.” در 
این باره دقایقی قبل احمد لواســانی رئیس ســابق 
کانون صرافان در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره 
بــه تــداوم رونــد افزایــش عرضــه در برابــر کاهــش 
تقاضا در صرافی ها اظهار داشت: در روزهای اخیر 
بــا توجــه بــه ابالغیه بانــک مرکزی، شــاهد افزایش 
حجــم قابــل توجهــی از ارز صادرکننــدگان به ســوی 
شــبکه صرافی هــا هســتیم. این در حالی اســت که 

در پــی ایــن افزایش عرضه، میانگین قیمت دالر در 
چهــار روز اخیر، روزانه بیش از ۵۰۰ تومان کاهش 
نرخ داشته است. به عبارت دیگر دالر در این مدت 
دو کانــال افــت داشــته اســت. هرچنــد بایــد یادآور 
شــد که در این شــرایط، به دلیل محدودیت ۲۰۰۰ 
دالری بــرای ســرفصل ســایر )خریــد ارز از صرافــی 
بــا کارت ملــی و بــدون مــدارک مســافرتی، درمــان، 
بــا  ارز در صرافی هــا  ...(، خروجــی  و  دانشــجویی 

محدودیت مواجه شــده اســت که این روند نیازمند 
اصالح از سوی سیاست گذار است. وی تاکید کرد: 
در صورتــی کــه ســقف ۲۰۰۰ دالری بــرای ســرفصل 
سایر با مالحظاتی افزایش پیدا کند، صرافی ها این 
امکان را دارند تا به نیاز ارزی متقاضیان در اســرع 
وقــت پاســخ دهنــد. بــه بیــان دیگــر در حــال حاضر 
صرافی هــا آمــاده عرضه ارز در ســطح قابل توجهی 

هستند.

مدیرعامــل بانک شــهر از راه انــدازی صندوق 
ســرمایه گــذاری امــالک و مســتغالت ایــن بانــک با 
ســرمایه حداقــل ۵ هزار و حداکثــر ۷ هزار میلیارد 

تومان خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر، ســید 
محمــد مهــدی احمــدی بــا اعــالم ایــن خبر، گفــت: با 
پیگیری های مجدانه همکاران بانک شهر در ماههای 
گذشته، مبنی بر اخذ موافقت اصولی صندوق امالک 
و مستغالت بانک شهر و اخذ مجوز از بانک مرکزی و 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت این مجموعه 

اثرگذار به زودی آغاز می شود.
وی تصریح کرد: اســتفاده از ظرفیت نهادها و 
ابزارهای بازار ســرمایه جهــت واگذاری بهینه امالک 

بانــک، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تحقق ســود 
از مزایــای تأســیس صنــدوق  حســابداری مناســب 
امــالک و مســتغالت بانک شــهر اســت کــه منجر به 
افزایــش منابــع درآمــدی و بهره وری ایــن نهاد مالی 

خواهد شد.
احمــدی بــا بیــان اینکــه صندوق هــای امــالک و 
مســتغالت عــالوه بــر بازدهــی مناســب، بــا ریســک 
پایینــی همــراه هســتند، ادامــه داد: منابــع درآمدی 
این صندوق ها از طریق ســازوکارهای اجاره داری و 

افزایش نرخ محقق می شود.
مدیرعامــل بانــک شــهر گفت: موضــوع رعایت 
مــاده ۱۶ و ۱۷ قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیر 
جهت ارتقاء نظام مالی کشور و نیز واگذاری امالک 

مــازاد بانــک شــهر از مهــم تریــن دســتاوردهای راه 
اندازی این صندوق است.

این گزارش می افزاید: صندوق های ســرمایه گذاری 
امــالک و مســتغالت، واحدهــای تجاری هســتند که 
به منظور کســب سود، سبدی از دارایی های مبتنی 
بــر امــالک و مســتغالت درآمــدزا را خریــد، ایجــاد 
و اداره مــی کننــد و ســود حاصــل از ســبد ســرمایه 
گذاری، میان دارندگان واحدهای صندوق توزیع می 
شــود. تشــکیل چنیــن صندوق هایــی در کشــورهای 
توســعه یافتــه با مزایــای فراوان همراه بوده اســت. 
بانــک شــهر نیز از جمله بانک های پیشــتازی اســت 
 کــه در پیــاده ســازی ایــن الگــوی موفــق پیــش قــدم

شده است.

راه اندازی صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت از سوی بانک شهر

صف خرید دالر برچیده شد

 اقتصاد دیجیتال با ورود شرکت های دانش بنیان

به بازار سرمایه متحول می شود
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تبریـز – طبقـه اول اقـدام نماینـد
مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه: ۸۲۵.۰۶۳.۰۰۰ ریال می باشد.

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه:
بودجه،  و  برنامه  سازمان  از  نیرو  رشته  در  پیمانکاری  صاحیت  گواهی  ارائه 
داشتن ظرفیت کار آزاد و گواهی صاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی

ساعت، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی:
ساعت ۰۹:۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و محل قرائت به آدرس تبریز، کوی ولیعصر، 

خیابان نظامی، اول خیابان قطران، طبقه ششم
زمـان و محـل قرائـت پاکتهـای مناقصـه )الـف، ب و ج( بـه شـرط کسـب حداقـل 
امتیـاز الزم )حداقـل 6۵( از ارزیابـی کیفـی: سـاعت ۰۹:۰۰ مورخـه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ 

طبقـه ششـم سـاختمان مرکـزی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 
و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید:

 http://Iets.mporg.ir پایگاه اطاع رسانی مناقصه
 http://www.tavanir.org.ir و سایت توانیر

 http://www.toztab.ir و سایت توزیع برق تبریز

انتشار نوبت اول : 1401/03/26 نوبت دوم : 1401/03/28

شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(

 شناسه : 1335450

ت اول(مناقصهعمومیتکمرحلهایباارزیابیکیفی
) نوب

شرکت توزیع نیروی برق تبریز)سهامی خاص(

بنیــاد  رفاهــی  تســهیالت  اداره کل  سرپرســت 
شــهید و امــور ایثارگــران در گفت وگــوی زنده در 
شــبکه های اجتماعــی بــه ســؤاالت ایثارگــران در 
خصــوص وام و هدیــه ازدواج، اختصــاص کارت 
متــرو و اتوبــوس، تســهیالت بانکــی و واگــذاری 

خودرو پاسخ داد.
دولــت  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
بــه نقــل از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران جعفر 
واحــدی در پاســخ به ســؤالی در مــورد وام ازدواج 
فرزندان ایثارگران گفت: طبق قانون بودجه سال 
۱۴۰۱، ایثارگــران بــه میــزان ۲ برابــر ســایر افــراد 
می تواننــد وام ازدواج دریافــت کنند، بر طبق این 
مصوبه مثاً این وام برای زوج های زیر ۲۵ ســال 
۱۵۰ میلیون است که برای ایثارگران این مبلغ ۲ 
برابــر و به میــزان ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود 
و همچنیــن فرزنــدان جانبازان هم با هر درصدی 

مشمول وام ازدواج می شوند.
واحــدی در رابطــه با هدیــه ازدواج ایثارگران 
نیز گفت: تمام مشــموالن مــاده ۴۹ قانون جامع 
خدمات رســانی به ایثارگران مشــروط بر اینکه در 
دســتگاه های دولتــی یــا نیروهــای مســلح شــاغل 
نباشند، مشمول هدیه ازدواج می شوند که مبلغ 
این هدیه در سال ۱۴۰۱ و صرفاً برای ازدواج هایی 
که در سال جدید اتفاق افتاده بیش از ۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان است و زوج ها می توانند مدارک 
خــود را از طریــق ســایت ایثار ارائه کــرده و هدیه 
ازدواج را دریافت کنند. در پرداخت هدیه ازدواج 
بــه دنبال تأمین اعتبار مشــموالن ســال ۱۳۹۴ تا 
پایان ســال ۱۴۰۰ نیز هســتیم و به محض تأمین 
اعتبــار بــه اســتان ها پرداخــت ایــن هدیــه انجــام 

خواهد شد.
  اختصاص کارت مترو و اتوبوس رایگان

به ایثارگران
سرپرســت اداره کل تســهیات رفاهی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با اشاره به ماده ۴۱ قانون 

جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران در خصوص 
اختصــاص کارت متــرو و اتوبــوس بــه ایثارگــران، 
گفت: شــهرداری ها یا وزارت کشــور باید زمینه را 
برای اســتفاده رایگان ایثارگران از وسایل حمل و 

نقل عمومی فراهم کنند. 
ایــن موضــوع در برخــی اســتان ها در حــال 
انجــام اســت اما در تعدادی صــورت نمی گیرد که 
به عنوان یکی از اولویت های برنامه های عملیاتی 
تســهیات رفاهــی در ســال ۱۴۰۱ قــرار گرفته و از 
طریــق وزارت کشــور و شــهرداری ها و همچنیــن 
همکاری استان ها در حال پیگیری هستیم تا تمام 
ایثارگران کشور از این تسهیات استفاده کنند و 
البته در حال حاضر در شهر تهران این خدمت هم 

اکنون ارائه می شود.
 ارائه تسهیالت بانکی به ایثارگران

واحــدی در خصــوص تســهیاتی کــه توســط 
بانک دی به ایثارگران اعطا می شود، تصریح کرد: 
بــا توجــه به قراردادهایی که با بانک های مختلف 
امضــا می شــود هــر ســاله تســهیاتی بــه صــورت 
قرض الحسنه و عقود مبادله ای با نرخ تسهیات 
ســود ۱۸ درصد، برای ایثارگران تخصیص می یابد 
که در حال حاضر از بانک دی اعتباراتی در این دو 
بخش اخذ و توزیع شده و ایثارگرانی که نیازمند 
ایــن وام هــا هســتند بــا مراجعه به شــعبه نزدیک 
محل ســکونت خود و درخواســت دریافت وام از 
ایــن تســهیات کــه ســقف آن در حــال حاضــر از 
جانب بانک دی ۳۰ میلیون تومان و کارت مراوده 
یــا خریــد کاال تا مبلغ ۲۰۰ میلیــون تومان تعیین 

شده است، دریافت کنند.
سرپرســت اداره کل تســهیات رفاهــی بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران در مــورد ضمانــت ایــن 
تســهیات خاطرنشــان کــرد: دولــت اقداماتــی را 
درخصــوص حــذف ضمانــت بــرای کارکنــان دولت 
انجــام داده و بــرای ایثارگرانــی کــه از بانــک دی 
حقــوق دریافت می کنند ضمانت ســاده تر خواهد 

بود اما کسانی که غیر از این بانک حقوق دریافت 
می کنند باید ضامن معتبری معرفی کنند.

وی ادامه داد: در ارائه وام های قرض الحسنه 
بــا محدودیت هایــی مواجــه هســتیم و اســتان ها 
بــا توجــه بــه نیــاز فــرد اولویت بندی هایــی انجــام 
می دهنــد امــا در بحــث عقود مبادلــه ای وضعیت 
مناســب تر اســت و در چنــد مــاه آینــده مبلغــی 
تخصیــص خواهــد یافــت البته باید توجــه کرد به 
دلیــل اینکــه این اعتبارات بانکی اســت، پرداخت 
در شــعبات بانک ها تابع ضوابط و مقررات بانک 
است و البته بنیاد برای تسهیل شرایط اعطای آنها 

تاش می کند.
واگذاری خودرو به ایثارگران

بــه  واحــدی در خصــوص واگــذاری خــودرو 
ایثارگــران نیــز گفــت: بــر اســاس قانــون بودجــه 
ســال ۱۴۰۱، وزارت صمــت مکلــف اســت از طریق 
شــرکت های خودروســازی ایران خــودرو و ســایپا 
از محــل تولیــد محصوالت ملــی خود به تعداد ۱۰ 
هزار دستگاه خودرو نسبت به فروش خودرو به 
همســر، فرزنــدان و والدیــن شــهدا، جانبازان ۲۵ 
درصــد و باالتــر دارای محدودیت هــای جســمی و 
حرکتــی و جانبازان ۵۰ درصد و بیشــتر با معرفی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگرانبا تقســیط ۵ ســاله و 
کارمزد ۴ درصد از محل تســهیات قرض الحسنه 

تبصره ۱۶ اقدام کند.
وی افــزود: ایــن قانــون شــامل جانبازانی که 

فاقد خودرو بوده و تاکنون با معرفی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده اند، می شود 
امــا جانبــازان ۷۰ درصــد مســتثنی از این شــرایط 
هستند و در صورت داشتن خودرو هم می توانند 

اقدام کنند.
سرپرســت اداره کل تســهیات رفاهی بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران گفت: بــا توجه به تعداد 
و نــوع خــودرو و شــروط اعام شــده، الزم اســت 
هماهنگی های الزم برای معرفی ایثارگران از طریق 
بنیاد شهید و امور ایثارگران با وزارتخانه ذی ربط، 
خودروســازان و سیســتم بانکــی انجــام شــود و 
تصویــب آیین نامــه اجرایــی تبصــره ۱۶ بــه بانــک 

مرکزی و سایر دستگاه ها اباغ شده است.

نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات مجلس گفت: با تخصیص ارز 4200 
تومانــی بــه ابتدای زنجیره، به طور متوســط بین 
30 یا 40 درصد انحراف داشتیم که به هرشکلی 
هــم اصــالح پذیــر نبــود امــا اکنــون ایــن یارانه را 

مستقیما مردم دریافت می کنند.
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
دولت سیزدهم در سال جدید برای بهبود معیشت 
مردم بدون حذف یارانه، به دنبال انتقال این امتیاز 
بــه انتهــای زنجیــره و مردم بوده اســت، اقدامی که 
عملــی شــد و اختصــاص یارانــه به تولیــد کنندگان 
حذف و به مصرف کننده های به ویژه طبقه پایین 
دست جامعه رسید تا از فساد و رانت که به وفور 
بــا اتخــاذ سیاســت ارز ترجیحی در دولت گذشــته 

دیده شده ، کاسته شود.
بایــد تاکیــد داشــت که با ایــن تصمیم بزرگ 
و آزادسازی قیمت کاالهای اساسی دیگر نه تنها 
شــاهد قاچاق نخواهیم بود بلکه قیمت کاالهای 
اساسی هم با تاطم جدی مواجه نخواهد شد و 
ایــن موضوعی اســت که به ثبــات وضع اقتصادی 

کشور کمک می کند.
دولت در اتخاذ این سیاســت تاش دارد تا 
بــا پرداخــت یارانــه کاالهای اساســی و انتقال آن 
به مصرف کننده، ضعف ها  و کاستی های گذشته 
اقتصــادی را حــل کند. با توجه به اینکه در زمینه 
هدفمندی یارانه ها تجربه موفقی نیز از گذشته 
وجود دارد و همراهی مردم با آن نیز قابل توجه 
بــوده در نتیجــه سیاســت اتخــاذ پرداخــت یارانــه 
نقــدی موضوعــی مورد پذیرش دولــت قرار گرفته 

تــا بــا پرداخت آن به سرپرســت خانوار مشــکات 
اقتصادی برای خرید کاالهای اساسی رفع شود.

انحراف 40 درصدی در پرداخت 
ارز 4200 تومانی

 در این بــاره، ســید محمدرضــا میرتــاج الدینی، 
نائب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به 
لزوم اصاح مشــکات اقتصــادی مردم با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی پرداخــت و گفت: حذف ارز ترجیحی 
اقدامی الزم برای اقتصاد بیمار کشور است و جز این 

روش راه دیگری برای اصاح وضع کشور نیست.
وی افزود: اقتصادی که در آن میلیاردها دالر 
به صورت رانتی تزریق شود و عادالنه هم صورت 
نگیرد حتی اگر اصل و مبنایش کاهش قیمت ها 
باشــد امــا در واقــع ۴۰ درصــد آن انحــراف ایجــاد 
می کنــد و زمینــه فســاد و رشــد قــارچ گونه برخی 
شــرکت ها می شــود بنابرایــن بــرای اصــاح رونــد 

موجود دولت باید این مسیر را می رفتیم.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه و 
محاســبات مجلــس بیــان کرد: البتــه دولت قبلی 
باید این مسیر را اصاح می کرد زیرا سیاست ارز 
ترجیحی به صورت مقطعی بود اما توان و جرات 
این کار را نداشت بنابراین دولت سیزدهم اقدام 

به اصاح وضع اقتصادی کشور کرد.
میرتاج الدینی اضافه کرد: سیاســت گذشته 
دولتمــردان بســتری بــرای رانــت، فســاد ،قاچاق، 
مصرف بی رویه، حیف و میل و از بین رفتن منابع 
ملــی بــود، برای نمونه برای گندم با تخصیص ارز 
ترجیحی، نزدیک به ۱۴ میلیون تن از کشــاورزان 

داخلی خرید انجام گرفت در حالی که ۳۰ درصد 
آن به اشکال مختلف اعم از خوراک دام و قاچاق 
حیف و میل شد، حدود ۳۰ درصد، یعنی بیشتر 
از ۴ میلیــون تــن از بیــن می رفــت. اگر این روش 
را ادامــه دهیــم حــدود ۳ یا ۴ تن صرفه جویی در 
گندم خواهیم داشت یعنی در زمان بحران غذایی 
دنیا کشور ما مدیریت منابع می کند و این به نفع 

کشور و مردم است.
وی در خصــوص نحــوه اصــاح سیاســت ارز 
۴۲۰۰ تومانــی و اعطــای یارانه مســتقیم به مردم 
گفــت: مــا یارانه را به حلقه  اول که وارد کننده یا 
توزیع کننده هســتند می دادیم اما اکنون در این 
زنجیره توزیع یارانه ارز ترجیحی به مصرف کننده 
نهایی که مردم باشند می رسد، ما در گذشته با 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی به ابتدای زنجیره به 
طور متوسط بین ۳۰ یا ۴۰ درصد انحراف داشتیم 
کــه به هرشــکلی هم اصاح پذیــر نبود اما اکنون 
این یارانه را مستقیما مردم دریافت می کنند و ما 
در بودجــه ۱۰ میلیــارد دالر ارز ترجیحی برای این 
کار گذاشته بودیم، رئیس جمهور رقمی بیش از ۱۰ 
میلیارد دالر برنامه ریزی کرده که در طول سال به 

مردم یارانه بدهد .
کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی 

نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه و 
محاســبات مجلس افزود: سه دهک اول هر نفر 
در خانوار  ماهانه ۴۰۰ هزار تومان می گیرند حتما 
قدرت خریدشــان باال می رود و کســی نمی تواند 
این مسئله را انکار کند ، اگر انصاف داشته باشیم 
با پرداخت یارانه مستقیم به سه دهک اول فقر 

از بین خواهد رفت و کســانی که مســتمری کمی 
داشــتند نیــز می توانند نیازهــای زندگی را در حد 

ضروری برطرف کنند.
دولت برای مقابله با گرانی کاالها فکری کند

میرتاج الدینی گفت: در همین حال، ضریب 
جینی و فاصله طبقاتی نیز کاهش خواهد یافت. 
دهک های بعدی نیز قدرت خریدشــان نسبت به 
کاالهــای ۴ قلــم و زیرمجموعه های آن حفظ می 
شود اما نگرانی ما این است که کاالهایی که ذیل 

ارز ترجیحی نبودند نیز گران شدند.
وی تأکید کرد: دولت باید برای برای این ها 
فکری کند البته باید منصف باشــیم گران شــدن 
همه کاالها مربوط به حذف ارز ترجیحی نیســت 
به هر حال ســال جدید اســت و حقوق کارمندان 
نیز افزایش پیدا کرده و ســایر عوامل در افزایش 
قیمت ها مثل تورم سال جدید موثر بوده است. 
دولت می خواست این کار را سال گذشته انجام 
دهد اگر این اقدام همان موقع انجام می گرفت 
مثــل االن افزایش قیمت نداشــتیم. چون تداخل 
عوامل مختلف صورت گرفت و معلوم نشد تاثیر 

حرف ارز ترجیحی چقدر است.
ضرورت توزیع کاالی مستمر و مقابله با کاستی 

در بازار
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه و 
محاســبات مجلس با اشاره به لزوم توزیع کاالی 
مستمر و عدم وجود کاستی در بازار را به عنوان 
راهکاری مهم برای گذراندن ماه های ابتدایی این 
اصاح بزرگ عنوان کرد و گفت: این مســیر را با 
احتیاط و جدیت باید ادامه دهیم تا قدرت خرید 

مردم را حفظ کنیم. دولت هم باید دقت و همت 
بیشــتری بــرای تولیــد کاالها و توزیع مســتمر آن 
به نسبت سایر کاالها داشته باشد. اصلی ترین 
همت دولت این باشــد که توزیع کاال با کمبود و 
کاهــش مواجــه نشــود؛ کما اینکــه در مرغ و تخم 
مــرغ فراوانــی به وجــود آمد و قیمت ها شکســته 
شد. اگر کاالهای دیگر نیز به همین شکل بدون 
کاستی و با فراوانی وجود داشته باشد، می توانیم 
از ایــن گردنــه و معبــری کــه باقی مانــده از دولت 

گذشته است عبور کنیم.
به گزارش فارس در ســنوات گذشته شاهد 
قاچاق کاالهای اساســی مورد نیاز مردم به خارج 
از کشور بوده ایم، از طرف دیگر، کاالهای اساسی 
با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است و 
مردم در این خصوص اعتراضاتی داشــتند، بستر 
رانت و فســاد نیز برای عده ای مهیا شــده است و 
با افزایش بیش از حد واردات، خودکفایی ملی در 

معرض تهدید قرار گرفته است.
منشاء همه این مشکات، سیستم معیوب 
حمایت از مصرف کننده اســت  زیرا برای حمایت 
از مصــرف کننده، به جــای اینکه یارانه به صورت 
مســتقیم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، در 
ابتــدای زنجیــره بــه واردکننده اعطا شــده اســت، 
از آنجــا کــه در هــر نقطه از زنجیــره  توزیع امکان 
قاچــاق یــا انحــراف وجــود دارد، کشــور مبتــا بــه 
مشکات عدیده ای شده است که باید برای آن ها 
چاره اندیشــی کرد، دولت برای حل این مشــکل، 
سیاست جدید هدفمندی یارانه ها و ارائه  مستقیم 

یارانه به مصرف کنندگان را به اجرا گذاشت .

اعطای وام 300میلیون تومانی ازدواج به فرزندان 
زیر 2۵ سال ایثارگران

کاهش فاصله طبقاتی با اصالح ارز ترجیحی

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه وزارت 
کار به فردی با تجربه و آگاه به حوزه روابط کار نیاز 
دارد، از سرپرســت وزارت کار خواســت تا به جای 
انتصــاب و تغییر در این وزارتخانه درصدد پیگیری 
مشکالت و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان 
باشــد کــه بخــش اعظمــی از جامعــه هــدف ایــن 

وزارتخانه را تشکیل می دهند.
ناصرچمنــی در گفت وگو با ایســنا، در ارزیابی 
انتصــاب سرپرســت جدیــد وزارت کار و اولویتهــای 
قابــل پیگیــری در ایــن وزارتخانــه توســط وی، اظهار 
کرد: ایشان با وجود سرپرستی، وظایفی که یک وزیر 
باید انجام بدهد را می تواند دنبال کند ولی توصیه 
ما این است که وارد انتصابات نشود و وقت خود را 

صرف این مساله نکند.
وی افزود: مشکات و مطالبات جامعه کارگری 
و بازنشســتگان بــا انتخــاب و انتصاب فــرد جدید از 
بین نمی رود و باید تاش کنیم تا این مسایل برطرف 
شــود لذا ایشــان یا هر فردی که وزیر کار می شود، 
باید اتفاقات بد و تلخی که طی ۳۰۰ روز اخیر افتاده 
تکرار نکند و در مقابل اقدامات مثبت را ادامه دهد 

تا به اتفاقات خوب منجر شود.
ایــن کارشــناس حــوزه کار تصریــح کرد:آقــای 

زاهــدی وفا رزومه خوبی دارند ولی باید کار اجرایی 
ایشــان را ببینیم. کســی که وزیر کار می شــود باید 
شــناخت کافی از کار وزارت کار و حوزه کار داشــته 
باشــد. اصــوال بــرای جنیــن وارتخانــه هایی کســانی 
انتخاب می شــوند که به سیســتم کار در آن تجربه 
نزدیــک داشــته باشــند و انتخــاب آقــای عبدالملکی 
نشــان داد که هر کســی نمی تواند وزیر کار باشــد 

حتی اگر دنبال جوانگرایی باشیم.
چمنــی گفــت: برخی وزارتخانه ها آنقدر مهم و 
حساس هستند که معتقدم صرف جوانگرایی در آنها 
ممکن است منطقی و عقانی نباشد. باید تجربه مند 
بود و نسبت به حوزه روابط کار و مسایل و مشکات 

کارگران و بازنشستگان اشراف کامل داشت.
وی درعیــن حــال توصیه کرد: از ابتدای شــروع 
بــه کار ایــن نگاه در وزارت کار دنبال نشــود که همه 
کسانی که مشغول کارند تاریخ مصرفشان تمام شده 
و باید نفرات جدید گذاشت بلکه آنها هم سالها در 
این مجموعه بوده و تجربه کسب کرده اند بنابر این 
نباید به بهانه تحول در وزارتخانه افراد را تغییر و جابه 

جا کنیم و افراد بی تجربه را جایگزین کنیم.
بــه اعتقــاد ایــن فعــال کارگری، در مــدت ۳۰۰ 
روزی کــه وزیــر ســابق کار در ایــن وزارتخانــه حضور 

داشــت به جای پرداختن به مســایل اصلی در حوزه 
کار و کارگران و بازنشستگان، به مباحث حاشیه ای 
پرداختــه شــد و علیرغــم آنکــه وزارت کار را به دلیل 
ارتباط گســترده مردم وزارت مردم خطاب می کرد، 
وقت خود را درگیر انتصابات و تغییرات در وزارتخانه 

و زیرمجموعه ها کرد.
چمنــی تصریــح کرد: در حــال حاضر ۵۰ درصد 
جمعیــت کشــور را کارگــران و خانوارهــای کارگــری 
تشــکیل مــی دهنــد و حــدود ۴ میلیــون نفــر نیــز 
بازنشسته تامین اجتماعی هستند. بنابر این آگاهی 
به مســایل و مشــکات کارگری و جامعه بازنشسته 

اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: از آن طرف انتصابات صورت گرفته 
در تامین اجتماعی نیز باعث شد تا تصمیمات چندان 
درستی در حوزه بازنشستگان گرفته نشود، اگر چه 
تــاش و نیــت این بود که تحولی در ســازمان ایجاد 
شود ولی بحث اشراف به حوزه و گرفتن تصمیمات 
مناســب اســت و دیدیم که در بحث افزایش حقوق 
بازنشستگان، سازمان مصوبه شورای عالی کار را با 
فشار رسانه ها و تشکل ها پذیرفت وگرنه افزایش 
۱۰ درصــدی در حقــوق بازنشســتگان حداقــل بگیــر 

اعمال می شد.

پیگیری مطالبات به جای انتصاب و تغییرات در وزارت کار

تصمیم جدید وزارت بهداشت 
برای افزایش دسترسی مناطق 

محروم به پزشک
وزیــر بهداشــت بــا اعــالم ایــن که سیاســت جدید 
جذب و ماندگاری پزشــکان در مناطق محروم وارد فاز 
نهایی شده و  با اجرای آن ، دسترسی عادالنه مردم به 
خدمات سالمت در همه نقاط کشور تسهیل می شود، 
گفت: از این پس سقف کارانه و پلکان در آمد پزشکان 

متناسب با محل خدمت آنها تعیین خواهد شد.
بــه گــزارش وبــدا، دکتر بهــرام عین اللهــی، یکی از 
عوامل  نابرابری های خدمات سامت در مناطق محروم 
را توزیع نامتوازن پزشک در  کشور توصیف کرد و افزود: 
بــرای حــل ایــن مســأله، باید انگیزه پزشــکان بــه منظور  
حضور در  مناطق محروم  و مراکز درمانی دولتی افزایش 
یافته و برای پزشــکانی که در این بخش ها خدمت می 

کنند، رضایتمندی ایجاد شود.
وزیر بهداشــت گفت:  الزمه این تصمیم آن اســت 
کــه نســبت درآمد پزشــکان شــاغل در مناطــق محروم و 
کانشــهر ها  اصاح و باز تعریف شــده و  توزیع پزشــک 
با سند آمایش سرزمین منطبق شود. عین اللهی تصریح 
کرد:  با  تصمیم جدید وزارت بهداشــت، جذب پزشــکان 
به بخش دولتی افزایش می یابد و بهره وری و کیفیت 

خدمات بیمارستان های دولتی بیشتر می شود.

کاهش آسیب های اجتماعی 
با سرمایه گذاری در آموزش 

و پرورش امکان پذیر است
توســعه  نشســت  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه گفــت: تمرکز 
قوه قضائیه بر نظام تعلیم و تربیت بسیار با اهمیت و 
اثرگذار است و این قوه با سرمایه گذاری در آموزش و 
پرورش، می تواند باعث کاهش آسیب های اجتماعی و 

جرم در سال های آینده شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
یوسف نوری در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش 
و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قــوه قضائیــه که با حضور تعــدادی از مدیران و معاونان 
دو دستگاه در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار 
کرد: زمینه های همکاری آموزش و پرورش با قوه قضائیه 
همواره وجود داشته است و در سال های اخیر با وجود 

سامانه نماد، این موضوع جدی تر شده است.
و  آمــوزش  دلیــل حساســیت های  بــه  افــزود:  وی 
پرورش نســبت به آســیب های اجتماعی و حذف عوامل 
آســیب زا، زمینــه همــکاری نظــام تعلیم و تربیــت با قوه 

قضائیه وجود داشته است.
نــوری بــر تاش هــای جدی تــر بــرای همکاری هــای 
برخــی  کــرد:  اظهــار  و  تأکیــد  قضائیــه  قــوه  بــا  بیشــتر 
تصمیم ها، ازجمله تعطیلی مدارس در دو سال گذشته 
و ورود مدیریت نشــده و بدون پیوســت فرهنگی دانش 
آموزان به فضای مجازی مشکاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه این کــه آمــوزش و پرورش 
می تواند زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را ایجاد کند 
و در این راستا برنامه ریزی داشته باشد، لذا تمرکز قوه قضائیه 
بر نظام تعلیم و تربیت بسیار با اهمیت و اثرگذار است و این 
قوه  با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، می تواند باعث 
کاهش آسیب های اجتماعی و جرم در سال های آینده شود.
در راستای همکاری های دوجانبه، وجود برنامه های منسجمی 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از سوی قوه قضائیه و 

آموزش و پرورش ضروری است.
عضــو کابینــه دولت مردمی اظهار کرد: باید شــرایط 
تربیتی و پرورشی در مدارس را به گونه ای برنامه ریزی کنیم 
که دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی محافظت 
شوند و حتی در امر پیشگیری از آسیب ها، دانش آموزان 
نقش یاور و کمک کننده داشته باشند، زیرا دانش آموزان 
بی دفاع ترین فرد در برابر آســیب های اجتماعی هستند. 
وزیــر آمــوزش و پرورش بر به کارگیــری روش های نوین و 
ارائــه آموزش هــای مؤثــر در خصوص پیشــگیری و مبارزه 
بــا آســیب های اجتماعــی تأکید و تصریح کــرد: امیدواریم 
تفاهم نامه همکاری بین دو دستگاه منعقد شود و با توجه 
به اهمیت این موضوع از سوی قوه قضائیه تسریع شود.

اخبار


