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پنهان شدن بانکهای خصوصی پشت 
عبارت تسهیالت تکلیفی

علی پاکزاد

دولــت  قانــون،  براســاس 
نمی توانــد بانکهــای خصوصــی را 
تســهیالت  پرداخــت  بــه  مکلــف 
تکلیفــی کنــد و افزایش مطالبات 
بانک های غیردولتی نیز به معنی 
تکلیفــی  تســهیالت  پرداخــت 
توســط این بانک ها نیست. بلکه 
منابعــی اســت کــه صــرف خریــد 
و  دولتــی شــده  اوراق مشــارکت 

دولــت نیــز مجبــور اســت آنــرا با نرخ های ســود 
خصوصــی  بانکهــای  بــه  اوراق  ایــن  در  منــدرج 
بازگرداند؛ در حالیکه ارقام مربوط به تســهیالت 
تکلیفــی تنهــا بــه بانکهای دولتی بــاز می گردد و 
بخــش زیــادی از بــاز پرداخت این تســهیالت نیز 
بــا نــرخ های دســتوری و پایین تر از تورم صورت 

می گیرد.
 توضیــح فــوق از ایــن جهت الزم بود که در 
همیــن روزهــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
بــه دنبال بررســی های صــورت گرفته تالش دارد 
بانکهای خصوصی را که در سال های گذشته به 
طــرق گوناگــون بــه خلق پــول پرداختــه و با ورود 
بــه بازارهای ســفته بازی مســکن و طــال و ارز در 
عمــل هــر نــوع سیاســت پولی ضــد تورمــی را به 
شکســت کشــانده اند، مجبــور بــه رعایــت حدود 

نظارتی کند.
امــا بانک هــای خصوصــی تــالش دارنــد بــه 
جــای تــن دادن بــه نظارت هایــی کــه مــی توانــد 
عملکرد غیرقابل کنترل ایشان را مهار سازد، در 
فضــای عمومی در پس عباراتی مانند تســهیالت 
تکلیفــی پنهان شــده و با اشــاره بــه ارقام مربوط 
بــه بدهــی دولت و شــرکت های دولتــی، اینگونه 
نشــان دهنــد کــه منابــع ایشــان توســط دولــت 

بلوکه شده است.
ازمنابــع  زیــادی  بخــش  کــه  حالــی  در 
بانک های خصوصی ما در ســال های گذشــته به 
جــای حمایــت از بخش هــای مولد تنهــا و تنها در 

جهــت نوســان گیری بــه بازارهای 
سفته بازی تزریق شده اند.

کــه  اســت  کســی  کمتــر 
ندانــد در ســال های ابتدایی دهه 
هشــتاد همین بانک ها بودند که 
جهــت  شــرکتهایی  راه انــدازی  بــا 
فورکــس  بــازار  بــه  نوســان گیری 
رونــق  بــا  بعدتــر  بردنــد،  هجــوم 
مســکن  بــازار  در  تقاضــا  نســبی 
شــاهد ورود شــرکت های تابعه بانک هــا به بازار 
لوکــس ســازی بودیــم و کــم نیســتند بــرج هــای 
نامــی تهــران کــه بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری 
همیــن بانک ها ســاخته شــدند؛ در حالــی که در 
همان زمان بخش های مولد کشور برای دریافت 

کمترین ارقام تسهیالت تحت فشار بودند.
در چنــد ســاله اخیــر نیــز همیــن بانک های 
خصوصــی، بــازار رمزارزهــا را بــه بهانــه عبــور از 
تحریــم داغ کردنــد، در حالــی کــه بازهــم چالش 
اصلــی بخش مولد، کمبود ســرمایه در گردش و 
نقدینگی بود. همچنین نباید فراموش کنیم گره 
زدن بازارســرمایه بــه منابع بانک هــای خصوصی 
نیــز یکــی از علــل فاجعــه ریــزش بــازار ســرمایه 
در ســال 99 و بربــاد رفتــن ســرمایه های خــردی 
بود که به دعوت و امید کســب ســود در شــرایط 
تورمــی بــه این بــازار فراخوانده شــدند؛ اما هیچ 
کــس پــس از آن از رفتــار بانک های خصوصی از 

ایشان بازخواست نکرد.
ایــران  اقتصــاد  تلــخ  اتفاقــات  البتــه همــه 
زیرســر بانک های خصوصی نیست، ولی به نظر 
می رســد ایــن موسســات در تلــخ تــر شــدن ایــن 
اتفاقات ســهم به ســزایی داشته اند و اگر امروز 
قــرار اســت لــگام اختیــار ایشــان کشــیده شــود، 
نباید در افکار عمومی نیز به ایشــان فرصت داد 
تــا عملکردهــای غیرقابل دفاعشــان را در پشــت 
عباراتــی ماننــد تســهیالت تکلیفی که به ایشــان 

مربوط نیست، پنهان کنند.

نفت خزر؛ چاه دار شد
نیلوفر جمالی

شــنیده هــا حاکــی از ایــن اســت 
کــه شــرکت نفــت خزر کــه پیش 
از این به دلیل نداشــتن فعالیت 
بودجــه  نگرانیهــای  اجرایــی، 
فراوانــی را برانگیخته بود، اکنون 
یــک حلقــه چــاه نفتــی در دریای 

خزر دارد. 
عصراقتصــاد٬  گــزارش  بــه 
ایــن  بــر  بســیاری  ایــن  از  پیــش 

بــاور بودند کــه تحریم های اقتصادی و موقعیت 
جغرافیایی ایران یعنی عمق زیاد آب دریای خزر 
در قســمت مربــوط بــه ایران، مانــع  بهره برداری 

ایران از نفت و گاز دریای خزر شده است.
خــزر  دریــای  در  اخیــر  ســالهای  طــی 
تعــداد  و  آمریکایــی  و  انگلیســی  شــرکت های 
محدودی شرکت های روسی در بخش استخراج 
نفت و گاز فعال بودند؛ اين در حالی اســت كه 
تا همین چند وقت پیش هیچ شرکت ایرانی در 

خزربه فعاليت مشغول نبود.
ایــران در دریــای  همچنیــن همســایه های 
آذربایجــان، در  و  ترکمنســتان  از جملــه  خــزر، 
بهره برداری از منابع انرژی این دریا موفق عمل 
کردنــد و در ســال های اخیــر توانســتند میــزان 

تولید نفت و گاز خود را افزایش دهند.
امــا ایــران بنــا بــه دالیــل مختلــف از جمله 
بــه  دسترســی اش  عــدم  باعــث  کــه  تحریم هــا 
فناوری هــای الزم برای حفاری های عمیق شــده، 
تــوان بهره بــرداری از نفت خزر در محدوده خود 
را نداشــته اســت. هر چند در زمان احمدی نژاد 
»دکل البــرز ایــران« به آب دریــای خزر انداخته 

شد؛ اما تاکنون خبری از حفاری نبود.
بســیاری از کارشناســان روســی معتقدنــد 
که »فعالیت های اکتشــافی و اســتخراجی ایران 
در دریــای خــزر هدف های سیاســی دارد و ایران 
می خواهد فقط حضور فعال خود را نشان دهد. 
میادین گازی ایران در دریای خزر با کشــورهای 
همسایه اش مشترک است و این فعالیت ایران 

جنبه  تحریک آمیزی دارد.«
درآمــد کــم ایــران از دریــای خــزر بنــا بــه 
شرایط و موقعیتی که در این بخش دارد صدای 
اعتراض بسیاری را مبنی بر عدم بهره برداری از 

این موقعیت با بودجه های زیاد 
را در آورد. در مقایسه ای کوچک 
می توان دید که تنها درآمد سال 
گذشــته میــالدی صنــدوق دولتی 
نفت جمهوری آذربایجان از طرح 
»آذری،  نفتــی  میادیــن  توســعه 
چراغ و گونشلی« در دریای خزر 
۵ میلیــارد و ۲۷۲ میلیــون دالر 
اعــالم شــد؛ درآمــد ایــن صندوق 
در قالــب ایــن طــرح انرژی در مقایســه با  ســال 

قبل ۵۸ درصد افزایش یافته بود. 
نفــت جمهــوری  دولتــی  درآمــد صنــدوق   
توســعه  از  ایــن  از  قبــل  ســال  در  آذربایجــان 
میادیــن یــاد شــده در دریــای خــزر ۳ میلیــارد و 
۳۳۶ میلیون دالر بوده و مجموع درآمد از طرح 
توســعه میادین نفتی "آذری، چراغ و گونشــلی" 
از ســال ۲۰۰۱میــالدی تــا ۲۰۲۱ را ۱۵۴ میلیارد و 

۶۷۷ میلیون دالر اعالم کرد.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ایــران بنــا 
بــه دالیــل مختلــف بــرای حضــور در دریای خــزر 
تنهــا بــه هزینــه بودجه بســنده کرده بــود. یکی 
از هزینه هــای دولــت در ایــن رابطــه مربــوط بــه 
شــرکت نفــت خــزر اســت که بــه عنــوان یکی از 
ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت  تابعــه  شــرکت های 
منابــع  تولیــد  و  توســعه  اکتشــاف،  وظایــف 
ســه  و  جنوبــی  خــزر  در حوضــه  هیدروکربنــی 
اســتان ســاحلی مازنــدران، گلســتان و گیــالن را 

به عهده دارد. 
شرکتی که از سال ۱۳۷۶ در حال فعالیت 
اســت بودجه هــای کالنــی دریافــت کــرده بــود؛ 
امــا طــی ۲۵ ســال حضور این شــرکت در دریای 
خــزر هیــچ اتفاق ویژه ای شــاهد نبودیــم؛ از این 
رو بســیاری از این نوع هزینه کرد دولت انتقاد 
داشــتند تــا اینکــه اخبــاری از آغاز بهره بــردای از 
یک حلقه چاه توسط این شرکت در دریای خزر 
بــه گــوش رســید. اتفاقی کــه می تواند ســر آغاز 
رویکــردی جدیــد در قبال ذخایر نفت و گاز خزر 
از ســوی ایــران باشــد و البتــه انگیــزه ای بیشــتر 
برای شرکت نفت خزر تا شاید شانس بیشتری 
بــرای اکتشــافات در محدوده هــای تحــت کنترل 

دریای خزر ایران بیابد.
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فرزانه طهرانی

گذشته  هفته 
دنبــال  بــه  و 

و  اقتصاددانــان  بیانیــه  انتشــار 
تــورم  رســیدن  راه  از  دربــاره  هشــدار 

ســه رقمــی، اعضــای دولــت، شــعار "بانیــان وضع 
موجود" را پررنگ تر از گذشته تبلیغ کردند. اما در 
شــرایطی کــه انــرژی اعضای کابینــه مصروف پیش 
بــرد ایــن پروژه شــده؛ در عرصه عمــل برنامه هایی 
تدارک دیده می شود که دست دولت را برای چاپ 
پــول بیشــتر و دامــن زدن بــه تــورم موجــود بازتــر 

می کند.

بند تورم زای بودجه
یکــی از بندهایــی کــه دولــت ســیزدهم بــه قانــون 
بودجــه ۱۴۰۱ اضافه کرد؛ ایجــاد عاملیت بانک ملی 
در فــروش ارزهای دولت اســت. بــرای اینکه بدانیم 
ایــن عاملیــت چه تاثیــری بر خلق پایه پــول و ایجاد 
گرانی های بیشتر دارد؛ ابتدا فرآیند فروش ارزهای 

دولت را بررسی می کنیم.
تــا به حــال نحوه فروش ارزهــای نفتی به این 
صورت بوده که بانک مرکزی بعد از کم کردن سهم 
شــرکت ملــی نفــت و صندوق توســعه ملــی، مابقی 
درآمدهای ارزی را با نرخی که شورای پول و اعتبار 
مشــخص می کند؛ تبدیل به ریال کرده و به خزانه 

دولت واریز می کند.
به تبصره یک، بندی اضافه شده که به دولت 
اجــازه داده بخشــی از ارزهــای بــه دســت آمــده از 
فــروش نفت و فرآورده هــای نفتی و میعانات گازی 

را از طریق بانک ملی به فروش برساند.
البته این تنها تغییر مهم و تورم زای این بخش 
نیســت. در همیــن تبصــره یــک عبــارت تغییــر کرده 
کــه تغییر بســیار مهمــی در نحوه فــروش ارز ایجاد 
مــی کنــد. در بنــد »الــف« بــه جــای عبــارت "پس از 
وصــول منابع" عبارت "با گــزارش وزارت نفت مبنی 

بر فروش و اعالم وصول" آورده شده است.
دوره  در  کــه  آنجاســت  تغییــر  ایــن  اهمیــت 
تحریم، بخشی از درآمدهای نفتی کشور در همان 
کشــور مقصــد بلوکــه شــده و امــکان ورود آن بــه 
کشور و فروش در بازار وجود ندارد. بنابراین بانک 

مرکزی مطابق روال قبل باید 
منتظــر وصــول منابع می شــد و بعد 
مــا بــه ازای ایــن منابــع ارزی، ریــال 
چــاپ کــرده و بــه خزانــه مــی ریخت 
امــا بــا تغییری کــه در تبصره ۱ ایجاد 
شــده، خرید ارز توسط بانک مرکزی 
بــا فرض عــدم امــکان فــروش انجام 

مــی شــود، یعنی بــدون وصول ارزهــای نفتی، ریال 
چاپ شده و به خزانه واریز می شود که این مساله 
باعث افزایش پایه پولی در نتیجه رشد نقدینگی و 

تورم خواهد شد.

 دست اندازی بی ضابطه
به منابع خیالی

در صورتــی کــه بانــک مرکــزی بــه ازای ارزی کــه از 
دولــت دریافــت و وصول می کنــد؛ ریال چاپ کرده 
و بــه خزانه واریــز کند، اثر افزایش پایه پولی ایجاد 
نمــی شــود امــا اگــر بانــک مرکــزی در ازای ریالی که 
چــاپ کــرده و بــه خزانــه مــی ریــزد، ارزی در بــازار 
نفروشد، در این صورت پایه پولی رشد خواهد کرد 
و زمینه ســاز افزایش نقدینگی و احیانا گرانی های 

بیشتر می شود.
در شــرایط فعلــی کــه درآمدهــای ارزی دولــت 
بر اثر تحریم امکان ورود به کشــور را ندارد، حالت 
دوم امــکان وقــوع بیشــتری دارد. یعنــی دولــت در 
ازای پول هــای بلوکه شــده، از بانــک مرکزی معادل 
ریالی می گیرد و عمال با افزایش خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و در 

نهایت افزایش تورم می شود.
بــا دســت اندازی هــا  دُز افزایــش پایــه پولــی 
منابــع صنــدوق  از  دولــت  برداشــت های  اضافــه  و 
توســعه ملی دوچندان هم می شود. قاعدتا بخشی 
از ارزهــای بلوکــه شــده متعلــق به صندوق توســعه 

ملــی قابــل فــروش در بازار نیســت؛ 
بنابرایــن وقتــی دولت بــه ازای منابع 
صنــدوق توســعه کــه عمال در کشــور 
موجود نیســت؛ پول چــاپ می کند؛ 
زمینــه افزایــش بیشــتر قیمــت ها را 

فراهم می کند.
حــاال در شــرایطی کــه دولت با 
برداشــت هــای مکــرر ریالــی، تــورم بیشــتری را در 
اقتصاد پایه ریزی می کند؛ عاملیت فروش ارزهای 
دولتــی بــه بانــک ملی کــه یک بانک دولتــی و بدون 
قدرت چانه زنی در مقابل دولت اســت داده شــده 
یعنــی دســت دولــت در چاپ پول بازتــر از قبل می 

شود. 
بودجــه ۱۴۰۱ بــه دولــت اختیــار داده که بانک 
ملی عامل خرید ارزهای نفتی به جای بانک مرکزی 
باشد. یکی از اشکاالت مهم این اتفاق مبهم شدن 
تکلیــف ســهم صنــدوق توســعه ملی و شــرکت ملی 
نفــت از درآمدهــا نفتــی اســت. قبــال بانــک مرکــزی 
ســهم شــرکت ملی نفت و صندوق توســعه ملی را 
محاســبه و از درآمدها کســر کرده ســپس مابقی را 
بــه خزانــه دولــت واریز مــی کرد. اما حاال مشــخص 
نیســت بانــک ملــی چگونــه ایــن ارزهــا را بــه خزانه 
واریــز مــی کنــد. آیا اختیار تعیین ســهم ها را دارد؟ 
آیا سهم ها را حساب کرده و مابقی درآمدها را به 

خزانه دولت واریز می کند؟
در واقــع تعییــن ســهم، یک وظیفــه حاکمیتی 
اســت کــه بانــک ملی به عنــوان یک بانــک دولتی و 
فروشنده ارز نمی تواند این وظیفه را انجام دهد.

در کنــار ایــن پرســش، نکتــه مهــم دیگــری نیز 
مطرح می شــود و آن امکان خرید ارز توســط خود 
بانک ملی و یا شرکت های زیرمجموعه آن است.

با توجه به اینکه دولت مالک بانک ملی است 
می تواند این بانک و زیرمجموعه آن را مکلف کند 
که ارزهایی که هنوز وصول نشده را از دولت بخرد 

ریــال  و 
بــه ازای آن 
بــه دولت بدهد. 
بــا توجــه بــه اینکــه قــدرت 
چانــه زنــی بانک ملــی از بانک مرکــزی در مقابل 
دولــت کمتــر اســت ایــن تهدید جــدی وجــود دارد 
کــه دولت بســیار راحــت تر از قبــل، ارزهای وصول 
نشده و بلوکه شده را به بانک ملی تحمیل کرده و 

ریال این ارزها را تحویل بگیرد.
مکلــف کــردن زیرمجموعه ایــن بانک به خرید 
ارز در ازای دریافــت تســهیالت از بانــک ملــی هــم 

تهدید دیگری است که آثار مشابهی دارد. 

رقیب تراشی برای بانک مرکزی
هــم اکنــون بانــک مرکــزی به عنــوان سیاســتگذار و 
عامــل در بــازار ارز تصمیــم گیــری و عمــل می کند. 
اگــر دولــت فــروش ارزهــای نفتــی را از طریق بانک 
ملــی انجــام دهــد؛ قــدرت ایــن بانــک در بــازار ارز 
افزایــش می یابــد و در مقابل بانک مرکزی در بازار 
ارز تضعیــف مــی شــود. به عبارت دیگــر یک بازیگر 
قدرتمنــد بــه عنوان رقیب بانــک مرکزی در بازار ارز 
قــد علــم می کند که می تواند سیاســت های بانک 

مرکزی در این بازار را متاثر کند.
در کنــار ایــن اتفاق، بازار بین بانکی هم دچار 
تالطــم مــی شــود و افزایش و کاهش نرخ ســود در 
ایــن بــازار اتفاق می افتد. با خرید ارز توســط بانک 
ملــی و واریــز معــادل ریالــی آن بــه خزانــه در ابتــدا 
ســود بیــن بانکــی افزایش مــی یابد امــا در ادامه با 
توجه به اینکه دولت این ریال ها را خرج می کند؛ 
موجــودی ســپرده دولــت در بانــک مرکــزی کاهــش 
می یابــد و بــه ازای آن موجــودی بانــک هــای عامــل 
نــزد بانــک مرکــزی افزایــش مــی یابــد. ایــن مســاله 
باعــث افزایــش عرضــه وجــوه در بانــک مرکــزی و 
کاهــش نــرخ ســود می شــود. یعنــی در مرحله اول 
بــا پرداخــت معــادل ریالی بــه دولت، نرخ ســود در 
بــازار بیــن بانکــی افزایــش مــی یابد ولــی در مرحله 
بعــد بــا خــرج ریال توســط دولت نرخ ســود در این 
بــازار کاهــش می یابــد. بنابراین بانــک مرکزی برای 
جلوگیــری از ایــن نوســانات مجبور اســت مــدام در 

این بازار مداخله کند.

چین، ارز دیجیتال ملی را آزمایش می کند
ترجمه: سلیم حیدری

گســترش اســتفاده از e-CNY یــا یــوان دیجیتــال 
اکنون فراتر از خرید کاالهای مصرفی اســت. پکن 
ســایر ارزهــای رمزنگاری شــده مانند بیــت کوین را 
ســرکوب کــرده اســت و در عــوض بــه دنبــال ارائــه 

جایگزین خود است.
بــرای  اکنــون می توانــد  یــوان دیجیتــال چیــن 
مدیریت ســرمایه و وام های بانکی اســتفاده شــود. 
ارز  از  اســتفاده  چیــن  مرکــزی  بانــک  اقــدام  ایــن 
دیجیتال را فراتر از خرید کاالهای مصرفی گسترش 
می دهد. e-CNY در حال حاضر در بیش از ۲۰ شهر 

 e-CNY در سراســر چین اســتفاده می شــود. اگرچه
هنوز در مراحل آزمایشی خود است، اما دامنه این 
آزمایــش بــه تدریــج از ســال ۲۰۲۰ گســترش یافته 
است. دولت چین e-CNY را در حالی معرفی کرده 
اســت که پکن بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال 
را ســرکوب کــرده اســت و در عــوض به دنبــال ارائه 
یک جایگزین دیجیتالی تحت تحریم و کنترل شده 

توسط دولت است.

e-CNY چگونه استفاده می شود؟
قابلیت هــای  از  حاضــر  حــال  در   E-CNY پذیرنــدگان 

توسعه یافته ارز دیجیتال استفاده می کنند. بر اساس 
گــزارش  روزنامــه Securities Times کــه توســط دولت 
چیــن تامیــن مالــی می شــود، هفتــه گذشــته مــردی با 
استفاده از e-CNY یک بیمه نامه خودرو خریداری کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، عــالوه بــر ایــن، 
بانک ســاخت و ســاز چین )CCB( اکنون به مشــتریان 
اجــازه می دهــد تا از e-CNY برای محصوالت مدیریت 
ســرمایه در برنامــه تلفــن همــراه خود اســتفاده کنند. 
چین برنامه هایی برای بیشــتر شــدن استفاده از یوان 

دیجیتال دارد.
ژانــگ مینــگ، اقتصــاددان ارشــد آکادمــی علــوم 
اجتماعــی چیــن در یــک نشــریه آنالیــن مــی نویســد: 
"در آینــده، یــوان دیجیتــال را می توان در ســناریوهای 

بیشتری مانند درمان پزشکی، آموزش 
و امور مالی به کار برد."

بانــک مرکــزی چین ادعــا می کند 
کــه e-CNY در پایــان ســال ۲۰۲۱ بــه 
یــوان  میلیــارد  تراکنــش ۸۷.۶  حجــم 
)۱۳ میلیــارد دالر؛ ۱۲.۴ میلیــارد یــورو( 

رسیده است.

E-CNY بر اساس 
تالش های بخش خصوصی دیجیتال 

است
 e-CNY ابزارهــای مدیریــت ســرمایه دیجیتــال ماننــد

 ،Alipay .بــرای چیــن جدیــد نیســتند
ارائه دهنده خدمات پرداخت دیجیتال 
خدمــات  گــروپ،  آنــت  بــه  متعلــق 
مشــابهی را از ســال ۲۰۱۳ ارائــه کــرده 
اســت. این اتفــاق زمانی افتــاد که این 
شــرکت صنــدوق پــول دیجیتــال خــود 
را راه انــدازی کــرد. علیرغــم موفقیــت 
غول هــای فیــن تــک )Fintech(، چیــن 
خــود نیــز بــرای گســترش اســتفاده از 
یــوان دیجیتــال تالش کرده اســت. برنامه هایی مانند 
Alipay بــه تلفــن همــراه و اینترنــت نیــاز دارنــد. طبــق 
GMSA، کاربــران تلفــن همــراه در چیــن بســیار زیــاد 
اســت و بیــش از 99۰ میلیــون نفــر از خدمــات تلفــن 

همراه در سال ۲۰۲۱ استفاده می کنند. اما تحقیقات 
بانک جهانی نشــان می دهد که ۲۰ درصد از جمعیت 
چیــن بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد.  در اوایــل ســال 
جــاری، چین شــروع به صــدور کارت هایی کرد، با یک 
صفحــه نمایــش LCD کوچک که بــه کاربران می گوید 
چقدر پول در حساب e-CNY وجود دارد. این کارت ها 
بــدون اتصــال بــه اینترنــت قابــل اســتفاده هســتند. 
ریچارد تورین، کارشناس ارز دیجیتال چین به دویچه 
ولــه گفت: مکانیســم هایی مانند این بــا ارائه خدماتی 
چــون »انتقال پول امن، تحــت حمایت دولت، رایگان 
و فــوری«، خــالء هــای شــرکت های فین تــک را  جبران 

می کنند.
منبع: دویچه وله
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براساس بودجه بانک ملی مکلف به فروش ارز شده و با توجه 
به آنکه دولت مالک بانک ملی است این خطر وجود دارد که 
بانک ملی مکلف شود ارزهای وصول نشده را به صورت ریالی 

از دولت بخرد 
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وضع قیمت های جدید لوازم 
خانگی اعالم شد

ســخنگویوزارتصنعــت،معــدنوتجــارت)صمت(از
صدورمجوزافزایش۱۵درصدیقیمتبرایتلویزیون
و۱۰درصــدیبــراییخچــال،یخچــالفریــزروماشــین
لباسشوییوظرفشوییخبردادوگفتکهقیمتهای

جدیدازاولتیراجراییمیشود.
امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، درباره افزایش 
قیمت شوینده ها گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
از هشــتم خرداد، افزایش قیمت شــوینده ها نســبت به 
قیمــت قبلــی مصــوب ســال ۱۴۰۰، تــا ســقف ۲۵ درصد 

مجاز شد.
البتــه بــه گفتــه وی، کاالهایی که در ســطح عرضه 

هستند، باید با قیمت درج شده قبلی عرضه شوند.
اوایــل  از  شــوینده ها  قیمــت  افزایــش  موضــوع 
اردیبهشــت مطــرح و ابتــدا بــا مخالفــت وزارت صمــت 
مواجــه شــد. حتــی در مقطعــی در شــبکه های اجتماعی 
برگــه ای بــا عنوان صورتجلســه انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشــتی و آرایشــی ایــران مبنی بــر افزایش قیمت ۵۰ 
تا ۸۰ درصدی انواع شــوینده منتشــر شد، اما در نهایت 
ســتاد تنظیم بازار سقف افزایش قیمت این محصوالت 

را ۲۵ درصد اعالم کرد.
بــه ســوالی دربــاره  قالیبــاف همچنیــن در پاســخ 
تعیین تکلیف قیمت لوازم خانگی در سال جاری، اظهار 
کــرد: در حــوزه لــوازم خانگــی، افزایــش ۱۵ درصــد بــرای 
تلویزیــون و ۱۰ درصــد بــرای یخچــال، یخچــال فریــزر و 
ماشین لباسشویی و ظرفشویی تایید شده و از اول تیر 

ماه اجرا می شود.
چنــد روز پیــش هــم دبیــر انجمــن صنایــع لــوازم 
خانگی ایران از درخواســت افزایش قیمت لوازم خانگی 
بــه ســازمان حمایــت خبــر داده و گفتــه بــود کــه بــازار 
کشــش افزایــش قیمــت نــدارد و تولیدکننــدگان هــم از 
افزایــش قیمت اســتقبال نمی کنند، امــا باید توان ادامه 

فعالیت هم داشته باشند.

افزایش ۱۵ تا ۶۷ میلیونی 
قیمت محصوالت چری

گروهصنعتیمدیرانخودروروزگذشــتهدراطالعیهای
قیمــتجدیــدمحصــوالتخــودراکــهدرپــیافزایــش
هزینههــایگمــرک،بهروزرســانیشــدهمنتشــرکــرده
است.طبقایناطالعیهقیمتمحصوالتاینشرکت
بیــن۱۵.۶تــا۶۷.۳میلیــونتومــانمشــمولافزایــش

قیمتشدهاست.
به گزارش ایسنا، طبق اعالم این شرکت، افزایش 
قیمت هــا بــا توجه به مصوبه جدید برای افزایش هزینه 

گمرک اعمال شده است.
برایــن اســاس کمتریــن افزایــش قیمــت مربوط به 
خودرو PRO IE MVM X۲۲توربو است که با ۱۵ میلیون 
و ۶۵۳ هــزار و ۴۹۷ هــزار تومــان به ۶۴۱ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان رسیده است.
در مقابــل، افزایــش هزینه هــای گمــرک بیشــترین 
  PRO PREMIUM ۸ تاثیــر خــود را بر قیمت خودرو تیگو
داشــته کــه آن را بــا افزایــش ۶۷ میلیــون و ۳۶۶ هزار و 
۷۸۲ تومانی به یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۷۳۰ هزار 

تومان رسانده است.
بــازه  در همیــن  ایــن شــرکت  الباقــی محصــوالت 
قیمتی مشــمول افزایش قیمت شــده اند اما غالبا قیمت 
محصــوالت خانــواده MVM هــا در کانــال ۲۰ میلیــون 
تومــان و آریزوهــا و تیگوها در کانــال ۵۰ میلیون تومان 

افزایش قیمت داشته است.

ضرر ۱۸ هزار تومانی 
مرغداران در فروش هر کیلو 

تخم مرغ
رئیــسهیــاتمدیــرهاتحادیــهمــرغتخمگــذاراســتان
تهــرانمیگویــدبیــشازنیــازکشــورتخــممــرغتولید
میشــودوهمیــنامــرباعــثشــدهکــهبــامــازادتولید
مواجهشــویمومرغداراندرفروشهرکیلوتخممرغ

۱۸هزارتومانضررکنند.
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
عــوارض صادراتــی تخم مرغ هنوز حذف نشــده اســت 
و صادرکننــدگان بــه ازای صــادرات هــر کیلــو تخم مرغ 
صــادرات  گفــت:  می پردازنــد،  عــوارض  تومــان   ۳۵۰۰
صرفــه اقتصــادی نــدارد ولی چــون مازاد تولیــد داریم، 

باید انجام شود.
وی ادامــه داد: حتــی بعــد از برداشــت عــوارض باز 
هم صادرات به صرفه نیست. چون قیمت تمام شده ما 
بــا قیمت صادراتی همخوانی ندارند. حتی با قیمت های 

داخل بازار داخلی هم متناسب نیست.
تخم گــذار  مــرغ  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
اســتان تهــران اضافــه کــرد: قیمت تمام شــده هر کیلو 
تخم مــرغ بــرای تولیدکننده ۴۵ هزار تومان اســت ولی 
بــا قیمــت بســیار پایین تر در بازار داخلــی و خارجی به 

فروش می رود.
وی تصریــح کــرد: مرغــداران در فــروش هرکیلــو 
تخم مــرغ در بــازار داخــل حــدود ۱۸هــزار تومــان ضــرر 

می کنند.
نبی پــور در ادامــه گفــت: چون قیمــت تخم مرغ در 
داخل کشــور ارزان اســت، صادر می شود؛ اگر به قیمت 

واقعی تمام شده آن بود، امکان صادرات نداشتیم.
وی عنــوان کــرد: مســئوالن اعالم کردنــد که تا آخر 
ســال نهاده هــا را تامیــن می کننــد، بعد از آن اعالم شــد 
کــه تــا شــهریور نهــاده تحویــل داده می شــود. مرغداران 
نیز جوجه ریزی  کردند. بیش از نیاز جوجه ریخته شــد، 
یعنــی بیــش از ۶۰ میلیــون قطعه. مرغ هــا همگی جوان 
هســتند و بــا مــازاد تولید مواجهیم. با این شــرایط حتی 
بــه مرغــداران اجــازه داده نمی شــود کــه مرغ هایشــان  را 

حذف  کنند.
نبی پــور در پایــان گفــت: نهــاده در بــازارگاه وجــود 
دارد ولــی چــون قیمــت آنها بســیار باالســت و نقدینگی 
مرغداران نیز کم است، خرید نیز بسیار کم شده است.
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 افزایش ۲۵ درصدی
قیمت مواد شوینده، 

بهداشتی و آرایشی
رئیسهیاتمدیرهانجمنصنایعشــوینده،بهداشــتی
وآرایشیایراناعالمکردستادتنظیمبازارباافزایش
۲۵درصدیقیمتهمهانواعموادشوینده،بهداشتی

وآرایشیموافقتکرد.
بختیــار علــم بیگی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: این 
افزایــش قیمــت روی محصــوالت و کاالهــای تولیــدی از 
ابتــدای خرداد اعمال شــده اســت و روی وبــگاه ۱۲۴ نیز 

درج شده است.
بــه  توجــه  بــا  داشــت:  بیــان  صنفــی  مقــام  ایــن 
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه داخلــی و خارجــی، کرایــه 
حمل ونقــل، دســتمزد کارگــران، افزایــش نــرخ خدمــات 
گمرکــی، همچنیــن افزایش هزینه هــای آب، برق و گاز، 
درخواســت افزایــش قیمت فعاالن ایــن صنعت بیش از 

۲۵ درصد بود.
وی ادامــه داد: در برخــی مــوارد قیمــت مــواد اولیه 
و کاالهــای موردنیــاز ایــن صنعــت که از خارج از کشــور 

تامین می شود بیش از دو برابر افزایش داشته است.
شــوینده،  صنایــع  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
وزیــر  دســتور  بــه  گفــت:  ایــران  آرایشــی  و  بهداشــتی 
صنعــت، معــدن و تجــارت مقــرر شــد بــرای محصــوالت 
پتروشــیمی و همچنین پلیمرهای داخلی مورد استفاده 

در این صنعت تخفیفاتی در نظر گرفته شود.
وی، نقل افزایش ۱۵ درصدی قیمت مواد شوینده، 
آرایشی و بهداشتی از قول خود در یکی از خبرگزاری ها 
را ناشــی از »اشــتباه لفظــی« برشــمرد و خاطرنشــان 
کرد: آخرین بار خردادماه ســال گذشــته محصوالت این 
صنعت افزایش قیمت داشــته و افزایش در نظر گرفته 

شده برای سال جاری ۲۵ درصد است.

شروط پلیس برای 
شماره گذاری خودروها و 
موتورسیکلت های برقی

پلیــس پــالک تعویــض و مرکــزشــمارهگذاری رئیــس
راهنماییورانندگیتوضیحاتیرادربارهشمارهگذاری

خودروهاوموتورسیکلتهایبرقیارائهکرد.
بــا ایســنا،  ســرهنگ علــی محمــدی در گفت وگــو 
دربــاره وضــع شــماره گذاری خودروهــا از ســوی پلیــس 
گفــت: شــماره گذاری خودروهــا تابــع قوانیــن و مقررات 
جــاری کشــور اســت و بــر این اســاس هــر خودرویی که 
تائیدیه هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجارت را دریافت 
کرده و مجوز شــماره گذاری آن بر اســاس ضوابط و چک 
لیســت ها از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان 
حفاظت محیط زیســت نیز صادر شــده باشــد، از ســوی 

پلیس شماره گذاری خواهد شد.
وی دربــاره اینکــه آیا ســواری ســمند ســورن پالس 
از ســوی پلیــس شــماره گذاری می شــود یــا خیــر گفــت: 
خــودرو  از  مــدل  ایــن  بــرای  شــماره گذاری  مجوزهــای 
نیــز  آن  حــال حاضــر شــماره گذاری  در  و  صــادر شــده 
انجــام می شــود. رئیــس مرکــز شــماره گذاری و تعویــض 
خودروهــا  شــماره گذاری  دربــاره  راهــور  پلیــس  پــالک 
مــورد  اظهارکــرد: در  نیــز  برقــی  موتورســیکلت های  و 
شــماره گذاری خودروهــا و موتورســیکلت های برقــی نیز 
ضوابط و مقررات برابر دیگر وســایل نقلیه اســت و اگر 
چنانچــه ایــن خودروهــا مجــوز و تائیدیــه ســازمان ملــی 
اســتاندارد و ســازمان حفاظــت محیط زیســت را داشــته 
باشــد، پلیــس نیــز نســبت بــه شــماره گذاری آنهــا اقدام 
خواهد کرد. این دسته از وسایل نقلیه با توجه به برقی 
بــودن و آالیندگــی کم معموال تائیدیه ســازمان حفاظت 
محیط زیســت را دریافت می کنند، اما ایمنی و مقاومت 
آنها نیز مهم اســت که باید ســازمان ملی اســتاندارد آن 

را بررسی و اعالم کند.
و  خــودرو  تاکنــون  آیــا  اینکــه  دربــاره  محمــدی  
موتورســیکلت برقی از ســوی پلیس شــماره گذاری شده 
یــا خیــر نیــز گفــت: ســابقه درج پــالک و شــماره گذاری 
ایــن وســایل نقلیه وجــود دارد و مواردی که تائیدیه های 
الزم محیط زیســت و اســتاندارد را اخــذ کــرده بودنــد، 

شماره گذاری شدند.
وی دربــاره ایــن تائیدیه هــا نیــز تصریــح کــرد:  هــر 
مــدل از خودرویــی اعــم از برقــی، بنزینی، گازســوز و ... 
کــه بخواهــد شــماره گذاری شــود، بایــد اســتانداردهای 
۸۵ گانــه را داشــته باشــد و ســازمان اســتاندارد بایــد 
مســتندات آن را برای پلیس ارســال کند. معاونت فنی 
و مهندسی پلیس راهور این موارد را بررسی کرده و در 
صورتی که تمام تائیدیه ها اخذ شده باشد ما نسبت به 

شماره گذاری اقدام می کنیم.
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بنابــراظهــاراتعضــوهیــاتمدیــرهکانــون
موسســاتحملونقل،درســالهایگذشته
عــاج رئیــسجمهــوریســاحل بــا نشســتی
توســعه عالقهمنــد بســیار کــه شــد برگــزار
روابــطتجــاریبــاایرانبــودواعــالمکردکه
بجــایپــولامــکانارایــهســفتهرادارنــدکــه
اینسفتهرابانکهایآلمانیتاییدمیکنند
یــاامــکانتهاتــرکاالبــهکاالوجــودداردامــا
و ســرمایهگذاری اجــازه ایــران بوروکراســی

ورودبهبازارغربآفریقارانمیدهد.
مســعود دانشــمند در گفت وگــو بــا ایلنا 
بــا  تجــاری  ارتباطــات  ظرفیت هــای  دربــاره 
کشــورهای آفریقایــی و امــکان برقــراری حمل 
و نقــل تجــاری بــرای افزایــش ســطح روابــط 
اقتصــادی اظهار کــرد: ایران از گذشــته روابط 
و مبــادالت گســترده ای بــا کشــورهای حــوزه 
آفریقا نداشته و از این رو خطوط حمل و نقل 
منظمــی بــه ویــژه بــرای منطقــه غــرب آفریقــا 
در ســال های گذشــته  اســت.  نبــوده   برقــرار 
شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه طور محدود ارتباط مســتقیمی با آفریقای 
جنوبــی و دو بندر شــرق آفریقــا مانند تانزانیا 
و کنیا برقرار کرد اما با عمده کشورهای غرب 
افریقــا و جنــوب افریقــا تــا حــد مراکــش خــط 

مستقیمی نداریم.
خــط  کــه  آنجایــی  از  داد:  ادامــه  وی 
مســتقیمی در ایــن مســیر وجــود نــدارد بایــد 
کاالهــای کشــورمان را بــه کشــورهایی ماننــد 
دوبــی ارســال کنیــم و تــا بــار از دوبــی بــا خط 
مستقیم به کشورهای آفریقایی منتقل شود 
و ایــن پروســه باعــث می شــود قیمــت حمل و 
نقــل بــه شــدت افزایــش پیــدا کنــد و بــر روی 
اثــر می گــذارد در نتیجــه  قیمــت نهایــی کاال 
مشتری آفریقایی تمایلی برای خرید نخواهد 

داشت.

عضــو هیــات مدیــره کانــون موسســات 
حمل ونقــل افــزود: مشــکل دیگــری کــه وجود 
بــرای  بانکــی  سیســتم  کــه  اســت  ایــن  دارد 
مبــادالت مالــی بین المللــی نداریم تــا بتوانیم 
بــا خطــوط و اعتبــارات بانکــی بــا آفریقایی هــا 
رابطه برقرار کنیم. از سوی دیگر آفریقایی ها 
 هــم در حــدی پولدار نیســتند کــه بخواهند با 
پــول نقــد بــا ایــران کار کننــد. در این شــرایط 
بــاز هــم ناچــار هســتیم از طریــق واســطه ای 
ماننــد امــارات  ال اســی بــاز کنیــم. بایــد بــه 
آفریقایی هــا بگوییــم که برای روابــط بانکی با 
ایرانی هــا بــه نفع اماراتی ها ال ســی باز کنند 
تــا اماراتی هــا این امکان را داشــته باشــند که 
پــول نقــد آفریقا را بــه ایران پرداخــت کنند و 
طبیعتــا در ایــن پروســه، امــارات رایگان کاری 
انجام نمی دهد و کارمزدی برای ایران خواهد 
داشــت کــه ایــن کارمزد هــم به قیمــت نهایی 

کاال اضافه می شود.
انتقــال  بنابرایــن  گفــت:  دانشــمند 
کاالهای ایرانی به کشــورهای آفریقایی تحت 
فشــار دو عامل و مشــکل عدم برقراری حمل 
و نقــل مســتقیم و عــدم نظــام بانکــی قــرار 
می گیــرد. معتقدم برای کاهش محدودیت ها 
نظــام بانکــی،  باید تجدید نظــری در قوانین و 

مقررات مناطق آزاد انجام شود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر هــر 
بانکــی بــرای فعالیــت در مناطــق آزاد بایــد از 
بانک مرکزی مجوز بگیرد، این در حالی است 
کــه مناطــق آزاد هیــچ تبــادل ارزی بــا داخــل 
کشــور ندارنــد، افــزود: در نتیجــه این شــرایط 
نیــازی بــه مجوزهای بانک مرکزی نیســت و با 
برداشــتن محدودیت هــا در ضوابط بانک های 
شــعب  تاســیس  اجــازه  می تــوان  خارجــی 
بانک هــای خارجی در مناطق آزاد را داد. برای 
مثــال اگــر شــعبه ای از بانک عمــان در چابهار 

دایر شود و تابع مقررات مسقط فعال باشد، 
در ایــن شــرایط کشــورهای طــرف تجــارت بــا 
ایــران از جملــه آفریقایی ها امکان بازگشــایی 

ال سی در ایران را خواهند داشت.   
عضــو هیــات مدیــره کانــون موسســات 
حمل ونقل تاکید کرد: روشن است تا زمانی 
کــه بــه FATF نپیوندیــم نمی توانیــم مشــکل 
نظــام بانکــی در خصــوص ایــن مــوارد را حل 
کنیــم و دربــاره بحــث برقراری خطــوط حمل 
و نقــل بــه ســمت افریقا دولــت می تواند در 
راســتای افزایــش ســطح تجــارت و مبــادالت 
نظــر  در  را  یارانــه ای  و  حمایت  هــا  تجــاری، 

بگیرد.
دانشــمند با بیان اینکــه آفریقا می تواند 
بازار بسیار خوبی برای ایران باشد و می توانیم 
بــا کمــک تجــار لبنانــی در بــازار غــرب افریقــا 
حضور فراگیر داشته باشیم، گفت: لبنانی ها 
در غرب افریقا بســیار ذی نفوذ هســتند و اگر 
حمایت لبنانی ها را داشــته باشــیم می توانیم 
ســهم باالیــی از بــازار غرب آفریقــا از آن خود 
کنیم به شــرط اینکــه قیمت های باالتر از رقبا 

ارایه نکنیم.   
افزایــش هزینه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حمل و نقل دریایی از مســیر دوبی به افریقا 
اظهــار کــرد: هزینــه یــک کانتینــر ۲۰ فــوت از 
بنــدر عبــاس بــه دوبی و تخلیــه و بارگیری آن 
مجموعــا حداقــل ۲ هــزار دالر هزینــه اضافــه 
بــرای هر کانتینر دارد. بنابراین این هزینه به 
صرفــه نیســت و یــا بایــد کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی در همیــن کشــورها خطــی را فعــال 
کنــد یعنــی بــرای کاهــش هزینه حمــل ونقل 
خودمان خط مســتقیم به غرب افریقا داشته 
باشــیم یــا اینکــه دولت سوبســید حمل ونقل 

تجاری به غرب افریقا را بپردازد.
دانشــمند ادامــه داد: هزینــه حمــل کاال 

تا ســاح عاج بســیار باال اســت و برقراری این 
خط برای کشــتیرانی صرفه ندارد اما می  توان 
کاالهــا را از طریــق الینرهایــی کــه در این خط 
حرکــت می کنند و در تردد هســتند به آفریقا 
انتقــال داد و بایــد به ایــن الینرها اتصال پیدا 
کنیــم و بــرای ایــن اتصــال بایــد ثایــت کنیــم 
کــه حجــم کاال و تجــارت بــا افریقــا باال اســت 
و  حمایت هــا  بایــد  کار  ابتــدای  در  بنابرایــن 
سوبســیدهایی وجود داشــته باشــد و اگر این 
روال اســتمرار پیــدا کند، خــود الینر ها و بازار 

افریقا به دنبال کاالهای ایرانی می آیند.
عضــو هیــات مدیــره کانــون موسســات 
آفریقایی هــا  اینکــه  بیــان  بــا  حمل ونقــل 
مشــتری تمــام کاالهای ایرانــی از مواد غذایی 
گفــت:  پتروشــیمی هســتند،  تــا محصــوالت 
تاکنــون بخــش خصوصــی چنــد بــار مذاکراتی 
بــرای افزایــش روابــط تجــاری بــا غــرب افریقا 
انجــام داده امــا در داخل کشــورمان مذاکرات 
نتیجه ای نداشته است و تقریبا تجربه تجاری 

با کشورهای آفریقایی را نداریم.
وی افزود: در سال های گذشته نشستی 
با رییس جمهور ساحل عاج داشتم که بسیار 
عالقه مند توسعه روابط تجاری با ایران بود و 
اعالم کرد که بجای پول امکان ارائه ســفته را 
دارند که این سفته را بانک های آلمانی تایید 
می کنند یا امکان تهاتر کاال به کاال وجود دارد 
اما بوروکراســی ایــران اجازه ســرمایه گذاری و 

ورود به بازار غرب آفریقا را نمی دهد.
دانشــمند ادامه داد: واقعیت این اســت 
که تا زمانی که قیمت نفت باالست و فروش 
مکفــی در نفــت داریــم، صــادرات غیرنفتــی 
فراموش می شــود و هر زمانــی که درآمدهای 
نفتــی افــول می کنــد بــه یــاد صــادرات افتنــد. 
اساســا برنامــه مدونــی وجود ندارد که کشــور 

را بر پایه تجارت آزاد اداره کند.  

مدیرعامــلشــرکتتعاونــیفــرآوریروغنو
دانههــایروغنــیگفــتکــهافزایــشقیمــت
ایــنمحصــولباعــثشــدمیزانتقاضــابرای
خریــدروغــنحدود۳۰تــا4۰درصدکاهش
پیــداکند.درحالحاضــرمصرفکنندگاناز
ذخایــرخانگــیاســتفادهمیکننــدازایــنرو
ممکناستتا۲ماهبرایتامیننیازبهبازار

مراجعهنکنند.
شــرکت  مدیرعامــل  شــرفی  علیرضــا 
تعاونــی فــرآوری روغن و دانه هــای روغنی در 
گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در بحث تامین 
روغــن چالشــی نداریم، گفت: فروشــگاه های 
زنجیــره ای و واحدهــای صنفی مملــو از روغن 
هســتند و برخی از مشــاهدات میدانی حاکی 

از ایــن مهم اســت کــه از عرضه کنندگان برای 
بــرای  تخفیف هایــی  محصــول  ایــن  فــروش 

خریداران در نظر گرفته اند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
تقاضــا بــرای خریــد ایــن محصول ریــزش پیدا 
کــرده اســت؟ تصریــح کــرد: افزایــش قیمــت 
ایــن محصــول باعــث شــد میــزان تقاضــا برای 
خریــد روغــن حــدود ۳۰ تــا ۴۰ درصد کاهش 
پیــدا کنــد. در حــال حاضــر مصرف کننــدگان 
از ذخایــر خانگــی اســتفاده می کننــد از این رو 
ممکن است تا ۲ ماه برای تامین نیاز به بازار 

مراجعه نکنند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه لزوم 
مصــرف روغــن به میــزان نیاز، افــزود: مصرف 

ســرانه روغن با احتســاب روغن مصرف شده 
در کیک و کلوچه حدود ۱۸.۵ کیلوست.

مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن 
و دانه هــای روغنــی در پاســخ به این پرســش 
کــه بعــد از اصــالح نظــام یارانــه ای و افزایــش 
نرخ روغن میزان تقاضا برای خرید روغن های 
جامــد افزایــش پیــدا کرد آیا ســالمت این نوع 
روغن را تایید می کنید؟ گفت: پاالیش روغن 
در یــک فرآینــد انجام می شــود و همه مراحل 
تصفیــه روغــن تحت نظر ســازمان غذا و دارو 
اســت و در پروســه تولیــد همــه اســتانداردها 
رعایــت و تولیدکننــدگان مطابــق بــا آن جلــو 

می روند.
همچنیــن در این رابطه منصور عالی پور 

فروشــگاه های  سراســری  اتحادیــه  رئیــس 
زنجیــره ای بــا بیــان اینکــه مصــرف روغــن در 
کشــور بهینه شده اســت، افزود: تولید روغن 
رونــد متعادلــی را بــه خــود گرفتــه اســت و به 
عبــارت دیگــر می تــوان گفــت میــزان تولیــد از 

مصرف پیشی گرفته است.
بــه گفتــه وی؛ عرضــه روغــن بــه میــزان 
پیشــروی  چالشــی  و  می گیــرد  صــورت  نیــاز 

کارخانه های تولیدی وجود ندارد.
بعــد  داد:  ادامــه  صنفــی  فعــال  ایــن 
قیمــت  تغییــر  و  یارانــه ای  نظــام  اصــالح  از 
ایــن محصــول، تــوان خریــد روغــن از ســوی 
مصرف کننــدگان تقلیــل پیــدا کــرد از ایــن رو 

میزان تقاضا برای خرید آن کاهشی شد.

بــهگفتــهنمایندهاســبقایــراندرایکائــو،درآن
سالهابرایفروشایران١4٠تفاهمنامهایبین
شــرکتهواپیماییآســمانوهســامنعقدشــدو
قــرارشــدایــنشــرکت۱۰فرونــدازایــران١4٠را
خریــداریکنداماهیچفروندیازاینهواپیماها
رانخریــد.بعــدازآنبــاشــرکتایــرانایــروارد
مذاکراتشدندکهاینشرکتهممشتریایران
١4٠نشــد.شــرکتبعــدیایــرانایرتــوربــودوبــا
اینکــهدولــتبخشــیازتامیــنمالــیخریــدایــن
هواپیماهــارابرعهــدهگرفتاماایــرانایرتورهم

اینهواپیماهارانخرید.
علیرضا منظری در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
تجربه صنعت هوانوردی در ســاخت هواپیما اظهار 
کــرد: چنــد دهــه گذشــته بــا اوکرایــن بــرای ســاخت 
هواپیمای وارد همکاری و قرار داد شــدیم. قرار شــد 
در بازه زمانی ۵ ساله ١٢ فروند آنتونوف که بعدها 
نــام آن بــه ایــران ١۴٠ تغییــر کــرد ســاخته شــود.اما 
بــه جهت اینکــه منابع مالی مورد نیاز تامین نشــد، 
ســاخت ایــن تعــداد هواپیما بیش از ۱۵ ســال طول 

کشید که در نهایت ۸ فروند تولید شد.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن هواپیماهــا در ایــران 
و در مجموعــه هســا مونتــاژ می شــدند، ادامه داد: 
در دهــه ٧٠ ایــران دانش فنی ســاخت آنتونوف را 
از اوکرایــن خریــداری کــرده بود. البته بــرای اولین 
هواپیمــای تولیــد شــده تمــام قطعــات وارداتی بود 
امــا بــرای بقیــه هواپیماهای تولید شــده و در حال 
تولید، بخش از قطعات در کشور ساخته شد هر 

چند که دوره زمان بری داشت.
بــا تاکیــد  ایکائــو  ایــران در  نماینــده اســبق 
بــر اینکــه در حــال حاضــر دانــش فنــی ســاخت 
قطعــات هواپیمــا را داریــم، گفــت: در برخــی از 
بخش هــای بدنــه تــوان تولیــد هواپیمــا را داریــم 
امــا برای ســاخت قطعــات اصلی زیرســاختی هم 
وجــود نــدارد و در همــان زمــان تولیــد ایران ١۴٠ 
هــم موتــور هواپیمــا مونتاژ می شــد و اساســا ٧٠ 
درصــد هواپیمــا مونتــاژ بــود اما در نهایت حســن 
ایــن قــرارداد این بوده تا حــدی توانمندی در این 

زمینه را دســت پیدا کرده بودیم.
منظــری بــا بیــان اینکــه از زمــان قــرارداد بــا 
اوکرایــن بــرای ســاخت هواپیما ٣٠ ســال می گذرد 

در  هــم  خوبــی  اتفاقــات  زمانــی  دوره  ایــن  در  و 
مجموعه هســا رخ داد، اظهار داشــت :برای تولید 
برخــی از قطعــات هواپیمــا زیرســاخت هایی ایجاد 

شده است.
معــاون اســبق ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
تاکیــد کــرد: اما موضوع بســیار مهــم در این زمینه 
مســائل اقتصادی و اســتقبال بازار از تولید داخل 
اســت و بایــد بــه صــورت دقیــق بررســی شــود کــه 
هواپیمــای داخلــی بــا چــه قیمتــی ســاخته خواهــد 
شد و آیا می تواند بازده سرمایه گذاری منطقی و 

معقول داشته باشد.
وی ادامــه داد: ایرالین ها برای خرید هواپیما 
بــه چنــد نکته توجه دارند و اینگونه نیســت صرف 
اینکه این هواپیماها  تولید داخل است ایرالین ها 
هواپیماهــا را خریــداری کننــد. شــرکت هواپیمایی 
بــرای خریــد نــاوگان، بازار خــود را در نظر می گیرد 
و اینکه آیا در بازار این نوع هواپیما با مشخصات 
مشخص، قابلیت استفاده و بهره وری دارد یا نه؟ 
موضوع دیگر این است که آیا قیمت هواپیما برای 
ایرالیــن توجیــه دارد؟ و مهم تریــن موضــوع، بحث 

ایمنی هواپیما است.
دربــاره  ایکائــو  در  ایــران  اســبق  نماینــده 
وضعیــت فــروش ایــران ١۴٠ گفت: در آن ســال ها 
بــرای فروش ایران ١۴٠ تفاهمنامه ای بین شــرکت 
هواپیمایی آســمان و هســا منعقد شــد و قرار شد 
این شرکت  ۱۰ فروند از ایران ١۴٠ را خریداری کند 
امــا هیچ فرونــدی از این هواپیماها را نخرید. بعد 
از آن با شــرکت ایران ایر وارد مذاکرات شــدند که 
این شــرکت هم مشــتری ایران ١۴٠ نشــد. شرکت 
بعدی ایران ایرتور بود و با اینکه دولت بخشــی از 
تامین مالی خرید این هواپیماها را برعهده گرفت 

اما ایران ایرتور هم این هواپیماها را نخرید.
وی ادامــه داد: تنهــا قــراردادی کــه منجــر بــه 
خرید ایران ١۴٠ شد، قرارداد با شرکت هواپیمایی 
ســفیران بــود که این شــرکت دو فرونــد ایران ١۴٠ 
را خریــداری کرد امــا چندماه بعد از فعالیت، یکی 
از این هواپیماها دچار حادثه شد که خوشبختانه 
خســارت جانــی نداشــت اما هواپیمــا از بین رفت. 
پس از آن فعالیت شرکت هواپیمایی سفیران هم 

دیگر ادامه پیدا نکرد و تعطیل شد.

منظــری گفــت: آخریــن شــرکتی کــه از ایــن 
هواپیماهــا اســتفاده کــرد، ســپاهان بود کــه البته 
هســا ســپاهان را تاســیس کــرده بــود و در نهایت 
خــودش اقــدام بــه بهره بــرداری از ایــن هواپیماهــا 
کرد و چند ماه پس از اســتفاده از این هواپیماها 
سانحه پرواز طبس رخ داد و خط تولید ایران ١۴٠ 

هم متوقف شد. 
وی افــزود: در دو الــی ســه ســال اخیــر ایــن 
موضوع مطرح شد که از این هواپیماها به عنوان 

هواپیماهای نظامی استفاده کنند. 
گفــت:  هواپیمایــی  ســازمان  اســبق  معــاون 
معتقــدم در بخــش ســاخت و تولیــد یک ســری از 
قطعــات توانمندی هایــی را پیــدا کردیــم کــه قابــل 
تقدیر اســت اما اینکه این قطعات تبدیل هواپیما 
شــود که با قیمت توجیه پذیر وارد بازار شــود مورد 
ســوال اســت. این شرایط را در صنعت خودرو هم 
می بینیــم هــر چند توانایی هایی در صنعت خودرو 
ایجــاد شــده امــا بــه روز نشــده و در قابلیت هاب 
تولیــدات  و در اقتصــاد ایــن بــازار بــا مشــکالتی 

مواجه هستیم.
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کاهش مراجعه به 
نمایندگی های ایران خودرو 

با افزایش کیفیت 
تاثیــر مســتقیم برنامــه زنجیــره تامیــن وزارت صمــت و 
همراهی گروه صنعتی ایران خودرو در کیفیت خودروها 

با کاهش مراجعه به نمایندگی ها به نمایش درآمد.
»ســهیل معمارباشــی« مدیــرکل صنایــع خــودرو و 
نیرو محرکه وزارت صنعت در آذر ســال گذشــته در یک 
گفت وگو خبری، اظهار کرد: »کیفیت، ارتباطی مستقیم 
وقتــی  امــا  دارد،  محصــول  بــرای  پرداختــی  قیمــت  بــا 
خودروســاز فقط ۳۵هــزار میلیارد تومــان بدهی تعدیل 
نشــده بــه قطعه ســازان دارد، نمی توانــد دربــاره کیفیت 
قطعــات بــا آنها بــه چانه زنی بپــردازد. وقتی خودروســاز 
تــوان تامیــن نقدینگی الزم را نــدارد، نمی تواند پرداختی 
به قطعه ساز داشته باشد و در این صورت قطعه سازان 
نیــز به دنبــال گروه هایــی می رونــد کــه کاالهــا را ارزان تر 
تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می بیند و همه 

این مسائل به هم مرتبطند.«
اظهــارات فوق در پاییز ســال گذشــته و همزمان با 
کلیــد خــوردن طرح زنجیره تامین از ســوی وزارت صمت 
بــود، اتفاقــی کــه بــه صنایــع خودروســازی کمــک کــرد، 
بــه صــورت هدفمنــد، منابــع مالــی را بــه ســمت صنایــع 
قطعه ســازی ســوق دهد و پس از یک دهه باعث تغییر 
رونــد ترکیــب تعامالت مالی بین صنایع خودروســازی و 

قطعه سازان شد.
تازه ترین آمار منتشــر شــده از ســوی ایران خودرو 
نشــان می دهــد، ایــن برنامــه در حــال بــه ثمر نشســتن 
است. خودروساز در زمینه کیفیت، قدرت چانه زنی پیدا 
کرده و از ســوی دیگر قطعه ســاز نیز به وصول مطالبات 
خــود امیــدوار شــده اســت. تازه ترین آمار منتشــر شــده 
از ســوی ایکوپــرس نشــان می دهــد شــاخص مراجعــات 
یک ماهــه مشــتریان بــه شــبکه خدمــات پــس از فروش 
)R۱۰۰( مربــوط بــه محصــوالت تولیــدی ایــران خودرو در 
ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با میانگین سال 

۱۴۰۰ کاهش ۳۹ درصدی را تجربه کرده است.
همچنیــن بر پایه گزارش شــرکت بازرســی کیفیت 
و اســتاندارد ایران برای بازه زمانی اردیبهشــت امســال، 
براســاس کاهــش امتیــاز منفــی صــورت گرفتــه، ســطح 
کیفــی محصوالت تولیدشــده در فروردین و اردیبهشــت 
۱۴۰۱ با رشــد ۱۱درصدی نســبت به دی ســال گذشــته و 
رشــد ۱۳درصدی نســبت بــه میانگین امتیــاز محصوالت 
تولیدی ســال گذشــته در مســیر ارتقای کیفیت و کسب 

رضایتمندی مشتریان قرار گرفته است.
از جملــه دیگــر برنامه هــای در دســت اجــرای ایران 
خــودرو کــه در این رشــد محســوس کیفیــت محصوالت 
ســرمایه گذاری های  از  بهره بــرداری  شــامل  بــوده  موثــر 
صــورت گرفتــه در نوســازی تجهیــزات خطــوط تولیــدی، 
بــا  مشــترک  کیفــی  برنامه هــای  تعریــف  و  هم افزایــی 
ســازندگان قطعــات بــوده اســت. همچنیــن واحدهــای 
مختلــف زنجیــره ارزش گــروه صنعتــی ایــران خــودرو از 
حــوزه تامیــن تــا خدمــات پــس از فــروش طی یک ســال 
اخیــر به طــرق گوناگــون در برنامه های کیفی مشــارکت 
داشته اند که این موضوع نیز در تبدیل کیفیت محصور 
بــه یــک رویکــرد عملیاتــی بســیار موثــر بــوده اســت. در 
صورتی که روند بهبود کیفیتی منعکس شده در آمارها 
تــداوم یابــد و ایــن اتفــاق بــا رشــد تولیــد همــراه شــود، 
می توان پیش بینی کرد در نیمه دوم ســال جاری شــاهد 
دوران رونقــی تــازه بــرای گــروه صنعتــی ایران خــودرو و 

البته کل صنعت خودروی کشور باشیم.

بازار جهانی کود متحول شد
ذخایر کود با اجتناب کشاورزان از قیمت های باال افزایش 

می یابد و نگرانی های برداشت را کاهش می دهد.
به گزارش ایســنا، کمبود کود که بخش کشــاورزی را 
به آشــفتگی کشــاند و هزینه های موادغذایی را در ســطح 

جهانی باال برد، ممکن است در حال محو شدن باشد.
محصــوالت زراعــی در سراســر جهان به مــواد مغذی 
روسیه، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان، وابسته هستند 
و تهاجــم بــه اوکرایــن در ماه هــای پیــش، بازارهــای مــواد 
شــیمیایی حیاتــی را بــه هــم ریخــت. در نهایــت، قیمت ها 
بــه قــدری بــاال رفت که کشــاورزان خریــد را متوقف کردند 
و اکنــون بــازار متحول شــده اســت. به گفته افــراد مطلع، 
کشــتی ها در انتظار تخلیه هســتند و شــرکت ها در تالش 

برای کاهش ذخایر در بنادر و انبارها هستند.
نزدیــک  ظرفیــت  حداکثــر  بــه  انبارهــا  برزیــل،  در 
می شــوند زیرا کشــاورزان شــرط می بندند کــه قیمت ها به 
مراتــب کاهــش پیدا کند. در همین حــال، نگرانی ها مبنی 
بــر اینکــه عرضــه کود از روســیه به طور کامل قطع شــود، 

برطرف نشده است.
ردیابــی شــده  داده هــای محموله هــای  اســاس  بــر   
توســط بلومبــرگ، فــروش کودهــای روســیه از تحریم های 
اعمال شــده توســط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در پاسخ 
بــه جنــگ اوکرایــن معــاف اســت و برخــی محموله هــا در 
حــال ورود به ایاالت متحده هســتند. دولــت ایاالت متحده 
شــرکت های کشــاورزی و کشــتیرانی را بــه خریــد و حمــل 

کودهای بیشتر از روسیه تشویق می کند.
بــه  از صعــود  پــس  قیمــت کودهــای عمده فروشــی 
باالتریــن ســطح چنــد ســاله در حــال کاهــش اســت. بــه 
شــمالی  آمریــکای  قیمت هــای  مارکتــز،  گریــن  گــزارش 
پایین ترین قیمت از ژانویه هســتند و شــاخص این قاره از 
زمــان ثبــت رکورد در اواخر مارس ۳۵ درصد کاهش یافته 
اســت. کشــاورزان همچنــان منتظــر قیمت هــای پایین تــر 
هســتند زیرا غالت روند صعودی را طی می کند و آربیتراژ 

تاخیر در خرید مواد مغذی را افزایش می دهد.
شــاخص قیمت هفتگی کود در بازار ســبز  آمریکای 
شــمالی در ایــن هفتــه ۴ درصد کاهــش یافت و کاهش ۳ 
درصدی هفته گذشته را تشدید کرد. کاهش قیمت کود، 
در صورت ادامه، ممکن است برخی از نگرانی ها را کاهش 
مــواد مغــذی مصنوعــی  از مصــرف  کــه کشــاورزان  دهــد 
و  کننــد  هزینه هــا صرفه جویــی  در  تــا  می کننــد  اجتنــاب 
عملکــرد محصــول را کاهــش دهنــد و تــورم مــواد غذایی و 
گرســنگی را در بخش هایــی از جهــان بدتــر کننــد. بــا ایــن 
حــال، هنــوز خیلی زود اســت که بگوییــم در صورت ادامه 
جنــگ در اوکرایــن در دوره ای کــه تقاضا بــه صورت فصلی 
باالتر می رود، قیمت ها دوباره باز خواهند گشت یا خیر.
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ارتقای کیفیت گندم های 
داخلی با اجرای 

دستورالعمل خرید تضمینی
دســتورالعمل خریــد تضمینــی گنــدم، باعــث خریداری 
و ذخیره ســازی گندم هــای یکدســت و باکیفیــت شــده 

است.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، براساس 
»دســتورالعمل خریــد تضمینــی گندم« کــه مراکز خرید 
سراســر کشــور ملــزم بــه اجــرای آن هســتند، ویژگی ها، 
کشــاورزی  محصــول  اُفت زنــی  روش  و  مجــاز  حــدود 
گندمــکاران، تعییــن شــده و رعایــت مفــاد آن از طریــق 
ایجاد هماهنگی خرید در کل کشــور، باعث خریداری و 
ذخیره سازی گندم های یکدست و باکیفیت شده است.
دســتورالعمل خریــد تضمینــی گنــدم هــر ســال و 
پیــش از فــرا رســیدن فصل خرید، تدوین و نهایی شــده 
و برای سهولت در خرید تضمینی گندم های باکیفیت و 
یکدســت از کشــاورزان گندمکار به اســتان های سرتاسر 

کشور ارسال می شود.
در دســتورالعمل مذکــور، ویژگی هــای گنــدم قابــل 
خریــداری و حدود مجاز شــامل اُفــت مفید و غیرمفید و 
ســن زدگی، تعیین شــده و همچنین روش نمونه برداری 
از محموله هــای تحویلــی گندمــکاران در ابتــدای ورود به 

مراکز خرید، مشخص شده است.
دستورالعمل صادره، عمالً به ارتقای کیفیت گندم 
تولیــد شــده کمــک می کنــد، زیــرا گندمــکاران بــا رعایت 
اســتانداردها و شــاخص ها یی کــه در مراکــز خریــد برای 
پذیــرش انــواع گنــدم مــالک عمل قــرار می گیــرد، تالش 
می کننــد تــا تولید خــود را با پایین ترین اُفــت و باالترین 
کیفیت، عرضه کرده و محصولشان را به قیمت مصوب 
بفروشــند. گفتنی اســت؛ امســال خرید تضمینی گندم 
از ۴ فروردیــن آغــاز و بــر اســاس »دســتورالعمل خریــد 
تضمینــی گنــدم« در قالــب ۵۵۹ هــزار و ۱۳۳ محمولــه 
تاکنــون بیــش از ۳ میلیــون و ۳۰۶ هــزار تــن محصــول 
کشــاورزی گندمــکاران، خریــداری و ضمــن توزیع در ۳۱ 
اســتان، در انبارها و ســیلوهای نقاط مختلف کشور نیز 

ذخیره سازی شده است.

رشد ۶۰ درصدی صادرات 
ایران به ترکیه در ۴ ماهه 

۲۰۲۲
صــادرات ایــران بــه ترکیه در چهار ماهه نخســت ســال 
جاری میالدی با رشد ۶۰ درصدی به یک میلیارد و ۲۳۱ 

میلیون دالر رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، آمارهای منتشــر شــده از ســوی 
اداره آمــار ترکیــه نشــان می دهــد مبادالت تجــاری ایران 
با این کشور در چهار ماهه نخست سال جاری میالدی 

رشد ۳۸ درصدی داشته است.
ایــران و ترکیــه در چهــار ماهــه  مبــادالت تجــاری 
نخســت ســال جــاری میــالدی ۲ میلیــارد و ۱۷۵ میلیون 
دالر اعالم شــده اســت. این رقم در مدت مشــابه ســال 

قبل یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون دالر بوده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، صــادرات ترکیه بــه ایران 
در ماه هــای ژانویــه تــا آوریــل ۲۰۲۲ با رشــد ۱۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹۴۴ 
میلیــون دالر رســیده اســت. ترکیه در ماه هــای ژانویه تا 
آوریــل ســال قبل ۷۹۹ میلیــون دالر کاال به ایران صادر 
کرده بود. واردات ترکیه از ایران در چهار ماهه نخست 
امســال رشــد قابــل توجــه ۶۰ درصدی نســبت بــه مدت 
مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه های ژانویه 
تا آوریل ســال قبل ۷۷۵ میلیون دالر کاال از ایران وارد 
کــرده بــود کــه ایــن رقم در مدت مشــابه امســال به یک 

میلیارد و ۲۳۱ میلیون دالر افزایش یافته است.
همچنیــن  و  صادراتــی  مقصــد  نوزدهمیــن  ایــران 
نوزدهمین منبع واردات ترکیه در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۱ 

شناخته شده است.
در ۱۲ ماهه ســال میالدی گذشــته تجارت ایران و ترکیه 
با رشــد ۵۳ درصدی نســبت به ســال قبل از آن مواجه 

شده و به ۵ میلیارد و ۵۹۴ میلیون دالر رسیده بود.

ایران در زمینه مواد غذایی 
با بحران مواجه نمی شود

محصــوالت  تولیــد  در  فوق العــاده ای  ظرفیــت  ایــران 
و  کیفــی  مدیریــت  اگــر  و  دارد  غذایــی  و  کشــاورزی 
دلسوزی نیز وجود داشته باشد هیچگاه در عرصه غذا 

دچار مشکل نخواهیم شد.
در  ایرانــی  سرشــناس  کارآفریــن  فروتــن،  بهــروز 
حاشــیه نمایشــگاه ایــران اگروفــود در گفت و گــو بــا مهــر 
ضمــن بیــان اینکه ایران ظرفیت فوق العــاده ای در تولید 
محصوالت کشاورزی و غذایی دارد و اگر مدیریت کیفی 
و دلســوزی نیــز وجود داشــته باشــد هیچــگاه در عرصه 
غــذا دچار مشــکل نخواهیم شــد، گفت: بحــران غذا در 
جهان و هشــدارهایی که در این زمینه تا ۵ ســال آینده 
داده می شــود بــر کســی پوشــیده نیســت امــا در ایــران 
بــا توجــه بــه پتانســیل های موجــود در صــورت همراهی 
دولــت بــا بخش خصوصی و اســتفاده از خرد جمعی در 

تصمیم گیری ها مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی بــا بیــان اینکــه در دوران قبل از انقالب، تعداد 
واحدهای صنعت غذا ۶۰۰ مورد بوده اســت، افزود: در 
حــال حاضــر ایــن رقــم به ۱۲ هزار واحد رســیده اســت و 
اگر دولتمردان در این ســال ها همراهی بهتری داشــتند 

صنعت غذا به طور شایسته تری رشد می کرد.
فروتن تصریح کرد: عالوه بر دســتاوردهای صنعت غذا 
و بخــش کشــاورزی االن شــاهد هســتیم به جــای اینکه 
بیشــتر تولیدکننده باشــیم، مصرف کننده هســتیم زیرا 
تولیــد شــاکله تفکــر اجتماعــی اســت و برای رشــد تولید 
تفکــرات و باورهــا بایــد تغییر کند. فروتن بــا بیان اینکه 
تــا میــز مشــترک و تفکــر مشــترک میان دولــت و بخش 
خصوصــی نباشــد اتفاقــی برای این صنعــت رخ نخواهد 
داد، گفــت: تعــداد شــرکت های تولیــد کننــده افزایــش 

یافته اما جز این اتفاق خاص دیگری نیفتاده است.
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مدیــرکل امــور بین الملل وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، تعامل با کشــورهای منطقه 
و جهــان را اولویــت دولــت ســیزدهم عنــوان 
بــا  قراردادهــای مشــترک  امضــای  از  و  کــرد 
کشــورهای هــدف در حوزه های پتروشــیمی، 
ســیمان، دارو، محصوالت ســلولزی و غذایی 

خبر داد.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  فــروزان  حامــد 
دربــاره اقدامــات صورت گرفته درباره توســعه 
کشــورهای  بــا  تعامــل  و  مهــارت  دیپلماســی 
موضــوع  کــرد:  اظهــار  همســایه  و  منطقــه 
برقراری تعامل و ارتباط با کشورهای همسایه 
و منطقه به عنوان یکی از سیاســت های مهم 
و ضــروری در اولویــت دولــت ســیزدهم قــرار 
گرفته اســت. بر این اســاس با ســفیران اکثر 
کشــورها دیــدار و مالقــات داشــته و تــک تــک 

آنها را به وزارتخانه دعوت کردیم.
کــه  کاری  مهم تریــن  داد:  ادامــه  وی 

در تعامــل بــا ســفرا انجــام شــد، ایــن بــود که 
ظرفیت هایــی کــه در مجموعــه وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بــه خصــوص در حــوزه 
آنهــا تشــریح  بــرای  را  اقتصــادی وجــود دارد 
کردیــم و از برخــی از ســفرا بــرای بازدیــد از 

ظرفیت های مذکور دعوت به عمل آمد.
ســفیرانی  از  برخــی  افــزود:  فــروزان 
کــه چندیــن ســال در ایــران مســتقر بودنــد از 
شرکت ها و ظرفیت های اقتصادی داخل کشور 
اطــالع نداشــتند و در جریــان ایــن ظرفیت هــا 
قــرار گرفتنــد. ایــن فرصــت و دســتاوردی برای 
مــا بــود که توانســتیم بخــش قابــل توجهی از 
ظرفیت هــای اقتصــادی زیرمجموعه وزارتخانه 
تشــریح  هــدف  کشــورهای  ســفرای  بــرای  را 
کنیــم. بــه همیــن نســبت اعــزام هیات هــای 
تجــاری میــان ایران و  آن کشــورها در دســتور 
کار قــرار گرفــت و بــر اســاس آن هیات هــای 
اعزامــی تفاهم نامه هایی را با شــرکای تجاری 

خود در آن کشورها منعقد می کنند.
بین الملــل  امــور  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
وزارت کار، شــرکت های زیرمجموعــه شــامل 
شســتا،  و  اجتماعــی  تامیــن  شــرکت های 
 شــرکت های مربوط به صندوق بازنشســتگی، 
و  فــوالد  صنــدوق  بــه  مربــوط  شــرکت های 

صندوق روستاییان و عشایر است.
وی در مــورد کشــورهای دعوت شــده به 
ایــران اظهــار کــرد: در طــول چند ماه گذشــته 
کشــورهای  از  را  تجــاری  متعــدد  هیات هــای 
کشــورهای  از  کــه  کردیــم  میزبانــی  مختلــف 
حوزه آمریکای جنوبی، آســیای جنوب شرقی، 
و  آفریقایــی  کشــورهای منطقــه، کشــورهای 
کشــورهای حــوزه قفقــاز بــه ایــران و حتــی به 
وزارتخانــه آمدنــد و بــر اســاس نیازهایــی کــه 
بــا شــرکت های  را  ارتباطشــان  اعــالم کردنــد 

زیرمجموعه وزارت کار برقرار کردیم.
مذاکــره  جلســات  فــروزان،  گفتــه  بــه 

و  برگــزار  دو  بــه  دو  بــه صــورت  و گفت وگــو 
قراردادهــای خوبی در حوزه های پتروشــیمی، 
و  ســلولزی  محصــوالت  دارو،  ســیمان، 

محصوالت غذایی منعقد شده است.
کار  وزارت  بین الملــل  امــور  مدیــرکل 
تصریــح کرد: درحال حاضــر در حوزه صادرات 
بخشی از آماری که ناظر بر افزایش صادرات 
شــرکت های  بــه  اســت،  کشــور  غیرنفتــی 
زیرمجموعه وزارت کار مربوط است. به دلیل 
آنکــه در دوره جدیــد بــر اســاس دســتور وزیر 
کار، توســعه صــادرات محصــوالت و خدمــات 
قــرار  توجــه  مــورد  زیرمجموعــه  شــرکت های 
گرفته است؛ عالوه بر این وزارت کار، مسئول 
کمیســیون مشــترک چنــد کشــور اســت کــه 
برگــزاری کمیســیون های مشــترک کشــورهای 
مرتبط با ما در دستور کار قرار دارد و در سه 
ماهــه تابســتان چنــد کمیســیون مشــترک در 

ایران و کشور مقابل برگزار خواهد شد.

موبایــل،  واردکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 
تبلــت و لــوازم جانبــی با بیــان اینکه در حال 
حاضــر بــه دلیــل مشــکالت مربوط بــه تامین 
ارز، واردات آیفون قانونی اســت، اما شدنی 
غیرقانونــی،  واردات  مقابــل،  در  و  نیســت 
ممنــوع، امــا شــدنی اســت، از منتفی شــدن 

تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه واردات مسافری آیفون همچنان 
دردسرســاز اســت، اظهــار کــرد: موبایل هــای 
باالی ۶۰۰ دالر هم که قانونی وارد شــدند در 
گمــرک مانده انــد، چرا که ارز مــورد نیاز آن ها 
تامیــن نشــده اســت. البتــه در حــال حاضــر 
تخصیص ارز برای ثبت ســفارش موبایل های 

زیر ۶۰۰ دالر هم انجام نمی شود.

بالتکلیفی وضعیت 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر

بــه گفتــه وی  بانــک مرکــزی قــرار بــود 
صــادرات  از  حاصــل  ارز  از  دوم  تــاالر  در 
بــاالی  موبایل هــای  واردات  بــرای  خشــکبار 
۶۰۰ دالر را تامیــن کنــد، اما با توجه به اینکه 
صادرکننــدگان خشــکبار نتوانســتند ایــن ارز 
را تامیــن کننــد و قیمــت اعالمــی آن هــا حتــی 
از قیمــت ارز در بــازار آزاد بیشــتر بــود، ایــن 
امــر محقق نشــد. بانک مرکــزی هم تاالر دوم 
را بســت و تخصیــص ارز حاصــل از صــادرات 
شــد.  منتفــی  موبایــل  واردات  بــه  خشــکبار 
بنابرایــن تا تصمیم گیری های بعدی، وضعیت 

واردات موبایل بالتکلیف است.
عالیــان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت 
واردات باعــث رشــد واردات مســافری شــده، 
خــرداد   ۲۲ تــا  ســال  اول  از  کــرد:  تصریــح 
حــدود ۱۰۰ هــزار دســتگاه موبایــل از طریــق 
رویه مســافری وارد کشــور شــده که ۹۰ هزار 
دســتگاه از آن هــا آیفــون بــوده کــه عمدتــا به 
رویــه  از  اســتفاده  ســوء  و  قاچــاق  صــورت 
مسافری به کشور وارد شده است. همچنین 

فقــط از اول خــرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار 
وارد  قاچــاق  صــورت  بــه  دســتگاه 

کشــور شــده اســت. ایــن در 
حالــی اســت که ســال 

گذشــته کــه واردات قانونــی بــاز بــوده، آمــار 
واردات مســافری خیلــی کمتر بــوده و معموال 
مســافران برای استفاده شخصی موبایل وارد 

می کردند.

 رونق قاچاق
از طریق رویه مسافری

موبایــل  انجمــن  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
در حــال حاضــر هزینــه واردات تجــاری بــرای 
موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر، ۲۴.۵ درصــد، 
امــا هزینــه واردات رویــه مســافری ۲۱ درصــد 
اســت و ایــن اختــالف باعــث شــده قاچــاق بــا 
صرفــه  بــه  مســافری  رویــه  از  سوءاســتفاده 
باشد و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده 
نســبت بــه یــک مــاه آخر ســال گذشــته چهار 

برابر رشد کرده است.
عالیــان بــا بیــان اینکــه بخشــی از درآمد 
رویــه  از  اســتفاده  ســوء  طریــق  از  دولــت 
بــه صــورت  ارز  و  مــی رود  بیــن  از  مســافری 
غیرقانونــی از کشــور خــارج می شــود، گفــت: 
ایــن وضعیــت منجــر بــه فشــار تورمــی ارز در 
بــازار آزاد می شــود. مصرف کننــده هم کاالی 
بدون پشتوانه مصرف می کند و در نهایت کل 
زنجیره تامین و عرضه موبایل و مصرف کننده 

آسیب می بیند.  
وی بــا بیان اینکــه واردات قانونی آیفون 
و ســایر موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر ممنــوع 
نیســت، اما شــدنی هم نیســت، تصریح کرد: 
امــا  واردات غیرقانونــی، ممنــوع،  در مقابــل 

شدنی است.  
بــر  مبنــی  اخبــاری  اردیبهشــت  اواخــر 
شــد،  منتشــر  آیفــون  واردات  ممنوعیــت 
امــا چنــد روز بعــد ایــن وضعیــت بــه اختالل 
اعــالم شــد  و  سیســتمی نســبت داده شــد 

از  کــدام  هیــچ  واردات  در  ممنوعیتــی  کــه 
برندهــای موبایــل وجود نــدارد. اما در همان 
روزهایــی کــه اخبــار حاکی از انتقال گوشــی 
آیفــون بــه گــروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن 
بود، رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، 
ارتباطــی و لــوازم جانبــی بــا ادعــای افزایــش 
چنــد میلیونــی قیمــت ایــن مدل گوشــیها در 
یــک روز گفتــه بــود که در این شــرایط برخی 
آژانس های مســافرتی اطالعات مســافران را 
بــدون اطــالع آنهــا می فروشــند و موبایــل به 
اســم آن هــا )بــه صــورت قاچاق( وارد کشــور 
می شــود. این موبایل ها رجیســتر می شوند، 
امــا خدمات پس از فــروش ندارند که باعث 
می شــود مــردم در ســطح عرضــه به مشــکل 

بربخورند.

موبایل های موجود در گمرک 
تعیین تکلیف شود، قیمت  

آیفون کاهش می یابد
ســخنگوی  گفتــه  بــه  شــرایط  ایــن  در 
انجمــن موبایــل خواســته واردکننــدگان ایــن 
اســت کــه موبایل هــای موجــود در گمــرک که 
ثبــت ســفارش و تخصیــص ارز دارنــد تعییــن 

ارز شــوند تــا ایــن کاالهــا تکلیــف و تامیــن 
بــازار شــود.  وارد 
ایــن  اگــر 
مــر  ا

و  کاهــش  مســافری  واردات  شــود،  محقــق 
قیمت هــای  و  می شــوند  تعدیــل  قیمت هــا 
موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر واقعــی خواهــد 

شد.
عالیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
موبایل هــای زیــر ۶۰۰ دالر در ضــرر هســتند 
اســت.  ارزان تــر  منطقــه  قیمــت  از  کاال  و 
یعنــی اگــر کاال را از ایــران بخرنــد و ببرنــد در 
دبــی بفروشــند ســود بیشــتری می برنــد. امــا 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر سود خوبی دارد.  

 امسال چقدر موبایل
وارد شد؟

وی افــزود: خواســته دیگــر واردکنندگان 
ایــن اســت کــه وزیــر اقتصــاد، احــراز کاال در 
مبــادی ورودی را بــه حالــت قبــل برگردانــد، 
یعنی هر کسی مسافر است و با خود موبایل 
بــه کشــور وارد می کنــد، در گمــرکات فرودگاه 
احــراز کنــد و فرصت یک ماهه بــه آن ها داده 
نشــود. چــون همین اتفــاق باعث شــد امکان 
رویــه  از  اســتفاده  ســوء  و  قانــون  زدن  دور 

مسافری فراهم شود.
عالیــان، همچنیــن بــا اشــاره بــه واردات 
ســه میلیــون و ۲۸۴ هزاردســتگاه در ســال 
جاری که بیش از ۴۰ درصد آن ها هنوز روشن 
)فروختــه( نشــده، گفــت: پــس تقریبــا یــک 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار دســتگاه ذخیــره موبایل 
در کشــور وجــود دارد کــه قابــل قبــول اســت. 
البته این شرایط عمدتا مربوط به موبایل های 
زیر ۶۰۰ دالر است. به دلیل همین شرایط و 
رقابت باال در گوشــی های زیر ۶۰۰ دالر، 
نوســانات نــرخ ارز هــم تاثیــری بــر 
قیمت این موبایل ها نداشــته 

است.

بــه گفتــه دبیــر انجمــن حبوبــات، پیش بینــی 
می شــود خشکســالی در ســال جــاری میــزان 
تولیــد حبوبات را کاهش دهد از این رو تجار 
اقــدام بــه واردات حبوبــات بیشــتر از ســال 

گذشته خواهند کرد.
عبــدی افتخــاری در گفت وگو بــا ایلنا، با 
اشــاره بــه مصوبــه ســران قــوا مبنی بــر حذف 
مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای اساســی، 
گفت: بعد از این مصوبه شورای عالی اقتصاد 
تشکیل شد و برای سایر کاالهای اساسی یک 
درصــد مالیــات بر ارزش افــزوده تعیین کرد و 

حبوبات از این نرخ مالیات عقب ماند.
قــرار  بــرای  انجمــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گرفتــن حبوبــات در زمــره کاالهــای اساســی 
عالــی  شــورای  افــزود:  کــرد،  زیــادی  تــالش 

اقتصــاد در مصوبه ۶۸ تصویب کرد؛ حبوباتی 
مانند عدس، نخود، ماش و لوبیا مانند سایر 
کاالهــای اساســی مشــمول ۱ درصــد مالیــات 
بــرارزش افــزوده می شــوند. ایــن مصوبــه بــه 
وزارت  و  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزرای 
جهاد کشــاورزی ابالغ شــد ولی متاســفانه ۱۲ 
روز اســت کــه ایــن قانــون از طریــق گمرک به 

گمرکات برای اجرا ابالغ نشده است.
دبیــر انجمــن حبوبات با اشــاره به تحت 
فشــار بــودن تجار و بــازرگان، گفت: بســیاری 
کاالهــا وارد گمرکات شــده اند و در هوای گرم 
بالتکلیــف مانده انــد کــه مصوبه شــورای عالی 

اقتصاد به دستگاه  های اجرایی ابالغ کند.
افتخــاری با بیان اینکــه قیمت حبوبات با 
اخــذ ۹ درصد مالیات بــر ارزش افزوده افزایش 

پیدا می کند، افزود: اخذ این مالیات یک درصد 
بــر قیمــت تمــام شــده انــواع حبوبــات در بــازار 
تاثیر می گذارد و این پرســش مطرح اســت که 
چند روز زمان الزم است که یک نامه از وزارت 
اقتصــاد بــه گمــرکات برســد و در شــرایط فعلی 
وزیر اقتصاد بیشــتر باید احســاس مســئولیت 
کنــد چراکــه حبوبــات بــه خــوراک اصلــی قشــر 
آسیب پذیر جامعه تبدیل شده است و شورای 
عالــی اقتصــاد باهــدف کمــک به این قشــر این 

مصوبه را تصویب کرده است.
وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا اعــالم 
یــک بخشــنامه کــه مفــاد آن مشــخص اســت 
بــرای اجــرای آن بــه بیــش از دوازده روز زمان 
نیــاز دارد؟ افزود: دلیل این کوتاهی از ســوی 
مســئوالن وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و 

گمرک کشور مشخص نیست.
ایــن فعــال اقتصــادی با بیان اینکــه بازار 
در شــرایط آرام اســت، افــزود: اگــر دولــت در 
بــازار  بــازار دخالــت نکنــد شــاهد تالطــم در 
نخواهیــم بــود. اخــذ مالیات بــر ارزش افزوده 
از کاالهــای اساســی نیــاز مردم اســت و پیش 
از ایــن مصوبــه بــازار تعادل داشــت و نباید با 

قوانین یک شبه تالطم در آن ایجاد شود.
افتخــاری ادامه داد: پیش بینی می شــود 
تولیــد  میــزان  جــاری  ســال  در  خشکســالی 
حبوبــات را کاهش بدهد از این رو تجار اقدام 
بــه واردات حبوبــات بیشــتر از ســال گذشــته 
خواهنــد کــرد؛ بعــد از پایان ســه ماه نخســت 
ســال می توان آمار دقیق تری از حجم واردات 

حبوبات ارائه داد.

خشکسالی، احتمال افزایش واردات حبوبات را تشدید می کند

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل: واردات آیفون 
قانونی است، اما شدنی نیست

 اعزام هیات های تجاری ایران به پنج منطقه
از جهان
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صنعــت کارفرمایــی و صنفــی انجمــن کل دبیــر
شــرکتهای تاکنــون اینکــه بیــان بــا پتروشــیمی
پتروشــیمی۳.۵میلیــارددالرارزدرســامانهنیمــا
عرضــهکردهاند،ازهدفگــذاریعرضه۱۴میلیارد
دالریپتروشــیمیهادربــازارارزتــاپایــانســال

جاریخبرداد.
احمــد مهــدوی ابهــری در گفت وگــو بــا مهر، از 
برنامــه شــرکت های پتروشــیمی بــرای عرضــه بیــش 
از ۱۴ میلیــارد دالر ارز نیمایــی بــه جــز مصــرف ایــن 
شــرکت ها تــا پایــان امســال در بــازار ارز خبــر داد و 
گفت: ســال گذشــته مجتمع های پتروشــیمی ۱۲.۵ 
میلیــارد دالر ارز به شــبکه نیمــا عرضه کردند و این 
در حالــی اســت کــه از ابتدای امســال تاکنون حجم 
عرضــه ارز ایــن شــرکت ها بــه ســامانه نیمــای بانک 

مرکزی بالغ بر ۳.۵ میلیارد دالر بوده است.
او بــا اشــاره بــه نشســت اخیــر شــرکت ها و 
بانــک  کل  رئیــس  بــا  پتروشــیمی  هولدینگ هــای 
مرکــزی گفــت: در ایــن جلســه دو ســاعته ضمــن 
بررســی تمــام چالش هــای موجــود بر ســر صادرات 
صحبــت  ارز  برگشــت  و  پتروشــیمی  محصــوالت 
شــد و بانــک مرکــزی بــا اســتقبال از دغدغه هــای 
صادرکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بــه عنــوان 
و  کشــور  غیرنفتــی  صادرکننــدگان  بزرگتریــن 
یکــی از صنایــع بــزرگ پیشــرو در برابــر تحریم هــا؛ 
دربــاره برگشــت ارز پتروشــیمی ها و نحــوه فــروش 
همچنیــن  و  صرافی هــا  در  توافقــی  نــرخ  بــا  آن 
 CFR صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بــر اســاس

تصمیم سازی شد.
دبیــر کل انجمــن صنفــی و کارفرمایــی صنعت 
پتروشیمی بافزود: تاکنون ارز حاصل از محصوالت 
پتروشــیمی بــه طــور صددرصــد وارد کشــور شــده 
و در اختیــار ســامانه نیمــا گذاشــته شــده اســت. 
بانــک مرکــزی در ایــن زمینــه ضــروری اســت تــا بــا 

سیاســت گذاری مدونــی نــرخ ارز ســنا و بــازار آزاد 
را در یــک کانــال قیمتــی قــرار ده تــا عالوه بــر اینکــه 
صادرکننــده بتوانــد ارز خــود را بــه نــرخ توافقــی در 
صرافــی بــه فــروش برســاند. در عیــن حــال امــکان 
تشــویق صادرکننــده نیــز فراهم شــود. اکنون اغلب 
ارز صادراتــی از ســوی بازرگانــان تأمین می شــود در 
حالــی کــه ســودی از بابــت عرضــه ارز صادراتــی در 

سامانه نیما به تاجر برنمی گشت.
مهدوی ابهری افزود: عرضه ارز به نرخ توافقی 
اگرچــه  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  نیــز  در صرافی هــا 
صراف هــا ارز صادرکننــده را خریــداری می کننــد در 
عیــن حــال بایــد بتوانند بــه راحتی این میــزان ارز را 
بــه فروش برســانند و بــا تجهیز نقدینگی مناســب، 

ارز خریداری شده بر روی دست آنها باقی نماند.
او، بررسی قیمت ارزی محصوالت پتروشیمی 
در مقصد صادراتی ) CFR( را از دیگر توافق فعاالن 
پتروشــیمی بــا بانــک مرکــزی عنــوان کــرد و افــزود: 
اکنــون صادرکنندگان محصوالت پتروشــیمی قیمت 
هر تن محصول صادراتی را در حالی اظهار می کنند 
که هنوز کاالی صادراتی آن ها در مقصد به خریدار 
تحویــل داده نشــده تــا امــکان قیمــت نهایی حاصل 
شــود. بــر ایــن اســاس مقــرر شــد بانــک مرکــزی بــا 
نامه نگاری از طریق سایر ارکان کشور در این زمینه 

تصمیم گیری کند.
دبیــر کل انجمــن صنفــی و کارفرمایــی صنعت 
پتروشــیمی بــا تاکید بر اینکه تســهیل هــر چه بهتر 

صــادرات محصــوالت غیرنفتــی کشــور می توانــد بــه 
برگشــت ارز در چرخــه اقتصادی کمــک کند، عنوان 
کــرد: انتظــار مــی رود بــا اقدام هــای مناســب بانــک 
مرکــزی موضــوع قیمت هــای عجیب برای اســکناس 
ارز کــه در برخــی کانال هــا بــرای آن ارزش تعییــن 
می شــود به طور کلی جمع آوری شــده و آرامش در 

بازار حاکم شود.
ارز  عمــده  اینکــه  بیــان  بــا  ابهــری  مهــدوی 
شــرکت های پتروشــیمی بــه صورت حوالــه و به نرخ 
نیمــا بــه کشــور بازمی گــردد، عنــوان کــرد: در برخی 
از کشــورهای همســایه به دالیل مختلف گاهی ارز 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی به صورت 
اســکناس پرداخت می شــود و از این رو صادرکننده 
مجبــور اســت بــرای تأمیــن مخــارج ریالــی در داخل 
کشــور اقــدام بــه عرضــه آن از طریــق صرافی هــا در 
بازار داخلی کند؛ اما اکنون این مشکل برای صرافی 
وجــود دارد کــه اگــر چنانچه یک میلیــون دالر ارز از 
صادرکننده پتروشــیمی خریداری کنند و طی ۳ روز 
به صورت خرد در حجم دو هزار دالر این مبلغ را به 
تعــداد کثیری از خریداران عرضه کنند با مشــکالت 
دشــوار و پیچیــده ای مواجــه اســت. از ایــن رو بانک 
مرکزی در تالش است ضمن تبیین مکانیزم تعادلی 
میان قیمت ارز نیما، سنا و صرافی از ارائه این ارز 
صادراتی که با ســختی ها و دشــواری های بســیار با 
قیمت ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان به کشور بازمی گردد از 
سوی واردکننده با قیمت های دلخواه و بیش از ۳۰ 

هزار تومان بر سر سفره مردم ننشیند.
او در پایــان گفت: تحریم های پتروشــیمی یک 
نمایــش و تنهــا بــرای تخریب هــای روانــی در جامعه 
ایران استفاده می شود، این در حالی است که تمام 
شــرکت هایی که در لیست تحریم های آمریکایی ها 
نام برده شــده اســت پیش از این دســت کم دو بار 

تحریم شده بودند.

ســخنگویدولتبابیاناینکهاکنونهمدرمورد
مالیــاتبرخانههــایخالیبرگهمالیاتیفرســتاده
میشود،اعالمکردکهبرای۵۰۰هزارواحدخانه
خالــیپــسازشناســاییوزارتراهبرگــهمالیاتــی
بــرای اســتوتشــدیدســختگیری صــادرشــده
پرداخــتمالیاتهــامطابــققانــوندرنظــرگرفتــه

شدهاست.
جهرمــی  بهــادری  علــی  ایســنا،  گــزارش  بــه   
ســخنگوی دولت در برنامه »جهان آرا« اظهار کرد: 
وقتــی افزایــش قیمــت ســاالنه را داشــتیم، طبیعتــاً 
مالــکان عالقمنــد بــه افزایــش اجاره بها هســتند اما 
دولــت طــرف مســتأجران اســت و تکلیــف خــود را 
مشــخص کــرده اســت. اساســاً عدالت محــوری ایــن 
دولت ایجاب می کند همیشه سمت طبقه ضعیفتر 

جامعه بایستد.
او عنــوان کــرد: برخــی مواقع یک ســال یا چند 
ماه تورم زیاد و با سرعت کنترل می شود، اما قریب 
بــه ۴ ســال تــورم بــاالی ۳۰ تــا ۴۰ درصد داشــتیم و 
مســتمر بــه مــردم فشــار وارد شــد. همزمــان با این 
تورم، دهه ۹۰ به دهه از دســت رفته تبدیل شــد و 
رشــد اقتصــادی میانگیــن دهه ۹۰ چیــزی نزدیک به 
صفر اســت. همچنین فاصلــه طبقاتی افزایش پیدا 

کرد. یعنی هم فقر را داشتیم و هم تبعیض را.
وضعیــت  شــهریور  افــزود:  دولــت  ســخنگوی 
ســالمت عمومــی به گونــه ای بود کــه در کرونا باالی 
۷۰۰ نفر در روز فوتی داشــتیم. این ها عواملی بود 
کــه دســت بــه دســت هم مــی داد کــه مردم خســته 
باشــند. یــک بخــش جــدی از پشــت کــردن بخشــی 
از مــردم بــه صندوق هــا همین خســتگی مــردم بود. 
مــردم می پرســیدند آیــا دولــت اصــالً کاری می کند؟ 
اگــر پــای صنــدوق برویــم فایــده ای دارد؟ فضایی که 
مــردم بــا تعطیلــی و بی دولتی مواجــه بودند مقارن 
با شــروع کار دولت جدید شــد، در حوزه سیاســت 
خارجــی هــم همــه امیدهــا بــا بخشــی پیونــد داده 
شده بود که همان بخش نتیجه نداده بود و آینده 

روشن متصور نبود.
ایــن دولــت هــر  بهادری جهرمــی اظهــار کــرد: 
بــا مــردم در میــان  انجــام دهــد  اقدامــی بخواهــد 
می گــذارد و صادقانــه بــا مــردم صحبــت می کنــد و 

پنهان کاری در دولت قابل تصور نیست.
او دربــاره اینکــه مــردم چــه اندازه بــرای تحقق 
درمــان و اصــالح اقتصــادی صبــر کننــد، اظهــار کرد: 
مــن نمی توانــم زمانی اعالم کنــم. الزمه عبور از این 
مســیر این اســت که متاسفانه باید صبر و همکاری 
و همراهــی کــرد و این مســیر فقط با تحمل ســپری 
خواهــد شــد. در درمــان کرونــا اگــر صبــر و تحمــل 
نبــود، امــروز شــیرینی آمــار صفر نفــر فوتی حاصل 
نمی شــد. اگــر همراهــی و صبــر نباشــد نتیجــه بــه 
دســت نخواهد آمد. شــعار این دولت جان مردم و 
نان مردم بود. مردم دیدند که اولویت جان مردم از 
سوی دولت محقق شد.از دولت قبل و زحمات شان 
تشــکر می کنیــم، اما در حــوزه واکســن، آمار گمرک 
و وزارت بهداشــت و بانــک مرکــزی وقــت مشــخص 
اســت. در ابتــدای رأی آوردن آقــای رئیســی وقتــی 
در مــورد واردات واکســن صحبــت می شــد تعــدادی 
از مســئوالن دولــت ســابق و متولیــان امــر بــا امــا و 
اگــر پاســخ می دادند کــه آقای رئیســی فکر می کنید 
وارد کردن واکسن محقق می شود؟ آنان این امر را 

شبیه رؤیا تصور می کردند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: دولت باید بفهمد 
و بدانــد بــا بــاال زدن آســتین خــود بــه وســط میدان 
مشــکالت بیایند. آقای رئیســی در اوج نارضایتی به 
اصفهــان رفتنــد. مردم هم حضــور دولت و توجه به 
حرف هــا را می بیننــد و می شــنوند و عینی تر تصمیم 
می گیرنــد. شــخص رئیس جمهــور بــا ســران برخــی 
کشــورها درباره بحران کرونــا صحبت کرد و معاون 
اول نیــز شــبانه روز پیگیــری کردنــد و نتیجه حاصل 
شــد. برخی مشــکالت مربوط به مشــکالت فرامرزی 
اســت اما همین اندازه که بتوانیم آن ها را دور هم 
جمع کرده و تقسیم کار کنیم و مطالبه گری داشته 
باشــیم، موفقیت آمیز اســت. وقتی مشــکل واکسن 

برطرف شد که پیگیری برای آن صورت گرفت.
بهادری جهرمی درباره تعهد تأمین ســاالنه یک 
میلیون مســکن توســط دولت ســیزدهم و وضعیت 
اجاره بها در کشــور یادآور شــد: در بازه زمانی ســال 
۹۸ رشــد و جهــش نــرخ و قیمــت مســکن را شــاهد 
بودیــم کــه افزایــش آن منجــر بــه نــرخ اجاره بها نیز 
می شــد و این افزایش با شــیوع کرونا هم مصادف 
شــد و ســتاد کرونــا نیز مجبــور بود با شــیوه نامه ای 
کرونــا  بحــران  کــه  االن  کنــد،  کنتــرل  را  اجاره بهــا 
کنــار رفتــه اســت، حــاال فنر فشــرده شــده اجاره بها 
می خواهــد خــود را رهــا کنــد. طبیعتــاً دولــت امروز 
از  کنــد،  کنتــرل  را  اجاره بهــا  فنــر  تــا  اســت  فعــال 
روش هــای مختلفــی هــم ســعی در کنتــرل شــرایط 
نماینــدگان  و  قــوا  بــا هماهنگــی ســران  و  داشــت 

مجلس سعی در تعدیل شرایط دارد.
او دربــاره اینکــه ایــن تصمیم گیری هــا ممکــن 

اســت تبعــات امنیتــی داشــته باشــد و اینکــه ۲۵ 
درصــد در بــازار مــورد توجــه قرار نمی گیــرد، تصریح  
کــرد: دولــت تــا جایــی کــه اختیــار قانونــی داشــته 
اقــدام کــرده و در باقــی مــوارد که اختیاری نداشــته 
حدود دوهفته ای اســت که در شــورای ســران قوا و 
مجلس در حال پیگیری هستند تا طبقه مالک هم 

همراهی و تمکین با طرح را داشته باشد.
ســخنگوی دولــت بــا تأکیــد بــر اینکــه امــکان 
موفقیــت طــرح یک جانبــه و دســتوری دولت پاســخ 
نمی دهــد، گفت: باید مردم با طرح دولت همراهی 
کننــد. دولت در حمایت از مســتأجر مصمم اســت، 
امــا موفقیــت و شــیرینی این امر بــا همراهی مالک 
و صاحــب ملــک به واقعیت نزدیک تر اســت. شــعار 
دولــت ســاخت ۴ میلیــون مســکن در ۴ ســال بــود، 
برای شــروع ســاخت مســکن، چند ده مســکن مهر 
تکمیــل نشــده باید مورد توجه قــرار گیرند، زیر یک 
سال نمی شود هم زمین پیدا کرد، هم مجوز گرفت 
هم کار ساخت را انجام داد، انجام این شعار کلید 

خورده است.
بهادری جهرمی اعالم کرد: بیش از یک میلیون 
و دویست هزار مسکن در مرحله اجرا قرار دارند و 
در مراحل مختلفی از اجرا قرار دارد که آثار خودش 
را کــم کــم نشــان می دهــد. بیــش از یــک میلیــون 
مســکن هــم جایابــی شــده تــا بــه این میــزان ملحق 
شــود تا تقریباً به مرحله اجرای تمام طرح برســد و 

این میزان اختصاص به یک سال اول دارد.
او درباره نتیجه مذاکرات هســته ای خطاب به 
مجــری برنامــه نیــز تصریح کرد: سیاســت دولت در 
حــوزه مذاکــرات ایــن بود که سیاســت خارجی مملو 
از مسائل است. برای مثال دولت به ابعاد گسترده 
دیپلماســی اقتصــادی اشــراف دارد و می گویــد بایــد 
نــگاه خــود را بــه صورت منطقه ای گســترش بدهیم 
و بــه همــه چیز متوازن نگاه کنیم. دولت به صورت 
متــوازن میــز مذاکــره را پیگیــری می کنــد، طرح های 

جدیــد ارائــه می کنــد و طرح های طــرف مقابل را نیز 
مــورد توجــه قــرار می دهــد. دولــت ایران هرگــز میز 
مذاکره را ترک نکرده اســت؛ ولی ســخنان به حقی 
دارد که بر آن ایستادگی می کند. این دولت یا هر 
دولت دیگر صالحیت ندارد از حق مردم عدول کند. 
همزمــان بــا ایــن حــوزه مذاکرات، دولت به تناســب 

توانمندی خود را در سایر حوزه ها فعال می کند.
ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد: چیــن آمادگــی 
ســرمایه گذاری داشت؛ اما به آن توجه نشده است 
و به ظرفیت ۵۰ میلیارد دالری پشــت پا زده شــده 
اســت. فقــط ایــن نیســت، ســوآپ گازی کــه محقق 
شــد در کوتــاه مــدت ثمرات داشــت و در بلند مدت 
نیــز ثمــرات خواهــد داشــت. هم ثمــره اقتصادی آن 
را مــردم دیدنــد و هــم ثمــره قطــع نشــدن گاز را در 
فصل ســرما دیدند. معامله برد برد همین اســت و 
هم فروشنده و هم خریدار از آن رضایت داشتند.

بهادری جهرمــی در رابطــه بــا وصــول مطالبــات 
نفــت  فــروش  بــرای  آیــا  اینکــه  و  عــراق  از  ایــران 
امتیازاتــی در پشــت پــرده داده شــده اســت کــه راه 
باز شــده اســت، گفت: اتفاق اول این است که این 
دولت به مردم خود باور داشت. دولت وقتی پشت 
میــز مذاکــره نشســت پشــتش به مردم گرم اســت. 
بــا وجــود ایــن اعتمــاد واقعــی بــه مــردم خودمــان، 
نــوع مذاکــره و تعامــالت متفاوت می شــود. مســأله 
دیگــر این اســت که بــه جای توجه بــه یک ظرفیت، 
بــه همــه ظرفیت هــا نگاه می کنیــد. نکته ســوم این 
اســت کــه ایــن دولــت ســعی کــرد پرتالش تــر ظاهر 
شــود و شــبانه روزی تالش کند. وقتی به این اندازه 
حجــم کار را افزایــش می دهیــد بازارهای جدیدی به 
رویــت باز می شــود. مردم دولت را می شناســند که 
اهل امتیاز خاص دادن نیست که اگر بود اتفاقات 
بســیاری می افتــاد. خیــر. دولت هم بــازار جدید باز 
کــرده و هــم بازارهــای قدیــم را تقویت کرده اســت. 
طلب واصل شده از دولت عراق مربوط به قدیم بود 

نــه اخیــر. دولت ســیزدهم هرچــه گاز فروخته، نقد 
پولــش را گرفتــه و ایــن طلــب متعلق بــه این دولت 
نبود. این دولت وقتی گاز و نفت می دهد پولش را 
می گیرد. نمی گویم در لحظه وصول می شود چراکه 
شــرایط تحریمی اســت ولی در همین شرایط دولت 

دارد کارش را می کند.
آن  ســهم  درصــد  و  تحریــم  بــا  رابطــه  در  او 
در مشــکالت کشــور اظهــار کــرد: دولــت سیاســت 
خنثی ســازی تحریم هــا را از ابتــدا در پیــش گرفته و 
تــا پایــان هــم ادامه خواهــد داد. تحریــم غیرقانونی 
اســت و دولــت هرگــز آن را رهــا نخواهــد کــرد ولــی 
دولت با مسیر خنثی سازی تحریم ها پیش خواهد 
رفت و معطل نمی شود بلکه همزمان تحریم را هم 

پیگیری می کند.

دولتبهمبارزانبافساد
جایزهمیدهد

ســخنگوی دولــت در رابطــه با علت اســتعفای 
عبدالملکــی و حاشــیه های آن تصریــح کرد: ایشــان 
اســتعفا کــرده و دلیــل اســتعفا را از خــود ایشــان 
دلیــل  نپرســیدم  ایشــان  از  واقعــا  مــن  بپرســید. 
تحلیل هایــی  می توانــم  بــود.  چــه  استعفای شــان 
انجام دهم؛ اما گزاره اول شــما )اینکه تاوان مبارزه 
بــا فســاد را داده و اســتعفا کــرده( قطعــا دلیــل آن 
نیست. شعار این دولت مبارزه با فساد است و هر 

که با فساد مبارزه کند جایزه می گیرد.
بهادری جهرمی هم چنین در رابطه با اختالف 
عبدالمالکــی بــا مخبــر بیــان کــرد: بــه عنوان شــاهد 
عینــی، چنیــن چیــزی را ندیــدم امــا اینکــه بگویــم 
خیــر.  نداشــته،  وجــود  کارشناســی  نظــر  اختــالف 
طبیعتاً اختالف نظر وجود داشــته است. هر بخش 
از دولــت از نــگاه بخش خــودش به موضوعات نگاه 
میکنــد و تحلیــل تفاوتهــای مشــخص دارد. همــان 

روز آخــر کاری ایشــان در وزارتخانــه در جلســه ای با 
حضور آقای مخبر و نمایندگان بازنشســتگی حاضر 
شــدند و تعامــالت و احترام هــای متقابــل ایشــان با 
آقــای مخبــر بــه دیــد نماینــدگان بازنشســتگی هــم 

رسید.
او در رابطــه بــا ابقــا و تغییــر نکــردن مدیــران 
دولــت قبــل گفت: دولت معتقد اســت کــه مدیران 
دولــت قبــل نبایــد اتوبوســی تغییــر کننــد. حتی اگر 
بــا نظر سیاســی ما متفــاوت بوده اما مدیر کارآمدی 
اســت و در مســیر دولــت جدیــد می پذیــرد که عمل 
در  اســت.  تفریــط  و  افــراط  مخالــف  دولــت  کنــد. 
جابجایــی مدیــران تعلــل صــورت گرفتــه اســت امــا 
عوامــل مختلفــی دارد. بــرای مثــال تحلیــل مــن این 
اســت کــه مدیــران دولــت جدیــد در انتخــاب افــراد 
فشــارهای  برخــی  طرفــی  از  و  هســتند  ســختگیر 
همیشــگی هــم از درون و بیــرون دولت وجود دارد. 
رئیس جمهوری کمیته ســه نفره ای تشــکیل دادند 
تــا در مواردی که تعلل صورت می گیرد و ناکارامدی 
هســت، وارد شــوند. معــاون اجرایــی رئیس جمهور 

مأمور به پایش این موضوع هستند.
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره 
ســامانه اعــالم حقــوق مدیــران ارشــد اظهــار کــرد: 
غالــب دســتگاه های دولتــی به معنای خــاص کلمه، 
به این ســامانه وصل شــدند و حقوق شــان را اعالم 
کردنــد؛ امــا ایــن ســامانه هنــوز ایراداتی داشــت که 
اطالعــات غلط ارائه می شــد. هم چنین بخش جدی 
از موسســات بــه اصطــالح خصولتــی متصل نشــده 
بودند که سازمان اداری استخدامی مکلف شد این 

سامانه را تکمیل کند.

حلهرمشکلکشور
درگروهحلمشکلدیگر

بهــادری جهرمــی در پاســخ به پرسشــی درباره 
ســاماندهی وضعیــت خــودرو تصریــح کرد: مشــکل 
خودرو چند سال است مشکل کشور ماست؟ چند 
مشــکل دیگــر سال هاســت مشــکل کشــور اســت؟ 
یکبــار بــا خودمــان تکلیــف را حــل کنیــم. آیــا انتظار 
داریــم دولــت همــه مشــکالت را بــا هــم حــل کنــد؟ 
دولت در رابطه با خودرو دستور داده است.حواس 
ما باشــد که مجموعه عظیمی از مشــکالت ســال ها 
قــد کشــیده و جلــو آماده اســت. دولت هــم معتقد 
اســت بایــد همزمــان به جنــگ همه مشــکالت برود 
و نبایــد کار را زمیــن بگــذارد و البتــه در حد توانش. 
نگاه ســند تحول این است که بسیاری از مشکالت 
درهم تنیــده اســت و حــل یکی از گــروی حل دیگری 

است.
او یادآور شــد: یکی از مشــکالت که دولت به 
جنــگ آن رفته حوزه خودرو اســت. اساســی ترین 
مشــکل هــم مدیریت دولتی خودروســازان اســت. 
دولت مصمم اســت ریشــه مشــکالت را حل کند و 
بســته ای مشــخص کــرده و وزیــر صمت در مســیر 
آن بســته در حال حرکت اســت که در بخش هایی 
موفــق بــوده و در بخشــهایی موفــق نبــوده خــود را 
بــا زمــان بنــدی تطبیــق دهــد. ما بایــد توجــه کنیم 
که برای حل مشــکل خودرو نباید مشــکالت دیگر 

کنیم. ایجاد 
ســخنگوی دولــت در زمینــه علت عدم اجرای 
بنــدی  رتبــه  کــرد:  تصریــح  معلمــان  بنــدی  رتبــه 
معلمــان در مســیر اجراســت و قانــون بــرای اجــرا 
انجــام  امســال  بایــد  و  اســت  تمهیداتــی  نیازمنــد 
شود. قانون را دولت اجرا می کند و آیین نامه آن 

را هم نوشــته است.
بهــادری جهرمــی در پایــان گفــت: ما شــرمنده 
مردم هستیم از اینکه می بینیم این دردها را تحمل 
می کننــد و همــه داریــم از ایــن مســیر ســخت عبور 
می کنیــم. امیدوارم هســتم شــکوفه ای که در برخی 
جاهــا دیــده می شــود از جملــه کم کم رونــق گرفتن 
رشــد اقتصادی، در ســایر حوزه ها مثل تورم هم کم 
کم دیده شود و آینده ای روشن با صبر و همراهی 

محقق شود.

وزیرامورخارجهکشــورماندردیداربارئیس
واعضایهیأتپارلمانیکرواسیکهبهتهران
ســفرکردهانــدبهجایگاهتأثیرگذاردیپلماســی
متــوازن خارجــی سیاســت نیــز و پارلمانــی
دردولــتســیزدهماشــارهواظهــارکــردکــه
جمهوریاســالمیایرانهیچگونــهمحدودیتی
بــرایتوســعهمناســباتبــاجمهوریکرواســی
نــداردومجالــسدوکشــورنقــشمهمــیدر

حمایتازمناسباتفیمابینایفامیکنند.
به گزارش ایســنا، حسین  امیرعبداللهیان 
و  گفت وگوهــا  بــه  اشــاره  بــا  دیــدار  ایــن  در 
رایزنی هــای انجام شــده بین مقامــات جمهوری 
اســالمی ایــران و کرواســی طــی ماه هــای اخیــر 
به توســعه مناســبات دو کشــور ابراز عالقمندی 

کرد.
و  تجــاری  مناســبات  ســطح  ارتقــای  او   
ابــراز  و  را مهــم دانســت  اقتصــادی دو کشــور 
اجــالس  دور  پنجمیــن  کــه  کــرد  امیــدواری 
کمیســیون مشــترک اقتصادی ایران و کرواســی 

به زودی برگزار شود. 
تشــریح آخریــن وضعیــت مذاکــرات لغــو 
تحریم های ظالمانه و مواضع اصولی کشــورمان 
در ایــن خصــوص از دیگــر محورهــای مطروحــه 
در مالقــات هیــات پارلمانــی کرواســی بــا وزیــر 

امورخارجه کشورمان بود.
حســنبگوویچ«  »زالتکــو  دیــدار  ایــن  در 
رئیــس گــروه دوســتی پارلمانــی ایران ،  بــا ابراز 
خرسندی از سفر به جمهوری اسالمی ایران در 
معیــت اعضــای گروه دوســتی پارلمانــی و دیدار 
بــا مقامات کشــورمان، اقدام جمهوری اســالمی 
ایــران بــه عنــوان نخســتین کشــور آســیایی کــه 
اســتقالل کرواســی را برســمیت شــناخت را بــه 
عنــوان یــک بــرگ زریــن در تاریــخ دیپلماســی 
کرواسی و سابقه مناسبات دو کشور ذکر کرده 
و  تبــادل نظــر و گفتگــو بــا مقامــات کشــورمان 
برای پیرامون توســعه روابط دو کشــور از جمله 
اهداف سفر هیات پارلمانی کرواسی ذکر کرد.
 هیــات پارلمانــی کرواســی بــا اشــاره بــه 
ســابقه کهــن و اشــتراکات زیــاد فرهنگــی میــان 
دو ملــت ایــران و کرواســی آمادگــی خــود بــرای 
حمایــت از مناســبات دو کشــور و امضــای ســند 

همکاری های فرهنگی  اعالم کرد . 
در ایــن مالقات ، آقایــان علی اصغر خانی 
و حســین حســین زاده رئیس و عضو دیگر گروه 
دوســتی پارلمانی ایران و کرواســی نیز آمادگی 
مجلــس شــورای اســالمی برای کمک بــه ارتقای 
زمینه هــای  در  کرواســی  و  ایــران  مناســبات 
مختلــف و تبــادل هیات هــای پارلمانــی میــان دو 

کشور را اعالم کردند.

امیرعبداللهیان:ایرانهیچگونه
محدودیتیبرایتوسعهمناسبات

باکرواسیندارد

هدفگذاریعرضه۱۴میلیارددالریپتروشیمیهادربازارارز

صدوربرگهمالیاتیبرای۵۰۰هزارخانهخالی
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بازگشایی نماد بانک دی 
پس از توقف ۸ ماهه

مديريــت عمليــات بــازار فرابورس ايــران در اطالعیه ای 
اعــالم کــرد نمــاد معامالتــی شــركت بانــک دی )دی(، 

پــس از برگــزاری مجمع 
عمومــی عــادی بــه طــور 
صاحبــان  العــاده  فــوق 
افشــای  و  ســهام 
اهميــت  بــا  اطالعــات 
طريــق  از  الــف،  گــروه 
انجــام حــراج ناپيوســته 
بدون محدوديت دامنه 
بــا  و  قيمــت  نوســان 

اعمــال يــك مرحلــه پيش گشــايش آمــاده بازگشــایی و 
انجام معامله است.

نمــاد معامالتــی بانــک دی ۲۸ مهرمــاه ســال گذشــته به 
دلیل شفاف نبودن صورت های مالی متوقف شده بود.

پرداخت خسارت 
 ۳میلیاردی بیمه سرمد

به بازیکن تیم ملی فوتبال
شرکت بیمه سرمد، خسارت یکی از اسب های بازیکن 

تیم ملی فوتبال کشورمان را پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ســرمد، یکــی از 

ســردار  اســب های 
آزمون، مهاجم تیم ملی 
فوتبال کشورمان که در 
ایــن شــرکت بیمه شــده 
بــود، بــه علــت مشــکل 

کولیک تلف شد.
پــس از این اتفاق، 
اعــزام  بــا  ســرمد  بیمــه 
خســارت  کارشــناس، 

وارد شده را بررسی کرد و خسارت این بازیکن تیم ملی 
فوتبال را پرداخت کرد.

مدیــر  کــه  آزمــون  ســردار  پــدر  آزمــون،  خلیــل 
نمایندگــی  در  حضــور  بــا  هســت،  نیــز  او  برنامه هــای 
۲۳۳۶ صمدیــاری شــهر گنبــد در اســتان گلســتان بیمه 
ســرمد، چک ۳.۱۰۲.۸۵۰.۰۰۰ ریالی این خســارت را به 
نمایندگی از بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان دریافت 
کرد. او در جلسه با مدیران استانی بیمه سرمد، از این 
شــرکت بــرای ارائه خدمات و پرداخت به موقع خســارت 

تقدیر و تشکر کرد.

لزوم ایجاد شبکه ارتباطی 
قوی در بیمه میهن برای 

شناخت نیاز مشتری
در سفر مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه به رشت، 
گیــالن، وضعیــت  شــعبه  بیمــه ای  فعالیت هــای  رونــد 

تعامــالت  عملکــرد، 
آن  همکاری هــای  و 
و  بیمه گــذاران  بــا 
مختلــف  بخش هــای 
اســتان، مورد بررسی و 

ارزیابی قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط 
آریــان  رســول  عمومــی، 
ایــن  از  بازدیــد  در  پــور 

شعبه و دیدار با همکاران و نمایندگان استان گیالن بر 
لزوم توجه به راهبردها و تکالیف مورد نظر، مسئولیت 
پذیــری، افزایــش کارایــی و بهــره وری، بازاریابی و جذب 
پورتفــوی متــوازن در جهــت رشــد و تعالــی بیمــه میهــن 

تاکید کرد.
آریان پور ایجاد شبکه ارتباطی قوی برای شناخت 
دقیق مشتری و نیازها و انتظارات او را مورد تاکید قرار 
داد و گفــت مشــتری مــداری و جلــب رضایت مشــتریان 
از عوامــل موفقیــت یــک مجموعــه اقتصادی اســت ولذا 
تعامل، ارتباط و مراودات مطلوب و مســتمر با صاحبان 
کسب و کار و نهادهای جامعه و نیز با مشتریان و بیمه 
گــذاران بــزرگ کــه ســودآورتر و ارزش آفریــن هســتند، 
بســیار موثــر اســت و تاثیر بســزایی در افزایــش پرتفوی 
و ســهم از بازار دارد و بســتر مناســبی برای رضایتمندی 

مشتریان فراهم می سازد.

کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت وام ۵۰۰ میلیون 
 تومانی قرض الحسنه

به دانش بنیان ها
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام »تولیــد، 
دانش  بنیــان و اشــتغال آفرین«، پرداخــت وام حقوقــی 
بــرای نخســتین بــار در 
قرض الحســنه  بانــک 
مهر ایران تا سقف ۵۰۰ 
بــرای  تومــان  میلیــون 
حمایــت از شــرکت های 
و  کوچــک  دانش بنیــان 

خرد آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در ســفر خود به یاســوج اظهار 
داشــت: پرداخت ۱۰۰ فقــره وام ۵۰۰ میلیون تومانی به 
شــرکت های دانش بنیان پارک پردیس تهران برای رونق 
اشــتغال دانش بنیان، در بانک قرض الحســنه مهر ایران 

تصویب شده است.
مطلــوب  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
کهگیلویه و بویراحمد در حوزه های مختلف، شرکت های 
دانش بنیــان ایــن اســتان می تواننــد از وام ۵۰۰ میلیــون 

تومانی بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده کنند.

کنترل و نظارت صحیح 
عامل پیشبرد اهداف بانک 

توسعه تعاون
سرپرست بانک توسعه تعاون کنترل و نظارت صحیح 

را عامل پیشبرد اهداف بانک اعالم کرد.
محمــد شــیخ حســینی سرپرســت بانــک توســعه 
بــا  جلســه  در  تعــاون 
و  حقوقــی  معــاون 
برخــی  و  بانــک  نظــارت 
ایــن  حــوزه  مدیــران 
معاونــت اظهار داشــت: 
قصــد  کــه  مدیــری  هــر 
مهــم  اهــداف  تحقــق 
را  ســازمان  مترقــی  و 
داشــته باشــد، نیازمنــد 
بــه تدابیر بــرای بکارگیری سیســتم های کنترل و نظارت 

است.
وی افــزود: چندیــن مرحله برای مدیریت و راهبری 
ســازمان قابــل تصــور اســت کــه بــر ایــن اســاس تدوین 
برنامه، سازماندهی، هدایت، رهبری و بکارگیری منابع 
و نیــز کنتــرل و نظــارت از جملــه ایــن مراحــل محســوب 

می شوند.
شــیخ حســینی گفــت: فرهنــگ ســازمانی بایــد بــه 
ســمت و ســویی باشــد کــه موضــوع کنتــرل و نظــارت از 
الیه هــای عملیاتی آغاز گــردد و واحدهای کنترل داخلی 
ســازمان الیه دوم به شــمار می آیند، واحد حسابرســی 

و سازمانهای ناظر بیرونی نیز الیه های بعدی هستند.
سرپرســت بانــک توســعه تعــاون گفــت: چنانچــه 
بــه نحــو  کنتــرل و نظــارت در همــان ســطح عملیاتــی 
شایسته ای محقق شود، در مجموع سازمان با کارآمدی 

بیشتر به حرکت خود ادامه می دهد.
وی خاطــر نشــان کــرد: بازرســان نقــش مهمــی در 
بانک توســعه تعاون بر عهده دارند و شایســته اســت تا 
بازرســان بانــک از ویژگی هــای مثبتــی برای پیشــبرد این 

امر مهم برخوردار باشند.

جهش ۲۳۶ درصدی سود 
خالص بانک سینا

بانــک ســینا اطالعــات و صورت هــای مالــی تلفیقــی ۱۲ 
ماهــه منتهــی بــه ۲۹ اســفندماه ۱۴۰۰ را منتشــر کــرد 
که بر اســاس آن ســود 
ایــن  تلفیقــی  خالــص 
بانــک نســبت بــه پایان 
 ۲۳۶ بــا   ۱۳۹۹ ســال 
درصــد رشــد رو بــه رو 

شده است.
بــه گــزارش روابــط 
ســینابه  بانــک  عمومــی 
بانــک،  فصــل  از  نقــل 
بانــک ســینا که بــا نماد 
وســینا و سرمایه ۲۵.۳۸۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال 
از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور است، خالص 
درآمد کارمزدی خود را در پایان سال گذشته به صورت 
حسابرســی نشــده، ۴.۱۰۸ میلیــارد و ۴۵ میلیــون ریــال 
اعالم کرده که نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ۵۵ 

درصد رشد را نشان می دهد.
خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری این بانک 
خصوصی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۰.۹۰۷ 
میلیــارد و ۸۹۵ میلیــون ریــال اعــالم شــده کــه نشــان 

دهنده رشدی معادل ۶۹ درصد است.
در عیــن حــال جمــع درآمدهــای عملیاتــی وســینا، 
۳۳.۸۸۱ میلیــارد و ۲۵۸ میلیــون ریــال به ثبت رســیده 
که نســبت به ۳۰ اســفندماه ۱۳۹۹ نمایانگر رشدی ۷۴ 

درصدی است.
اطالعــات منتشرشــده از ســوی بانــک ســینا حاکی 
از آن اســت کــه ایــن بانــک خصوصــی بورســی ۱۵.۰۸۳ 
میلیــارد و ۸۰۶ میلیــون ریــال ســود خالــص تولیــد کرده 
کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال ماقبــل، ۲۳۶ درصد 

بیشتر شده است.
سود پایه هر سهم وسینا هم در پایان سال ۱۴۰۰ 
معادل ۵۵۴ ریال گزارش شده که نسبت به پایان سال 

ماقبل، ۲۴۲ درصد جهش داشته است.
ایــن گــزارش حاکی اســت، ســود خالص هر ســهم 
بانک سینا نیز با رشدی معادل ۲۳۶ درصد، ۵۹۴ ریال 

به ثبت رسیده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

صنعتــی  هــر  در  نــوآوری  اهمیــت  کــه  زمانــی 
را  وجــودش  ضــرورت  کســی  می شــود،  مطــرح 
انــکار نمی کند و هر نــوع ترکیبی از فعالیت های 
مختلــف بــا فناوری که باعثِ بهبــود عملکرد های 
موجــود شــود و قلمــروی امــور انجام شــدنی را 
وســعت ببخشــد، به نوعی »نوآوری« محسوب 

می شود.
بــه گــزارش الفباخبــر ، تصــور عمــوم مــردم 
اســت.  بهبودیافتــه  و  جدیــد  امــری  نــوآوری،  از 
امــا همیشــه ایــن طــور نیســت. هــر نــوع ترکیبی 
باعــثِ  کــه  فنــاوری  بــا  از فعالیت هــای مختلــف 
قلمــروی  و  شــود  موجــود  عملکرد هــای  بهبــود 
امــور انجام شــدنی را وســعت ببخشــد، بــه نوعی 
از  بســیاری  می شــود.  محســوب  »نــوآوری« 
رویکرد هــای مهمــی که در زندگی خــود می بینیم، 
الزامــا بهتــر از چیــزی نیســتند کــه جایگزیــن آن 
شــده اند، بلکه صرفا چیزی به قدر کافی مطلوب 
هســتند کــه نســبت بــه مــوردِ پیشــین، نتیجه ای 
مطلوب تــر دارنــد و تــا حدود قلمــروی ممکن ها را 

وسعت داده اند.
نــوآوری بــه این معنا، می تواند نقطه آغازگر 
رشــد و توســعه باشــد. در رابطــه بــا ارتبــاط میان 
نوآوری و بیمه همیشه مباحثی مطرح بوده است 
اصــال چنیــن  کرده انــد  ادعــا  برخــی  تــا جایی کــه 
رابطه ای وجود ندارد. اما بســیاری می گویند حتی 
همین استفاده معاصر صنعت بیمه از ابرداده ها 
بــرای کاهش هزینــه و بهبود عملکرد هم نوآوری 

در این صنعت محسوب می شود.
بیمه های عمر، حوادث، بیمه سالمت، بیمه 
کســب وکار و همــه اَشــکال مختلف بیمــه که این 
روز ها رواج یافته اند در حقیقت نمایانگر انقالب 
تازه ای در این صنعت هســتند. بیمه گران هر بار 
شــاهد دشــواری ها و خطراتــی در زندگــی افــراد 
مختلــف بوده انــد به این فکر افتاده اند که شــکل 
جدیدی از بیمه را به مشتریان خود عرضه کنند. 

خالقیت به معنای واقعی!
ایــن رویکرد نــه فقط در صنعت بیمه محلی 
بلکــه در ســطح بین المللی هــم تحوالتی را ایجاد 

کرده اســت. در واقــع بــه کمک فناوری هــای نوین 
صنعت بیمه در ســطح بین المللی بر پایه اعتماد 
پر و بال گرفته است. حتی مشتریان هم می دانند 
کــه می تواننــد بــه ایــن صنعــت اعتمــاد کننــد و از 

پرداخت های آتی نگرانی نداشته باشند.
آن چــه تــا کنون از خالقیــت در صنعت بیمه 
گفته شد، مربوط به روز های نخست تولد حضور 
فنــاوری در این صنعت بوده اســت. اما شــکلی از 
نــوآوری بایــد در ایــن صنعــت تزریــق شــود که به 
آن »نوآوری آشــوبگر« می گویند. در این شــکل، 
ویــران می شــود. یعنــی  بــه کلــی  نظــام موجــود 
آشوبی بزرگ در نظام بر پا خواهد شد. به دنبال 
آن، نظامــی جدید بنا می شــود کــه کامال نوآورانه 
است. موج های جدید از نوآوری هم در راه است 

که صنعت بیمه باید از آن ها بهره مند شود.
ایــن روز هــا صنعــت بیمــه کامــال متکــی بــه 
نــوآوری نیســت، اما این چیزی اســت کــه بازار از 
ایــن صنعــت تقاضــا دارد. ایــن رویکــرد می توانــد 
بــه هــر شــکلی باشــد حتــی بــه شــکل »نــوآوری 

آشــوبگر«، اما از این مســئله تردیدی نیســت که 
نــوآوری بایــد در دســتور کار قرار بگیرد تا صنعت 

بیمه در دنیای مدرن پیشرفت کند.
امــا در ایــن میان این ســوال مطرح می شــود که آیا 
صنعت بیمه توانسته با فناوری های نوین در کشور 

رقابت کند و مانند صنایع دیگر شــود یا خیر؟
در همین رابطه محسن احسانی کارشناس 
صنعــت بیمــه در گفتگــو با خبرنگار پــول نیوز در 
خصــوص اهمیت نــوآوری در صنعت بیمه گفت: 
امروزه صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع مهم 
و تاثیرگذار در اقتصاد کشور فعالیت می کند، اما 
بایــد بــا اســتفاده از فناوری هــای نوین کــه در هر 
حوزه ای وجود دارد، خود را به روز رســانی کند تا 

بتواند فعالیت مفیدی داشته باشد.
توســعه  بخــش  اگــر  امــروزه  افــزود:  وی 
شــرکت های بیمه آماده استفاده از دستاورد های 
نویــن پژوهشــی نباشــد، نمیتواند چشــم داشــته 
باشد و عدم تقارن اطالعات بین مشتری و بیمه 

گر نیروی محرکه نوآوری در بازار بیمه است.

احســانی مطــرح کــرد: نــوآوری در صنعــت 
بیمــه تغییــری اســت کــه دارای ویژگــی اقتصــادی 
نوآوری هــا  اســاس،  ایــن  بــر  اســت.  فنــاوری  و 
شــامل معرفــی، ترکیــب و اســتفاده از دانــش و 
فنــاوری جدیــد برای محصوالت، خدمات، تولید و 
فرآیند هــای اداری اســت کــه میتوانــد اقتصاد هر 

کشوری را نجات دهد.
این کارشــناس صنعت بیمــه ابراز کرد: باید 
بــه ایــن توجــه کــرد که در هر شــرکتی یــک معیار 
فــردی بــرای تعریف “فنــاوری جدید” وجــود دارد، 
بنابرایــن مهــم نیســت که آیا این نــوآوری قبالً در 

شرکت های دیگر معرفی شده است یا خیر.
شــرکت های  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
دو  بــر  نــوآوری،  بــه  دســت یابی  بــرای  بیمــه ای، 
توصیــه اساســی بایــد تاکید کرد؛ یکــی، کم کردن 
هر چه بیشتر فاصله با مشتری نهایی و از چشم 
او دیدن نیاز و محصول بیمه ای و دومی، هر چه 
بیشتر به تصویر کشیدن عدد و رقم ها و به زبان 

نمودار و داده ها صحبت کردن.

مدیرعامــل فرابــورس  خبــر داد بــا توجــه بــه 
شــرایط مبهــم بودجــه و برجــام مقــرر شــد 
افزایــش فصلــی دامنــه نوســان در شــرایطی 

پایدارتری عملی شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه، 
میثــم فدایی، مدیرعامل فرابورس در تشــریح 
تاثیــر افزایــش دامنــه نوســان گقــت: »تغییــر 
دامنه نوسان دی ماه ۱۴۰۰ مطرح و قرار شد 
هــر فصــل یــک درصــد در بــورس و فرابــورس 
دامنــه نوســان افزایــش یابــد، امــا بــا توجه به 
شــرایط مبهــم بودجــه و برجام مقرر شــد این 
تصمیــم در شــرایطی پایدارتــری عملــی شــود. 
در حــال حاضــر با افزایــش یک درصدی دامنه 
نوســان در فرابــورس شــاهد کاهــش صفــوف 

فروش هستیم.«
مدیرعامــل فرابــورس ایــران در همایــش 
چشــم انداز اقتصاد ۱۴۰۱ و فرصت های پیشــرو 
به بررسی عوامل افزایش دهنده نقدشوندگی 
پرداخــت و گفــت: در ســهام شــرکت های بــازار 
پایــه، نمادهایــی بودنــد کــه بیــش از یک ســال 
در صــف فــروش قفــل بودند که بنا بــه عوامل 
مختلــف بــازاری، اقتصــادی یــا بنیــادی نیازمند 
تعدیــل قیمــت بودنــد؛ بنابرایــن ایــن طــرح از 
اواخر آذر ماه سال گذشته مطرح شد که حجم 
مبنــا برای شــرکت هایی که بیــش از ۲۰ روز در 
صــف خریــد یا فــروش هســتند، بــرای افزایش 
نقدشوندگی بازار حذف شوند تا سهامداران به 

راحتی بتوانند به معامله بپردازند.
او بــا بیــان اینکــه انتظــار داریــم بعــد از 
فصــل مجامــع و بــا بازگشــایی نمادهــا دیگــر 
ســهم قفــل شــده در صــف خریــد و فــروش 
نداشــته باشــیم، افزود: در خصوص بازارهای 
اصلی هم اگر نمادی دارای بازارگردان باشــد، 
با شرایطی که سازمان بورس تعیین می کند، 

حجــم مبنــا حــذف می شــود. بــا ایــن تصمیــم 
نوســان شــاخص فرابــورس کمتــر و همچنین 
تصمیم گرفته شــده که اگر ســهمی ۱.۵ برابر 
میانگین حجم مبنا ماهانه معامله شد، حجم 

مبنا در آن نماد حذف شود.
نیــز  کل  شــاخص  کــرد:  اظهــار  فدایــی 
بحــث دیگری اســت که فعاالن بازار همیشــه 
به آن انتقاد می کنند که این شــاخص بیانگر 
وضعیت بازار نیست. در پاسخ می توان گفت 
از نظــر متخصصــان شــاخص کل باید شــامل 
چه بازارهایی باشد و همچنین وزن سهم های 
مختلــف در آن چقــدر اســت؟ موضــوع دیگــر 
شرکت های ســرمایه گذاری و زیرمجموعه های 
آنهاســت کــه ابهام زیادی دارند زیرا شــاخص 
کل یکبــار بــه خاطــر شــرکت های زیرمجموعه 
بــه خاطــر شــرکت  بــار دیگــر  بــاال مــی رود و 

سرمایه گذاری رشد می کند.
اقتصــاد  انــداز  »چشــم  همایــش  در  فدایــی 
همــت  بــه  کــه  پیــش رو«  فرصت هــای  و   ۱۴۰۱
کارگــزاری پیشــرو ۱۴۰۱ برگــزار شــد، گفت: برای 
اصــالح عرضــه اولیــه شــرکت ها بــه صندوق های 
سرمایه گذاری مقرر شد کف قیمتی تعیین شود 

و همچنین تعداد صندوق ها افزایش یابند.
وی در خصوص تغییر دامنه نوســان نیز 
بیــان کــرد: تغییر دامنه نوســان دی ماه ۱۴۰۰ 
مطــرح و قــرار شــد هــر فصــل یــک درصــد در 
بورس و فرابورس دامنه نوسان افزایش یابد، 
امــا بــا توجه به شــرایط مبهم بودجــه و برجام 
مقرر شــد این تصمیم در شــرایطی پایدارتری 
عملــی شــود. در حــال حاضــر بــا افزایــش یک 
درصــدی دامنــه نوســان در فرابــورس شــاهد 

کاهش صفوف فروش هستیم.

علی ســرزعیم، اقتصاددان نیز در بخش 
دیگــری از ایــن ســمینار بیــان کــرد: بــا توجــه 
بــه متغیرهــای کالن، اقتصــاد ایران در مســیر 
احیــا اســت. شــروع تحریم هــا ماننــد مشــتی 
بــود کــه بــه اقتصــاد ایــران وارد شــد امــا پس 
از دو ســال فعــاالن بــازار خــود را بــا تحــوالت 
و تغییــرات تطبیــق دادنــد و امســال بــه رشــد 

مثبت رسیدیم.
شــهاب موســوی، مدیرعامل آساسرمایه 
نیــز در این نشســت گفــت: متغیرهای زیادی 
ســرمایه گذاری  و  بــازار  روی  کــه  دارد  وجــود 
اثــر دارد؛ تحلیلگــران بایــد با احاطــه به اخبار 
و تحــوالت داخلــی و خارجــی موضــع خــود را 
مشــخص کنند. برای مثال تغییر قیمت دالر، 
نــرخ بهــره، حامل هــای انــرژی و امثــال اینهــا 

متغیرهایی هستند که روی بازار اثر دارند.

مدیرعامــل بانــک مســکن رونــد تامیــن مالــی 
ســاخت ۴ میلیــون واحــد مســکونی در طــرح 

نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.
محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن، 
در گفتگــو بــا ایبِنــا دربــاره تامیــن مالــی طــرح 
نهضت ملی مســکن اظهار داشــت: در قانون 
بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ســاخت 
یــک میلیــون واحــد مســکونی توســط مجلس 
شــورای اســالمی پیش بینی و به بانک مرکزی 
ابــالغ شــده و بانــک مرکــزی ایــن ۳۶۰ هــزار 
میلیــارد تومــان را بیــن ۲۷ بانــک و موسســه 

مالی و اعتباری تقسیم کرده است.
وی با بیان اینکه ســهم هر بانک هم از 
نظر تعداد واحد و هم از نظر مبلغ مشخص 
شــده اســت، گفــت: بانــک مســکن بــا توجــه 
بــه اینکــه بانک توســعه ای و تخصصی بخش 
مســکن اســت، بیش تریــن ســهم را بــه خــود 
اختصاص داده که ۲۱۰ هزار واحد و ۶۳ هزار 
میلیــارد تومــان بــه بانــک مســکن اختصــاص 
داده شــده اســت تــا بتوانــد بــه متقاضیانــی 
از  یــا  انبــوه ســاز و خودمالــک هســتند  کــه 
راه  وزارت  نهادهــای  کــه  پروژه هایــی  طریــق 
پیمانکار ســاخت مســکن هســتند، تسهیالت 

را پرداخت کند.
شــایان افــزود: در ایــن زمینــه وزارت راه 
و شهرســازی مکلــف اســت کــه سیســتم های 
مربوطــه را راه اندازی کند که این اتفاق انجام 
شــده و متقاضیان باید در سیستم tem ثبت 
نــام کننــد و وزارت متناســب بــا ســهمیه هــر 

بانک آنها را به سیستم بانکی معرفی کند.

پرداخت ۸۶ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت توسط بانک مسکن

مدیرعامــل بانــک مســکن تصریــح کــرد: 
طبــق اعــالم عمومــی قرار بــود متقاضیــان نزد 

فقــط  و  کننــد  بــاز  حســاب  بانکــی  سیســتم 
۴۷۷ هــزار فقــره حســاب نــزد بانــک مســکن 
تعــداد ۲۷۰ هــزار  ایــن  از  کــه  افتتــاح شــده 
نفــر سهم الشــرکه خــود را به حســاب ها واریز 

کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم می تواننــد بــه 
تــا  ایــن سهم الشــرکه را واریــز کننــد  تدریــج 
سهمیه اولیه ۴۰ میلیون تومان تکمیل شود، 
ادامــه داد: بر این اســاس متقاضیان ۱۷ هزار 
میلیــارد تومــان نــزد بانــک مســکن پــول واریز 
کردنــد و قــرار شــد که بانک همزمــان با اعالم 
وزارت راه ایــن پــول را در پروژه هــا پرداخــت 
کنــد. نهضــت ملــی مســکن بر خالف مســکن 
مهــر از ابتــدا متقاضی محور اســت و از زمانی 
کــه متقاضــی ســهم الشــرکه خــود را پرداخت 
کنــد بــه پروژه هــا مرتبــط می شــود و از ابتــدا 
می داند که در کدام پروژه ها در کدام طبقه و 
کدام واحد دارای واحد مسکونی خواهد شد.

ایــن اســاس در  بــر  ادامــه داد:  شــایان 
ســهم  شــده  آغــاز  کــه  پروژه هــا  از  بســیاری 
الشــرکه مــردم پرداخــت شــده و بــه مرحلــه 
مشــارکت بانک و واریز سهم الشــرکه بانک بر 
اســاس سهم های تعیین شده رسیده است و 
بانک مســکن تا امروز حدود ۸۶ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به این پروژه ها پرداخت کرده 
و این روند شتاب بسیار خوبی گرفته است.

یــادآور شــد:  بانــک مســکن  مدیرعامــل 
وزارت راه و شهرســازی تاکنــون بــرای بیش از 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، زمین اختصاص 
داده که زمین ساخت ۲ میلیون واحد تحویل 

پروژه ها داده شده است.

 ساخت مسکن در دو فاز 
۲ میلیون واحدی

وی درباره روند ســاخت ۴ میلیون واحد 

مســکونی نیز گفت: از آنجا که پروژه ســاخت 
مسکن زمان بر است و سال اول برای مسائل 
زیرســاختی، تامیــن زمیــن، تهیــه نقشــه ها و 
پیــدا  اختصــاص  ســاختمان  پروانــه  و  مجــوز 
امــکان  دولــت،  اول  ســال  در  عمــالً  می کنــد 
ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی وجــود 
نداشت و بر این اساس وزیر راه و شهرسازی 
تکلیف کرد که در دو بخش ۲ میلیون واحدی 
از نظر زمین و تســهیالت این کار انجام شــود 

و این شروع بسیار خوبی است.
شــایان دربــاره اختصاص زمین از ســوی 
شــهر  در  گفــت:  نیــز  اجرایــی  دســتگاه های 
تهــران با توجه بــه محدودیت هایی که از نظر 
زمیــن داشــتیم بانــک مســکن ۵۷ هــزار واحد 
بــا ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران در نهضت 
ملی مسکن تفاهمنامه امضا کرد که در نیمه 
خردادمــاه ســال جــاری عملیــات اجرایــی ۱۵ 

هزار و ۵۰۰ واحد آغاز شد.

 دستگاه های دولتی
 تفاهم نامه امضا کنند

مدیرعامل بانک مسکن افزود: در قانون 
بودجــه تکلیــف شــده کــه زمین هــای دولتــی 
بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن  بالاســتفاده 
وقتــی  کــه  شــده  عنــوان  و  یابــد  اختصــاص 
وزارت راه بــا نهــاد یــا ســازمان مکاتبه می کند 
اگــر چنانچــه از تحویــل دادن زمیــن ممانعــت 
کننــد اداره ثبــت مکلــف اســت کــه مالکیــت 
زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل 
کنــد، بنابرایــن این امــکان بســیار خوبی برای 
نهادهــای دولتــی اســت که قبــل از این که به 
صــورت اجبــار توســط اداره ثبــت انجــام شــود 
بــا وزارت راه توافقنامــه امضا کننــد تا بتوانند 
از ایــن امکانــات بــرای پرســنل خودشــان نیــز 
اســتفاده کنند و این کار بســیار خوبی اســت 

که در قانون آمده است.

 جریمه بانک های متخلف
در پرداخت تسهیالت نهضت 

ملی مسکن
وی درباره تکلیف بانک ها برای پرداخت 
تســهیالت نهضت ملی مســکن نیــز گفت: در 
قانــون بودجــه دو جریمــه بــرای عــدم اجــرای 
آن  مــورد  یــک  کــه  شــده  پیش بینــی  قانــون 
اخــذ مالیــات اســت، یعنــی اگر بانک ها ســهم 
اختصــاص داده شــده را در پروژه هــا تامیــن 
مالــی نکننــد بــه اجبــار و راســاً توســط اداره 
مالیاتــی مالیــات اخــذ می شــود کــه ایــن کار 
می توانــد مشــکالتی را بــرای ترازنامــه بانک ها 
ایجاد کند. بنابراین بهترین کار این است که 
بانک هــا بــا توجــه به تکلیف ملــی که در طرح 
نهضــت ملــی دارنــد، راهکارهایــی را به وجود 
آورنــد کــه هــر چــه ســریعتر منابــع الزم را بــه 
نهضــت ملــی اختصــاص دهنــد، همچنیــن از 
طرفــی چنانچــه این اتفاق انجام نشــود پیش 
بینــی شــده اعضــای هیئــت مدیــره بانک هــا 
توسط بانک مرکزی به هیات انتظامی معرفی 

شوند.
شــایان خاطرنشــان کــرد: طــرح نهضــت 
ملــی مســکن عالوه بــر اینکه منافعــی را برای 
ایجــاد  شــدن  دار  خانــه  راســتای  در  مــردم 
خواهــد کــرد، از طــرف دیگــر تســهیالت را بــه 
ســمت تولید هدایت می کند، مسکن پیشران 
اقتصــاد اســت و بیــش از ۱۲۰ صنعــت بــه آن 
وابســته هســتند کــه اگــر ایــن تســهیالت در 
بخش مســکن پرداخت شود، سایر صنایع به 
حرکت در می آید. همچنین نظارت بر مصرف 
تســهیالت برای آنها تسهیل و قابل تشخیص 
خواهــد شــد و تســهیالت بــه هــدف اصابــت 

خواهد کرد.

جای خالی نوآوری در صنعت بیمه

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد: نحوه تامین مالی 
ساخت ۴ میلیون مسکن 

 مدیرعامل فرابورس: تغییر دامنه نوسان
در شرایطی پایدارتر عملی می شود
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تاریخشفاهیپتروشیمی
فرصتــی فراهــم شــد تــا در جمــع صمیمــی و بــی نظیــر 
تعــدادی از مدیــران باتجربــه پتروشــیمی حاضــر شــوم. 
مدیرانــی کــه بــدون شــک بخش اعظــم توســعه حاصله 
و هرچــه افتخــار و اعتبار برای کشــور آمــده را می توان 

حاصل کار، تالش و در یک کالم عمر آنان دانست. 
مقــدم،  شــعری  نعمــت زاده،  مهنــدس  ماننــد  افــرادی 
پیونــدی  و  معظمــی  افشــین،  رهبــری،  نژادســلیم، 
نگین هــای طالیــی جمع حاضر بودند و جای خالی برخی 
چهره هــای مانــدگار از جملــه مهنــدس نجابــت و رهگذر 

کامال نمایان بود. 
شــادی و شــعف ایــن جمــع صمیمــی بــا لحظــات احساســی و غمگین کننده 
نیــز همــراه بــود و آن  فقدان مدیرانی بود که به دیار باقی و دیدار حق شــتافته 

بودند. 
در این نشســت به تعبیری تمام تجربه و تاریخ شــفاهی صنعت افتخار آفرین 
پتروشــیمی پــس از فروکــش کــردن بــالی خانمانســوز کرونــا گــرد هــم آمــده بودنــد 
تــا علیرغــم همــه کاســتی ها و مشــکالت دیــروز و امــروز ، معنــای واقعــی همدلی در 

»خانواده بزرگ پتروشیمی« را دوباره عینیت ببخشند.
صنعت پتروشــیمی ایران چشــمه زالل و آفریننده ای اســت که طی بیش از نیم 
قرن عمر خود همواره در مسیر توسعه حرکت کرده، هرچند تغییر مدیران ارشد آن 
گاهی این حرکت را کند  و زمانی به گونه ای تســریع کرده که ســر به آســمان توســعه 

ساییده و منطقه خاورمیانه را مقهور توانمندی خود کرده است.
این صنعت همچون آب پاک و روان که آالیندگی ها را می شوید و پاک می  کند 
هرگز خود را در بند انتصابات ناصواب گرفتار نکرده و آنان را در خود جذب یا وادار 

نکرده است که این خانه را ترک کنند.
26 خرداد اکثر بزرگان بی ادعا ولی صاحب نظر و اندیشــه پتروشــیمی گرد هم 
آمدنــد نشســتی بــی نظیــر که چیــزی فراتر از گردهمایــی تعدادی از مدیــران دیروز و 

امروز پتروشیمی بود. 
این روز ماندگار شاهد حضور » تاریخ شفاهی پتروشیمی ایران« بود.

یک نکته مهم را همگان باید بدانند و آن اینکه پتروشیمی در دل تحریم متولد 
شده و در دوران تشدید تحریم ها با تکیه بر توان فرزندان توانمند و معتبر و در عین 
حال پاک و آینده ســاز خود به گونه ای رشــد کرده که چشــم و چراغ توســعه صنعتی 

ایران پس از انقالب شده است.
بارزترین مثال در توصیف آنان شعری است که می گوید:

»بیستون را عشق ساخت
شهرتش فرهاد برد«.

عبدالرضا دشتی 

یادداشت

کره زمین در دهه های اخیر با روند فعالیت های انسانی 
بــه ســمت نــزول در حرکت اســت؛ بــه قدری کــه محیط 
زیســت به شــدت دچار آسیب شده و نگرانی از نابودی 
زمیــن رو بــه افزایــش اســت. بــه همیــن دلیــل دنیــا بــه 
ســمت حفاظت از محیط زیســت حرکت می کند و امید 
بــر ایــن اســت تا هر کس نقــش خود را به درســتی ایفا 
کند تا کمترین آســیب به محیط زیســت وارد شــده و از 

نابودی زمین جلوگیری شود.
شرکت فوالد مبارکه یکی از قوی ترین شرکت ها در 
صنعت فوالد اســت که به درســتی دریافته اســت کشــور 
عزیزمــان ایــران بــا چالش هــای بزرگــی مواجــه اســت کــه 
صنعــت متبوعش را بــا بحران مواجه خواهد کرد؛ چراکه 
صنایع در چند سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور 

با چالش های زیادی مواجه شده اند. 
چالش هایی که منشا بیرونی دارند و از جمله آن ها 
مــی تــوان بــه محدودیت هــای آب و برق به  دلیــل اوضاع 
اقلیمی، محدودیت های گازرسانی به صنایع و در نهایت 
محدودیت های مربوط به زیرســاخت های حمل ونقل  در 

ابتدای چرخه تولید تا انتهای آن اشاره کرد.
آســیب های  از  جلوگیــری  بــرای  مبارکــه  فــوالد 
احتمالی این محدودیت ها تالش کرده اســت تا در حوزه 
زیرســاختی موارد یاد شــده ســرمایه گذاری کند تا در هر 
کدام از این چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و کمترین 
آســیب به شــرکت متبوعش وارد شــود و از طرف دیگر از 

محیط زیست کشور نیز حمایت کند.

تولید بیشتر؛ آب کمتر
از ســال 1371 کــه فــوالد مبارکــه تولید خــود را آغاز 
کــرد بــا اینکه مجوز برداشــت آب خــام از رودخانه زاینده 
رود را به ازای تولید 2.4 میلیون تن هزار و 260 لیتر بر 
ثانیــه داشــت؛ هــدف خود را بر کاهش وابســتگی به آب 
خام رودخانه قرار داد و پروژه های زیادی را برای رسیدن 

به این هدف استارت زد.
در راســتای ایــن هــدف هم زمان بــا افزایش ظرفیت 
تولید فوالد مبارکه در سال ۹۹ تا 7 میلیون تن، برداشت 
آب خــام فــوالد مبارکــه بــه 650 لیتر بر ثانیه رســید و در 
ادامــه ایــن رونــد ســال 1400 بــرای تولیــد 7 میلیــون تن، 
470 لیتــر بــر ثانیه برداشــت آب صورت گرفت. این روند 
نشــان مــی دهد که بــا افزایش 3 برابــری تولید در فوالد 
مبارکــه از ابتــدای فعالیــت تاکنــون برداشــت آب بــه یــک 
ســوم تقلیل پیدا کرده اســت. فراموش نکنیم که در این 
میان برداشــت آب از رودخانه در ســال 1400 حدود 25 

درصد کاهش را نشان می دهد.
دلیــل ایــن کاهــش ســرمایه گذاری هــای بســیاری 
اســت کــه ایــن شــرکت در راســتای کاهــش مصــرف آب 
برای تواید محصول دارد. در ســال های گذشــته مصرف 
آب خــام بــه ازای هــر تن تولید فوالد در این شــرکت به 
2.1 مترمکعــب رســیده اســت؛ بــه ایــن معنــی که فوالد 
مبارکــه بــرای تولیــد هــر کیلــو فــوالد حــدود 2 لیتــر آب 
مصــرف می شــود و برداشــت آب فــوالد مبارکــه از کل 
حوضه آب زاینده رود کمتر از 1.5 درصد اســت که قرار 
اســت بــا پروژه های در حال انجــام، در آینده نزدیک به 

حداقل ممکن برســد.
در حقیقــت فــوالد مبارکــه آب موردنیــاز خــود بــرای 
تولیــد را به وســیله تصفیه پســاب شــهرهای اطــراف خود 
و بازچرخانــی آن تــا 8 بــار تأمین می کنــد. در واقع عمده 
مصــرف آب در فــوالد مبارکــه جهــت خنــک کاری در رونــد 
تولیــد فــوالد اســت و هیــچ بخار آبــی هــم در فرایندهای 
خنک کاری اتالف نمی شود، بلکه با استفاده از روش های 

هیبریدی، خنک کاری در مدار خشک صورت می گیرد.
مبارکــه  فــوالد  شــد  اشــاره  بــاال  در  کــه  همانطــور 
پروژه هــای بســیاری در زمینــه کاهــش مصــرف آب بــرای 
تولید محصول خود دارد که همه آن ها در راستای تحقق 
ســندی با عنوان »رهنگاشــت آب« در حال اجراست. در 
واقــع بــا اجــرای ایــن ســند بخشــی از آب خلیج فــارس یــا 
دریــای عمــان بــه فــالت مرکــزی انتقــال خواهــد یافت که 
وابســتگی فــوالد مبارکــه را بــه خــام زاینــده رود بــه صفــر 

کاهش می دهد.
  آمادگی برای استفاده از

»نیروگاه خودتامین«
محدودیت های تولید برق در کشــور به جایی رســید 
کــه وزارت نیــرو در برنامه هــای خــود از صنایــع خواســت 
تــا بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز خــود اقــدام به تاســیس 
»نیــروگاه خودتامیــن« کننــد تــا آســیب کمتــری ببیننــد 
و بتواننــد در پیــک تابســتان از بــرق اســتفاده کــرده و بــا 

خاموشی کمتری مواجه شوند. 
نیــز ماننــد ســال گذشــته محدودیت هــای  امســال 
تامیــن بــرق بــرای صنایــع اعمــال شــد و از 15 خــرداد ماه 
بــه آنهــا اعــالم شــد تــا پیــس بینی هــای الزم در خصوص 
تولید صورت گیرد. در این راستا نیز فوالد مبارکه از این 
تهدید در قالب فرصت به بهترین شــکل اســتفاده کرد و 
زمــان تعمیــرات اساســی خود را به ایــن پیک تغییر داد تا 

با کمترین مشکل این بحران را سپری کند. 

بــا ایــن حــال فعالیت فــوالد مبارکــه در زمینه تامین 
برق مصرفی خود به اینجا ختم نشد؛ همانطور که پیش 
از این نیز اشــاره شــد، فوالد مبارکه نیز مکلف به تأمین 
برق موردنیاز خود شده و در مهر سال گذشته بر اساس 
تفاهم نامه ای که میان وزارت صمت و وزارت نیرو منعقد 
شــد، مقــرر گردیــد نزدیــک بــه 10 هزار مــگاوات نیــروگاه 
جدید برای تأمین برق موردنیاز صنایع احداث شود که از 
این مقدار، مســئولیت احداث نیروگاه برای تأمین حدود 

هزار و 500 مگاوات به فوالد مبارکه سپرده شد.
فــوالد مبارکــه نیــز در کمترین زمــان ممکن پیمانکار 
احــداث نیــروگاه را مشــخص کــرده و قــرار اســت 2 واحد 
گازی و یک واحد بخاری احداث کند. در این راســتا طبق 
برنامــه تدوین شــده توســط معاونت های توســعه و خرید 
شرکت، تالش می شود تا اردیبهشت  سال آینده 2 واحد 
گازی در مــدار قــرار گیرند. با راه اندازی این 2 واحد گازی 
تــا ســال آینــده، وابســتگی فــوالد مبارکــه به شــبکه برق، 
بــه میــزان 500 مــگاوات کاهــش می یابد. ایــن موضوع از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، چراکه تراز منفی موجود 
در اســتان اصفهان در این زمینه به وســیله فوالد مبارکه 

جبران خواهد شد.
حفــظ  راســتای  در  مبارکــه  فــوالد  همچنیــن 
محیط زیســت احــداث نیــروگاه جدیــدی بــا ظرفیــت هزار 
مــگاوات از طریــق به کارگیــری فناوری هــای جدید و بدون 
نیاز به مصرف آب را در دستور کار خود قرار داده که فاز 

نخست آن در سال آینده وارد مدار خواهد شد.

سازگاری با محیط زیست
موضــوع دیگری کــه از دید فوالد مبارکه دور نمانده 
اســت شــرایط اقلیمــی و محیــط زیســت اســت. شــرایط 
ایــران، زیســت بوم  نامســاعد محیــط زیســتی در اقلیــم 
کشور را دچار بحران کرده است که برنامه ریزی اصولی، 
اتخــاذ تصمیم های جســورانه، اختصاص بودجه های الزم 

و عزم و اراده حاکمیت، دولت و فرد فرد جامعه را طلب 
می کند؛ چراکه با این عزم جدی می توان از بروز عوارض 
جبران ناپذیــر در زندگــی انســان های امــروز و نســل های 

آینده جلوگیری کرد.
از ایــن رو فــوالد مبارکــه از ابتدای تاســیس تاکنون، 
ســرمایه گذاری های زیــادی بــرای به کارگیــری فناوری هــای 
ســازگار بــا محیط زیســت نظیــر اســتفاده از روش احیــا 
مســتقیم برای تولید آهن اســفنجی در نظر گرفته است. 
اســتفاده از کوره هــای قــوس الکتریکی بــرای تولید فوالد 
کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست را در پی دارد. 
همچنیــن این شــرکت درصدد کاهش تولید کربن اســت 
و از هــر فنــاوری بــرای کاهــش مصــرف انــرژی اســتفاده 

می کند. 
مدیــران و تصمیم گیــران فــوالد مبارکــه بــر چرخــه 
آالیندگــی ایــن شــرکت نظــارت کامل داشــته و به  صورت 
مــداوم در حــال رصــد فناوری هــای جدیــد و مؤثــر بــرای 
کاهش آلودگی آب، هوا و خاک هستند. به همین دلیل 
برای به حداقل رســاندن گردوغبار ناشــی از فعالیت های 
فوالدســازی، طرح جدیدی را در دســتور کار قرار داده اند 
تا هر آنچه منجر به آلودگی محیط زیست شود از طریق 

روش های مختلف خنثی شود.
فــوالد مبارکــه در تــالش اســت تا به ســمت صنعت 
ســبز و هوشــمند حرکــت کنــد و فلســفه وجــودی ایــن 
بــرای خلــق  شــرکت، »شهروند-شــرکتی مســئولیت پذیر 
آینــده بهتــر اســت« کــه بــرای تحقق ایــن امر به توســعه 
پایــدار نیــاز اســت و یکــی از مهم ترین معیارهای توســعه 

پایدار نیز حفظ محیط زیست به شمار می آید.
شــرکت فــوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت صنعتی 
بــزرگ، در طــول 30 ســال فعالیت خود، در کنار توســعه 
صنعتــی و اقتصــادی، توجــه بــه محیط زیســت را در صدر 
اقدامــات خــود قرار داده و حفاظت از طبیعت بالغ بر یک 

میلیارد دالر هزینه کرده است.

از  حمایــت  راســتای  در  عبیــدی«،  علمــی  »جایــزه 
ســوی  از  ایــران،  پزشــکی  جامعــه  علمــی  ظرفیت هــای 
داروســازی دکتــر عبیــدی برنامه ریــزی و اجــرا شــد؛ ایــن 
جایــزه علمــی، بــا تمرکــز بــر بهبــود کیفیت زندگــی افراد 
و  بیمــاری  ایــن  مدیریــت  و  کنتــرل  دیابــت،  بــه  مبتــال 
پیشــگیری از عــوارض ناشــی از آن، عصــر پنج شــنبه 26 
خــرداد بــا حضــور 115 اثر علمی در بخــش مقاله و پایان 
نامه با معرفی و تقدیر از نفرات برگزیده در اولین دوره 

به کار خود پایان داد.
مراســم پایانــی اولین دوره »جایــزه علمی عبیدی«، 
بــا حضــور جمعــی از پزشــکان و اســاتید غــدد درون ریــز 
و متابولیســم، بیــش از 150  نفــر از محققیــن کشــور و 

مدیران داروسازی دکتر عبیدی برگزار شد.
مدیــر  شــهریاری،  شــادی  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
فارمــا داروســازی دکتــر عبیــدی گفــت:  ارشــد عملیــات 
»جایزه علمی عبیدی« رویدادی همســو با رویکرد علمی 
داروســازی دکتــر عبیــدی اســت که بــا هدف ارتبــاط موثر 
میــان صنعــت و دانشــگاه جهــت حمایــت از تولیــد علــم 

توسط پژوهشگران جوان جامعه پزشکی اجرا می شود. 
او افــزود: برگــزاری ایــن رویــداد علمــی در راســتای 
همــواره  کــه  اســت  عبیــدی  دکتــر  داروســازی  رســالت 
کوشــیده تــا ســهمی در ارتقــاء ســطح ســالمت و بهبــود 
کیفیت زندگی افراد جامعه داشــته باشــد؛ درمان روزانه 
بیــش از 4 میلیــون بیمار مبتال بــه بیماری های غیر واگیر 
و بهبــود بیــش از 80 میلیــون عالئــم بیماری هــای حاد در 
ســال، حاکــی از اهمیــت ســالمت افراد جامعــه به عنوان 
رســالت و هــدف در طــول 76 ســال فعالیــت داروســازی 

دکتر عبیدی است.
مدیــر ارشــد عملیات فارمــا داروســازی دکتر عبیدی 
همچنیــن گفت: داروســازی دکتر عبیدی عــالوه بر تولید 
داروی باکیفیــت و ارائــه راهکارهــای نویــن درمانــی، برای 
مســئولیت  و  اســت  تــالش  در  پایــدار  توســعه  تحقــق 
اجتماعــی را، بخشــی از هویــت خــود می دانــد؛ در همین 
راســتا در ســال 1400 و بــه مناســبت هفتــاد و پنجمیــن 
سالگرد تاسیس خود، با اهدای اقالم ضروری، 75 خانه 
بهداشــت در 75 نقطــه کــم برخــوردار کشــور را تجهیــز 

نمود.
در ادامه، ســولماز سیدموســوی، مدیــر علمی واحد 
دیابت داروسازی دکتر عبیدی گفت: اولین دوره »جایزه 
علمــی عبیــدی« در حــوزه کنتــرل دیابــت و بیماری هــای 
متابولیک اجرا شــد؛ هدف از برگزاری این رویداد علمی، 
شناسایی، معرفی و حمایت از پژوهشگران جوان جامعه 
پزشــکی اســت کــه بــا تمرکــز بــر بهبــود کیفیــت زندگــی 
افــراد مبتــال بــه دیابــت، کنتــرل و مدیریت ایــن بیماری و 
پیشگیری از عوارض ناشی از آن به پژوهش پرداخته اند.
او اضافه کرد: طی فراخوان این رویداد، از محققان 
و پژوهشــگران دارای مقالــه یــا پایــان نامــه در حوزه هــای 
ذکر شده، دعوت شد تا آثار خود را به دبیرخانه »جایزه 
علمــی عبیدی« ارســال نماینــد. ما برای نفــرات برگزیده، 
حمایــت از مطالعــات و مقاالت آن ها در آینده، جلســات 
متعدد با هایت داوران با حضور آنها و دعوت در کارگاهها 

را در نظر گرفتیم. 
بررسی و داوری آثار ارسالی به اولین »جایزه علمی 
عبیــدی« بــه وســیله هیاتــی از اســاتید برجســته غــدد و 
متابولیســم و فارماکولوژی دانشــگاه علوم پزشکی ایران، 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی و دانشگاه تهران 

انجام شد که اعضای آن عبارتند از:
 دكتر علیرضا استقامتی فوق تخصص غدد درون ریز و 

متابولیسم، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دكتــر احمدرضا دهپور متخصص فارماکولوژی، اســتاد 

ممتاز دانشگاه تهران
 دكتــر محمد ابراهیم خمســه فــوق تخصص غدد درون 

ریز و متابولیسم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دكتــر مجتبــی ملــك فــوق تخصــص غــدد درون ریــز و 

متابولیسم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دكتــر فــرزاد حدائــق فــوق تخصــص غــدد درون ریــز و 
متابولیسم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دكتر فرهاد حســین پناه فوق تخصص غدد درون ریز 
و متابولیســم، اســتادیار دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 

بهشتی
علیرضــا اســتقامتی، فــوق تخصــص غــدد درون ریز 
و متابولیســم کــه در ایــن رویــداد مســئولیت مدیریــت 
داشــت  عهــده  بــر  نیــز  را  داروان  هیــات  هماهنگــی  و 
در خصــوص مقــاالت ارســالی گفــت: »نــوآوری در ایــن 
مقــاالت، مهم تریــن مــوردی بــود کــه توجــه مــن را جلــب 
کــرد. موضوعــات مقــاالت در مــورد همــه ابعــاد دیابــت 
مثــل مشــکالت کبد چرب، کلیوی، قلبــی و... در بیماران 
دیابتی بود. با توجه به دوران پاندمی کرونا و محدودیت 
ارتباطــات، تعــداد مقــاالت و پایــان نامه هــا بســیار قابــل 

توجه بود«.
او افــزود: »جایــزه علمــی عبیــدی« در اولیــن دوره 
خــود شــاهد حضــور ٨٩ مقالــه و ٢٦ پایان نامــه از اقصی 
نقــاط ایــران مشــتمل بــر تهران، مشــهد، شــیراز، كرمان، 
اصفهــان، یــزد، زنجان، بابل، ســاری، قزوین، نیشــابور و 
ســبزوار بــود. تمامــی ایــن آثــار پــس از فراخــوان منتشــر 
شده در سال گذشته، به دبیرخانه دائمی »جایزه علمی 

عبیدی« ارسال شدند.
دکتــر مجتبــی ملــک، دیگــر داور 

خصــوص  در  علمــی  رویــداد  ایــن 
چالشــها مشــکالت دیابــت گفت: 

»بزرگتریــن چالش در بیماران 
دیابتی بحث آموزش است؛ 

کنتــرل قنــد خــون در این 

 شناسایی16محدودهاکتشافیمعدنی
دراستانکرمانشاه

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو اعــالم کــرد کــه ایــن ســازمان در اســتان کرمانشــاه، 
16 محــدوده اکتشــافی معدنــی را شناســایی کــرده و درصــدد تکمیــل مراحــل بعدی 

اکتشاف است.
بــا  نشســت  در  جعفــری  ا...  وجیــه  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
استاندارکرمانشــاه و نماینده شهرســتان کرمانشاه با بیان این مطلب گفت: ایمیدرو 
در این استان، 7600 کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام داده است. از 
جمله نتایج حاصل شــده، شناســایی 7 محدوده با پتانســیل ســنگ آهن و پلی متال 

در سنقر، کنگاور و صحنه بود.
او ادامه داد: همچنین، ۹ محدوده مستعد به مساحت 650 کیلومتر مربع نیز 
برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمانشــاه قــرار گرفتــه اســت. 1500 میلیــارد ریــال بــرای تکمیل مطالعات اکتشــافی 
پیش بینی شده است که در صورت صدور پروانه های اکتشافی، اقدام خواهد شد.

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو با اشــاره بــه اینکه ایــن ســازمان محدودیتی برای 
اکتشــاف در اســتان ها ندارد، تصریح کرد: با توجه به پتانســیل های ارزشمند معدنی 
در اســتان کرمانشــاه، تکمیل عملیات اکتشــافی، فرصت های ســرمایه گذاری را برای 

این استان فراهم خواهد کرد.
جعفری افزود: ایمیدرو به دنبال در اختیار گرفتن محدوده اکتشافی در مناطق 
نیســت و به محض تعیین تکلیف محدوده ها، عالوه بر فراهم کردن زیرســاخت های 

الزم، آماده حضور بخش خصوصی خواهد بود.

تدوین پیش نویس تفاهم نامه
او بــا اشــاره بــه تدویــن پیش نویــس تفاهم نامــه بیــن ایمیــدرو و اســتانداری 
کرمانشــاه بــرای توســعه بخــش معدن و صنایع معدنی این اســتان اظهــار کرد: برای 
ورود بــه مراحــل بعــدی عملیات اکتشــافی در این اســتان، نیاز به حمایت مســئوالن 

منطقه به منظور رفع مسائل زیست محیطی در محدوده های معدنی داریم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با افزود: احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس 
با 5 بســته تعریف شــده با پتانســیل بیتومین، تعیین تکلیف حدود 2 هزار کیلومتر 
مربــع پتانســیل یابی معدنــی تــا پایــان مــرداد امســال و برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
شــناخت و فرآوری ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در 4 شهرســتان طی امســال، از 

جمله برنامه های ایمیدرو در استان مذکور است.

 پیشرفت 18 درصدی احداث جاده دسترسی
به معادن گیالنغرب

جعفــری خاطرنشــان کــرد: در حــوزه زیرســاخت، احــداث راه دسترســی بــه معــادن 
گیالنغــرب بــه طــول 10 کیلومتر و ســرمایه گــذاری 300 میلیارد ریال با پیشــرفت 18 

درصد در حال انجام است. 
به گفته او، شناسایی و بررسی مطالعاتی سایر محورهای توسعه زیرساختی با 

همکاری سازمان صمت استان طی 3 ماه آینده انجام می شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: توسعه خدمات صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت هــای معدنــی بــا محوریت توســعه بلوک بیتومین، طراحــی واحدهای کوچک 
مقیــاس فــرآوری معــادن بیتومیــن و ســاخت یــک واحــد پایلــوت فرآوری بــا همکاری 
مرکــز تحقیقــات فرآوری ایران و دانشــگاه کرمانشــاه با ســرمایه گذاری ایمیدرو، جزو 

برنامه های دیگر این سازمان است.

تاکید بر فرآوری منابع معدنی داخل استان
 اســتاندار کرمانشــاه در این نشســت با اشــاره به موضوع خام فروشی معادن گفت: 
بــرای جلوگیــری از ایــن مســاله، بایــد تــالش کنیم تــا در مقابــل ارائه مجــوز در حوزه 
معدن، موضوع فرآوری مطرح شود و منابع معدنی موجود در استان فرآوری شود.
بهمــن امیری مقــدم ادامــه داد: بــا توجــه بــه معادن ســنگ غنی در این اســتان، 
درخواســت تاســیس شــهر ســنگ را داریــم و امیدواریــم این منطقه بــه عنوان قطب 

فرآوری شهر سنگ شود.

تفاهم نامه ارزشمند دارای طرح های اشتغال زا
نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلــس در نشســت مذکــور با اشــاره بــه تالش و 
توانمنــدی جعفــری در اجــرای برنامه هــای ایمیــدرو گفــت: بــا توجــه بــه عقب ماندگی 
اســتان کرمانشــاه از نظر اقتصادی، نیاز اســت طرح هایی برای توســعه اقتصاد، رفع 
محرومیت و ایجاد اشتغال اجرایی شود. محمد رشیدی ادامه داد: تفاهم نامه تدوین 

شده ارزشمند است و در آن طرح های اشتغال زا دیده می شود.

راهکارهای فوالد مبارکه برای چالش های زیست محیطی

اولین »جایزه علمی عبیدی« متمرکز بر بهبود 
کیفیت زندگی افراد مبتال به دیابت

بیماران بدون آموزش بســیار دشوار است. این آموزشها 
باید به عنوان بخشــی از درمان قرار بگیرند و بیماران را 
ملزم به آموزش دیدن کنیم؛ در این صورت، بســیاری از 

هزینههای درمان نیز کاهش می یابد.«
از بیــن مقاالت ارســال شــده، ٢٠ مقاله منتخب به 
مرحله نهایی راه یافتند و در پایان، 3 مقاله برتر توســط 
هیــات داوران انتخاب شــدند؛ اســامی محققــان برگزیده 

در بخش مقاله علمی بدین شرح است:
 نفر اول: دكتر هدی طاهری 

 نفر دوم دكتر مرجان موعودی 
 نفر سوم دكتر صغری ربیع زاده 

بــا محوریــت دیابــت، کنتــرل و  کــه هــر 3 مقالــه 
مدیریــت ایــن بیمــاری و پیشــگیری از عــوارض ناشــی از 
آن بــا هــدف بهبود کیفیت زندگی افراد مبتال ارائه شــده 

است.
همچنین، ٤ پایان نامه نیز به مرحله نهایی راه پیدا 
کردند که دكتر فرشته عطاران با پایان نامه »مقایسه اثر 
دو داروی پیوگلیتــازون و امپگلیفلوزیــن بر شــاخص های 
اکوکاردیوگرافیک در بیماران مبتال به بیماران دیابت نوع 
دو مبتال به کبد چرب غیرالکلی« به عنوان نفر برگزیده 

انتخاب شدند. 
دوره دوم »جایــزه علمــی عبیــدی« با توجه و تمرکز 
بــر حمایــت از تولیــد علــم در حــوزه کاردیومتابولیــک بــه 
کار خــود ادامــه می دهــد که فراخوان آن متعاقبا منتشــر 
خواهــد شــد و مراســم پایانی آن نیز خــرداد 1402 برگزار 

می شود.

درباره داروسازی دکتر عبیدی
داروســازی دکتر عبیدی، نخستین داروسازی ایران 
است که با 76 سال سابقه درخشان، میراث دار کیفیت 
کشــور  داروســازی  صنعــت  در  نــوآوری  و 
دکتــر  داروســازی  می شــود.  محســوب 
عبیــدی بــا رعایــت دقیــق عوامــل موثر 
بــر کیفیــت دارو و ارائــه راهکارهــای 
درمانــی موثــر و مــورد نیــاز بــرای 
ارتقــاء ســطح ســالمتی جامعه، 
شــرایطی  هــر  در  و  همــواره 
در کنــار همه ایرانیان بوده 

است و خواهد بود.



آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . دوشنبه 30 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4932 . 

آگهـی تغییـرات انجمـن حرفـه ای راهنمایـان گردشـگری اسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
موسسـه غیرتجـاری بـه شـماره ثبـت 1273 و شناسـه ملـی 14008908721

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطور فـوق العـاده مـورخ 1400/07/17 منضم 
به نامه شماره 14012/127/900 مورخ 1401/03/21 اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و 
صنایع دستی استان چهار محل و بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای پرویز طاهر ی 
سرتشتیزی به کد ملی 6339887368، آقای سعید اشگرف به کد ملی 4621469827 ، 
آقای عبدالخالق خسروی سوادجانی به کد ملی 46232293939 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و خانم فاطمه اسدی اقبالغی به کد ملی 4622188406 و خانم لیال نسرین 
گل بـه کدملـی 2452278291 بـه عنـوان اعضـای علـی البـدل هیئـت مدیـره بـرای مـدت 
دو سـال انتخـاب گردیدنـد. آقـای پرویـز طاهـری سرتشـتیزی بـه کـد ملـی 6229887368 
بـه عنـوان رئیـس هیئـت مدیـره 2. آقـای عبدالخالـق خسـروی سـوادجانی بـه کـد ملـی 
4623293939 بـه عنـوان نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و دبیر هیئت مدیره 3. آقای سـعید 
اشـگرف بـه کـد ملـی 4621469827 بـه عنـوان خزانـه دار و عضـو هیئـت مدیـره انتخـاب 
گردیدنـد. کلیـه اسـناد مالـی و اوراق رسـمی کـه بـه تصویـب هیئـت مدیـره رسـیده باشـد بـا 
امضـای رئیـس هیئـت مدیـره یـا نائـب رئیـس و همچنیـن خزانـه دار ممهـور بـه مهـر انجمـن 
معتبـر خواهـد بـود. انجـام مکاتبـات اداری و جـاری بـا امضـای رئیـس یـا نائـب رئیـس ممهور 
به مهر انجمن دارای اعتبار می باشد. آقای غالمرضا روستائی به کد ملی 4622038382 
به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد محمدی به کدملی 6299924209 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد برای 
درج اطالعیه ها و آگهی های انجمن انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب 
مدیران، تعیین سـمت مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشـار، انتخاب بازرس / بازرسـان، 
تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهـی های سـازمان ثبت قابل دسـترس میباشـد.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نماینده ی بانک کشـاورزی شهرسـتان آرادان به اسـتناد 2 برگ استشـهاد محلی که 
بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره دو شهرسـتان آرادان رسـیده مدعـی 
مـی باشـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 344 فرعـی از 105 اصلـی  واقـع در 
روستای داور آباد شهرستان آرادان  به شماره ثبت 19453 صفحه 3 دفتر 105 به 
نام بانک کشـاورزی به شـماره چاپی 495051 مسـتند به انتقال قطعی از سـازمان 
جهـاد کشـاورزی گرمسـار طـی قطعـی 40309 مـورخ 1361/10/29 دفتـر 7 گرمسـار  
بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده 
اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا 
چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود اسـناد مالکیت 
مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض 
خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا 
مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و 
در صـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنی 

طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد. 
 شناسه: 1338019

  رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

فعالیت ۳۳ کارگاه راهسازی 
در آذربایجان  غربی 

مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان  غربی از اجرای ۳۳ 
طــرح راهســازی در نقــاط مختلــف این اســتان خبر داد و 
اعالم کرد که تا یک ســال آینده شــاهد بهره برداری از این 

طرح ها خواهیم بود.
سیدمحسن حمزه لو دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: اکنــون در ۲۶۷ کیلومتــر از راه های اصلی اســتان در 

قالب این کارگاه های راهسازی در دست اجراست.
او ادامه داد: 3 اولویت برای توســعه راه های اســتان 
ترســیم شــده اســت کــه تکمیــل بزرگراهــی غــرب کشــور، 
تکمیــل راه هــای منتهــی بــه پایانه هــای مــرزی و توســعه و 
تکمیــل راه هــای اصلــی و روســتایی شهرســتان های کمتــر 

برخوردار را شامل می شود.
مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان  غربی با اشــاره 
بــه اهمیــت ســاخت و توســعه راه هــای ایمــن در افزایــش 
فرصت های ســرمایه گذاری و دســتیابی به توســعه پایدار، 
افزود: تکمیل این حجم طرح ســاخت و توســعه راه ها در 

این بازه زمانی بی سابقه است.
حمزه لو تاکید کرد: مجموعه راه  وشهرسازی استان از 
ظرفیت  مالی و اعتباری ملی و استانی، کمیته برنامه ریزی 
شهرستآن ها و خیّران راهسازی استفاده می کند تا عرصه 
زیرساخت های حمل و نقل جاده ای منطقه متحول شود.
موقعیــت  مزیت هــای  از  بهره گیــری  گفــت:  او 
جغرافیایــی اســتان در عرصــه حمل ونقــل، یکــی از اهداف 
توســعه اقتصــاد پایــدار تعریــف شــده کــه تالش می شــود 
بــا تکمیــل طرح هــای نیمه تمام راهســازی ایــن امر محقق 
شود. امید می رود، با اجرای این طرح ها، روند توسعه راه 
که زیربنای پیشرفت همه بخش های دیگر است، سرعت 
گرفتــه و عالوه بــر ایجــاد اشــتغال بیشــتر در آذربایجــان 
غربــی، شــاخص های توســعه اقتصــادی نیز بــه روز به روز 

بیشتر شود.

۷۰ میلیارد تومان برای 
تکمیل ترمینال فرودگاه 
شهدای ایالم نیاز است

شــرکت  مدیرعامــل  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران بــا بیــان اینکــه ۷۰ 
میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل ترمینــال فــرودگاه شــهدای 
ایــالم نیــاز اســت، خاطرنشــان کــرد کــه محوطه ســازی 
فرودگاه نیز در دستور کار قرار گرفت و طی هفته آینده 

تجهیزات الزم به استان ارسال می شود.
حمیدرضا ســیدی، در دیدار با اســتاندار ایالم اظهار 
کــرد: توســعه و تجهیــز فــرودگاه شــهدای ایــالم، محــور 
توســعه ســایر بخش ها اســتان  نظیر گردشگری، صنایع، 
حوزه نفت و گاز و درمان است که ما هم برنامه داریم با 

این فرودگاه توجه ویژه ای داشته باشیم.
او بــا بیــان اینکــه فــرودگاه شــهدای ایــالم از نظــر 
ناوبــری، کمــک ناوبــری و بانــد، دارای اســتانداردهای الزم 
است، گفت: به منظور خدمات رسانی به زائران در بحث 
اربعیــن بــه فــرودگاه شــهدای ایــالم توجــه ویــژه خواهیــم 
داشــت. معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکه ۷۰ 
میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل ترمینــال فــرودگاه شــهدای 
ایــالم نیــاز اســت، افــزود: محوطه ســازی فــرودگاه نیــز در 
دســتور کار قــرار گرفــت و طی هفته آینــده تجهیزات الزم 
به استان ارسال می شود.  استاندار ایالم در دیدار معاون 
وزیر راه و مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایــران خواســتار راه اندازی ترمینال فرودگاه شــهدای ایالم 
تــا اربعیــن امســال شــد و اظهــار کــرد: اربعین امســال در 
گرم ترین ماه ســال برگزار می شــود که و حدود ۶۵ درصد 
زائــران عتبــات عالیات از این مرز مهران تردد می کنند که 
در این راســتا افتتاح ترمینال فرودگاه شــهدای ایالم باید 

با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
حســن بهرام نیــا با اشــاره به اهمیت بــاالی فرودگاه 
شهدای ایالم در ایام اربعین گفت: در راستای تردد باالی 
زائــران در ایــام اربعین می طلبد کــه ترمینال این فرودگاه 
تا هفته دولت و یا حداکثر تا اربعین برای خدمات رسانی 

به زائران عتبات عالیات به بهره برداری برسد.
او بــا تاکید بر تســریع عملیــات برای تکمیل ترمینال 
فــرودگاه شــهدای ایالم گفت: با اختصــاص اعتبارات الزم 
برای این پروژه مهم، می توان خدمات ارزنده ای به زائران 
عتبات عالیات ارائه کرد. استاندار ایالم با اشاره به اینکه 
در ســال ۹۲ ، 3 میلیارد تومان برای ترمینال فرودگاه در 
نظــر گرفته شــد، افزود: ثبــت ۶۰ پرواز روزانه در فرودگاه 
ایالم، نشــانگر پتانســیل باالی این فرودگاه است که نیاز 
اســت با توجه به پیش رو بودن اربعین بیش از گذشــته 

این فرودگاه تجهیز شود.

اخبـــــــــــــــــار

استاندار فارس: مسیر 
کشاورزی و تامین و مصرف 

مواد غذایی کشور باید 
تغییر پیدا کند

اســتاندار فــارس بــا اشــاره بــه خشکســالی های اخیر و 
مقایســه روش هــای کشــاورزی طــی دهه هــای گذشــته 
تاکیــد کــرد کــه بــا ســیری در تغییــر الگــوی کشــت و 
وضعیــت خشکســالی های موجود می تــوان دریافت که 

باید مسیرها تغییر پیدا کند.
محمد هــادی ایمانیــه در آییــن تجلیل از فعاالن 
بخــش اقتصــادی عــالج مشــکالت بخش کشــاورزی 
را پژوهش هــای کاربــردی دانســت و گفــت: بایــد به 
پژوهش هــای کاربــردی بهــا داده شــود تــا بتوانیم با 
روش های نوین از بحران های بخش کشاورزی عبور 

کنیم.
او تصریــح کــرد: بودجه هــای ســال آینــده بخــش 
کشــاورزی در راســتای اهدافــی نظیــر ایجــاد گلخانه ها، 
آبخیــزداری، کاهــش مصــرف آب، اصــالح بــذر و ژنتیــک 
گیاهــان و حمایــت از مراکز تحقیقاتی کشــاورزی باشــد 
تــا بتــوان از بحــران آبــی کــه دنیا را فــرا گرفته اســت به 

خوبی عبور کرد. 
اســتاندار فــارس بــا انتقاد از شــیوه پژوهش ها در 
مراکز آموزش کشــاورزی گفت: اســاتید در مراکز علمی 
کشــاورزی بــه مســائل کاربــردی کمتــر می پردازنــد؛ در 
حالی که باید به پژوهش های کاربردی اهمیت بیشتری 

بدهیم. 
 ۵۶ مــاده  از  اســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  ایمانیــه 
بانک هــا بــرای ایجاد تســهیالت در زمینــه آبخیزداری، از 
نمایندگان مجلس خواست تا مسیر بودجه و قوانین و 

دستورالعمل های بانک ها تغییر پیدا کند. 
او ادامه داد: وضعیت واگذاری تســهیالت بانک ها 
شایسته استان و کشور نیست و باید به سمت اشتغال 

و تولید هدایت شود.
اســتاندار فــارس اظهــار کــرد: اختیــار بانک هــا در 
استان ها محدود است و راهی جز تغییر قوانین نیست.

آغاز عملیات اجرایی 
پروژه شبکه فاضالب کوی 

بسیجیان گناوه 
مدیــر آب و فاضــالب گنــاوه اعــالم کــرد کــه براســاس 
پیگیــری جلســه مصوبه هــای ســفر رئیس جمهــوری بــه 
پــروژه  عملیــات  فرمانــدار،  دســتور  و  بوشــهر  اســتان 
لوله گــذاری شــبکه اصلــی فاضالب کوی بســیجیان این 

بندر اجرایی شد.
عبدالعزیــز عبداللهــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود: 
در اجــرای ایــن پروژه، پیمانکار شــرکت زرنگار شــیراز به 
خرید لوله  اقدام و عملیات لوله گذاری خط انتقال را به 

طول ۷۵۰ متر آغاز کرده است.
او  اظهار کرد: در هفته های آینده 3۵۰ متر شبکه 
داخلی نیز در کوچه های این محله اجرا  و منهول پمپ 
نیــز راه انــدازی خواهــد شــد تــا مشــکل چندیــن ســاله 

ساکنان آن برطرف شود.
مدیر آب و فاضالب گناوه گفت: ۲۶۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای اجرای شبکه لوله گذاری خطوط فاضالب در 
چندیــن نقطــه شــهر اختصــاص یافته اســت که بخشــی 

از این اعتبار برای منطقه بسیجیان درنظر گرفته شد.
عبداللهــی بــا بیــان اینکــه تــالش بــر این اســت که 
ایــن پــروژه را قبــل از شــهریور امســال تکمیــل و وارد 
مدار شــود، اظهار کرد: با اجرای تکمیل شــبکه فاضالب 
کــوی بســیجیان شــامل 3۵۰ متــر خطــوط اصلی و ۷۵۰ 
متــر خطــوط انتقــال، بیــش از ۴۰۰ خانــوار از مزایای آن 

بهره مند خواهند شد.
او بــا یــادآوری اینکــه تاکنــون ۱3۲ کیلومتر شــبکه 
فاضالب در شــهر گناوه اجرا شــده اســت، گفت: تعداد 
۱۴ هزار و ۱۴۸ انشعاب فاضالب در این شهر وارد مدار 

شده است.
گفتنــی اســت، رئیس جمهــوری بــه همــراه اعضــای 
هیــات دولــت، در قالــب ششــمین ســفر اســتانی دولت 
ســیزدهم ۱۶ مهر ســال گذشــته به اســتان بوشــهر سفر 

کردند.
در ایــن ســفر هیــات دولــت ســیزدهم ۱۱۱ طــرح و 
توافقنامــه برای محرومیت زدایی، توســعه زیرســاختی و 
رونــق اقتصــادی اســتان بوشــهر تصویــب کرد کــه باعث 

امیدواری مردم این استان شده است.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
سیســتان و بلوچســتان اعالم کــرد که تحقق 
انتقــال آب از دریــای عمــان، عملیاتی شــدن 
بزرگتریــن طــرح آبرســانی روســتایی، پــروژه 
انتقــال آب از تهــالب بــه زاهــدان و انتقــال 
آب از کاروانــدر بــه خاش از جمله اتفاق های 
بزرگــی اســت کــه بــه همت دولــت و همدلی 
آن  شــاهد  مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان 
هستیم و بزرگترین پروژه آبرسانی روستایی 

نیز در این استان در دست اجراست.
بــه گــزارش ایســنا، منصــور بیجــاری در 
کمیتــه برنامه ریــزی مشــترک شهرســتان های 
زاهــدان، خــاش، میرجاوه و تفتــان بیان کرد: 
انتقــال آب از کاروانــدر بــه خــاش از آرزوهای 
دیرینه مردم این شهرستان است که عملیات 
اجرایی آن به همت دولت سیزدهم آغاز شد.
او بیــان کــرد: با توجه بــه روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم و حضور نمایندگان با تجربه 
مســئوالن  و  مقام هــا  بــا  آن هــا  همراهــی  و 

در  اتفاق هــای خوبــی  اجرایــی،  دســتگاه های 
استان رخ داده است.

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
افــزود:  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتانداری 
کمبــود  و  اقتصــادی  جنــگ  شــرایط  علیرغــم 
تخصیص هــا، امــا بــا همــت و همدلــی مــردم، 
مســئوالن و نماینــدگان در حــوزه بزرگراه هــا، 
آب و دیگــر بخش هــای عمرانی شــاهد اجرای 

پروژه های بزرگی در مسیر توسعه هستیم.
بیجــاری عنــوان کــرد: تا قبــل از روی کار 
آمدن دولت، کمتر از ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در 

استان داشتیم که با پیگیری های انجام شده 
۲3۰ کیلومتر به این میزان اضافه شد و طبق 
قول مســئوالن امر، امســال نیز ۲۴۰ کیلومتر 

بزرگراه جدید در استان احداث می شود.
او بــا بیــان این که در هر ۲۶ شهرســتان 
اســتان کارگاه ســازندگی فعال اســت، افزود: 
این اتفاق های خوب به واسطه همدلی بسیار 
خــوب و پیگیری هــای مســئوالن و نماینــدگان 

محقق شده است .
این مســئول تمرکزگرایی و بخشی نگری 
را دلیــل عقــب ماندگــی اســتان ذکــر کــرد و 

گفــت: در اوضــاع خیلــی حساســی هســتیم، 
بدخواهــان نظــام در تالشــند تا تمــام مباحث 
و اتفاق هــای کشــور را بــر عکــس و بــه نفــع 
اهــداف خــود جلوه دهند کــه با همدلی مردم 
و مســئوالن، دشــمنان نظام همچون همیشه 

به اهداف خود دست نخواهند یافت.
برنامه ریــزی  بــه دلیــل  افــزود:  بیجــاری 
نادرســت، در ۴ دهــه قبلــی آنچــه کــه بایــد از 
ســوی دولــت و مســئوالن بــرای توســعه ایــن 
استان در مسیر سرمایه گذاری انجام می شد، 

صورت نگرفت.

زنجیــره  ایجــاد  و  شــیالت  بخــش  توســعه   
شــیالتی از تولید تا بازار صادرات که توسعه 
اقتصــادی و اشــتغال هــر اســتان و کشــور را 
بــه همــراه دارد یکــی از راههای تحقق شــعار 
»تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« به 
عنوان شــعار ســال خواهد بود، این درحالی 
حــوزه  در  نفــر   ۶۰۰ و  هــزار   ۲ کــه  اســت 

آبزی پروری استان تهران اشتغال دارند.
بخــش  بــه  نگاهــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
توســعه آبزی پــروری در اســتان تهــران نشــان 
مــی دهــد کــه تنــوع اقلیمــی، وضعــی آب و 
هوایــی و وجــود چشــمه ها و رودخانه هایــی 
مانند کرج، جاجرود، الر، حبله شــور، قنات ها 
و چاه های آب کشــاورزی و وجود اســتخرهای 
ذخیره آب کشــاورزی ، از ظرفیت هایی اســت 
که کمتر اســتانی از آن برخوردار اســت و می 
توان با رویکرد دولت مردمی ســیزدهم از آن 
به بهترین شکل ممکن بهره برد و همزمان با 
توســعه اقتصادی به اشتغال زایی  این استان 

پهناور کمک کرد.
اصلــی  تشــکل   ۲ اســتقرار  طرفــی  از   
آبزی پروری اســتان شــامل اتحادیه سراســری 
کشــور  ســردابی  ماهیــان  تولیدکننــدگان 
در  آبزیــان  تجــارت  و  تولیــد  اتحادیــه  و 
اســتان تهــران کــه در زمینــه بیمــه واحدهــای 
تولیدکننده تخم چشم زده با استان همکاری 
دارند، می تواند در زمینه توســعه بازار اســتان 
و ســهم بری بیشــتر اســتان تهران از صادرات 

آبزیان کشور موثر باشد.
 اکنون از جمله فعالیت های آبزی پروری 
اســتان مــی تــوان بــه تولیــد انــواع گونه هــای 
ماهیــان ســردابی، گرمابــی و خاویــاری، تولید 
بچه ماهی ماهی قزل آال در مراکز حد واســط 
ماهیــان  انــواع  پــرورش  و  تکثیــر  و  اســتان 
زینتــی آب شــور و شــیرین، گیاهــان آبــزی، 
طبــی  زالــوی  و  شــیرین  آب  ریزجلبک هــای 

بهداشتی اشاره کرد.
بــه گفتــه مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان 

ســازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران، آنچه 
کــه پیــش روی شــیالت اســتان تهران اســت، 
دستان پُری را نشان می دهد که در دل خود؛ 
نه  تنها اشتغال مستقیم ۲ هزار و ۶۰۰ نفری 
را در آبزی پــروری ایجــاد کــرده اســت، بلکــه 
گامهای مناســبی در راستای افزایش تولیدات 
شــیالتی، مهاجرت معکــوس، افزایش مصرف 
ســرانه ماهــی، بهبــود کیفیــت تغذیــه و بــاال 
رفتــن ســالمت تغذیــه جامعــه و البتــه تولیــد 
هفــت هــزار تنی در مزارع آبزی پروری را دربر 
داشــته اســت که همگی می توانــد نویدبخش 
برپایــه  اســتان  ایــن  در  آبزی پــروری  توســعه 
شــیالت باشــد؛ موضــوع مهمــی کــه نــورهللا 
حســینی بــا اشــاره به عملکــرد شــیالتی، رتبه 
اســتان تهــران در ماهیان زینتــی را  ۲ ، تولید 
ماهیــان ســردابی را رتبــه هفــت  و در تولیــد 
ماهیان گرمابی کشور رتبه ۱۲ را متذکر شد.

نــورهللا حســینی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
بــا تاکیــد به نقش شــیالت اســتان در نوآوری 
و تحقیقــات افــزود: شــیالت اســتان تهــران، 
و  تحقیقاتــی  طرح هــای  اجــرای  در  پیشــرو 
آزمایشــگاهی از جملــه صــدور مجــوز اولیــن 
بــه  واحــد تولیــد ریزجلبک هــای آب شــیرین 
روش متراکم با اســتفاده از ســیکل بســته در 
کشــور، صــدور مجوز اولیــن و بزرگترین واحد 
تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی آب شــور در 

کشور است.
اجــرای  در  اســتان  دومیــن  را  تهــران  او 
تولیــد  ســنجی  امــکان  مطالعــات  طرح هــای 
آرتمیــا در آب هــای شــور، ســومین اســتان در 
اجرای مطالعات ایجاد شــهرک ماهیان زینتی 

دانست.
مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان 
بیــان  بــا  تهــران  اســتان   کشــاورزی  جهــاد 
در  ســردابی  ماهیــان  تولیــد  عمــده  اینکــه 
شهرســتان های فیروزکــوه و دماوند و ماهیان 
زینتــی در شهرســتان های اسالمشــهر، ربــاط 
کریــم و شــهریار بوده اســت، گفت: در ســال 

گذشــته  3۹ میلیون قطعه ماهیان زینتی در 
استان تهران تولید شد.

حسینی بابیان اینکه ماهی های گرم آبی 
یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین است، 
گفــت: ماهیان گرمابی نیز در شهرســتان های 

ری و پیشوا تولید می شوند.
آب  ریزجلبک هــای  تــن    ۲.۶ تولیــد  او 
شــیرین، ۵.۱۵ تــن تولــی آرتمیــا، ۱3۵ هــزار 
قطعه زالوی طبی بهداشــتی و ۱۲.۷۴ میلیون 
قطعــه تفریــخ تخــم چشــم زده و تولیــد بچــه 
جملــه  از  را  کمــان  رنگیــن  قــزل آالی  ماهــی 
فعالیت های این امور در ســال گذشته عنوان 

کرد.
مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان 
ماهیــان  تولیــد   ، اســتان   کشــاورزی  جهــاد 
ســردابی، گرمابــی و خاویــاری، تکثیــر و تولید 
بچــه ماهــی ماهــی قــزل آال در مراکــز تکثیر و 
حــد واســط اســتان، انــواع ماهیــان زینتی آب 
شــور و شــیرین و گیاهــان آبــزی و همچنیــن 
تولیــد ســایر آبزیــان از قبیــل زالــوی طبــی و 
آب  میکروجلبکهــای  و  )آرتمیــا(  زنــده  غــذای 
شــیرین را از دیگــر  فعالیت هــای آبزی پــروری 

شیالت استان برشمرد.

اجرای طرح هوشمندسازی 
مزارع آبزی پروری

ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  حســینی 
گفت وگــو بــا اشــاره بــه  شــعار ســال تولیــد، 
مقــرر  گفــت:  اشــتغال آفرین  و  دانش بنیــان 
است در راستای تحقق شعار سال با همکاری  
خصوصــی  بخــش  دانش بنیــان  شــرکت های 
طــرح هوشمندســازی مــزارع آبزی پــروری بــه 
خصــوص مــزارع پــرورش قــزل آال در اســتان 

تهران اجرا شود.
فعالیت هــای  توســعه  از  حمایــت  او، 
نویــن در پــرورش و تولیــد آبزیــان از جملــه 
میکروجلبک هــای آب شــیرین و زالــوی طبــی، 

ایجاد تنوع گونه ای متناســب با اقلیم اســتان 
و ترویــج پــرورش گونه هــای جدیــد  اقتصادی 
و بازارپســند، پتانســیل یابی و ماهی دار کردن 
اســتخرهای دومنظــوره کشــاورزی و توســعه 
پــرورش ماهــی در ایــن اســتخرها بــا توجه به 
توســعه اجــرای ســامانه های نویــن آبیــاری را 
اهم برنامه های توسعه شیالت استان خواند.

4 تولیدکننده برتر زیر بخش 
شیالت استان تهران

مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان  بــا تاکیــد برفعالیــت 
گسترده این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان 
هفتــه  بــا  همزمــان  گفــت:   بخــش  ایــن  در 
برتــر  نمونه هــای  میــان  در  کشــاورزی  جهــاد 
بخــش کشــاورزی اســتان تهــران، محمدرضــا 
جمشــیدیان پــرورش دهنــده ماهیــان زینتــی 
در شهرســتان ربــاط کریــم بــا تولیــد ســاالنه 
جــزء  زینتــی،  ماهــی  قطعــه  میلیــون   ۵
تولیدکنندگان برتر ملی اســتان تهران معرفی 

شد.
تولیــد  بخــش  در  داد:  ادامــه  حســینی 
و   پردیــس  شهرســتان  از  ســردابی،  ماهیــان 
شهرستان فیروزکوه ویک مرکز صنایع تبدیلی 
وعمل آوری وبســته بندی محصوالت شیالتی 
بــه عنــوان نمونه هــای برتــر اســتانی شــیالت 

وآبزیان استان تهران معرفی شدند.
اســتان  شــیالت  روی  پیــش  اهــداف  او 
و  تولیــد  عالوه بــر  را  جــاری  ســال  در  تهــران 
توســعه آبزی پــروری ایجــاد اشــتغال، افزایش 
افزایــش مصــرف ســرانه  درآمــد کشــاورزان، 
آبزیــان، بهبــود کیفیــت و فــرآوری محصوالت 
در راســتای  باال رفتن ســالمت جامعه، بهبود 
کیفیــت زراعــی از طریــق پــرورش ماهــی در 
کــود  از  اســتفاده  بــا  اســتخرهای دومنظــوره 
ماهی، ارتقا سطح صادرات وکمک به ارزآوری 

و مهاجرت معکوس عنوان کرد.

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
از  کــه  کــرد  اعــالم  جنوبــی  خراســان  اســتانداری 
محــل جــزء ۲ بنــد »ب« تبصــره ۱۶ قانــون بودجه 
۱4۰۱، هــزار و ۲۸۵ میلیــارد تومــان تســهیالت بــه 
اســتان اختصاص یافت که براســاس شاخص های 
جمعیت و نرخ بیکاری بین شهرســتان های استان 

توزیع خواهد شد
بــه گــزارش ایرنــا، جــواد اشــرفی در شــورای 
ریاســت  بــه  کــه  جنوبــی  خراســان  برنامه ریــزی 
اســتاندار برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ایــن تســهیالت 
بایــد بــا اولویــت مناطــق محــروم و حاشیه نشــین و 

فعالیت های خالق و دانش بنیان هزینه شود.
او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ضــرورت جــذب 
 ،۱۶ تبصــره  از محــل  یافتــه  اختصــاص  تســهیالت 
اهمیــت ایــن موضــوع بر کســی پوشــیده نیســت و 
مجموعه مدیران استان که مرتبط با بحث هستند، 
باید تمام تالش خود را برای جذب آن تا پایان سال 

مالی به کار گیرند.
سرپرســت معاونــت هماهنگی امور اقتصادی 
هــر  کــرد:  عنــوان  جنوبــی  خراســان  اســتانداری 
باشــد،  تســهیالت  ایــن  متولــی  کــه  دســتگاهی 
بــه بانک هــای عامــل  متقاضیــان واجــد شــرایط را 

معرفــی می کنــد و ایــن تســهیالت بــرای اشــتغال و 
سایر موضوعات مرتبط پرداخت می شود.

اشــرفی گفــت: براســاس قانــون بودجه ۱۴۰۰ 
ســقف اختصــاص ایــن تســهیالت ۴ درصــد اســت 
که از مرکز پیگیر هســتیم که ســقف پرداختی این 

تسهیالت به ۲ برابر افزایش یابد.
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان 
جنوبــی نیــز گفــت: در راســتای مولدســازی امــوال 
قانــون  اجــرای  راســتای  در  و  دولــت  غیرمنقــول 
مربوطــه از ســال ۱3۹۹ تاکنــون تعــداد ۶۵ ملــک 
مــازاد دســتگاه های اجرایــی در اســتان شناســایی 
شــده اســت. مرتضــی ذاکریــان افــزود: ۴۶ پرونــده 
پــس از تاییــد کمیته مولدســازی اســتان برای طرح 
در کارگروه مولدســازی مرکز و انجام مراحل صدور 
مجــوز فــروش بــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ارســال شــد کــه همــه مجوزها صــادر و بــرای انجام 
مراحل فروش به دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده 
اســت. او اظهــار کرد: تاکنون ۱۶ ملــک مازاد دولتی 
با مبلغ حدود ۲۸۴ میلیارد ریال به فروش رسیده 
و هزینه فروش آن هم به اســتان تزریق شــده که 
این امالک بیشتر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
دارایــی،   و  اقتصــادی  امــور  کل  ادارات  بیرجنــد، 

ورزش و جوانــان، دامپزشــکی و جهــاد کشــاورزی 
استان بوده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: 
همچنین 3۰ ملک از محل مجوزهای مربوطه باقی 
مانــده اســت که به دلیل بعضــی موانع اداری فعال 

امکان فروش آن ها مقدور نیست.
دســتگاه های  مدیــران  مقاومــت  ذاکریــان، 
اجرایی، مشکالت تغییر کاربری، وجود امالک فاقد 
ســند، ثبت نکردن در ســامانه، لزوم فروش امالک 
بــه صــورت یــک جــا و نقــدی و قیمت گــذاری بــاالی 
امــالک توســط کارشناســان دادگســتری را از موانع 
فــروش امــالک مــازاد دولــت در خراســان جنوبــی 
ذکــر کــرد. رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
خراسان جنوبی نیز گفت: اعتبارات عمرانی استان 
در ســرفصل های تملــک و دارایــی، تــوازن و نفــت 
از ۷۸۵ میلیــارد تومــان در ســال گذشــته بــه هــزار 
و ۶۹ میلیــارد تومــان در ســال مالــی ۱۴۰۱ افزایــش 
یافت که رشد 3۶ درصدی دارد. حمید جهانشاهی 
افــزود: همچنیــن اعتبارات هزینه ای اســتان نیز در 
ســال مالــی ۱۴۰۰، ۴۷۱ میلیــارد تومــان بــود کــه در 
ســال مالــی ۱۴۰۱ بــه ۶۰۸ میلیــارد تومــان افزایــش 

یافت و رشد ۲۹ درصدی دارد.

اختصاص هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان تسهیالت به خراسان جنوبی

اشتغال ۲۶۰۰ نفری در شیالت استان تهران و ضرورت 
توسعه آبزی پروری
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صبر را به شکم بی هنر خود 
بیاموزید

راضیه حسینی

ســخنگوی دولــت: »مســیر اصــاح اقتصــادی فقــط بــا 
تحمل سپری خواهد شد. 

مردم باید صبر و همکاری و همراهی کنند.
انتظار دارید دولت همه مشکات را با هم حل کند؟«

در  داریــم  کــه  مــا 
مســیر اصاح اقتصادی 
تحمــل، صبــر، همراهی 
و همــکاری را بــه دوش 
می کشــیم، می خواهیــد 
مســئولیت  راه  ســر 
مســئوالن را هم بدهید 
ببریم؟ این طــوری دیگر 
هیــچ انتظــاری از هیــچ 
مســئولی نداریم. خودمان یک  جوری از پس مشــکات 
برمی آییم. نه تنها الزم نیست دولت همه مشکات را با 
هم حل کند، بلکه حتی نیاز نیســت یک مشــکل را هم 

به تنهایی برطرف کند. 
در مورد مسکن همه چیز با کمی صبر وتحمل حل 
می شــود. فقط کافی اســت تا اطاع ثانوی به یک چادر، 
وسط کوچه هم اکتفا کنید و به جان هیچ مسئولی غر 
نزنیــد. اجــازه بدهیــد مســیر اصاح طی شــود. همکاری 
کنید و در مصاحبه های صدا وسیما از شرایط اقتصادی 
کلی تعریف کنید. مثاً بگویید: »از وقتی داریم تو چادر 
زندگــی می کنیــم تونســتیم طبیعــت رو بهتر بشناســیم. 
یــاد گرفتــن.  عملــی  بچه هامــون درس علــوم را کامــاً 
همیــن دیشــب کــه ســیل زد تو چــادر و همــه جا خیس 
شد فهمیدن آب قدرت تخریب باالیی داره. هفته پیش 

هم متوجه قدرت خاک شدن.«
در مــورد حقــوق و مزایــا بــه هیــچ وجــه اعتــراض 
نکنیــد. ســعی کنیــد خرج هــای اضافــه را کم کنیــد. مثاً 
در مورد دندان درد هیچ لزومی ندارد به پزشک مراجعه 
کنیــد. اول بــا یــک جســم ســخت بــر ســر فــرد موردنظر 
بزنیــد. وقتی بیهوش شــد با انبردســت دنــدان را بکنید. 

به همین راحتی کلی در هزینه صرفه جویی می کنید. 
به گرانی کاالها اعتراض نکنید. با صبر و همکاری 
و همراهــی، ســبد را تــا جایی که می شــود کوچک کنید. 
اصــاً چــه احتیاجــی به ســبد داریــد؟ خریدهــا توی کف 
دســت هم جا می شــوند. در مصرف ســبد هم می توانید 

صرفه جویی کنید.
و در نهایت به شــکم بی هنر پیچ پیچ خود بگویید 

که صبر بدارد و بسازد به هیچ.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

درحالــی شــورای عالــی مســکن آبــان  ۱۴۰۰ 
وام ۲۰۰ میلیونــی مســکن روســتایی را تصویــب 
کــرد کــه طــی ۷ مــاه اخیــر بــه دلیــل مخالفــت 
ســازمان برنامــه و بودجــه ایــن مصوبــه اجرایــی 

نشده است.
به گزارش تســنیم، یک روز پیش از سالروز 
تاریخــی فرمــان حضــرت امــام )ره( در رابطــه بــا 
تاســیس حســاب 100 امــام و متعاقــب آن بنیــاد 
فروردیــن   20 یعنــی  اســامی  انقــاب  مســکن 
امســال، اکبر نیکزاد رئیس این بنیاد از مخالفت 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا پرداخــت وام 200 

میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد.
اول  روز  از  مســکن  بنیــاد  بــود:   گفتــه  وی 
تاســیس تــا امــروز ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای 
خدمــت بــه مــردم عزیــز ایران بــوده اســت. بنیاد 
همــکاری  مختلــف  ادوار  در  دولت هــا  همــه  بــا 
خوبی داشــته و دولت ها هم از ظرفیت این نهاد 

بهره مند شده اند.
وی با بیان این که همه روستاهای باالی 20 
خانــوار دارای طرح هادی مصوب هســتند، افزود: 
اگــر طرح هــادی مصوب نبود در هر روســتایی که 
کاری قــرار بــود انجــام شــود، خــاء نبــود نقشــه 
احســاس می شــد. امروز می بینیم در روســتاهای 

کشور سردرگمی نداریم.
وی تصریــح کــرد: افــق طرح هــادی 10 ســاله 
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بایــد پــس از 10 ســال 
طرح هــادی را بازنگــری کنیــم. در ایــن رابطه باید 
ســاالنه طرح هــادی 4000 روســتا بازنگری شــود. 
در   4300 طرح هــادی  بازنگــری  گذشــته  ســال 

دستور کار قرار داشت.
وی بــا یــادآوری این کــه ســال 84 فقــط  7 
درصد خانه های روســتایی در کشــور نوســاز بود،  
ادامه داد: این در حالی است که سال 1400 این 

رقم به حدود 50 درصد رسیده است.
بــا  رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
شــورای  در   1400 ســال  آبــان   25 این کــه  بیــان 
عالــی مســکن بــا حضــور رئیس جمهــوری مصوب 

شــد وام مســکن روستایی به 200 میلیون تومان 
افزایــش یابــد،  گفــت: ســود ایــن وام 5 درصــد و 
زمان بازپرداخت آن 20 ســاله اســت. اما سازمان 
برنامه و بودجه مقابل این مصوبه ایستاده است 
بــا وجــود این کــه حــدود یک زونکــن نامــه زده ایم 
حتــی بــا رئیس جمهــوری هــم مکاتبــه  کرده ایــم و 
بــا وجــود دســتور اکیــد آیت هللا رئیســی ایــن وام 

پرداخت نمی شود.
نیکــزاد بــا تاکیــد بــر این کــه 40 هزار روســتا 
40 هزار دژ مستحکم ایران است و به برکت این 
روســتاها امنیت پایداری اســت که داریم، اضافه 
کــرد: ســازمان برنامــه و  بودجــه می گوید این وام 
تورم زاســت، اگر نوسازی مســکن روستایی نبود 
االن با زلزله های 5 و 6 ریشتری آمار خسارت ها 
ایــن نبــود. تــرک فعــل اگــر موجــب ضــرر و زیــان 
بــا مــردم شــود، مســئوالن باید پاســخگو باشــند. 
عزیزانــی که همراهی نمی کنند اگر زلزله ای بیاید 

باید پاسخگو باشند.
پرداخــت  گذشــته  ســال  شــد:  یــادآور  وی 

تســهیات بازســازی ابتــدا بــا 18درصد اباغ شــد 
کــه بعــد از نهیــب رئیس جمهــوری بانــک مرکــزی 
و ســازمان برنامــه جمع وجــور کردنــد و ســود را 
بــه 5 درصــد کاهــش دادنــد و باعوض شــهری و 
روستایی با تاکید آیت هللا رئیسی پرداخت شد.

وی همچنیــن بــا بیان این که در زمان حاضر 
14 نقطــه کشــور ســتاد بازســازی بنیــاد مســکن 
مســتقر شــده اســت،  گفت: در 8 نقطه زلزله زده 
و 6 نقطه ســیل زده ســتاد بازســازی بنیاد مستقر 

شده و مشغول به فعالیت است.
روســای  همــه  بــه  این کــه  بیــان  بــا  وی 
داشــته ایم،  ارادت  بنی صــدر  جــز  بــه  جمهــوری 
افــزود: رئیس جمهوری هم خیلــی تاش می کند. 
دربــاره جلســه شــورای عالــی مســکن می گوییــم 
اگــر رئیس جمهــور ســرش شــلوغ اســت آنــرا بــا 
حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری برگــزار کنند. 
مــا مــی خواهیــم مصوبــه 25 آبان  ســال گذشــته 
در خصــوص وام 200 میلیــون تومانــی مســکن 

روستایی اجرایی شود.

دلیــل  بــه  گفــت:  مســکن  بنیــاد  رئیــس 
عــدم همراهــی ســازمان برنامــه و بودجــه روزانــه 
550 واحــد مســکن روســتایی در کشــور ســاخته 
نمی شود و عواقب این هم خطرناک خواهد بود.
انتظــار  صریــح،  اظهارنظــر  ایــن  از  پــس 
می رفت ســازمان برنامــه و بودجه با پرداخت وام 
200 میلیــون تومانــی مســکن روســتایی موافقت 

می کرد، اما این اتفاق نیفتاد.

 پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی
از اول تیر

مســکن  بنیــاد  رئیــس  گذشــته  سه شــنبه 
انقــاب اســامی گفتــه بــود: برنامــه افزایش وام 
نوســازی و بهسازی مسکن روستایی که به دلیل 
برخــی مخالفت هــا در دولــت بــه تعویــق افتــاده 
بــود، بــه دســتور رئیس جمهــوری و تاکیــد رئیس 
دفتر وی به دســتگاه های مســئول اجرایی شده و 
حداکثــر از اول تیــر پرداخــت وام هــای جدید آغاز 

می شود.  
نیکــزاد افــزود: رئیس جمهوری در نشســت 
اخیــر خود با مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجه 
و وزارت راه و شهرســازی دســتور داد تســهیات 
200 میلیون تومانی نوســازی و بهســازی مســکن 
روســتایی بــا نــرخ ســود 5 درصــد و بــا تضامیــن 
سفته زنجیره ای سه نفره هرچه سریع تر پراخت 
شــود کــه ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز موافقت 

کرد.
وی بیــان کــرد: احتماال تا پایــان هفته جاری 
دســتورالعمل پرداخــت وام 200 میلیــون تومانــی 

مسکن روستایی به بانک ها اباغ می شود.
7 مــاه و5 روز از تصویــب پرداخت وام 200 
شــورای  در  روســتایی  مســکن  تومانــی  میلیــون 
عالــی مســکن می گــذرد، اگر ایــن وام همان زمان 
پرداخــت می شــد امــروز حــدود 188 هــزار خانــه 
روســتایی نوســازی و بهســازی می شــد. حال باید 
دیــد از چهارشــنبه هفتــه جــاری )اول تیــر( وام 

مذکور به روستاییان پرداخت می شود یا خیر؟

در نشست شب گذشته شورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا مقرر شــد 
برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح 
دو فوریتــی در دســتور کار مجلس شــورای 
اســامی قــرار بگیــرد و دولــت نیــز ســقف 
افزایــش ســالیانه اجاره بهــا را کــه قبــا بــه 
تصویب رســانده، در تهران ۲۵ درصد و در 

سایر شهرها ۲۰ درصد اجرایی کند.
به گزارش ایسنا، نشست شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران شنبه شب - 28 
خــرداد 1401 - بــا حضــور آیــت هللا ابراهیــم 
رییســی، محمدباقــر قالیباف و غامحســین 

محسنی اژه ای برگزار شد.
در ایــن نشســت رســتم قاســمی، وزیر 
مســکن  بــازار  وضــع  از  شهرســازی  و  راه 
گزارشــی مفصــل بــه اعضــا ارائه داد. ســران 
ســه قــوه هــم بعــد از شــنیدن گــزارش وزیر 
مقــرر کردنــد: سیاســت ها و اقدامــات الزم 

برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی 
و طرح دو فوریتی  مجلس شــورای اســامی  

در اولویت تصویب قرار بگیرد.
همچنین اعضای شــورای عالی مصوبه 
دولــت در زمینــه تعییــن حداکثــر افزایــش 
اجاره بهــا در هــر ســال تــا ســقف 25 درصد 
برای تهران و 2٠ درصد برای سایر شهرهای 
کشــور را مــورد تاییــد قــرار  دادنــد و قوانین 
الزم بــرای ضمانــت اجرایــی ایــن مصوبــه را 

تصویب کردند.
پیشــنهاد  همچنیــن  جلســه  ایــن  در 
زمینــه  در  دولــت  اقتصــادی  کمیســیون 
مدیریــت نقدینگــی و کاهش تــورم مطرح و 
مقرر شــد این پیشــنهاد پس از بررسی های 
تصمیم گیــری  بــرای  همه جانبــه  و  دقیــق 
شــورای  آینــده  جلســات  کار  دســتور  در 
 عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران ســه قوه

قرار گیرد.

معاون پرســتاری وزارت بهداشــت با اشاره 
تبدیــل  بــرای  وزارتخانــه  ایــن  درخواســت  بــه 
وضعیت پرســتاران، از شــرکتی شــدن پرستاران 

۸۹ روزه خبر داد.
وزارت  پرســتاری  معــاون  عبــادی،  عبــاس 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت وگو 
بــا ایلنا در مورد آخرین وضع اســتخدام پرســتار 
در کشــور اظهــار کــرد: از ســال ۹8 تــا پایــان ۹۹ 
وزارت بهداشــت تعــداد 55 هــزار نفر را در تمام 
رده هــا اســتخدام کــرد. در ســال 1400 نیــز 67 
هــزار نفــر تبدیــل وضعیــت شــدند و در مجموع 
بالــغ بــر 120 هــزار نفر در این سه ســال به جمع 
نیروهــای وزارت بهداشــت اضافــه شــدند که 40 
درصــد آن هــا پرســتار هســتند و ایــن عــدد قابل 

توجهی است.
۲۴ هزار پرستار طرحی در حال خدمت هستند

نفــر  هــزار   16 حــال حاضــر  در  افــزود:  وی 
از پرســتاران نیــز دوره طــرح را می گذراننــد و 8 
هــزار نفــر نیــز در دوره تمدیــد طــرح هســتند که 

در مجمــوع 24 هــزار نفر پرســتار طرحی و تمدید 
خدمــت  ســامت  نظــام  در  کــه  داریــم  طرحــی 

می کنند.
عبادی یادآور شــد: در اســفند سال گذشته 
هــزار  تــا 100  کــرد  بهداشــت درخواســت  وزارت 
بــا  رده هــا  تمامــی  در  همــکار  نیروهــای  از  نفــر 
انــواع قراردادهــا، ماننــد شــرکتی، 8۹ روزه و… 
تبدیــل وضعیت شــوند که این منــوط به تصویب 
نهادهای فراتر از وزارت بهداشــت مانند ســازمان 

امور استخدامی و تأیید ستاد ملی کرونا است.
معــاون وزیــر بهداشــت یادآور شــد: در ســه 
ســال گذشــته حــدود 30 هزار نفر نیــرو از وزارت 
بهداشــت بازنشست شده اند و درخواست مجوز 
بــرای جــذب 33 هــزار نفــر در مراکز بهداشــتی و 
درمانی تازه تأسیس را داشته ایم. در مجموع اگر 
ســازمان های فــرا وزارتــی با ما همــکاری کنند من 
فکــر می کنــم کــه بــه زودی اخبار خوبــی در حوزه 

پرستاری داشته باشیم.
فوق العاده خاص پرستاران تأمین اجتماعی 

پرداخت می شود
وی همچنین با اشــاره مشــکات پرســتاران 
تأمیــن اجتماعــی نیــز اظهــار کــرد: خوشــبختانه 
درصــدی   50 افزایــش  بــا  گذشــته  مــاه  یــک  در 
فوق العــاده ویــژه پرســتاران تأمیــن اجتماعــی نیز 
موافقــت شــده اســت کــه احتماال تا پایــان خرداد 

این فوق العاده خاص پرداخت می شود.
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت با اشــاره 
بــه اشــکال مختلــف قراردادهــای پرســتاری نیــز 
بهداشــت  وزارت  توســعه  معــاون  در  گفــت: 
برنامــه ای وجــود دارد که مبنی بر تجمیع اشــکال 

این قراردادها و کاهش آن هاست.
قرارداد پرستاران ۸۹ روزه تغییر می کند

وی افزود: ما کمتر از 500 پرستار با قرارداد 
8۹ روزه داریــم کــه حجــم محــدودی هســتند. بــا 
ایــن حــال حتــی یــک نفــر هم نبایــد قــراردادی به 
این صورت داشته باشد. پرستاران 8۹ روزه ابتدا 
شرکتی و در ادامه در فرایند تبدیل وضعیت قرار 

می گیرند.

دربــاره  گزارش هایــی  اعــام  پــی  در 
پوشــش های  و  درمانــی  هزینه هــای  مشــکات 
بیمــه ای بیمــاران نــادر، معــاون بیمــه و خدمــات 
گفــت  ایــران  ســامت  بیمــه  ســازمان  ســامت 
کــه خوشــبختانه بــرای ســال جــاری رقــم قابــل 
بیمــاران  بــرای  تومــان  میلیــارد   ۵۰۰۰ توجــه 
صعب العاج، خاص و نادر اختصاص داده شده 
و اســاس نامه ای بــه ایــن منظــور تدویــن شــده و 
در هیئت وزیران اســت که به محض تصویب و 
اباغ این اساس نامه بسته های خدمتی جامع و 
کاملــی که بــرای بیماران نادر و خاص پیش بینی 

کردیم را اجرایی خواهیم کرد.
ملــی  ســند   13۹۹ ســال  دی  هشــتم 
بیماری های نادر با چشم انداز پیشگیری از تولد 
نوزادان مبتا به بیماری های نادر و رفع مشکات 
دارویــی و درمانــی آنهــا پــس از بررســی شــورای 
عالی سامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت به 
تصویب رســید و ســرانجام پس از چند ماه وقفه 
در روزهــای پایانی دولــت دوازدهم )مرداد 1400( 

به دستگاه ها اباغ شد.
این سند که نزدیک به یکسال از اباغ آن می گذرد 
و بر لزوم برقراری پوشش کامل بیمه پایه و تکمیلی 
بیمــاران نــادر تاکیــد دارد، توانســت روزنه های امید 
حمایــت از بیمــاران نادر را افزایــش دهد؛ موضوعی 
درصــدی   100 رضایــت  نتوانســته  هنــوز  البتــه  کــه 

بیماران نادر را به همراه داشته باشد...
لزوم تکمیل پوشش بیمه ای 

بیماران نادر
ادراکــی_ دکتــر حمیدرضــا  راســتا،  ایــن  در 
مدیرعامــل بنیــاد بیماری های نادر در گفت وگو با 
ایســنا، بــا اشــاره به اینکــه ســندملی بیماری های 
نــادر در آخریــن روزهــای فعالیــت دولــت قبل به 
دســتگاه ها ابــاغ شــده اســت، گفت: بر اســاس 
ایــن ســند کــه تمــام مصوبه هــای آن الزم االجــرا 
اســت تبصــره 3 مــاده 4 ایــن ســند تاکیــد دارد 
کــه یــک بیمــار نــادر بایــد تحــت پوشــش کامــل 
بیمــه پایــه و تکمیلــی قرار گیرد کــه در این موارد 
متصدی مربوطه در این امر وزارت رفاه است که 
تشــخیص می دهــد کــدام یک از بیمه هــای پایه و 

تکمیلی باید این وظیفه را تقبل کنند.
بــه تمــام  افــزود: ســند تصویــب شــده  وی 
بخش هــای مرتبــط ابــاغ شــد تــا تمــام نهادها به 
وظایــف خــود در قبــال بیماران آگاه باشــند. یکی 
از وظایــف، تامین بیمــه کامل یا تکمیلی حمایتی 
بیمــاران نــادر اســت کــه بیمه ســامت متولی آن 
شــد و اســامی بیماران را از ما درخواست کرد. بر 
این اســاس ما در بنیاد ملی بیماران نادر اســامی 
تمــام بیمــاران نادری کــه در ســامانه های ما ثبت 

نام کرده بودند را به بیمه سامت ارائه کردیم.

او تاکیــد کــرد: تعبیــر مــا این بود که مشــکل 
بیمه ای بیماران برطرف شــده اســت، اما هنوز هم 
از بیمــاران می شــنویم کــه در پوشــش های بیمه ای 
دچار مشــکاتی هســتند. فراتر از این امر مجلس 
شــورای اســامی بــرای ســال جــاری 5000 میلیــارد 
تومــان بودجــه بــرای درمــان بیماران نــادر، خاص و 
صعب العاج تصویب کرده اســت که بســیار اتفاق 
بزرگ و خوبی است و می تواند گره گشای مشکات 
این عزیزان باشد؛ اما االن نمی دانم حلقه مفقوده 
پوشش بیمه پایه و تکمیلی بیماران نادر کجا است 
و چرا هنوز به شــکل کامل محقق نشــده اســت؟ 

این موضوع باید بررسی شود.

اعتبار ۵ هزار میلیاردی برای رفع 
مشکات بیماران خاص و نادر

در ایــن رابطــه دکتــر مهدی رضایــی، معاون 
بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان بیمه ســامت 
ایــران،  گفت: بیمــاران نادر عموما تحت پوشــش 
از  بخشــی  بودنــد.  بهداشــت  وزارت  مســتقیم 
بیمــاران خــاص تحــت پوشــش بیمه قــرار گرفتند 
می کردیــم.  عمــل  خــود  تعهــدات  بــه  هــم  مــا  و 
خوشــبختانه بــرای ســال جــاری مجلــس شــورای 
اســامی رقــم قابــل توجــه 5000 میلیــارد تومــان 
نــادر  و  خــاص  صعب العــاج،  بیمــاران  بــرای 
اختصــاص داده اســت و اســاس نامه ای بــه ایــن 

منظــور تدویــن شــده و در هیئــت وزیــران اســت 
که به محض تصویب و اباغ این اســاس نامه ما 
بسته های خدمتی نسبتا جامع و کاملی که برای 
بیمــاران نادر و خاص پیش بینی کردیم را اجرایی 

خواهیم کرد.
بــا کمــک وزارت  ایــن بســته ها  افــزود:  وی 
بهداشــت به تدوین رســیده اســت که ان شاءهللا 
اطاع رســانی ها  اســاس نامه  تصویــب  از  پــس 
پیرامــون آن صــورت خواهد گرفــت. تصور ما این 
اســت که امســال ســال خوبــی برای شــهروندانی 
و  نــادر  خــاص،  بیماری هــای  دچــار  کــه  باشــد 
صعب العــاج هســتند و پوشــش بیمــه ای خوبــی 

خواهند داشت.
برطرف شدن مشکات بیماران 

نادر با رفع همپوشانی ها
رضایی ادامه داد: خبر خوب برای این دسته 
از شــهروندان افزایش بسته های پوششی است. 
آن مقــدار از پوششــی کــه برای ایــن بیماران طی 
سال 1400 قائل بودیم پاسخگوی نیاز آنها نبوده 
است. در واقع در سال گذشته بخشی از خدمات 
را وزات بهداشــت راســا انجام می داد و بخشی را 
هــم بیمه هــا پوشــش می دادنــد که بــه این خاطر 
دچار چندگانگی پوشــش خدمات بودیم. امســال 
این بســته خدماتی در قالب صندوق بیماری های 

خــاص و صعب العــاج کامل شــده اســت و آنچه 
کــه تحــت پوشــش وزارت بهداشــت بــوده اســت 
در بیمه هــا تجمیــع شــده اســت تا ان شــاءهللا به 
محض اباغ اساس نامه  ذکر شده نوع بسته های 

خدمتی را اعام کنیم.
او تاکیــد کــرد: بســته های خدمتــی تعریــف 
شــده اســت کــه بــرای هــر بیمــاری نــادر و خــاص 
چــه خدمتی تحت پوشــش باشــد. بســته به نوع 
مراجعه این افراد به مراکز برخی خدمات رایگان 

خواهد بود.

 شیوه ارائه خدمت
 بیمه های تکمیلی

معــاون بیمــه و خدمــات ســامت ســازمان 
بیمه ســامت ایران درباره پوشــش بیمه تکمیلی 
بیمه هــای  کــرد:  اظهــار  نــادر و خــاص،  بیمــاران 
پوشــش  دولتــی  منابــع  از  نمی تواننــد  تکمیلــی 
حتمــا  کننــد.  برقــرار  افــراد  ایــن  بــرای  بیمــه ای 
می بایست از سهم بیمه  شده یا بنیادهای خیریه 
ســهم بیمــه را پرداخــت کننــد کــه در ایــن راســتا 
می کننــد.  ورود  مردمــی  بنیادهــای  و  خیریه هــا 
از آنجایــی کــه بخشــی از منابــع بیمــه تکمیلــی 
آتیه سازان؛ دولتی است این بیمه راسا نمی تواند 
ایــن افــراد را بیمــه کنــد بلکــه می توانــد کارگــزار 

بیمه ای این بیماران باشد.

توزیع غیرقانونی 
 شیرمصنوعی

در بیمارستان ها
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  بهداشــت  معــاون 
بهداشــت  معاونــان  بــه  نامــه ای  در  پزشــکی  آمــوزش 
پزشــکی سراســر  علــوم  دانشــکده های  و  دانشــگاه ها 
کشور بر ضرورت نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه 

با شیر مادر تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر کمال حیدری در این نامه 
ضمــن تاکیــد بر نظارت بر اجرای قانــون ترویج تغذیه با 
شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده ها، 
آورده اســت:» همانگونــه کــه اســتحضار داریــد، یکی از 
اهداف برنامه های ســامت کودکان در راســتای اهداف 
توســعه ششــم بهبــود درصــد تغذیــه انحصــاری با شــیر 
مادر و تداوم تغذیه با شیر مادر تا دو سالگی است. به 
همین منظور مداخات مســتمر در بهبود شــاخص های 
فوق الذکر در سال های اخیر در سطح جهانی و کشوری 
شــده  طراحــی  اقدامــات  از  یکــی  اســت.  شــده  انجــام 
بازاریابــی  اجــرای »کــد بین المللــی  ایــن خصــوص،  در 
جانشین شــونده ها شــیر مــادر« اســت کــه از مفــاد آن 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- منــع تبلیغات شــیر مصنوعی و ســایر محصوالت 
)ماننــد بطــری، ســر پســتانک و... ( بــه طور مســتقیم یا 
غیر مستقیم  از سوی شرکت ها در کنگره، سمینار و ...  
و  تولیــد  کارکنــان شــرکت های  ورود  - ممنوعیــت 
توزیــع کننــده محصــوالت ) شــیر مصنوعی، بطری، ســر 
پســتانک و...( بــه مراکــز ارائه خدمات مادر و شــیرخوار 

)بیمارستان ها، مراکز جامع خدمات سامت و ...( 
ارزانتــر  یــا  رایــگان  دریافــت  ممنوعیــت   -

جانشین شونده های شیر مادر و محصوالت دیگر.
- منــع توزیع هر نوع هدیه مانند نمونه محصول، 
خودکار،  تقویم،  رشد،  منحنی  پمفلت،  پوستر، 
دارد  تبلیغی  جنبه  که  و....  دفترچه  کیف،  استامپ، 
درمانی،  بهداشتی،  مراکز  مطبها،  همایشها،  در 

آموزشی، بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها. 
متاســفانه گزارشــات اخیــر نشــان دهنده فعالیــت 
و  بیمارســتان  در  شــرکت ها  نماینــدگان  قانونــی  غیــر 
ســایر مراکز ارائه خدمات به صورت توزیع رایگان شــیر 
مصنوعــی و ســایر فرآورده هــا اســت که با قانــون ترویج 
تغذیــه بــا شــیر مــادر و مصوبــات کمیته کشــوری ترویج 
تغذیه با شــیر مادر مغایرت دارد. لذا خواهشــمند است 
دســتور فرماییــد  معاونت هــای بهداشــت، درمــان و غذا 
و دارو در نظارت های مســتمر این موضوع را بررســی و 
پیگیــری نماینــد، بــا هرگونــه تخلف در ایــن زمینه  طبق 
دســتورالعمل برخــورد شــود و نتیجــه اقدامــات بــه ایــن 

معاونت ارسال گردد.«

رفع مشکات بیمه ای بیماران نادر در انتظار تصویب دولت

معاون پرستاری وزارت بهداشت: پرستاران ۸۹ روزه 
شرکتی می شوند

تعیین سقف افزایش 
اجاره بها در دولت

 فرصت نوسازی ۱۱۸هزار مسکن
روستایی از دست رفت

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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