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دیـــــــــــــــــدگاه

 اقتصاد سوسیالیستی
به سبک سرمایه داری؟

فرشاد پرویزیان 

 زیر سوال رفتن برنامه های کشاورزی 
برای انطباق با قوانین گرمایش اقلیمی

اخیرا در مصاحبه ای با مدیر عامل 
اتحادیه دامــداران، دیالوگی برقرار 
شــد، اگرچــه بــه لحــاظ رســانه ای، 
حرفه ای و به نفع مصرف کننده بود 

اما جای دقت بدون تعارف دارد.
خواســته آقــای مدیــر عامــل، 
آزادی صــادرات حداقــل تا حد رفع 
مشــکالت حاد فعلــی بود و مجری 
محترم بدرستی پرسید قیمت برای 

مصرف کننده باال نمی رود و چرا گوشــت از کشور 
خارج شود و مصرف کننده زیان ببیند.

باید پرسید مگر نهاده های دامی و مواد اولیه 
و ســایر ملزومات تولید به نرخ خاص به دامداران 
فروختــه می شــود؟ مگر دامــداران از امتیاز خاصی 
برخوردارند؟ که البته نباید هم باشند و بهتر است 
بتواننــد هزینه هــای تولیــد خــود را کاهــش دهند. 
افزایــش قیمــت نهاده های تولید نتیجه مســتقیم 
اقــدام صحیــح اقتصــادی حــذف نــرخ ارز ترجیحی 
و رانتــی موســوم بــه دالر ۴۲۰۰ تومانی اســت. اما 
شــما نمی توانیــد از تولیدکننــده بخواهیــد بــا مواد 
اولیــه بــه قیمــت جهانــی تولید کند؛ امــا به قیمت 
دلخواه شما در بازار بفروشد. البته مصرف کننده 
حــق دارد از اضافــه رفــاه برخــوردار شــود امــا نه از 
جیب تولید کننده؛ شایســته اســت در مواردی که 
دولــت خواهــان حمایــت ریالــی از مصــرف کننــده 
اســت این مــوارد را یا از طریق نظــام پرداخت های 
انتقالی موسوم به یارانه یا کاهش مالیات محقق 
کنــد و یــا بــه معنای واقعــی مفهوم تنظیم بــازار را 
درک کنــد و در ایــن مــوارد از طریــق واردات قیمت 
را در بــازار تعدیــل کنــد. البتــه راه میانــه ای نیز در 
حوزه اقتصاد کشــاورزی چندین دهه کشــف شده 
اســت کــه بــه آن خریــد تضمینــی بــرای حمایت از 
تولیدکننده بخش کشاورزی و تالش برای امنیت 
غذایی می گویند. البته در این موارد شایسته است 

تحلیل پویا مبتنی بر واقعیت ارائه 
شــود. کافی اســت توجــه کنید در 
ایــن شــرایط، تولیــد بــرای دامــدار 
بــه صرفــه نخواهــد بــود و نتیجــه 
منطقی، کشــتار دام مولد، زیان و 
ورشکســتگی و در نتیجــه تعطیلی 
دوره هــای  در  تولیــدی  واحدهــای 
بعــدی و کاهــش میــزان تولیــد تــا 
رقم منطقی مناسب قیمت تعیین 
شــده در بــازار و این دقیقا به مفهــوم زیان واقعی 
مصرف کننده و تضعیف پایه های تولید است. اما 
داستان به همین بازار ختم نمی شود. کافی است 
به مفهوم ســرایت و سرریز نوسان های قیمتی در 
بازارها و نیز الگوی انتظارات تورمی افزایش یابنده 
دقــت کنیــم که این روند از یکســو موجــب رکود و 
ورشکستگی تولید و از سوی دیگر موجب افزایش 
ســطح عمومی قیمت  در ســایر بازارها نیز خواهد 
شــد. بــاور بفرماییــد ایــن ســرایت و ســرریز حتــی 
دامــان بــازار ســرمایه و قیمت ســهام شــرکت های 
بورســی فعــال در حــوزه کشــاورزی و در نتیجــه 

شاخص کلی بورس را نیز خواهد گرفت.
از ایــن رو باید پرســید آیــا اجبار تولید کننده 
بــه رعایــت اصول بازار و رعایت قیمت بین المللی 
بویــژه نــرخ ارز در تامیــن نهاده هــای تولیــد باید به 
قیمــت رعایــت اصــول نظــام قیمت گذاری ســایه و 
مفاهیــم اقتصاد کامال دولتــی در چارچوب رعایت 
مصالح مصرف کننده باشد؟ اگر خواهان حمایت 
از مصــرف کننــده هســتید و مایــل بــه پرداخــت 
یارانــه چرا دســت در جیب تولید کننده می کنید؟ 
باورکنیــم اقتصــاد یــک علــم اســت و همــه بازارها 
و منافــع هــر دوطــرف تولیــد و مصرف بــه هم گره 
خورده اســت. کافی اســت در حین پذیرش واقعی 
ایــن علــم و کارکردهایش در جهت مقابله با رانت 

تالش کنیم.

در  مصرفــی  آب  ۴۸درصــد 
کشــاورزی  آبیــاری  بــه  فرانســه 
اختصــاص دارد و بــا تکــرار مــوج 
گرمــا کشــاورزان، غــات کاران، 
دامــداران و باغــداران فرانســوی 
ناچارند در شیوه های تولید خود 

بازنگری کنند.
درجه حرارت در بسیاری از 
نقــاط بیــش از حد بــاال رفته و به 

فراتــر از ۳۵ درجه ســانتیگراد رســیده ؛ بنابراین 
تولید و بهره برداری های کشــاورزی با مشــکالت 
گرمــای  مــوج  شــده  اســت.  مواجــه  عدیــده ای 
دمــای  به دنبــال  )اواخرخــرداد(  ژوئــن  نیمه مــاه 
باالی ماه مه )اردیبهشــت( پدیدار شده است. در 

این مدت باران نیز نباریده. 
تولیدکننــدگان گنــدم وغــالت درمــورد این 
شــرایط می گویند: »این گرما برای تمام کشــتها 
خطر سوختگی دانه ها را در پی دارد. یعنی دانه 
تولیــدی کامل نمی شــود. برداشــت محصول جو 
زمستانه ۱۵ روز زودتر از موعد آغاز شده  است. 
اولین برداشــت ها مربوط به زمین های ســطحی 
اســت که بیشــترین آســیب را از تنش های آبی 
و گرمایــی متحمل شــده اند. میــزان بهره وری در 
این زمینه کاهش یافته، اما برای ارزیابی نهایی 
بایــد چنــد هفتــه منتظر بــود. زیــرا در این مدت 

طوفان های مفیدی هم رخ داده است.« 
ســوی  از  منتشرشــده  آمــار  براســاس 
منابــع معتبــر امورکشــاورزی در فرانســه درروز 
جمعه۱۷ژوئن )۲۷خرداد( میزان  دانه های گندم 
تولیدی امســال در رده های خوب و خیلی خوب 
۶۵ درصــد بوده اســت. درحالیکــه ایــن رقم برای 
ســال قبل ۸۱ درصد بود. برای دانه های جو این 
ارقــام امســال ۶۳درصــد و بــرای ســال گذشــته 

۷۶درصد اعالم شده است.
گرمــای بهــار امســال همچنیــن منجــر بــه 
رســیدن زودتر از موعد علفها شــد و کشــاورزان 
ناچار شدند اولین برداشت زودهنگام از علفها 
را نیــز بــا چیــدن آنهــا انجــام دهنــد. باغــداران 

نیــز شــاهد رســیدن زود هنــگام 
میوه هــای خود بودند. گیالســها 
موعــد  از  زودتــر  زردآلوهــا  و 
کافــی  انــدازه  بــه  ولــی  رســیده 
بــزرگ نشــده اند. کشــاورزان کــه 
معمــوال بــا تغییــرات آب وهوایی 
خــو گرفته انــد و تــالش می کننــد 
آن  براســاس  را  فعالیتهایشــان 
تنظیــم کنند این بار دچار اختالل 
آب  مــورد  در  براینهــا  عــالوه  شــده اند.  فــراوان 

موجود نیز نگرانی هایی به وجود آمده  است.
دلیــل  بــه  مناطــق  برخــی  در  کشــاورزان 
ســه بار  تــا  شــده اند  مجبــور  دمــا  افزایــش 
گندم هایشــان را آبیاری کننــد. امری که تاکنون 
معمــول نبوده اســت. درنتیجــه از آبیــاری ســایر 
محصوالت خود از جمله ذرت و سیب زمینی در 

تابستان بازخواهند ماند.
باغــداران کــه مشــغول تولید زردآلــو، هلو 
و امثــال اینهــا هســتند می گویند: »بــا باال رفتن 
همــان  آوردن  به دســت  بــرای  حــرارت  درجــه 
محصــول بــا همــان کیفیــت بایــد آب بیشــتری 
مصرف کــرد. بنابرایــن شــاید بــرای آبیــاری ناچار 
بــه اســتفاده از رودخانه هــای فرانســه شــویم« 
کشــاورزی،  ملــی  انســتیتو  آمــار  براســاس 
موادغذایــی و محیــط زیســت فرانســه در حــال 
فرانســه  در  آب مصرفــی  ۴۸درصــد  حاضــر 
ایــن  دارد.  اختصــاص   کشــاورزی  آبیــاری  بــه 
درحالیســت کــه تنهــا ۵درصــد از ســطح زمیــن 
مفیــد کشــاورزی آبیــاری می شــود. بــدون هیــچ 
تعجبــی باید گفت: نیمــی از هکتارها زمینی که 
باید سیراب شوند به کشت انواع ذرت، غالت، 
دانه های مختلف و علوفه برای دامها اختصاص 
دارد؛ پس از آن سهم گندم ۱۸ درصد است که 
البته در حال افزایش نیز هســت. ســپس انواع 
میــوه ۸درصــد، ســبزیجات ۷درصــد و درنهایــت 
چغندر، ســیب زمینی، کلــزا و انگورهرکدام بین 

۲ تا ۴درصد است.
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مریم ابونیا

هفته گذشــته بانک مرکزی با هدف سامان دهی به 
لجــام گســیختگی نــرخ  ارز، صرافــان را فراخوانــد تــا 
عاوه بر بررسی راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز، 

اقدامات تازه ای را به آنها اباغ کند. 
همانگونه که در خبرها اعالم شد، بانک مرکزی 
بــرای مدیریــت بــازار و کاهــش نوســانات ارزی، در 
بخشــنامه ای بــه صرافی ها ایــن اجــازه را داد تا عالوه 
بــر خریــد ارز از صادرکننــدگان،  ارز تمــام اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی را با نرخ توافقی خریداری کرده و 

به متقاضیان بفروشند.
اجــرای سیاســت خریــد توافقی ارز از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی در همان روزهای اول منجر به آن 
شد که با حجم عرضه های جدید، مجرایی برای ورود 
ارز به بازار باز شده و نرخ ها هم که در هفته گذشته 
بــا افزایــش شــدیدی مواجــه بودنــد، در شــیب مالیم 

کاهش قرار بگیرند.
خرید بدون محدودیت ارز صادرکنندگان با نرخ 
توافقــی و فــروش آن به متقاضیــان، همچنین خرید 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی همانگونه که دبیرکل 
کانــون صرافــان اعالم کرده بود، حجم عرضه  در بازار 
را به میزان چشمگیری افزایش داده و منجر به سیر 
نزولــی نرخ ها شــده. عالوه بــر آن می تواند از امتناع 
صراف هــا جهت خرید ارزهای خانگی جلوگیری کرده 
و به دغدغه مردمی که قصد فروش ارز داشتند، نیز 

پایان بدهد.
بازار ارز مدتهاســت با نوســانات شدید دست و 
پنجه نرم می کند و همین مساله منجر بدان می شود 
که صرافان در مقاطعی از خرید و به تبع آن فروش 
ارز امتنــاع ورزنــد کــه ایــن مســاله چیــزی جــز بحران 
ارزی در بــازار بــه دنبــال نــدارد. اگــر قصد فــروش ارز 
خانگی داشــته باشــید، شــاید با امتناع صرافان برای 
خریــد مواجــه شــده باشــید و یــا برعکــس اگــر قصــد 
خرید داشته باشید شاید عبارت "ارز موجود نداریم" 

صرافان به گوش تان خورده باشد.
در هــر صــورت، بــاز کــردن گــره از ایــن معضــل 
اقتصادی در دستان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر 

قرار داشت که برای مدیریت بازار ارز 
و کاهــش نرخ ها وارد عمل شــود. اما 
نکتــه اینجا که آیا این وظیفه از بانک 
مرکزی به صرافان واگذار شده است؟
طــرح خرید توافقی ارز موافقان 
ســخنان  جملــه  از  داشــت  زیــادی 
یحیی آل اســحاق، رئیس ســابق اتاق 
بازرگانــی تهــران کــه در مصاحبــه بــا 
رادیــو گفت وگو به این مســاله اشــاره 

کــرده بــود. وی اعــالم کرد: این سیاســت جدید بانک 
مرکــزی راه را بــرای عرضه مناســب ارز همــوار کرده و 
اجــازه داده صادرکننــدگان بــا نرخ توافقــی ارز خود را 
به صرافان بفروشند و همین عدم فروش ارز با نرخ 
دســتوری توســط صادرکنندگان، انگیــزه عرضه را نزد 
آنان افزایش داده و عالوه بر آن،  فضای روانی حاکم 
بر بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، این 
تصمیــم بانــک مرکزی به همــراه اعالم قبلی این نهاد 
ناظر به گمرکات کشور مبنی بر آزادسازی میزان ورود 
ارز به داخل کشور گام مهمی برای عرضه اوراق ارزی 
در بــازار خواهــد بود. از طرفی افــرادی که در خارج از 
کشور ارز داشتند با قوانین جدید می توانند به راحتی 
ارز خود را وارد کشــور کرده و بدون محدودیت آن را 

در بازار بفروشند.
کامــران ســلطانی زاده، رییــس کانــون صرافــان 
نیــز با مثبــت ارزیابی کردن اقدام جدید بانک مرکزی 
گفت: بســیاری از صادرکنندگان کاال نیاز داشتند ارز 
خــود را بــه قیمت واقعی در بازار به فروش برســانند 
و در مقابــل بــرای آنها جذابیت قیمتی داشــته باشــد 
و اکنــون صادرکننــدگان اجــازه دارنــد ارز حاصــل از 
صــادرات خــود را  بــه نــرخ توافقی با صرافــی ها برای 
رفع تعهد در ســامانه ســنا به فروش برســانند. البته 
در جلســات متعدد به تصمیم گیران یادآور شــده ایم 
کــه بــه هیچ  عنــوان در ســازوکار قیمت گــذاری نباید 

دخالتی داشته باشند.
وی همچنین به این نکته هم اشاره کرده است 
کــه در حــال حاضــر بــرای خریــد ارز توســط صرافــی 
هــا هیــچ ســقف و محدویتــی وجود نــدارد ولــی برای 

بــه ازای هــر  بــه متقاضیــان  فــروش 
کدملــی ســاالنه ۲۰۰۰ یــورو یا معادل 
آن بــدون اســناد یــا مــدارک مســتند، 
می توانند به فروش برسانند. برهمین 
اســاس، افراد حقیقی بــا خوداظهاری 
در گمــرکات و مبــادی ورودی کشــور 
ممانعتــی  هیــچ  بــدون  می تواننــد 
اســکناس وارد کشــور کــرده و ضمــن 
معافیت مالیاتی ارز خود را با نرخ های 

توافقی به فروش برسانند.
در راســتای مزایــای طــرح جدیــد بانــک مرکــزی 
می توان این نکته را نیز مطرح کرد که با باز گذاشتن 
دســت صادرکننــدگان بــرای فــروش ارز صادراتــی بــه 
صرافان، فرآیند صادرات تســهیل و تســریع بیشتری 
می یابد، چرا که صادرکنندگان دیگر ملزم نیستند ارز 
خــود را بــه صــورت دســتوری و با قیمت کمتــر از نرخ 

بازار آزاد در بازار متشکل بفروشند.
از طرفی دیگر، به اعتقاد فعاالن بازار ارز خرید 
و فروش در بازار به تعادل رســیده و شــاهد پدیده ای 
بــه نــام صف خرید ارز نیســتیم. ضمــن اینکه قیمت 
دالر توافقی در صرافی های رسمی نسبت به روزهای 
اوج خود و قبل از دستورالعمل جدید بانک مرکزی رو 

به کاهش است.

بانک مرکزی: ارزپاشی نمی کنیم
در ایــن میــان بانــک مرکــزی بــه صراحت مدعی 
شــده اســت که قرار نیست شــاهد پدیده ارزپاشی و 
تبعــات آن باشــیم. ارزپاشــی یا عرضه نامحــدود ارز، 
مســلما نمی توانــد عاملــی برای کنتــرل نوســانات ارز 
باشــد چــرا کــه باید بــا اعمال سیاســت های مناســب 
توسط بانک مرکزی این بازار مدیریت شده و منجر به 
اتالف منابع نشود. بر همین اساس هم بانک مرکزی 
اعــالم کــرد کــه قــرار نیســت در دســتورالعمل جدیــد 
مبنی بر خرید توافقی ارز توســط صرافان، ارزپاشــی 
انجام شود بلکه صرفا هدف این است که با افزایش 
معامالت در بازار و کشف قیمت واقعی ارز متناسب 

با عرضه و تقاضا و همچنین عرضه بر اســاس منابع 
ارزی صادرکننــدگان، ایــن بــازار مهــار شــود. کاهــش 
قیمت ارز )هرچند اندک( نیز گواه این مســاله اســت 
که سیاست جدید بانک مرکزی مغایر با سیاست های 

قبلی و ارزپاشی است.

 توپ کاهش نرخ ارز 
در زمین صرافان؟

و  صرافــان  میــان  ارز  نــرخ  ســر  بــر  توافــق 
فروشــندگان نکتــه حائــز اهمیــت دیگــری اســت که 
باید توجه زیادی به آن داشت. تعیین نرخ براساس 
عرضه و تقاضا، منجر به تعادل در بازر می شــود اما 
براساس آنچه که کامران سلطانی زاده، عضو کانون 
صرافان، عنوان می کند، وضعیت عرضه و تقاضا در 
بــازار ارز هنــوز بــه تعادل نرســیده و همچنان عرضه 
باالتر از تقاضا است اما کاهش نرخ ارز با شیب کند 

در جریان است.
بــا ایــن تفاســیر و براســاس آنچه که در ســطور 
بــاال بدان اشــاره شــد، بــا اقدامات اخیــر بانک مرکزی 
در راســتای ســاماندهی بــه بــازار ارز در آینده نزدیک 
از نوســانات ارزی کاســته شده و می توان امیدوار بود 
کــه رونــد کاهــش نــرخ ارز نیــز ادامه یابــد. همچنین 
بــا تشــویق اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه فــروش 
کمبــود  مشــکل  صرافی هــا  بــه  خــود  ارز  نامحــدود 
اوراق ارزی نیــز برطــرف خواهــد شــد. از طرفــی دیگــر 
فرآینــد صــادرات از تامیــن تــا فــروش ارز حاصــل از 
صــادرات نیــز بهبود یافته و روح تازه ای در این بخش 
اقتصادی کشور دمیده شود. از طرفی دیگر عرصه بر 
سفته بازان و معامله گران فردایی نیز تنگ شده و نرخ 

ارز در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد.
در نهایــت بــه ایــن نکته هــم باید توجه داشــت 
کــه در ایــن واگــذاری تعیین نرخ ارز براســاس توافق، 
آیــا قــرار اســت که صرافــان زره پوش بــه جنگ لجام 
گســیختگی نرخ ارز بروند یا سیاســتهای مهارگرایانه 
بانــک مرکــزی ادامــه دار بــوده و در ســایر جنبه ها نیز 

دنبال می شود؟

نزدیک به 100 میلیارد دالر معامات در مجمع بزرگ اقتصادی روسیه امضا شد

 پیوستن شرکت ایتالیایی»اِنی« به تیم قطر
برای افزایش برداشت از میدان پارس جنوبی

ترجمه: سلیم حیدری

جملــه  از  کشــور،   130 از  بیــش  از  نمایندگانــی 
 SPIEF کشــورهای غیردوست«، در مجمع ساالنه«

2022 در سن پترزبورگ شرکت کردند.
بیســت و پنجمین مجمع بین المللی اقتصادی 
 ۱۸ تــا   ۱۵ از  کــه   )۲۰۲۲  SPIEF( پترزبــورگ  ســن 
بــه  ژوئــن )خــرداد( در روســیه برگــزار شــد، منجــر 
توافقنامه هایــی بــه ارزش ۵.۶ تریلیــون روبــل )9۷ 
میلیارد دالر( شد که ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته 

)۳.۸ تریلیون روبل( است.

بیــش از ۶9۰ قــرارداد در طــول این رویداد چهار 
روزه امضــا شــد. علیرغــم وضعیــت سیاســی پرتنش 
در رابطــه بــا عملیــات نظامــی روســیه در اوکرایــن، 
مقامــات و بازرگانــان بیــش از ۱۳۰ کشــور در مجمــع 
امســال شــرکت کردنــد، از جملــه نمایندگانی از همه 
تحریــم  را  روســیه  کــه  غیردوســت«  »کشــورهای 

کرده اند.
برنامه تجاری این انجمن شامل ۲۱۴ رویداد بود 
و بــر مســائل اقتصــادی و اجتماعی روســیه و جهانی 
و فنــاوری متمرکز بود. روســای جمهــور مصر، چین و 

قزاقســتان بــه همراه والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه در نشست عمومی این مجمع شرکت کردند.
پوتیــن  مشــاور  کوبیاکــوف،  آنتــون  گفتــه  بــه 
و رئیــس کمیتــه ســازماندهی SPIEF، ایــن مجمــع 
"حاکمیــت اقتصــادی" روســیه را به نمایش گذاشــت 
و در عیــن حــال بــر اهمیــت ایــن پلــت فرم در ســطح 

بین المللی تاکید کرد.
کوبیاکــوف گفــت: »بــه نظر مــا مهم ترین چیزی 
که SPIEF نشان داد، خودکفایی و حاکمیت اقتصادی 
روســیه بــود« و نشــان داد کــه این کشــور در معرض 

»فشارها و باج گیری خارجی« نیست.
بــه  را  خــود  جایــگاه   SPIEF«
عنــوان یــک پلــت فــرم مــورد تقاضای 
جهانــی بــرای بحــث در مــورد مســائل 
نظــم جهانــی تأییــد کــرد. ایــن مهــم 
اســت، زیــرا جهان تقریبــا چند قطبی 

شده است.«
از جمله قراردادهای اصلی امضا 
شده در مجمع امسال، توافق فنی در 

مــورد عرضــه گاز بیــن صادرکننده اصلی گاز روســیه، 

گازپــروم، و شــرکت ملــی نفــت چیــن 
)CNPC( بود.

ســر  بــر  گاز  قــزاق  و  گازپــروم 
در  قزاقســتان  گاز  فــرآوری  افزایــش 
 NOVATEK کردنــد.  توافــق  روســیه 
از برنامه هــای خــود برای ســاخت یک 
کارخانه کوچک برای تولید گاز طبیعی 
مایع )LNG( در کارخانه خود در شهر 
تولیاتی غرب روســیه خبــر داد. روس 
اتم قراردادی را با یاکوتیا در مورد ساخت یک نیروگاه 

آزمایشــی کوچــک اتمــی امضا کــرد که قرار اســت در 
سال ۲۰۳۰ راه اندازی شود.

روســیه و جمهوری خلق دونتسک قراردادهایی 
در زمینه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی 
و فرهنگــی منعقــد کردنــد. همچنین روســیه و مصر 
توافقنامه همکاری دو ســاله ای را امضا کردند که بر 
مبارزه با تروریســم، افراط گرایی و "ســوء استفاده از 
ارز مجــازی" و همچنیــن امنیت حمــل و نقل، حقوق 

بازرگانان و حفاظت از محیط زیست متمرکز است.
منبع: راشاتودی

ترجمه: محمود نواب مطلق

شرکت نفتی ایتالیایی »اِنی« برای توسعه برداشت 
از طــرف قطــری میــدان گازی گنبــد شــمالي )پــارس 
جنوبــی( بــه عنوان بزرگترین میــدان گازی جهان به 
شــرکت فرانســوی توتال انرژی ملحق می شــود. قطر 
قصد دارد با توسعه این میدان گازی دریایی تا سال 
202۷)1۴0۶( تولیــد گاز طبیعــی مایــع خــود را از آن 

۶0درصد افزایش دهد.
روز  فــارس،  خلیــج  امیرنشــین  ایــن 
یکشــنبه۱9ژوئن)۲9 خــرداد( اعــالم کــرد غــول انرژی 
ایتالیــا شــرکت »اِنــی« را بــه عنــوان دومیــن شــریک 
شــمالي  گنبــد  گازی  میــدان  در  گــذاری  ســرمایه 
)پارس جنوبــی( در قطــر پــس از شــرکت فرانســوی 

توتال انرژی انتخاب کرده است.
»سعدشریدا الکعبی« وزیرانرژی قطر و رئیس 
امیرنشــین  ایــن  شــرکت »قطرانــرژی«، غول انــرژی 
کــرد:  اعــالم  دوحــه  در  خبــری  کنفرانــس  یــک  در 

»امــروز خرســندم شــرکت ایتالیایــی 
»اِنــی« را بــه عنــوان دومیــن شــریک 
ســرمایه گذاری در پــروژه منحصــر بــه 
فــرد و راهبردی بهره بــرداری از میدان 
گنبد شمالي )پارس جنوبی( به عنوان 
بزرگتریــن میــدان گازی جهان معرفی 
کنم.« ســهم شرکت ایتالیایی در این 
پروژه کمی بیش از ۳درصد به ارزش 
۲۸ میلیــارد دالر اســت کــه به صورت 

ســرمایه گذاری مشــترک با قطر در نظر دارد تا ســال 
۲۰۲۷)۱۴۰۶( میــزان تولیــد گازطبیعــی مایــع از ایــن 

میدان را تا ۶۰ درصد افزایش دهد. 
بنابــر اظهارات »پارتیک پویانه« رئیس شــرکت 
ایــن  در  شــرکتش  ســهم  توتال انــرژی  فرانســوی 
ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکت انــرژی قطــر کــه 
قــرارداد آن در ۱۲ژوئن)۲۲خــرداد( بــه امضــاء رســید 
۶/۲۵ درصد اســت و زمان آن تا سال ۲۰۵۴)۱۴۳۳( 

خواهد بود.
ایــن قــرارداد بــه کــه مهمتریــن 
قــرارداد خارجــی توتال پــس از خروج 
از روســیه بــه دلیــل جنگ بــا اوکراین 
ایــن  بــرای  اســت اهمیــت به ســزایی 
شرکت دارد. توافق با سومین شرکت 
خارجی شــریک در ایــن پروژه نیز روز 
دوشــنبه۲۰ژوئن)۳۰ خرداد( در پایان 
مذاکراتی که در این خصوص از سال 

۲۰۱9)۱۳9۸( آغاز شده به امضاء رسید. 
ســهم شــرکتهای خارجــی در بهره بــرداری از این 
میدان گازی در مجموع  ۲۵درصد خواهد بود. تولید 
گاز طبیعی مایع از این میدان گازی دریایی از ســال 
۲۰۲۶)۱۴۰۵( آغــاز خواهد شــد. میدان گازی دریایی 
پارس جنوبی که در قطر به نام میدان گازی دریایی 
شــمال شــرق نامیده می شــود میدان گازی مشــترک 
میــان ایران و قطر اســت و بــه عنوان بزرگترین منبع 

گاز در جهان شــناخته شــده  اســت. براســاس برآورد 
شــرکت انــرژی قطــر ایــن میدان بــه تنهایــی ۱۰درصد 
ذخایــر گاز جهــان را در خــود جــای داده  اســت. ایــن 
میدان از زیردریا به حوزه قلمرو ایران متصل می شود 
و ایران به دلیل وجود تحریمها در بهره برداری از این 

میدان با موانع زیادی مواجه است.
طبــق نظــر کارشناســان حــوزه انــرژی؛ قطــر بــه 
همراه آمریکا و اســترالیا از مهمترین تولید گنندگان 
گاز طبیعــی مایــع در جهــان و در عین حال ارزانترین 
محصــول را بــه این بــازار ارایه می کنــد. در پی جنگ 
اوکراین واردکنندگان انرژی از روسیه به دنبال یافتن 
گزینه هــای جایگزیــن امــن بــرای تأمیــن انــرژی مورد 
نیازشــان هســتند. »اِنی« غــول انــرژی ایتالیایی روز 
جمعه ۱۷ژوئن )۲۷خرداد( اعالم کرد شرکت گازپروم 
روسیه فقط ۵۰درصد گازمورد تقاضای این شرکت را 

تأمین می کرده است.
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بانک مرکزی اعالم کرد که قرار نیست در دستورالعمل جدید مبنی بر خرید توافقی ارز توسط 
صرافان، ارزپاشی انجام شود بلکه صرفا هدف این است که با افزایش معامالت در بازار و 
کشف قیمت واقعی ارز متناسب با عرضه و تقاضا و همچنین عرضه بر اساس منابع ارزی 
صادرکنندگان، این بازار مهار شود
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بهگفتهرئیسموسســهدینواقتصاد،براساس
گزارشهــایمــوجاولودومســنجشارزشهــا
ونگرشهــایایرانیــان87.5درصــدمــردمایــران
و غــارت رمــز اســم میگوینــد:»خصوصیســازی

چپاولداراییهایبیننسلیکشوراست.«
پنجشــنبه هفتــه گذشــته نیــز طبــق روال اکثر 
نشســت های  سلســله  از  نشســتی  پنجشــنبه ها 
موسســه دیــن و اقتصــاد برگــزار شــد. این نشســت 
از طریــق اینســتاگرام و بــه صــورت الیــو بــا حضــور 
فرشــاد مومنی رئیس موسســه دین و اقتصاد تحت 
عنــوان " اقتصاد سیاســی بحــران یادگیری از تجربه 

خصوصی سازی در ایران" برگزار شد.
بــه  نشســت  ایــن  در  مومنــی،  فرشــاد  دکتــر 
مسائل مربوط به خصوصی سازی و تجربه ایران در 
ایــن زمینــه پرداخــت که شــرح آن به طــور کامل در 

ذیل تقدیم خوانندگان گرامی می شود:
بــا  کــه  فرمودنــد  مالحظــه  گرامــی  مخاطبــان 
چــه مســاله ای در چــه ابعــادی از پیچیدگــی و چــه 
ابعادی از ابهام ها و ناکارآمدی ها و فسادها روبه رو 
هســتیم. از همه کســانی که دل در گرو سرنوشــت 
ایــران دارنــد می خواهــم بــه چنــد نکتــه کلــی توجــه 
کننــد. مــا انشــاهللا در دوره های آموزشــی مان حتما 
جــای مناســبی بــرای معرفی تجربه خصوصی ســازی 
در ایران باز خواهیم کرد و طی چند دوره آموزشــی 
انبــوه مســائلی کــه در ایــن حیطه وجــود دارد و اگر 
بــه ورطه هــای  را  یــاد نگیریــم کشــورمان  را  آن هــا 
خطرنــاک می اندازیــم را واکاوی خواهیم کرد. اولین 
مســاله در اینجا مفهوم خصوصی ســازی است. من 
در کتــاب اقتصــاد ایران در دوران تعدیل ســاختاری 
اســتناد کــردم بــه مطالعــه ای کــه بــه وســیله بانــک 
جهانی در ســال های میانی دهه 1980 انجام شــده 
است و در آنجا تصریح می کند که تا این لحظه در 
انجا ما توانســته ایم 56 اقدام متفاوت را شناســایی 
کنیــم کــه ذیــل عنــوان خصوصی ســازی همــه اینهــا 
اشــتراک در لفــظ دارنــد. پــس ببینیــد چقــدر ماجرا 
اهمیــت دارد کــه مــا تکلیــف خودمــان را در مســاله 
مفهوم روشــن کنیم. مســاله بسیار مهم دیگری که 
در اینجــا وجــود دارد آگاهی از شــرایط اولیه اســت. 
در تجربــه خصوصی ســازی در ایــران مــا می توانیــم، 
بگوییم که پدیده خصوصی ســازی در بهترین حالت 

با پنج توهم روبرو است.

واقعــا نیازمنــد کارهــای جــدی و بســیار مهمــی 
است مثال فرض کنید کسانی گفتند که می خواهیم 
خصوصی ســازی کنیــم چون بخش دولتــی ناکارآمد 
اســت و چــون بخــش دولتــی ناکارآمــد اســت پــس 
بخــش خصوصــی کارآمد اســت . مثــال در نیمه دوم 
دهــه 1370 یعنــی تقریبــا ده ســال بعــد از اینکــه 
تجربه خصوصی ســازی در ایران انجام شــد با انبوه 
مطالعه هــا در حکومت و در دســتگاه های تخصصی 
حکومتــی روبــه رو هســتیم که ایــن مطالعات عموما 
تصریــح می کننــد بــه اینکــه اوال در مقایســه بیــن 
کارآمدی بخش خصوصی و بخش دولتی تصدی گر 
کارایی و بهره وری بخش دولتی بیشتر بوده است؛ 
یعنی هم می تواند توهم در نظر گرفته شــود و هم 
آن رفتارهــای فرصت طلبانــه ای کــه بایــد در جایــگاه 
ارزیابــی اقتصاد سیاســی بــا جزئیات واکاوی شــود. 
نکتــه بســیار مهــم دیگــر ایــن اســت کــه در واقع در 
بررسی هایی که کردند، نشان دادند که در اکثریت 
قریب به اتفاق موارد ما با سقوط کارآیی و بهره وری 

بعد از خصوصی سازی روبه رو شده ایم. 

برایازمیدانبهدرکردن
اقتصادشناسانمیهندوستو

توسعهگراخودشانرابهاصطالح
بهبازارگراییمنتسبکردند

پس اینکه شــما می بینید، مثال در تحلیل های 
ســطح توســعه تــا ایــن اندازه به آشــنایی با شــرایط 

اولیــه دعوت می کننــد چه رمزها و چه حکمت هایی 
ســاختاری  برنامه هــای  چارچــوب  در  کــه  دارد 
تمــام این هــا نادیــده گرفتــه شــده اســت و اگــر در 
آن دوره هــای آموزشــی مجــال باشــد مــن بــه شــما 
اســنادی را نشــان می دهــم کــه نزدیــک به 10 ســال 
بعد از تجربه خصوصی ســازی ســازمان حسابرســی 
می کنــد  اعــالم  مرتبــا  ســاالنه اش  گزارش هــای  در 
کــه مــا توانســته ایم چــه تعــداد پرشــماری شــرکت 
دولتی شناســایی و کشــف کنیم. یعنی آن ها راجع 
بــه کارآمــدی و ناکارآمــدی چیــزی صحبــت کردنــد 
کــه ســطح اطالعــات تصمیم گیرهــا حتــی بــه اندازه 
تعــداد شــرکت های دولتــی هم نبوده اســت و اصال 
نمی دانســتند، دربــاره چــه چیزی صحبــت می کنند. 
پــس اگر یــک دفعه موج هایی در ایــن مملکت بلند 
می شود و چیزهایی را حق مسلم در نظر می گیرند 
و انبوهــی از مســائل را نادیــده می گیرنــد، ببینیــد 
پشــت ســرش چــه مالحظه هــای پرفســاد و رانتــی 
وجــود دارد. یــک طنــز تلــخ خیلــی بــزرگ در تجربــه 
خصوصی ســازی در ایــران وجــود دارد و آن اینکــه 
آن هــا بــرای از میدان بــه در کردن اقتصادشناســان 
میهن دوســت و توســعه گرا خودشــان را به اصطالح 

به بازارگرایی منتسب کردند.
 از نظــر مــن این ابتذال بازارگرایی بود و آن ها 
بــه دلیــل توزیع رانت بازارگرایــی را در ایران بی آبرو 
کردنــد. بازارگرایی حســاب و کتــاب، مبنای نظری و 
فــروض و شــروط دارد. هیــچ کــدام از ایــن موارد در 
تجربــه خصوصی ســازی در ایــران مــورد توجــه قــرار 
نگرفت. نوکالســیک های وطنی به رانت جوها پیوند 
خوردند و در راســتای حداکثر کردن منافع پســت و 
کثیف خودشــان آبروی بازارگرایی را بردند و کشــور 
را بــا انبوهــی از بحران هــا روبــه رو کردنــد. بنابرایــن 
مــا بایــد بــه یک دانشــجوی اقتصاد تفهیــم کنیم که 
حســاب آن هایــی کــه بــه نــام بازارگرایــی آمدند این 
کارها را کردند با رویکرد نظری بازارگرایی جداست.
طنــز تلــخ ماجــرا چیــه؟ اینکــه گفتند مــا حرف 
و برنامــه مشــخص داریــم. اکنــون کــه شــما ابعــاد 
پیچیدگی های این مســاله را متوجه می شوید کامال 
می توانیــد درک کنیــد کــه چقدر ایــن کار فریبکارانه 
بود. اینها ابتدایی ترین چیزها را هم نمی دانستند 
و آمدن یک ســری کلیشــه های صنــدوق بین المللی 
ایــن مملکــت  در  آوردنــد  را  بانــک جهانــی  و  پــول 
پیــاده کردنــد و خــاک بر ســر این کشــور کردند االن 
هــم تــازه مدعــی هــم هســتند. آن زمانــی کــه گفته 
می شــد، شما دارید کلیشه های صندوق بین المللی 
پــول و بانــک جهانــی را اجــرا می کنیــد آن هــا انــکار 
می کردنــد و می گفتنــد ما خودمــان داریم این کارها 
را انجــام می دهیــم؛ ولــی مــن دارم با شــما مســتند 
تجربــه  ارزیابــی  گــزارش  شــما  می کنــم؛  صحبــت 
خصوصی ســازی در ایــران کــه در مهــر 1377 یعنــی 
10 ســال پــس از اجــرای برنامــه تعدیل ســاختاری و 
خصوصی ســازی انتشــار پیــدا کــرد را نــگاه کنیــد در 
آغــاز ایــن گزارش در ســند رســمی در واقع ما تحت 
تاثیــر و تحــت ارائه صنــدوق بین المللی پول و بانک 
جهانــی ایــن کار را کردیــم و چقــدر غم انگیــز اســت 
کــه نهادهــای نظارتــی مــا هــم انــگار وجودشــان بــا 
نبودشــان یکســان اســت؛ ایــن همــه مــا مســتندات 
ارائــه کردیم که ایــن دقیقا کپی برداری از آموزه های 

صنــدوق بین اللمللــی پــول و بانــک جهانــی اســت 
اصــال اعتنــا نکردنــد، چراکــه آن اتحــاد ســه گانه ای 
کــه مــن در کتاب اقتصاد سیاســی توســعه در ایران 
امــروز معرفی کردم یعنــی حکومت گران کوته نگر با 
رانت جوهــا و فرصت طلب هــا و بــا نئوکالســیک های 
وطنی یک اتحاد شوم ضد توسعه ای را در ایران به 
اجرا درآوردند. آبروی جمهوری اسالمی و بازارگرایی 
را بردند و به توســعه پشــت کردند و باعث ســقوط 
کیفیت زندگی مردم و عقب افتادگی های شــدید در 
ماجرای جنبش توسعه خواهانه مردم ایران شدند. 
مــن اگــر فقــط بخواهــم فریب هــا را در مــورد 
خصوصی ســازی بــرای شــما برمــال کنم خــودش یک 
مثنــوی بــه اصطالح طوالنی و حجیم می شــود. مثال 
فــرض کنیــد؛ آن ها گفتند که ما می خواهیم کارآیی 
و بهــره وری را در بنگاه هایــی که کم بازده یا زیان ده 
هستند در دستور کار قرار دهیم؛ اما زمان واگذاری 
عمومــا در ده ســاله اول ســودده ترین بنگاه هــا را 
واگذار کردند. یعنی به اسم این که کشور را کاراتر 
می کنند این کار را شروع کردند بعد که جابه جایی 
مالکیت اتفاق افتاد در تمام زمینه های واگذار شده 
هم با افزایش قیمت و هم با اخراج های گسترده و 
تعطیلــی نهایی این بنگاه ها روبه رو هســتید؛ یعنی 
کامــال یــک رویکــرد غارتی به نــام بازارگرایــی در این 
مملکــت عمــل کرد که بــه دلیــل ذات غارتگرانه اش 

ضد توسعه ای و ضد مردمی هم بود. 
تعدیــل  دوران  در  ایــران  اقتصــاد  کتــاب  در 
ســاختاری در صفحــه 215 اســتناد کــردم بــه یــک 
گــزارش رســمی کــه وزارت کار منتشــر کــرده اســت 
و می گویــد، فقــط در ســال های 1370 تــا 1376 از 
کانال های قانونی بالغ بر 400 هزار نفر از کارگرهای 
صنعتی کشــور را اخراج کردند. یعنی ذخایر دانش 
ضمنی کشور را نابود کردند، دارایی های بین نسلی 
را به تاراج بردند و بعد آبروی حکومت و مشروعیت 
را بــه چالــش کشــیدند. ایــن گزارش هــای مــوج اول 
و دوم ســنجش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان را 
بخوانیــد 87.5 درصــد مردم ایران بر اســاس آن دو 
گزارش می گویند: »خصوصی ســازی اسم رمز غارت 

و چپاول دارایی های بین نسلی کشور است.«
همانطــور که در گزارش های آقای شهرســتانی 
بــود، مهم تریــن ماموریت خصوصی ســازی طی بالغ 
بر 30 سال گذشته پنهان کردن کسری مالی دولت 
بــود. اکنــون می خواهم بگویم کــه نهادهای نظارتی 
و حکومتگرهــای باصداقــت و باشــرف و غیــر فاســد 
چــه در دولــت و چــه در مجلــس گــزارش معاونــت 
 10 در  پژوهش هــا  مرکــز  اقتصــادی  پژوهش هــای 
بهمن 1400 را بخوانند. عنوان آن »گزارش بررســی 
بودجــه الیحــه 1401 « و عنــوان فرعــی هــم »قبیله 
واگــذاری ســهام یا خصوصی ســازی« اســت. در این 
گــزارش آمــده اســت کــه ایــن بــه تــاراج دادن منابع 
در آســتانه پایان خودش قرار دارد. در همین مرکز 
پژوهش هــا گزارش هایــی وجــود دارد کــه مشــخص 
کارهایــی  اســم خصوصی ســازی  بــه  فقــط  می کنــد 
انجام شــده اســت. مثل خصوصی سازی در صنعت 
برق، که قیمت تمام شده واحدهای خصوصی بین 
4 تا 6 برابر قیمت تمام شده واحد دولتی بوده که 
ناکارآمــدی هم دارد. خصوصی ســازی بــرای غارت و 

توزیع رانت بود برای کارآیی بیشتر نبود. 

در اسناد رسمی پرشماری هم که وجود دارد، 
بدون استثنا در هر حیطه ای که واگذاری هم انجام 
شــده اســت مجــوز افزایــش قیمــت دادنــد؛ تحــت 
عنــوان اینکــه می خواهیــم، بــرای بخــش خصوصــی 
جذابیــت ایجــاد کنیــم. یعنی گویی خصوصی ســازی 
ایدئولــوژی رانــت و غارت اســت و ایدئولوژی کارایی 
و بهــره وری نیســت و ایــن موضوع به صــورت علنی 
در مصوبه هــا وجود دارد. در فاجعه ســازترین زمینه 
خصوصی ســازی یعنی خصوصی ســازی بانک ها، که 
انشــاهللا مــا بــه طــور مســتقل دربــاره آن صحبــت 
خواهیــم کــرد، طی ســه دهه گذشــته، شــورای پول 
و اعتبــار رســما و علنــا اعــالم کــرده اســت کــه بــه 
بانک هــای خصوصــی اجــازه داده می شــود حداقــل 
دو درصــد بیشــتر بهــره بپردازنــد. بــاز هــم بــه اســم 
جذاب ســازی ایــن کار بــرای بخــش خصوصــی بــود. 
یعنــی ایــن اســم رمــز غــارت و چپــاول بــود. تــا ایــن 
لحظــه اســم رمــز کارایــی و بهــره وری نبــوده اســت. 

چیــزی کــه مــا امــروز بــا دولتمــردان گرامــی مطــرح 
می کنیــم ایــن اســت کــه می گوییــم گــزارش مرکــز 
پژوهــش را بخوانیــد نکته هــای تکان دهنــده زیــادی 
قانــون بودجــه  کــه براســاس  دارد. مثــال می گویــد 
از طریــق واگذاری هــا 96  اســت  بــوده  قــرار   1400
هزار میلیارد تومان برای جبران کسری مالی دولت 
فراهم شود، می گوید عملکرد هشت ماهه زیر یک 
هزار میلیارد تومان اســت یعنی تحقق کمتر از یک 
درصــد بر حســب اســتاندارد هشــت دوازدهم. بعد 
از آن می گویــد کــه حواســتان باشــد همیــن هشــت 
دهــم هــزار میلیــارد تومــان هــم به دریافت اقســاط 
مربــوط می شــود  گذشــته  ســال های  واگذاری هــای 
یعنــی نــه دولــت چیزی به نــام رانت بــرای واگذاری 
دارد و نه با این سیاست های ثبات زدا و امنیت سوز 
مثــل شــوک درمانی هــا و آزادســازی های افراطــی و 
از ایــن قبیــل کــه در کنــار آن اجــرا می شــود، دیگــر 
کسی اعتماد می کند. پس این سیاست در راستای 
هدف پنهان ســازی کســری مالی دولت به شکســت 
کامل رسیده است. اما من میخواهم بگویم که اگر 
ایــران بخواهــد توســعه یابــد، بایــد خصوصی ســازی 
اندیشــیده و در چارجوب برنامه هایی طراحی شــود 
که حاال چه ریزه کاری هایی دارد و چه تضمین هایی 
باید از بخش خصوصی گرفته شود، چه برنامه های 
توانمندســازی در دولت باید اجرا شــود که اینها هر 
کــدام ماجراهــا دارد، کــه اگــر آن کارها انجام شــود 
خصوصی سازی توسعه گرا هم قابل تصور است اما 

نه در چارچوب یک بستر نهادی ناکارآمد. 

فاجعهسازترینکارهادرزمینه
خصوصیسازیدردورانحکومت

یکدستاتفاقافتاد
من می خواهم هشدار دهم که فاجعه سازترین 
کارهــا در زمینــه خصوصی ســازی در دوران حکومت 
یــک دســت یعنــی دوره احمدی نژاد اتفــاق افتاد. در 
یــک اقتصــاد سیاســی رانتــی حکومــت یــک دســت 
یعنی اینکه نظارت ها از کارکرد می افتد، قانون اجرا 
نمی شــود و صــدای مــردم هــم به جایی نمی رســد و 
ایــن یک هشــدار بزرگ بــرای دولت فعلی و مجلس 
فعلی است که اگر به منافع ملی هم فکر نمی کنند 
کــه انشــاهللا فکــر می کنند، برای حیثیت خودشــان 
هم شده از کارهای نسنجیده و غیربرنامه ای تحت 

عنوان خصوصی سازی اجتناب کنند. 
موسســه دیــن و اقتصاد روی بحــران یادگیری 
تمرکــز کــرده اســت و من یک فهرســت چهل و ســه 
موردی از بحران ناتوانی حکومت در یادگیری از این 
تجربه شکست خورده آماده کرده بودم که انشاهللا 
در یــک زمــان دیگری با جزئیات و به تفضیل مطرح 
خواهم کرد ولی می خواهم بگویم که حتی در زمینه 
شکســت ماموریت پنهان ســازی کسری مالی دولت 
هــم، ســند الیحه و قانون بودجــه 1401 می گوید که 
ایــن دولــت و این مجلس هیــچ صالحیتی در زمینه 
یادگیــری در ایــن زمینه از خودشــان نشــان ندادند. 
بنابرایــن مالحظــه می کنیــد کــه در بند الــف تبصره 
20 قانــون بودجــه، چیــزی حــدود 71 هــزار میلیــارد 
تومان دوباره در ســال 1401 عایدی از محل فروش 
دارایی هــای بیــن نســلی حکومــت برای گــذران امور 
جاری دولت پیش بینی شــده بود که همان گزارش 
مرکــز پژوهش هــا می گویــد که حواســتان باشــد که 
اگر قرار باشد این 71 هزار میلیارد تومان به دست 
دولــت برســد حداقــل باید 140 هــزار میلیارد تومان 
دارایی هــای بیــن نســلی در ســال 1401 فروش رود. 
قطعــا چنیــن چیــزی نخواهد شــد ولی بابــی را برای 
ضــد  و  کثیــف  و  پســت  ویژه خواری هــای  و  فســاد 
توســعه ای باز می کند که امیدوارم دولت و مجلس 
بخاطر آبروی خودشــان هم که شده بازنگری جدی 

در این زمینه داشته باشند. 
در چنین شــرایطی واقعا صحبت کردن درباره 
اصــول و مبانــی در زمینــه خصوصی ســازی کارآمد و 
توســعه گرا دشوار می شــود. ولی عالقمندان به این 
موضوع را به مطالعه گزارش توســعه انســانی سال 
 UNDP 1993 دعوت می کنم. در این گزارش در واقع
یعنــی برنامه توســعه ملل متحــد، تجربه تقریبا 15 
ساله از پدیده خصوصی سازی از کشورهای در حال 
توســعه را مــورد ارزیابی قــرار داده و در صفحه 53 
این گزارش جدولی با عنوان 7 گناه خصوصی سازی 
تهیه کرده اســت که این یعنی در تجربه کشورهای 
در حــال توســعه خصوصی ســازی ها به نــام کارهای 
خوب و شایســته مطرح می شــود اما در مســیرهای 
قــرار  مشروعیت ســوز  و  ناکارآمدســاز  و  پرفســاد 

می گیرد. 

فقطدرچهارسالهاول
دورهرئیسجمهوریاحمدینژاد
بیشاز36هزارمیلیاردتومان

واگذارشد
مــن می خواهــم بــه مســئوالن گرامــی بگویــم، 
مرتکــب شــدن هــر 7 گنــاه در ایــن صنعــت خیانت 
بــه منافــع ملــی تلقــی می شــود کــه در تجربــه ســی 
ســاله گذشته خصوصی ســازی در ایران انجام شده 
و بنابرایــن همــه دلســوزان کشــور و نهادها نظارتی 
و رســانه ها را بــه یــک گفت وگــوی ملــی جــدی فــرا 
می خوانــم. مــا نیــاز داریم تــا جلــوی فریب هایی که 
بنام بخش خصوصی مولد اما از طریق از میدان به 
در کردن بخش خصوصی مولد اتفاق افتاده اســت 
را بگیریــم و ایــن فریب کاری هــا را برمــال کنیــم. من 
توانســتم 17 فریــب بــزرگ که بنام خصوصی ســازی 
و در راســتای رانتی ســازی و غارتــی برخــورد کــردن 
اتفاق افتاده اســت را شناســایی کنم. نیاز داریم تا 
ایــن فریب هــای بــزرگ را در معــرض گفت وگوهــای 
جدی قرار دهیم. تجربه احمدی نژاد را دولت فعلی 
نصب العین خودش قرار دهد. احمدی نژاد به عنوان 
این که به اجرای تعدیل ســاختاری در دوره هاشمی 
و خاتمی معترض اســت و با وعده وعیدهای بزرگ 
آمــد. مرکــز پژوهش هــای مجلــس در ســال 1388 
یــک گزارشــی منتشــر کــرد کــه در آن گفتــه بــود که 
این همه هیاهو در مورد آنچه که در دوره هاشــمی 
رفســنجای و خاتمــی بنــام خصوصی ســازی انجــام 
شــده را وقتــی زیــر ذره بیــن قــرار  دهیم، مشــاهده 

انــدازه  16ســال  آن  در  مجمــوع  در  کــه  می کنیــم 
واگذاری هــا کمتــر از  3 هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
اســت در حالی که احمدی نژاد فقط در چهار ســاله 
اول دوره رئیس جمهــوری خــود بیــش از 36 هــزار 
میلیــارد تومــان واگــذاری داشــته اســت. بنابرایــن 
کســانی کــه خیلــی گزافه گویــی می کننــد، ادعاهــای 
بزرگ دارند، این و آن را خیلی راحت متهم می کنند 
و بــه دیگــران برچســب میزننــد، متهم هــای اصلــی 
آنهــا هســتند. ایــن هم یــک پدیده جدید نیســت از 
دوره مشــروطیت تــا دوره ملــی شــدن نفــت، پدیده 

تــوده نفتی ها را ایــران در تجربه تاریخی خود دارد. 
کســانی کــه خیلی گزافه گــو و درشــت گو و هتاکند، 
خودشــان مشکوک ترین افراد هستند. این افراد به 
اصیلتریــن نیروهــای توســعه خواه و میهــن دوســت 
برچســب میزننــد ولــی بعــد اســناد جاسوســی های 
خودشــان بیرون می آیــد. در همین دوران جمهوری 
اســالمی نیز از این نمونه ها کم نداشــتیم. بنابراین 
هــر قــدر کــه ما بــاب را بــر روی آزادی خــواه مدنی و 
گفت و گوهــای ملــی بــاز کنیــم بــاب فرصت طلبــی، 
فســاد و خیانــت بــه کشــور بــا ادعاهــای رادیــکال را 

مسدود کرده ایم. 

بهافالسانداختنتعمدی
شرکتهایاستراتژیکملیبرای
غارتوتوزیعرانتباکمترین

هزینه
مــن در جلســه ای کــه بــا آقای مهنــدس حالج، 
خطــرات تکرارهــای ایــن تجربه هــا را تحــت عنــوان 
در طرح هــای  و خصوصــی  عمومــی  مشــارکت های 
عمرانــی بحــث میکــردم، تاکیــد کــردم کــه یکــی از 
شــیوه های بســیار پرفساد و مشکوکی که در دوران 
خصوصی سازی شاهد بودیم، تجربه تلخ و غم انگیز 
به افالس انداختن تعمدی شــرکت های استراتژیک 
ملی بوده است برای این که غارت و توزیع رانت با 

کمترین هزینه صورت گیرد. 
امیدوارم که در تجربه واکاوی های امسال مان 
بتوانیــم روی نــگاه از دریچــه اقتصــاد سیاســی بــه 
همه مسائل تامل بیشتری را منعکس کنیم، چون 
در شــرایطی قــرار داریــم کــه با بحران غیــر متعارف 
عــدم شــفافیت فزاینــده روبــه رو هســتیم و رویکــرد 
اقتصاد سیاسی به واسطه این که غایت انگار است 
و بــر فــراز هیاهوهــا و ادعاها و شــعارها برندگان و 
بازندگان نهایی را زیر ذره بین قرار می دهد، در این 

شرایط خیلی می تواند کمک کار باشد. 
همانطــور کــه از جنبــه بینــش و نگــرش هــم 
رویکــرد  یــک  مثابــه  بــه  اقتصــاد سیاســی  رویکــرد 
بین رشــته ای یــا فرارشــته ای بر فــراز نگرش های تک 
بعدی و تک ســاحتی و تک ســبدی می تواند ســطح 
دانایــی نظــام قاعده گذاری هــای اساســی کشــور را 
ارتقا دهد و انشــاهللا کمک کند که تصمیم گیری ها 
حتی المقــدور غیــر شــتابزده تر و جمع االطراف تــر و 

عمیق تر صورت گیرد. 
در عیــن حــال آخرین کالم من در این جلســه 
این اســت که ببینید مســائل ایران در تســخیر علم 
قــرار دارد. اگر یک مقدار برخوردهای سیاســت زده، 
حذفــی، رانتــی و غارتــی در فرایندهای تصمیم گیری 
و تخصیــص منابــع جــای خــودش را بــه برخوردهای 
هــم  وضــوح  و  جزئیــات  بــا  مــا  دهــد  کارشناســی 
برنامــه  اجــزای  تمــام  شکســت  چرایــی  می توانیــم 
تعدیــل ســاختاری در ایــران را آشــکار کنیــم و هــم 
می توانیــم ســاز و کارهــای اجرایــی عملیاتــی خیلــی 
روشن و اعتالبخش را در معرض آشنایی و قضاوت 
نظام تصمیم گیری های اساسی کشور قرار دهیم. 

تاراجآیندگانبانامخصوصیسازی
طبقگزارشرسمیکهوزارتکارمنتشرکردهاست،فقطدرسالهای1370تا1376ازکانالهایقانونیبالغبر400هزارنفرازکارگرهایصنعتیکشوراخراجشدهاند.
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کسانیکهخیلیگزافهگوو
درشتگووهتاکند،خودشان
مشکوکترینافرادهستند.

اینافرادبهاصیلتریننیروهای
توسعهخواهومیهندوست
برچسبمیزنندولیبعد

اسنادجاسوسیهایخودشان
بیرونمیآید

بررسیهاییکهانجامشده
است،نشانمیدهدکهدر

اکثریتقریببهاتفاقمواردبا
سقوطکارآییوبهرهوریبعداز
خصوصیسازیروبهروشدهایم

هرقدرکهمابابرابر
رویآزادیخواهمدنیو
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مسدودکردهایم

رئیــساتــاقایــرانمیگویــدکهباهمــکاریمرکز
تکلیــف تعییــن مــورد در پاســخی پژوهشهــا،
اقســاطبدهــکارانارزیبهصندوقتوســعهملی
ارائــهشــدهاســتکــهنشــانمیدهــد۹۴درصد
تســهیالتایــنصنــدوقبــهدولتیهاارائهشــده
وسهمبخشخصوصیکمتراز5درصداست.

محــور اصلــی نشســت اخیر شــورای روســای 
اتاق های سراســر کشــور، بررسی آخرین وضعیت 
قانون اتاق ایران بود و به دنبال آن مقرر شــد در 
جلســه دیگــری به صــورت جامع تــر، موضوع مورد 

بررسی قرار بگیرد.
در این بین روســای اتاق های اســتانی از برخی 

فضاســازی های نادرســت علیــه اتــاق ایــران انتقــاد 
کردند و معتقد بودند این موضوع باید در چارچوب 
تعامل و انسجام بین اعضای اتاق ایران دنبال شود.
در حال حاضر طرحی درباره قانون اتاق ایران 
در مجلــس اعــالم وصــول شــده و در کمیســیون 
اقتصادی مجلس در دست بررسی است. در این 
راســتا کمیســیون اقتصــادی بــه همراه کمیســیون 
جهش تولید مجلس جلسه ای را در شیراز برگزار 
کردنــد و در آنجــا نیــز تعــدادی از اعضــای هیــات 
نماینــدگان اتــاق ایــران حضــور داشــتند و برخــی 
از بندهــای طــرح مربوطــه را بررســی کردند. طبق 
کاشــان  اتــاق  رئیــس  توالیــی،  محمــود  اظهــارات 

ایــران در کمیســیون  اتــاق  و یکــی از نماینــدگان 
اقتصادی مجلس که از ابتدای بررسی طرح قانون 
اتاق ایران در جلســات این کمیســیون حضور پیدا 
کرده اســت، بخش زیادی از نظرات اتاق ایران در 

بندهای این طرح مورد توجه قرار گرفته است. 
در نشســت اخیــر شــورای روســای اتاق هــای 
دبیــرکل  مــدرس زاده،  مجتبــی  کشــور  سراســر 
ایــران نیــز حضــور داشــت و ضمــن اشــاره  اتــاق 
بــه جایــگاه اصلــی بخــش خصوصــی در اقتصــاد 
کشــور، ابــراز امیــدواری کرد: اتاق ایــران بتواند در 
عرصــه بهــره وری، تقویــت تولید، خصوصی ســازی 
و ارائــه مشــاوره های اقتصــادی بــه قــوای ســه گانه 

نقش آفرین باشد.
برگــزاری همایــش توســط صنــدوق توســعه 
ملــی و انتقادهایــی از اتــاق ایــران دربــاره دریافت 
تســهیالت ارزی از صنــدوق و بازپرداخــت ریالــی 
ایــن تســهیالت، موضــوع دیگــری بود که از ســوی 

شافعی مورد توجه قرار گرفت.
او از ارائــه پاســخی بــه صنــدوق بــا همــکاری 
مرکــز پژوهش هــای اتــاق ایــران خبــر داد و گفت: 
در ایــن پاســخ تاکیــد شــد کــه بالــغ بــر 94 درصــد 
تســهیالت توســط دولتی هــا دریافــت شــده و تنها 
4 تــا 5 درصــد آن بــه شــرکت های خصوصــی اعطا 

شده است.

چنــدیپیــشســازمانامــورمالیاتــیکشــوراعالم
کردکهمهلتتســلیماظهارنامهمالیاتیاشــخاص
حقیقیتا۱5تیربااخذمجوزقانونیتمدیدشدو
روزگذشــتهنیزاتاقاصنافایراناطالعیهایرادر

اینرابطهمنتشرکرد.
اتــاق اصنــاف ایــران در اطالعیــه ای بــار دیگــر 
بــه اطــالع اشــخاص حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( 
می رساند: به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت 
 1400 ســال  عملکــرد  مالیاتــی  اظهارنامــه  تســلیم 
اشــخاص حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( تــا تاریخ 15 

تیر 1401 تمدید شد.
لــذا صاحبــان مشــاغلی که تا کنون نســبت به 
تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی یــا تکمیــل فــرم تبصــره 
اقــدام  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون   )100( مــاده 
نکرده انــد، برای بهره مندی از معافیت ها، نرخ صفر 
و مشــوق های مالیاتــی مــی توانند تا تاریخ مذکور با 
مراجعــه بــه درگاه الکترونیکــی خدمــات مالیاتی به 
نشانی my.tax.gov.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتــی یــا تکمیــل فــرم تبصــره ماده )100( حســب 

مورد اقدام کنند.

اطالعیهاتاقاصنافایراندرخصوص
تمدیدمهلتتسلیماظهارنامهمالیاتی

شافعی:۹۴درصدتسهیالتصندوقتوسعهملیبهدولتیهاپرداختشدهاست
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افزایش روزانه صیادان 
غیرمجاز در کشور

معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت گفت 
که صید ترال از ســوی ســازمان شــیالت و قوه قضائیه 
ممنوع اعالم شــده اســت اما برخی مقام های اســتانی 
نســبت بــه مبــارزه با صید ترال مقاومــت می کنند؛ چرا 

که بحث معیشت صیادان مطرح است.
مصطفــی بهشــتیان در گفت وگــو بــا ایلنا، بــا بیان 
اینکــه در کنــار ســازمان شــیالت ارکان هــای نظارتــی و 
امنیتــی در پــی ســامان دهی صیادان غیرمجاز هســتند، 
گفت: در وهله نخست وظیفه ساماندهی این صیادان 
برعهــده یگان هایی چون دریابانــی و واحدهای انتظامی 
است. در گام بعدی سازمان شیالت تحت عنوان برنامه 
الگو صید و صیادی که در حال تنظیم است تالش دارد 

که به فعالیت این صیادان نظم ببخشد.
وی بــا اشــاره به افزایــش روزانه صیــادان غیرمجاز 
در کشــور، خاطر نشــان کرد: اثرات مخرب فعالیت این 
صیادان تاثیر خود را در ذخایر دریایی ما گذاشته است.
این مقام مســئول رســیدگی بــه معضالت صیادان 
شــیالت  ســازمان  اختیــارات  حــوزه  خــارج  را  غیرمجــاز 
دانســت و افزود: معیشــت این صیــادان نباید فراموش 
کــه  اعــالم آمادگــی کردنــد  امنیتــی  شــود و یگان هــای 
می تواننــد فعالیــت صیادان غیرمجــاز را کنترل کنند اما 
از ســوی دیگــر بایــد ایــن نکتــه را در نظر داشــت که این 
افراد از این راه معیشت خود را فراهم می کنند از این رو 

نمی توان چکشی با آنها برخورد کرد.
بهشــتیان ادامــه داد: صیادان غیرمجــاز باید تحت 
همچنیــن  شــوند  ســاماندهی  صیــد  مدیریــت  برنامــه 
و  شــیالت  حــوزه  در  اشــتغال  جدیــد  فرصت هــای 
اســتان های ســاحلی بــرای این افــراد باید معرفی شــود. 
به نظر می رسد اجرای این برنامه ها نیازمند زمان است.

رشد ۵۶ درصدی مصرف 
 گندم صنف و صنعت

در سال ۱۴۰۰
بنابــر اعالم مدیرکل هماهنگــی بازرگانی دولتی ایران، 
میــزان مصرف گندم در بخش مصارف صنف و صنعت 
در ســال گذشــته از رشــد تصاعــدی برخــوردار بــود و 
بــه یــک میلیــون و ۳۶۸ هــزار و ۳۱ تــن در ســال ۱۴۰۰ 

افزایش یافت.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران، حجت 
براتعلی اظهار کرد: میزان مصرف گندم صنف و صنعت 
کــه در ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ از رشــد ۱۳ 
درصــدی برخــوردار بود، در ســال ۱۴۰۰ نســبت به ســال 
کــه  یافــت  افزایــش  درصــد   ۵۶.۵ یک بــاره  بــه   ۱۳۹۹
مهم ترین علت آن، اصالح نشــدن نرخ فروش گندم در 
ایــن بخــش و تأمیــن کل نیــاز این محصول اســتراتژیک 

توسط دولت بوده است.
شــرکت  فــروش  و  توزیــع  هماهنگــی  مدیــرکل 
میــزان  کل  کــرد:  خاطرنشــان  ایــران  دولتــی  بازرگانــی 
فــروش گندم کشــور در ســال ۱۳۹۹ بالغ بــر ۱۱ میلیون 
و ۱۱۱ هــزار تــن بــوده کــه ایــن میــزان در ســال ۱۴۰۰ بــه 
۱۱ میلیــون و ۷۷۰ هــزار تــن رســید و از رشــد معقــول ۶ 

درصدی برخوردار بود.

رشد ۳۷ درصدی واردات اروپا 
از ایران در ۴ ماهه ۲۰۲۲

یــورو اســتات از تجــارت یــک میلیــارد و ۶۷۲ میلیــون 
یورویــی ایــران و اتحادیــه اروپــا در چهار ماهه نخســت 
۲۰۲۲ خبــر داد و اعــالم کــرد واردات اروپــا از ایران در 

این مدت ۳۷ درصد افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایرنــا، جدیدترین آمار منتشــر شــده از 
ســوی پایگاه خبری یورو اســتات نشــان می دهد تجارت 
ایــران و ۲۷ عضــو اتحادیــه اروپــا با رشــد ۱۵ درصدی در 
۴ ماهــه نخســت ۲۰۲۲ نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
قبل مواجه شده است. مبادالت تجاری ایران و اتحادیه 
اروپــا در ماه هــای ژانویــه تــا آوریل ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو اعالم شده بود که این رقم 
در مدت مشابه امسال به ۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورو 

افزایش یافته است.
ماهــه  چهــار  در  ایــران  از  اروپــا  اتحادیــه  واردات 
نخســت ۲۰۲۲ بــا رشــد ۳۷ درصــدی نســبت بــه مــدت 
میلیــون  بــه ۳۶۲  و  مواجــه شــده  قبــل  مشــابه ســال 
یــورو رســیده اســت. در ماه هــای ژانویــه تــا آوریل ســال 
قبــل ۲۶۳ میلیون یورو کاالی ایرانی توســط کشــورهای 

اروپایی وارد شده بود.
صــادرات اتحادیــه اروپا به ایــران در ماه های ژانویه 
تا آوریل امســال نیز ۱۰ درصد نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبــل افزایــش یافته و به ۱ میلیــارد و ۳۱۰ میلیون 
یورو رســیده اســت. اتحادیه اروپا در ۴ماهه ســال قبل 
۱ میلیــارد و ۱۸۷ میلیــون یــورو کاال بــه ایران صادر کرده 
بــود. بــر اســاس این گــزارش آلمــان بزرگ ترین شــریک 
تجــاری ایــران در میــان کشــورهای اروپایــی در ۴ماهــه 
امســال بــوده اســت و ۳۸ درصــد از کل تجــارت ایــران و 

اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است.
مبــادالت تجــاری ایــران و آلمــان در ۴ماهــه ســال 
جاری میالدی ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۴۰ میلیون 
یورو رســیده اســت، تجارت دو کشور در ماه های ژانویه 
تا آوریل سال قبل ۵۸۳ میلیون یورو اعالم شده بود.

واردات آلمان از ایران در ۴ماهه امســال ۱۶ درصد 
افزایــش یافتــه و بــه ۱۰۹ میلیــون یــورو رســیده اســت. 
صــادرات آلمــان بــه ایــران نیــز در ایــن مــدت ۹ درصــد 
افزایــش یافتــه و بــه ۵۳۱ میلیــون یــورو رســیده اســت. 
آلمــان در ۴ماهــه ســال ۲۰۲۱ بالــغ بــر ۹۴ میلیون یورو 
کاال از ایــران وارد و ۴۸۹ میلیــون یــورو کاال بــه ایــران 

صادر کرده بود.
بر اســاس این گزارش کل مبادالت تجاری ایران و 
اتحادیه اروپا در سال میالدی گذشته با رشد ۹ درصدی 
بــه ۴ میلیــارد و ۸۶۵ میلیــون یــورو رســیده بــود. اروپــا 
در ایــن ســال ۹۲۲ میلیــون یــورو کاال از ایــران وارد و ۳ 

میلیارد و ۹۴۳ میلیون یورو کاال به ایران صادر کرد.
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رقم ۲ میلیارد دالری حجم 
تجارت با افغانستان محقق 

نشد
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانســتان، رقم 
واردات از این کشور بسیار ناچیز و حداکثر ۲۰ میلیون 
دالر در ســال و بیشــتر هــم محصــوالت کشــاورزی از 

جمله چلغوز است.
دربــاره  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  ســلیمی  حســین 
وضعیــت مبــادالت تجــاری ایــران و افغانســتان اظهــار 
داشــت: تجارت دو کشــور برقرار اســت اما هنوز به رقم 

۲ میلیارد دالری که انتظار داشتیم نرسیده ایم.
وی افــزود: بــا روی کار آمدن طالبــان و ایجاد رکود 
تجاری؛ مبادالت دو کشــور حدود ۳ ماه به دلیل بســته 
بــودن مرزهــا متوقف شــده بود، اما از فروردین امســال 
کاهش تجارت نداشــتیم و مشــابه ســال گذشته است، 
در هــر حــال به لحاظ دســتیابی به آمــار و اطالعات رقم 
تجــارت هــم از ســوی دولــت طالبــان و هم گمــرک ایران 
مشــکل داریم.  رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانســتان 
در ادامــه تصریــح کــرد: در حــال حاضــر تجــارت ایــران و 
افغانســتان ۱۰۰ میلیون دالر در ماه اســت در حالی که 
پیش بینــی ایــن بــود به رقــم یک میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر در کل سال یعنی ۱۵۰ میلیون دالر در ماه برسیم.
وی بیشتر کاالهای صادراتی به افغانستان را مواد 
غذایــی، فــرش ماشــینی، ســوخت، مصالح ســاختمانی، 

فوالد، ورق و تیرآهن عنوان کرد.
سلیمی با اشاره به واردات از افغانستان بیان کرد: 
رقــم واردات از ایــن کشــور بســیار ناچیــز و حداکثــر ۲۰ 
میلیون دالر در سال و بیشتر هم محصوالت کشاورزی 
از جمله چلغوز است، ما سعی می کنیم موانع صادرات 
این کشــور را رفع کنیم تا درآمد حاصل از صادرات آنها 

باعث شود از ما بیشتر خرید کنند.

آیین گرامیداشت روز ملی 
اصناف امروز برگزار می شود

آییــن گرامیداشــت روز ملــی اصنــاف بــا حضــور دکتــر 
محمد باقر قالیباف در مجلس شــورای اســالمی برگزار 

می شود.
اصنــاف  اتــاق  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ایــران، ایــن مراســم امــروز ۳۱ خــرداد جــاری پــس از دو 
ســال برگزارنشــدن بــه دلیــل محدودیت هــای کرونایــی 
در ســاختمان مشــروطه مجلس شورای اســالمی برگزار 
خواهد شــد. در این مراســم محمد باقر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اســالمی و دیگر مقامات ارشد کشوری، 
نمایندگان مجلس، هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران 
در شهرســتان ها و چهره هــای شــاخص صنفــی حضــور 
خواهنــد داشــت. تقدیــر از چهره هــای شــاخص صنفی، 
رونمایــی از دو طــرح بــزرگ اتــاق اصناف ایران و ترســیم 
چشــم انداز علمکرد و چالش ها و دســتاوردهای اصناف 
از ســوی ســعید ممبینــی رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران و 
همچنیــن ســخنرانی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
آییــن  برنامه هــای  جملــه  از  مدعــو  مقامــات  دیگــر  و 

گرامیداشت روز ملی اصناف خواهد بود.

 جزئیات تولید خودرو
ایرانی – روسی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزئیاتی از 
برنامه تولید خودرو مشترک ایران و روسیه ارائه کرد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  نجفی منــش  محمدرضــا 
اظهار کرد: چند سال قبل در جریان دیدارهای مشترک 
قطعه ســازان ایــران و ترکیه، بــرای اولین طرح تولید یک 
خــودرو مشــترک بــا محوریــت ایــن دو کشــور و روســیه 
مطرح شــد که ما نیز از آن اســتقبال کردیم. طرحی که 
توافــق ابتدایــی بــر ســر آن در جریــان ســفر اخیر رئیس 
ســازمان توســعه تجارت به روسیه نهایی شده، در واقع 
دنبالــه همین صحبت هاســت. وی بــا بیان اینکه از چند 
ســال قبل پیشــنهاد تولید این خودرو مطرح شــده بود، 
بیــان کــرد: مــا این طرح را چه بــه آقای روحانی و چه به 
آقای رئیســی ارائه کرده بودیم و در جریان صحبت های 
اخیــر بــا ســازمان توســعه تجــارت نیــز پیگیــری آن در 
دســتور کار قــرار گرفــت کــه در مذاکــرات ایــن ســازمان 
بــا مقامــات روســی به توافــق ابتدایــی منجر شــد. البته 
این موضوع فعال در ســطح توافق اولیه اســت و باید در 

آینده گام های نهایی تر برای آن برداشته شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره جزئیات این مدل 
پیشنهادی توضیح داد: بر اساس طرح اولیه، با توجه به 
ظرفیتی که در میان قطعه سازان سه کشور وجود دارد، 
طرح این طور پیگیری خواهد شــد که مســئولیت تامین 
قطعات و تجهیزات این خودرو میان سه کشور تقسیم 
شــود. بــرای مثــال قطعه ســازان ایرانــی موتور خــودرو را 
تامین کنند، قطعه سازان ترکیه قطعات داخلی را تامین 
کنند و روس ها نیز بدنه را بســازند. البته این ها در حد 
مثال است و تا طرح به گام نهایی نرسد، نمی توان این 

تقسیم بندی را به طور کامل تشریح کرد.
نجفی منــش ادامــه داد: آنچــه کــه در ایــن طــرح 
اهمیت فراوانی دارد، بحث تقسیم کار و اشتراک منافع 
اســت. با توجه به تجهیزات مونتاژی که در ســه کشــور 
وجــود دارد، امــکان آن را داریــم کــه قطعــات برای تولید 
نهایــی بــه میــزان مقــرر شــده در توافــق برســانیم و این 
قطعات به شــکل تهاتری میان ســه کشــور جابجا شود. 
یعنی بنا نیست در این چارچوب خرید و فروش نقدی 
داشــته باشــیم، بلکه ســه طرف با تامین قطعات ســهم 

خود، خودرو را در کشورهایشان تولید خواهند کرد.
وی درباره ابعاد اجرایی این برنامه نیز توضیح داد: بناست 
که خط تولید این خودرو در هر سه کشور فعال شود. اگر 
برای مثال توافق برای تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در 
ســال باشــد و بنا شود که هر کشــور ۱۰۰ هزار دستگاه از 
آن را تولید کند، قطعه سازان به اندازه کل نیاز خط تولید 
فعالیــت خواهنــد کرد. بــرای مثال قطعه ســاز ایرانی برای 
۳۰۰ هزار دستگاه لنت می سازد و آن را به دو کشور دیگر 
ارسال می کند و در مقابل قطعات توافق شده را از طرف 

خارجی دریافت می کند.
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دو دســتگاه تریلی حاوی کنجاله ســویا که از 
بنــدر خــارج و درنهایــت با بار خاک به مقصد 
رســیده، توقیــف شــده اســت ولــی ابهامــات 
پرونده محموله ای که با ارز ۴۲۰۰ تامین ارز 
شده مشخص نیست؛ گمرک نیز اعالم کرده 
کــه محمولــه کنجالــه را با تائیــد وزارت جهاد 
ترخیص کرده ولی مســئولیتی برای رهگیری 

بعد از آن ندارد.
اعالمــی کــه اخیــرا دادســتانی در رابطه با 
توقیف یک محموله کاالی اساســی داشت، بار 
دیگر از پرونده فساد در واردات کاالی اساسی 
پــرده بــر داشــت. جبــاری، دادســتان عمومی و 
انقــالب گالیکش)اســتان گلســتان( گفتــه کــه 
دو تریلــی خــاک که به اســم کنجاله ســویا وارد 
گلســتان شــده بود، توقیف شــده اســت، طبق  
بارنامــه ایــن دو تریلی، ۵۰ تن کنجاله ســویا از 
بنادر جنوبی خارج ولی در مقصد که گلســتان 

بوده، خاک تحویل شده است.
ایــن محمولــه بــرای یکــی از دو شــرکت 
دولتــی واردکننده کاالی اساســی بــوده و باید 
در ســیلوی دولتــی شــهر مقصــد تخلیــه و در 
قالب ســهمیه کنجاله ســویا و با تعرفه دولتی 
بیــن دامداران اســتان توزیع می شــده ولی در 

نهایت کنجاله ای در کار نبوده است.

دستور دادند سامانه رهگیری 
گمرک بعد از ترخیص غیر 

فعال شود
اینکــه از ابتــدا در اظهــار کاال تــا ترخیص 

و مســیر حرکــت به ســمت مقصد چــه اتفاقی 
افتــاده کــه محمولــه از ســویا بــه خــاک تغییــر 
پیــدا کــرده، مشــخص نیســت و بــه توضیــح 
دســتگاه های مرتبــط از جملــه وزارت جهــاد و 
وزارت صمــت نیــاز دارد،  ایــن در حالی اســت 
کــه  پیگیــری از گمــرک نشــان می دهــد کــه 
ترخیــص صــورت گرفتــه، کنجالــه ســویا بــوده 

است.
آن طــور کــه لطیفــی، ســخنگوی گمــرک 
ایران به ایسنا گفته، جزئیات این جریان فعال 
بــه گمرک اعالم نشــده اســت ولی بررســی ها 
نشــان می دهد که محموله مورد نظر از زمان 
اظهــار تا ترخیص، کنجاله ســویا ثبت شــده و 
با تائید وزارت جهاد و دستگاه های ذی مدخل 
مجــوز  ترخیــص گرفتــه اســت، بــه عبارتی بار 
تریلی هــای مدنظــر که از گمــرک و بندر خارج 

شده، سویا بوده است.
اســت  کــه حــدود دو ســالی  گفــت  وی 
کــه طبــق مصوبــه وزارت کشــور و بــا حضــور 
ســامانه ای  مرتبــط،  دســتگاه های  نماینــدگان 
که پس از ترخیص کاال از گمرک، رهگیری از 
زمــان ترخیــص به بعــد را دنبال می کرده، غیر 
فعــال شــده و ســامانه جامع انبارهــای وزارت 
صمــت بــرای تکمیــل فرایند نظارتــی جایگزین 
هیــچ  ســازمان  ایــن  بنابرایــن  اســت،  شــده 
مســئولیتی درباره پیگیری هــای محموله  بعد 

از ترخیص ندارد.
ســخنگوی گمــرک یادآور شــد که جریان 
جامــع  ســامانه  در  کاال  وصــول  تــا  ترخیــص 
تجــارت قابــل رهگیــری اســت و از زمان اظهار 

کاال با تائید وزارت صمت امکان ترخیص کاال 
فراهم می شود.

مرغداران دنبال کنجاله 
می گردند ولی…

کنجالــه ســویا از جملــه  نهاده های دامی 
اســت کــه بــه همــراه ذرت و جــو بیــش از ۵۰ 
 ۴۲۰۰ ارز  بــا  اساســی  کاالی  واردات  درصــد 
تومانی را همواره به خود اختصاص داده است 
ولــی بــه دفعات مرغــداران و دامداران از عدم 
شارژ سامانه بازارگاه برای تامین این اقالم به 
خصوص کنجاله ســویا انتقــاد کرده اند. اخیرا 
رئیــس هیات مدیــره انجمن صنفــی گاوداران 
گفتــه بــود کــه یکــی از شــرکت های متعلق به 
را  دامــی  نهــاده  روســتایی،  تعــاون  ســازمان 
فروردین ماه در ســامانه بــازارگاه به گاوداران 
فروختــه و پــول آن را نیز دریافــت کرده، ولی 

هنوز  به آنها تحویل نداده است.

روغن  وارداتی با ارز ۴۲۰۰ هم 
پوچ درآمد

ایــن اولیــن ماجــرای فســاد در ارز ۴۲۰۰ 
نیســت که حتی در رســانه ها مطرح می شود؛ 
اعــالم معــاون وقــت فنــی گمــرک، در ســال 
گذشــته نیــز نشــان داده بــود که یک شــرکت 
معتبر با وجود اینکه برای واردات روغن ثبت 
ســفارش دریافــت کــرده و بــرای آن ۸ تــا ۱۶ 
میلیــون یــورو تامین ارز با نــرخ ۴۲۰۰ تومانی 
انجــام داده بــود، هیــچ روغنــی وارد نکــرده و 

محمولــه مربوطــه روغــن نبــوده اســت و در 
حالــی کــه در جریــان رفــع تعهــد ارزی بــود بــا 

ورود مراجع نظارتی متوقف شد.

چالش های بی پایان  
سامانه های حوزه تجارت

از  بخشــی  ایــن  صــورت  هــر  بــه 
گزارش هایی درباره تقلب در واردات کاالهای 
اساســی مشــمول ارز ترجیحــی اســت کــه در 
این جریان، عدم نظارت و رهگیری مناسب و 
ایرادات ســامانه های مربوطه در حوزه تجارت 
ســهم قابل توجهی دارند که مســئوالن نیز به 
آن اذعــان داشــته اند، امــا ظاهرا اقــدام جدی 
اعمــال  و  ســامانه ها  ایــن  ســاماندهی  بــرای 
نظــارت دقیــق بــر آنهــا صــورت نگرفته اســت، 
نقصی که می تواند بعد از حذف ارز ترجیحی 
نیــز همچنــان چنیــن پرونده هایــی را در حوزه 

تجارت باز کند.
دولــت از ماه گذشــته و بنــا به اختیارات 
ارز  بــه حــذف  قانــون بودجــه ۱۴۰۱،  نســبت 
۴۲۰۰ تومانی در واردات کاالی اساسی اقدام 
کــرده اســت. در ســال گذشــته حــدود ۳۰.۹ 
میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه کاالیی 
بــا ارزش ۱۹.۶ میلیــارد دالر وارد ایــران شــد، 
بــه ارزش  تــن  ایــن میــزان ۲۶.۹ میلیــون  از 
۱۵.۱ میلیــارد دالر مربــوط به هفت قلم کاالی 
اساسی وارداتی با ارز ترجیحی بود که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل از آن ۳۳ درصد در 

وزن و ۷۵ درصد در ارزش افزایش داشت.

مدیر کل دفتر واردات گمرک در بخشنامه ای 
یــک  کاهــش  کشــور  اجرایــی  گمــرکات  بــه 
درصــدی مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ 

کاالی اساسی را ابالغ کرد.
واردات  دفتــر  کل  مدیــر  وکیلــی،  علــی 
گمــرک در بخشــنامه ای بــه گمــرکات اجرایــی 
سراســر کشور نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده 
بــرای واردات گنــدم، برنــج، دانه هــای روغنی، 
شــکر،  قنــد،  حبوبــات،  خــام،  روغــن  انــواع 
گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای و همچنین 
نــرخ اخــذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شــکر 
تولید داخل معادل یک)۱(درصد را ابالغ کرد.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه های گمرکات اجرایی
باسالم و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۲۲۳۵۷/۱۴۰۰/۳۶۵ 
مــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ درخصوص ابالغ بند )۳( 
مصوبات شــصت و ششــمین جلســه شــورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی، پیوســت تصویــر 
نامه شــماره ۴۵۹۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ وزارت 
نامــه  بــه  منضــم  دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور 
معــاون   ۱۴۰۱/۳/۱۱ مــورخ   ۳۸۶۴۰ شــماره 
پیرامــون  جمهــور،  رئیــس  اقتصــادی  محتــرم 
هشــتمین  و  شــصت  مصوبــه  بنــد)۴(  ابــالغ 
اقتصــادی  هماهنگــی  عالــی  شــورای  جلســه 
مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ درخصوص اصالح بند )۳( 

مصوبات جلســه ۶۶ شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصــادی در زمینــه کاهــش نــرخ مالیــات بــر 
ارزش افــزوده واردات برخــی اقــالم کاالهــای 
اساســی بــه شــرح ذیــل، جهــت اقــدام الزم با 

رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد:
»از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مالیات 
بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ 
گنــدم،  واردات  بــرای  افــزوده  ارزش  مالیــات 
برنــج، دانه هــای روغنــی، انــواع روغــن خــام، 
حبوبــات شــامل عدس، نخــود، لوبیا و ماش، 
قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای 
و همچنیــن نــرخ اخذ مالیــات بر ارزش افزوده 
قنــد و شــکر تولید داخل معــادل یک)۱(درصد 

تعیین می گردد.«
لــذا براین اســاس اعالم مــی دارد؛ عالوه 
پیــروی  بخشــنامه  در  منــدرج  کاالهــای  بــر 
فوق الذکــر، کاالهــای حبوبــات شــامل عدس، 
نخــود، لوبیــا و عــدس، گوشــت مــرغ و چــای 
نیــز از تاریــخ الزم االجرا شــدن قانــون مالیات 
بر ارزش افزوده )۱۴۰۰/۱۰/۱۳( تا پایان ســال 
۱۴۰۱ مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده یــک 

درصد می باشد.
مســئولیت حســن اجــرای ایــن بخشــنامه بــه 
عهده باالترین مقام گمرک اجرایی می باشد.
علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات

بــه  برنامه ریــزی  بــا  دولــت  کــه  روزهــا  ایــن 
دنبــال ســامان دادن بــه تخصیــص یارانه هــا 
و مدیریــت مناســب بــازار اســت، بخشــی از 
تولیدکننــدگان بــا کاهــش عرضــه بــه دنبــال 

افزایش قیمت محصوالت خود هستند.
از  ســیزدهم  دولــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
همــان آغــاز به کار خود قصد داشــت با ایجاد 
تغییر در وضعیت اقتصادی، شــرایط کشور را 
به ســمت بهبود ســوق دهد تا ســفره مردم از 
رونــق نیفتــد، به همیــن دلیل معیشــت را در 

اولویت برنامه های خود قرارداد.
نخســتین اقدام در این مســیر حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از بودجه ارائه شده به مجلس 
شــورای اســالمی بــود تا بــا تغییــر در پرداخت 
آن بخشــی از بــازار را کنتــرل کنــد؛ بــر همین 
ارز  عرضــه  امســال،  اردیبهشــت   در  اســاس 
ترجیحــی را حذف و به صورت یارانه مســتقیم 

در دستور کار قرار داد.
به این معنا که مقرر شده است، طی دو ماه 
بــه هــر فــرد در دهک هــای اول تا ســوم مبلغ 
۴۰۰ هزار تومان و به دهک های چهارم تا نهم 
۳۰۰ هزار تومان پرداخت شــود و در ماه های 
بعــد با تخصیــص کاالبرگ الکترونیــک، یارانه 

خرید کاالهای اساسی پرداخت خواهد شد.
بحــث  بــه  اشــاره  بــا  دولــت  ســخنگوی 
چنــد  کــرد:  اعــالم  یارانه هــا،  عادالنه ســازی 
ســال بــود که در توزیــع یارانه هــا بی مدیریتی 
و بی برنامگــی وجــود داشــت و دولــت ســعی 
کــرد تــا این اصالحــات را انجام دهــد تا توزیع 

یارانه ها به صورت عادالنه پرداخت شود.
وی افزود: کاالبرگ به صورت غیررســمی 
در چند اســتان کشــور در حال اجرایی شــدن 
اســت و تــا نهایــی نشــود یارانه هــا بــه همیــن 

صورت  )نقدی( پرداخت خواهد شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، فعــالً تــا ایجاد 
زیرســاخت کاالبــرگ الکترونیکــی مقــرر شــد 
تــا شــهریور امســال یارانــه به صــورت نقــدی 
پرداخــت شــود. بــا اجــرای طرح دولــت قیمت 
روغــن خوراکــی، مــرغ و تخــم مــرغ، لبنیات و 
آرد صنــف و صنعــت بــا افزایــش همراه شــد، 
زیــرا بــه ایــن اقــالم ارز ۴۲۰۰ تومانــی تعلــق 
می گرفــت کــه بــا حــذف ایــن ارز و پرداخــت 
مبلــغ آن در قالــب یارانــه نقــدی بــه مــردم، 
قیمت گــذاری آن تغییــر کــرد امــا ســایر کاالها 

ربطی به این موضوع نداشت.
بــا وجــود همکاری مردم بــا طرح مردمی 

ارز  سیاســت  اصــالح  و  یارانه هــا  ســازی 
ترجیحی، مطابق اعالم سید ابراهیم رئیسی، 
تولیدکننــدگان  برخــی  امــا  جمهــوری  رئیــس 
مســیر دیگــری را در نظــر قــرار دادنــد و بــر 
اســاس الگویــی نادرســت تــالش در افزایــش 

قیمت تولیدات خود بدون مجوز دارند.
از  تولیدکننــدگان  از  شــماری  اقــدام 
الگویــی همگــون در تمــام محصــوالت پیــروی 
می کند، به این صورت که نخست عرضه کاال 
بــه بــازار را کاهش می دهند تا تقاضا افزایش 
و نیاز جامعه به محصول موردنظر تغییر پیدا 
کنــد، بــه ایــن ترتیب برای تامین بــازار، وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت را تحت فشــار قرار 

می دهند تا در نرخ کاالها تجدیدنظر کند.
پیش از این الگو بســیار اندک و محدود 
امســال  اردیبهشــت  از  امــا  می شــد،  دیــده 
هم زمان با نزدیک شدن به اجرای طرح اصالح 
روغــن  بخــش  دو  ترجیحــی،  ارز  تخصیــص 
خوراکــی و ماکارونی این روش را پیاده ســازی 
کردنــد و بعــد از آن به عنــوان الگویــی فراگیــر 
در تولیدکننــدگان موردتوجــه قرار گرفت، این 

موضوع در مواد شــوینده هم مشــاهده شد و 
این اواخر در موضوع رب گوجه فرهنگی و تن 

ماهی هم این اتفاق رخ داد.
ایــن روزها نیز بیش از هر کاالی دیگری 
ایــن ســوگیری در تولیدکننــدگان روغن موتور 
یا مواد شــوینده موردتوجه قرار گرفته اســت، 
که نخســت با شــایعاتی مبنی بر کاهش وزن 
محصوالت مختلف و سپس با کاهش عرضه 
در بــازار بــرای افزایــش قیمت ایــن کاال مطرح 
شــد. آنهــا در فضــای رســانه ای ارقــام بزرگــی 
بــرای افزایــش قیمت محصوالت خود منتشــر 
می کننــد و بــازار را بــه هم می ریزند که ســتاد 

تنظیم بازار با آن موافقت کرد.
طــرح  اجــرای  از  تولیدکننــدگان  برخــی 
دولــت سوءاســتفاده کــرده و بــا اجرانکــردن 
تعهــدات خود ســعی دارنــد کــه بتوانند مجوز 
درصــد بیشــتری افزایــش قیمــت را بگیرنــد، 
البتــه اینکــه ابتدای هر ســال بــا قیمت کاالها 
افزایــش می یافــت کــه ناشــی از تورم بخشــی 
و...(  اولیــه  مــواد  قیمــت  دســتمزد،  )هزینــه 
بــود امــا امســال تولیدکننــدگان از هم زمانــی 

اجرای طرح دولت در اردیبهشت  از این وضع 
بــرای بــه کرســی نشــاندن نظر خود اســتفاده 

می کنند.
در هــر صــورت، دولــت بــه دنبــال تغییر 
وضــع اقتصــادی و هدایت آن به ســوی بهبود 
اســت و ایــن موضــوع نیازمنــد همــکاری تمام 
ارکان جامعــه در بخش های مختلف وارداتی، 
تولیدی، صادراتی، عرضه و فروش می شود و 
حتی کمک مردم را نیز می طلبد که بدون آن 
هیچ توسعه و رشدی را شاهد نخواهیم بود.
در چنین شرایطی اقدامات غیرقانونی و 
خارج از قاعده ای از سوی بخش های مختلف 
می تواند موجب اختالل شــده و مانع از رشــد 
اقتصادی شود؛ همان طور که رئیس جمهوری 
در آخریــن گفت وگــوی تلویزیونــی، همراهــی 
مردم را مهم ترین عامل برای به ثمر نشستن 

برنامه های اقتصادی دولت دانست.
تولیدکننــدگان نیــز نبایــد بــا فشــار بــه 
مردم، اهداف خود را پیگیری کنند که موجب 
اختــالل می شــود و بزرگ تریــن آســیب را بــه 

اقتصادی وارد می کند.

کاالهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ خاک شد

 کاهش مالیات ارزش افزوده ۱۳ کاالهای اساسی
به ۱ درصد برای اجرا ابالغ شد

بازی رسانه ای برخی تولیدکنندگان برای 
افزایش قیمت کاالها
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گفت وگوی طالبان با ایران 
درباره مشکالت اجرای 

حق آبه هیرمند
وزارتآبوانرژیطالباناعالمکردکهدرسفراخیر
مقامــاتایــنوزارتخانهباایراندرخصوصمشــکالت
و ایــران کشــور دو میــان آبــه حــق معاهــده اجــرای

افغانستانگفتگوکردهاست.
بــه گزارش ایســنا از خبرگزاری افغــان ایرکا، وزارت 
در  گذشــته  روز  طالبــان  موقــت  دولــت  انــرژی  و  آب 
خصــوص ســفر اخیــر هیاتــی از ایــن وزارتخانه بــه ایران 

توضیحاتی ارائه کرد.
براســاس اعــام وزارت انــرژی طالبــان،  هیأت این 
وزارتخانه در بیســت وپنجمین نشســت کمیساریای آب 
رودخانــه  هلمنــد در تهــران از تاریــخ ۲۵ تــا ۲۷ خرداد و 
با ریاست »مجیب الرحمن عمر آخوندزاده« معاون این 

وزارتخانه حضور یافته است.
وزارت انــرژی دولــت موقت طالبان گفته اســت که 
در ایــن نشســت بــا طــرف ایرانی در خصوص مشــکات 

اجرای حقابه ایران رایزنی کرده است.
کمیسیون آب هیرمند ساالنه دو بار جلسه برگزار 
کرده و آخرین نشســت آن با حضور مقامات دو کشــور 

ایران و افغانستان در والیت نیمروز برگزار شده بود.
وزارت انــرژی طالبــان همچنیــن تاکید کرده اســت 
کــه در نشســت اخیــر در خصــوص وضــع غیرنرمال آبی 
ســال ۱۴۰۰ بــا مقامــات ایــران گفت وگو کــرده و بر لزوم 
اجــرای کامــل معاهــده میــان دو کشــور تاکیــد صــورت 

گرفته است.
پیــش از ایــن مقامــات طالبــان بــر اجــرای کامــل 

حق آبه ایران و افغانستان تاکید کرده بودند.
ســخنگوی  مجاهــد،  ذبیــح هللا  راســتا،  ایــن  در 
طالبــان، موضــوع حقابــه بین افغانســتان و ایران را حل 
شــده دانســت و گفــت در صورتــی که طرف افغانســتان 
بــه انــدازه کافــی آب داشــته باشــد، جمهــوری اســامی 
ایــران نیــز از آب بهره مند خواهد شــد. همچنین معاون 
ســخنگوی طالبــان نیز در این باره گفت که افغانســتان 
بــه همــه تعهداتــی کــه از پیــش در مــورد حــق آبــه بــا 

جمهوری اسامی ایران داشته، پایبند است.

خبـــــــــــــــــر

وزیــرصمــتوعدههــایمتعــددیدرمــوردصنعت
خودروســازیازافزایــشتیــراژتــابهبــودکیفیــت
وســاماندهیفــروشخــودرودادهکــهالبتــهیــک
بازهزمانی۲ســالهو۴ســالههمبرایتحققاین

وعدههادرنظرگرفتهاست.
بــه گــزارش مهــر، هیأت رئیســه مجلــس پــس 
از مدت هــا گمانــه زنــی اعــام کــرد کــه به دلیــل عدم 
مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن 
وعده هــای وزیــر صمــت، اســتیضاح فاطمی امیــن در 

صحن مجلس اعام وصول می شود.
مــروری بــر وعده هــای وزیــر صمــت در حــوزه 
خودرو نشــان می دهد که فاطمی امین در ۷ محور، 
بــه صنعــت خــودرو ورود و آن طــور کــه بارهــا تاکید 
کرده در یک برنامه میان مدت ۲ ساله و یک برنامه 
غلــط  رویه هــای  اصــاح  بلندمــدت ۴ ســاله قصــد 
صنعــت خودروســازی کشــور کــه یادگار بیــش از ۴ 

دهه است را دارد.
اولینقولوزیر؛

افزایشتیراژتولید

بر این اســاس، یکــی از اصلی ترین وعده های 
خودرویــی وزیــر صمت که او از تریبون های مختلف 
به آن اشاره کرد، مساله افزایش تیراژ تولید است. 
وزیــر صمــت بارهــا تاکیــد کــرد کــه تــا وقتــی تولیــد 
افزایــش نیابــد، نمی توان انتظار ســاماندهی بازار را 
داشــت؛ زیرا بازار با یک شــکاف در ســطح عرضه و 
تقاضــا مواجــه اســت کــه ایــن خأل بــا افزایــش تیراژ 

تولید داخل و واردات پر می شود.
فاطمی امیــن اولیــن بار در مرداد ســال ۱۴۰۰ و 
پیش از تکیه زدن بر کرسی وزارت این وعده را داده 
و گفتــه بــود که افزایش مقیــاس تولید از مهم ترین 
برنامه هــای او خواهــد بود. البته به این مســاله هم 
اشــاره کــرد که یک شــبه نمی توان مقیــاس تولید را 
بــاال بــرد؛ بلکــه ابتدا بایــد تولید خودروهــای ناقص 
بــه حداقــل برســد و در ادامــه تیــراژ تولیــد بــاال رود 
کــه در همیــن رابطــه برای ســال جاری تولیــد ۱.۵ تا 
۱.۶ میلیــون دســتگاه خــودرو برنامــه ریــزی شــده و 
تــا پایــان ســال ۱۴۰۴ تولیــد بــه ۳ میلیــون دســتگاه 

خواهد رسید.
بایــد اشــاره کــرد کــه ســال گذشــته وعده هــای 

تولیــد  رســیدن  حداقــل  بــه  مــورد  در  صمــت  وزیــر 
خودروهــای ناقــص و افزایــش تیــراژ تولیــد محقــق 
نشــد و طبق آمار کمتر از ۹۰۰ هزار دســتگاه خودرو 
در کشــور تولید شــد؛ اما با توجه به آمار مربوط به 
تولیــد خودرو از ابتدای ســال تــا هجدهم خرداد، به 
نظــر می رســد که وعده هــای وزیر تا حدودی در حال 
تحقق اســت؛ زیرا تولید خودروی ناقص در مقایسه 
با مدت مشــابه پارســال ۷۱ درصد کاهش یافته و از 
حدود ۱۳۷ هزار دستگاه به حدود ۴۰ هزار دستگاه 
رســیده و از آن طــرف نیــز تولیــد خــودروی کامــل از 
حدود ۳۶ هزار دســتگاه پارســال به حدود ۱۲۱ هزار 

دســتگاه در سال جاری رسیده است.

دومینقولوزیر؛
بهبودکیفیتتولید

محــور بعدی وعده هــای خودرویی وزیر صمت 
کــه بیــش از هــر مورد دیگری به آن اشــاره می کند، 
مساله کیفیت خودروهاست؛ فاطمی امین با تاکید 
بــر برنامه ریــزی برای بهبود کیفیت خودروها، اعام 
کرده که از دی سال ۱۴۰۱، بهبود کیفیت خودروها 
بــرای مــردم ملموس خواهد شــد؛ امــا در بلندمدت 
و تــا ســال ۱۴۰۳، بــا ارتقــای کیفیــت دیگــر تولیــد 
خودروهای یک ستاره و دو ستاره ممنوع می شود.

همچنیــن او در یکــی از اظهــارات خــود گفتــه 
بود که »به مردم اطمینان می دهیم از اواسط سال 
آینــده بســیاری از مســائل در زمینــه قرعــه کشــی، 
کیفیــت و موضوعــات دیگــر یک به یــک حل خواهد 
شــد؛ ولــی یــک دوره ۲ ســاله نیــاز دارد تــا بــه طــور 

کامل بتوانیم این مسائل را حل کنیم.«

سومینقولوزیر؛حذف
قرعهکشیوساماندهیبازار

ســومین وعــده ای که فاطمی امیــن بارها به آن 
اشاره کرد و همین وعده تبدیل به یکی از انتقادات 
بزرگ به او شد، موضوع قرعه کشی خودرو و وعده 

حــذف ایــن فراینــد بود. البته قرعه کشــی خــودرو از 
دولــت قبــل بــرای فاطمی امیــن به ارث مانده اســت 
امــا بــا توجــه به اینکــه وزیــر بارها وعده حــذف این 
فراینــد را داده بــود، همــگان انتظــار فــروش بــدون 
قرعه کشــی خــودرو در ســال ۱۴۰۱ را داشــتند؛ امــا 
بــا ورود بــه ســال جدیــد وزارت صمــت اعــام کــرد 
کــه بــه یک بــار نمی توان قرعه کشــی را حــذف کرد؛ 
بلکــه ابتــدا با تجمیع قرعه کشــی و ســپس با حذف 
تدریجــی خودروهــا از فراینــد قرعه کشــی و افزایش 
تیــراژ تولیــد، می تــوان ایــن ســفره را بــه طــور کامل 
جمــع کــرد کــه بــه همیــن دلیــل حــذف قرعه کشــی 
خــودرو بــه احتمال زیاد تا پاییز یا زمســتان امســال 

به طول خواهد کشید.

چهارمینقولوزیر؛کاهشقیمت
تمامشدهخودرو

فاطمی امیــن البتــه ماننــد وعده هایــی کــه ذکر 
را در دفتــر  شــد، چنــدان مســاله کاهــش قیمــت 
وعده هــای خــود ننوشــت؛ امــا چنــد بــاری موضــوع 
کاهــش ۱۵ درصــدی قیمــت تمــام شــده خــودرو تــا 
پایــان ســال ۱۴۰۱ و البتــه کاهــش قیمت خــودرو تا 
پایان سال ۱۴۰۰ و قطع ارتباط قیمت خودرو با دالر 

را مورد اشاره قرار داده بود.
او که پارسال چند باری گفته بود »سال آینده 
قیمت تمام شــده خودرو دســتکم ۱۵ درصد کاهش 
خواهــد یافــت.« امســال ایــن جملــه خــود را اصاح 
کرد و گفت که »قیمت تمام شــده تولید خودرو در 
کشــور ۱۵ درصــد کمتــر از افزایش نرخ تورم خواهد 
بود، اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد 
و گاهی مورد بازخواست قرار می گیریم که کاهش 

۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟«
با این حال قابل کتمان نیست که وزیر صمت 
وعــده کاهــش قیمــت را داده بــود؛ امــا هنــوز هیــچ 
اتفاقــی در حــوزه قیمــت بــه ویــژه در بخــش کنترل 

بازار و خروج دالالن نیفتاده است.

پنجمینقولوزیر؛
اصالحساختارمدیریتی

فاطمی امیــن که از همــان ابتدا نحوه مدیریت 
مــورد  را  خــودرو  صنعــت  ســاختاری  مشــکات  و 
انتقــاد قــرار داده و وعــده داده بــود کــه بــه عنــوان 
یکی از برنامه های اصلی، واگذاری ســهام دولت در 
مجموعه های ایران خودرو و ســایپا را دنبال خواهد 
کرد، اســفند ســال گذشــته با همکاری مرکز کانون 
وکای قوه قضائیه موضوع قیمت گذاری اموال این 
دو گــروه خودروســازی را آغــاز کــرد کــه آنگونــه کــه 
اعــام کــرده این فرایند تا یکی دو هفته دیگر پایان 

می یابد و همزمان واگذاری آغاز می شود.
بنابراین باید منتظر ماند و دید این وعده وزیر 
در همین بازه زمانی که ذکر کرده، محقق می شــود 

یا خیر.

ششمینقولوزیر؛
آزادسازیواردات

مســاله بعــدی کــه البتــه اوایــل وزیــر بــه دلیل 
مشــکات تــراز ارزی کشــور بــا آن مخالفــت می کرد 
و بعــد جــزو برنامه هــای خــود اعــام کــرد، موضــوع 

آزادسازی واردات خودرو بود.
فاطمی امیــن کــه اعتقاد دارد میــزان تقاضا در 
بازار خودروی کشور ۱.۵ میلیون دستگاه است و از 
ایــن رو شــکاف عمیقــی میان عرضــه و تقاضا وجود 
دارد، وعده داده بود که از خرداد ۱۴۰۱ واردات آزاد 
می شــود؛ البتــه ایــن وعــده وزیــر تا حــدودی محقق 
شــده اســت؛ امــا هنــوز آیین نامــه واردات در دولت 
به تصویب نرســیده است، بنابراین به احتمال زیاد 

واردات خودرو تا شهریور یا مهر به طول انجامد.

هفتمینقولوزیر؛مجموعهسازی
درصنعتخودرووقطعه

محور بعدی اظهارت وزیر که البته چند باری به آن 

اشــاره کرده رابطه نادرست خودروساز و قطعه ساز 
اســت؛ آنطــور کــه فاطمی امیــن گفتــه ایــن رابطــه 
موجب پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن کنترل 
کیفیــت قطعــات و قیمت هــا شــده اســت. بنابراین 
او وعــده داده بــود کــه بــه دنبال مجموعه ســازی در 
صنعت خودرو اســت تا از این طریق به جای اینکه 
هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه ساز کار کند، با 

۷۰ تا ۱۰۰ مجموعه ساز کار خواهد کرد.
البتــه قطعه ســازان و فعــاالن صنعــت خــودرو 
ایــن اظهــارات وزیر صمت را مصــداق دخالت و اجبار 
دانسته و اعتقاد دارند که در صورت اصاح رویه های 
مدیریتی و افزایش تیراژ تولید، خود به خود مجموعه 

سازی نیز در این صنعت شکل می گیرد.
آنکــه  توجــه  قابــل  نکتــه  اســت،  گفتنــی 
فاطمی امیــن اگرچــه وعده های بی شــماری در مورد 
صنعت خودروسازی داده و در این گزارش فقط به 
محورهای اصلی آن اشاره کردیم اما وی برای تحقق 
این وعده ها، برنامه های ۲ ساله و ۴ ساله هم ارائه 
کرده است؛ در واقع آنطور که فاطمی امین می گوید 
صنعــت خودروی ما بیمار اســت و ایــن بیماری طی 
۴ دهــه گذشــته تشــدید شــده، بنابرایــن یــک شــبه 
نمی توان آســیب های ایــن صنعت را رفع کرد و نیاز 

به برنامه های میان مدت و بلندمدت است.
همچنیــن آنطور که وزیــر صمت گفته صنعت 
خودروســازی کشــور درگیر مافیای گســترده اســت؛ 
طبــق اظهــارات فاطمی امیــن »مافیــا وجــود دارد اما 
در جاهایی که شــاید با تصور مردم متفاوت باشــد؛ 
یعنــی مــا یــک شــبکه هایی داریم کــه منافــع این ها 
اجــازه نمی دهــد کــه اتفاقــات خوبــی بیفتــد و یــک 

منافعی شکل گرفته است.«
طبق شــنیده ها خبری مبنی بر استعفای وزیر 
صمت به گوش رســید که امید قالیباف، ســخنگوی 
وزارت صمــت ضمــن تکذیــب ایــن خبــر اعــام کــرد 
اســتعفای آقــای فاطمــی امین کذب بــوده اما بحث 
استیضاح وزیر مطرح شده و البته احتمال اینکه از 

حد نصاب بیافتد هم وجود دارد.

ســخنگویوزارتامورخارجــهدربارهبدهیکره
جنوبــیبــهایرانتصریــحکردکهایرانبهدولت
جدیــدکرهجنوبیفرصتمیدهدکهبهصورت
عملــینشــاندهــدکــهمثــلدوســتانایــراندر
منطقــهچــهاقــدامعملــیبــرایپرداخــتبدهی

خودبهایرانانجاممیدهند.
به گزارش ایســنا، سعید خطیب زاده دیروز 
در نشســت هفتگــی خــود بــا خبرنــگاران داخلــی 
و خارجــی بــا بیــان اینکــه دولــت جدیــدی در کــره 
جنوبــی ســر کار آمــده اســت، ادامــه داد: آن هــا 
حرف هــا و وعده هایــی داده انــد از جملــه اینکــه 
می خواهند بدهی خود به ایران را پرداخت کنند؛ 
ولی تاکنون حرکتی در این زمینه انجام نداده اند 
و مــا منتظر هســتیم که ببینیــم که تفاوت دولت 
جدید کره با دولت عهدشکن قبلی در این زمینه 

چیست.
او همچنیــن در ایــن نشســت در پاســخ بــه 
ســوال خبرنــگار دیگــری در ارتبــاط بــا شــایعات 
مطرح شــده در فضای مجازی مبنی بر اســتعفای 
علــی باقــری مذاکره کننده ارشــد ایران در جریان 
مذاکــرات ویــن اظهار کرد:  کلیــه کارها و اقدامات  
در درون  وزارت خارجــه در حــال انجــام اســت و 
مذاکره کنندگان ما بی توجه به برخی از شــایعات 
که با هدف ساخته می شود کار خود را می کنند.
بــه  پاســخ  در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
پرســش دیگــری در مــورد آخریــن رونــد مذاکرات 
حســین  تلفنــی  گفت وگــوی  بــه  توجــه  بــا  ویــن 
امیرعبداللهیان و جوزپ بورل مســئول سیاســت 
خارجه اتحادیه اروپا گفت:  ما همچنان در مسیر 
دیپلماســی حرکــت می کنیــم و بــه رغــم تمامــی 
بدعهدی هــای آمریــکا و ادامــه مســیر ترامــپ از 

ســوی دولــت آمریــکا این قطار هنــوز از ریل خود 
خارج نشده است و اگر اکنون در این نقطه قرار 
داریــم بــه خاطــر ایــن اســت کــه آمریــکا در ســال 
۲۰۱۸ بــه صــورت یک طرفه و غیرقانونی از برجام 
خــارج شــد و سیاســت فشــار حداکثــری را اعمال 
کــرد. سیاســتی کــه بــه تعبیــر خودشــان بــه یــک 

شکست مفتضحانه منجر شده است.
خطیــب زاده بــا بیــان اینکــه امیدواریم طرف 
آمریکایی به مسیری که نتیجه آن امضای توافق 
اســت برگــردد، خاطرنشــان کرد: ما بــرای حصول 
یــک توافــق خــوب، پایــدار و موثــر آمادگــی داریم 
و همــه زمینه هــا را نیز برای رســیدن به آن آماده 

می دانیم.
دیگــر  ســوال  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  او 
ایســنا در ارتباط با نتایج ســفرهای اخیر روسای 
و  ایــران  بــه  قزاقســتان  و  ترکمنســتان  جمهــور 
پیگیری سیاســت دیپلماســی منطقه ای از ســوی 
دولت سیزدهم افزود: ایران اکنون دارد جایگاه 
خــود را بــه عنوان هــاب ترانزیتــی منطقه مجددا 
به دســت مــی آورد. اولین انتقــال محموله ریلی 
گرفتــن  قــرار  بــا  و  ایــران  طریــق  از  قزاقســتان 
ترکمنســتان و ترکیــه در مســیر ایــن خــط ریلــی 
عملیاتــی شــده و کاالهــا می توانــد از قزاقســتان 
در ایــن مســیر تمام ریلــی منتقل شــوند، اولین 
طریــق  از  شــمال-جنوب  کریــدور  محموله هــای 
دریا و خط راه آهن منتقل شــده اســت. کریدور 
شــمال-جنوب و شــرق-غرب و ســایر مســیرهای 
جانبــی دیگــر در حال فعال ســازی اســت. این ها 
از ســفرهایی که انجام شــده به امضای قرارداد 
رســیده و یــا در حــال پیگیــری اســت. در جریان 
همچنیــن  و  قزاقســتان  رئیس جمهــوری  ســفر 

ســفر چندی پیش روسای جمهوری تاجیکستان 
حلقــه  کردیــم  تــاش  ایــران  بــه  ترکمســتان  و 

اتصاالت منطقــه ای را تکمیل کنیم.
اینکــه  بیــان  بــا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
مــا در تــاش هســتیم کــه ســطح تجــارت خــود را 
بــا قزاقســتان از نیــم میلیــارد دالر بــه ۳ میلیــارد 
دالر برســانیم کــه ایــن موضــوع پویایــی خاصی را 
در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی و منطقه ای ایران 
هســتیم  تــاش  در  مــا  افــزود:  می کنــد،  طلــب 
را در حوزه هــای سیاســی و  همکاری هــای خــود 
اقتصــادی در مناطق مختلف جغرافیایی پیرامون 
خود از جمله حوزه قفقاز و آسیا گسترش دهیم 
و در همیــن چارچــوب آخــر هفتــه جــاری میزبان 
تهــران  در  روســیه  خارجــه  وزیــر  الوروف  آقــای 

خواهیم بود.

خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوال دیگری در 
مــورد زمان ســفر آقــای امیرعبداللهیان بــه ترکیه 
افــزود: مــا یکــی از مهمتریــن پرونده هایــی که در 
منطقــه داریــم ادامــه همکاری ها با ترکیه اســت. 
طی ســال های گذشــته یکی از باثبات ترین روابط 
را بــا ترکیــه داشــته ایم. در مــورد زمــان انجام این 
سفر دو طرف در حال رایزنی و گفت وگو هستند 
تــا تاریــخ مناســبی را پیــدا کننــد و ان شــاءهللا به 

زودی این سفر انجام خواهد شد.
او افزود: روابط ایران و ترکیه روابطی خوب، 
چنــد الیــه و راهبــردی اســت. نگاه ایــران در مورد 
پرونده سوریه روشن است و پرونده سوریه یکی 
از پرونده هــای اختافــی بین ایران و ترکیه اســت 
و در همیــن چارچــوب مــا تــاش کرده ایــم کــه به 
عنوان دو کنشگر از طریق فرایندهای دیپلماتیک 

از جمله روند آستانه اختافات را مدیریت و حل 
و فصل کنیم.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی معتقدند 
کــه ایــران در برابــر قطعنامــه شــورای حــکام باید 
از معاهــده NPT خارج می شــد، گفــت:در فضای 
نخبگی و کارشناســی ما اظهارات مختلفی مطرح 
می شــود کــه مــا نیز ایــن اظهــارات را می شــنویم؛ 
ولــی آنچــه کــه موضــع ایران اســت این اســت که 
اولیــه  امضاکننــدگان  از  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران 
پادمــان همــواره بــه NPT پایبند بوده و در همین 
چارچــوب همکاری هــای فنــی خــود را بــا آژانــس 
داشــته اســت و اجازه بدهید که اکنون در همین 
چارچوب روابط خود را ادامه دهیم و همکاری ها 

و فعالیت های خود را به پیش ببریم.

فرصتایران
بهکرهجنوبی

7وعدهخودروییفاطمیامینکهاستیضاحراکلیدزد

ازآنجایــیکــهدولــتبایــدنبــهگســترشاقدامــات
تنبیهــیعلیــهروســیهبــهدلیــلتهاجــمروســیهبــه
اوکرایــنفکــرمــیکنــد،مانــعبزرگــیبــرایایــنکار

وجوددارد:مصرفکنندهآمریکایی.
راننــدگان آمریکایــی بــرای اولیــن بــار در تاریخ، 
تعطیات تابستانی را با قیمت بنزین بیش از ۵ دالر 
در هر گالن آغاز می کنند. افزایش قیمت نفت و گاز 
طبیعــی بــه افزایش تورم به باالترین ســطح در چهار 
دهه اخیر کمک می کند و باعث افزایش قیمت مواد 

غذایی، برق و مسکن می شود.
تحریم هــای ســخت تر بــر روســیه کــه در میــان 
بزرگترین تامین کنندگان نفت و گاز جهان قرار دارد، 

احتماالً این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
کارشناس ارشــد  و  انــرژی  مــورخ  والــد،  الــن 
چشــم انداز  مــورد  در  شــورای آتانتیک،  اندیشــکده 
مصرف کننــدگان  بــرای  را  قیمت هــا  کــه  اقداماتــی 
ســوخت ایاالت متحده افزایش می دهد، گفت: "این 
ماننــد لگــد زدن بــه آنها اســت در حالیکه آنهــا پایین 

هستند."
از  ای  مجموعــه  قبــاً  اروپــا  و  متحــده  ایــاالت 
اقدامــات را انجــام داده انــد که ایــن اقدامات صادرات 
نفت روســیه، رگ حیاتی اقتصاد و ماشین جنگی آن 

را هدف قرار داده است. از جمله این اقدامات کنترل 
صــادرات، ممنوعیت واردات انرژی از روســیه توســط 
ایاالت متحــده و ممنوعیــت جزئی اتحادیــه اروپا برای 

واردات انرژی است.
امــا دولــت بایــدن در حــال بررســی تحریم هــای 
بــه اصطــاح ثانویــه برای افزایش فشــار اســت. والی 
آدیمــو، معــاون وزیر خزانه داری آمریــکا  گفت: برای 
مثــال، مقامــات ایــاالت متحــده در حــال مذاکــره بــا 
متحــدان اروپایــی و آســیایی در مــورد اعمــال ســقف 

قیمتی  برای خرید نفت از روسیه هستند.
برخی از مقامات بر این باورند که اعمال سقف 
قیمــت یکــی از چندین روش اســت کــه می تواند درد 
اقتصادی روســیه را بیشــتر کند بــدون اینکه افزایش 
قیمتــی در بازارهــای جهانــی نفت اتفــاق بیوفتد. زیرا 
تنهــا درآمدهــای نفتــی روســیه کاهــش می یابــد، نــه 

حجم نفتی که وارد بازار می شود.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریــکا بــه رویتــرز 
گفــت: "آنچــه در حال رخ دادن اســت، کمتر در مورد 
میزان خروج نفت روســیه از بازار اســت و بیشــتر به 
کاهش ســود نفت روســیه در نتیجه اجبار به فروش 
بــا تخفیف هــای شــدید مربوط می شــود." اما تشــدید 
اقدامــات جنگ اقتصادی علیه روســیه بــدون افزایش 

قیمت ها آسان نخواهد بود.
بــه عنــوان مثــال، روســیه می تواند بــا جلوگیری 
از عرضــه نفــت در بــازار مقابلــه بــه مثــل کنــد. ایــن 
کار می توانــد بافاصلــه قیمت هــا را بــاال ببــرد. زیــرا 
تولیدکننــدگان نفت جهان به دلیل ســال ها ســرمایه 
گذاری اندک در میادین نفتی و پاالیشگاه ها ظرفیت 

مازاد بسیار کمی دارند.
بــار کــه در مــورد تحریم هــا  والــد گفــت: "هــر 

صحبت می شود، قیمت ها باال می رود."
بــرای مثــال، در اواخر مــاه مه )خرداد(، پس از 
حمایــت اتحادیــه اروپا از تحریــم محموله های نفت 
روســیه، قیمت نفت خــام برنت به باالترین حد دو 
مــاه اخیــر یعنــی نزدیک بــه ۱۲۴ دالر در هر بشــکه 

رسید.
مقامــات وزارت خزانــه داری کــه تحریم هــا را 
مدیریــت می کنــد و شــورای امنیت ملی کاخ ســفید 
بافاصلــه بــه درخواســت بــرای اظهــار نظــر پاســخ 

ندادند.
یک مقام آمریکایی در پاســخ به این ســوال که 
چه زمانی می توان تحریم های ثانویه را بر خرید نفت 
روســیه اعمــال کــرد و تحت چــه شــرایطی؟ گفت که 

هیچ تصمیمی قطعی نشده است.

بــر اســاس گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی 
بــه طــور  انتظــار مــی رود تحریم هــای غــرب،   ،)IEA(
پیوســته ای صــادرات نفــت خــام روســیه را در ســال 

آینده کاهش دهد.
امــا روســیه تاکنــون توانســته اســت بــا تخفیف 
در قیمت هــای خــود خریــداران جدیــدی پیــدا کنــد. 
بــه عنــوان مثــال، هنــد در مــاه گذشــته خریــد نفــت 
خــام خــود از روســیه را تقریبــاً ســه برابــر کــرد. ایــن 
درحالیســت که چین نیز بشکه های نفت بیشتری از 

روسیه دریافت کرده است.
آژانــس بین المللــی انــرژی گفــت، در مــاه مــه 
)خــرداد(، درآمدهــای نفتــی روســیه افزایــش یافتــه 
اســت. زیرا قیمت های جهانی باالتر و صادرات ثابت 

نفت خام بیشتر از این تخفیف ها بوده است.
خریدهــای هند برای ماه ها در رادار واشــنگتن 
بــوده اســت، بطوریکــه یــک مقــام آمریکایــی در ماه 
مــارس هشــدار داد کــه در صــورت خریــد نفــت بــه 
میــزان قابــل توجهــی فراتــر از ســال های گذشــته، 
ممکــن اســت در معــرض "خطــر بــزرگ" تحریم هــای 

تشدید شده قرار گیرد.
خطردستکاریدرسقفقیمت

عاوه بر سقف قیمت، ایاالت متحده همچنین 

ممکــن اســت تحریم هایــی را بــرای نهادهایــی کــه به 
محموله هــای روســیه خدمــات بیمــه یا خدمــات ارائه 
مــی دهنــد، در صورتــی که معامــات از قیمت تعیین 

شده در هر بشکه فراتر رود، در نظر بگیرد.
امــا اجــرای چنیــن اقداماتی مســتلزم زمــان و منابع 

است.
پــاول مولچانــوف، مدیــر عامــل بانــک ســرمایه 
گذاری ریموند جیمز در هیوســتون، گفت: "فکر نمی 
کنــم ایــن واقــع بینانه باشــد. نفت یک بازار شــناور و 
رقابتــی اســت و هیــچ راه عملــی برای اعمــال هر نوع 

محدودیــت قیمتی به باال یا پایین وجود ندارد."
ریچــارد نفیــو، یکــی از مقامات ســابق تحریم ها 
در وزارت امــور خارجــه ایاالت متحــده در زمان باراک 
اوبامــا رئیس جمهــور ســابق و جو بایــدن، در مورد هر 
دو روش تردیــد دارد، به ویــژه در مــورد ســقف های 
قیمتی که قباً هرگز در مورد تولیدکننده ای به اندازه 

روسیه آزمایش نشده است.
نفیــو گفــت: "ســقف قیمــت بســیار در معــرض 
خطر دســتکاری اســت، و چگونه آن سیستم را تأیید 

می کنید؟"
در عوض، او معتقد اســت که واشــنگتن می تواند با 
بانک های سایر کشورهای مصرف کننده همکاری کند 

تــا درآمد روســیه از فــروش نفت را به حســاب هایی 
امانی بگذارند. از این پول روسیه فقط می تواند برای 

کاالها و خدمات مورد تایید استفاده کند.
اما قیمت باالی سوخت و تورمی که به افزایش 
آن کمــک می کنــد، بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات ۸ 
نوامبــر )آبــان(، بــرای بایــدن و دموکرات هــای دیگــر 

آسیب پذیر است.
نظرســنجی راسموســن در ماه گذشــته نشان داد که 
۸۳ درصــد از رای دهنــدگان احتمالــی ایــاالت متحده 
معتقدند که تورم موضوع مهمی در انتخابات خواهد 
بــود کــه در آن جمهــوری خواهــان امیدوارنــد اکثریت 

را در یک یا هر دو مجلس کنگره به دست آورند.
قیمت های باالی ســوخت می تواند اشــتها برای 

اقــدام تهاجمی در اروپا را نیز کاهش دهد.
ســوخت،  هزینه هــای  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
گــروه  یــک  کــه   ClearView Energy Partners
بــه  یادداشــتی  در  اســت،  غیرحزبــی  تحقیقاتــی 
فراآتانتیــک  متحــدان  اینکــه  "در  گفــت:  مشــتریان 
اراده سیاســی کافــی بــرای انســجام فــوری در مــورد 
تحریم های »ثانویه« بر صادرات نفت روسیه داشته 

باشند، تردید وجود دارد." 
منبع:رویترز

همزمانباقیمتهایبیسابقهنفت،بایدنبرایتشدیدتحریمهایروسیهتحتفشاراست
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افزایش ۳ هزار میلیاردی 
سرمایه بانک شهر از محل 

درآمد شهرداری ها
رئیــس کل بانــک مرکزی خبرداد برای افزایش ســرمایه 
بانک شــهر، شــهرداری ها متعهد شدند ۳ هزار میلیارد 

بانــک  ایــن  بــه  تومــان 
پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزار 
ی مهر، رئیس کل بانک 
مرکزی پس از نشســت 
بــا کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: مطالبات 
دولــت  از  شــهرداری ها 
بایــد به نحــوی پرداخت 

شود که بتوانند بدهی ها را با بانک شهر تسویه کنند.
بــر اســاس گزارشــی کــه آقــای صالــح آبــادی داده 
برخی از مقررات برای تســهیل فعالیت شــهرداری ها در 
نظام بانکی کشــور باید در شــورای پول و اعتبار بررسی 

شود.
به عالوه برنامه ریزی شده تا شهرداری ها با بانک 

شهر برای نقد شدن دارایی ها تعامل کنند.

بیمه “ما” برای صندوق های 
اجاره ای بانک ملت

شــرکت ســهامی بیمــه “مــا” بــرای اولین بار در کشــور، 
پــس از طراحــی و اخــذ مجــوز از بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، 
صندوق های اجاره ای بانک ملت را بیمه کرد. صندوق 
اجــاره ای بانــک ملــت یــک جــای مناســب و امــن بــرای 

نگهداری اموال شخصی 
با ارزش نظیر طال، ارز، 
بهــادار  اوراق  اســناد، 
و مــدارک اســت کــه به 
از  بعضــی  مشــتریان 
شــعب بانــک ملــت در 
ارائــه  کشــور،  سراســر 

می شود.
روابــط  گــزارش  بــه 

عمومــی بیمــه مــا، نظــری مدیــر بیمه های مهندســی این 
شــرکت بیمه بــا اعالم خبرفوق افــزود: صندوق اجاره ای 
یکی از ســرویس های جانبی بانک ها به مشــتریان جهت 
تأمیــن نیازهــای امنیتــی بــرای محافظــت از دارایی هــای 
بــاارزش آن هاســت. بیمه نامــه صندوق های اجاره ای در 
چارچــوب اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و پس از 
دوسال فروش آزمایشی و موفق در بانک ملت به عنوان 
بانــک پیشــتاز در ارائــه خدمــات برتــر و نویــن بانکداری، 
اکنون مســیر های پیشرفت در بازار داخلی صنعت بیمه 
را طــی کــرده و در حــال اخذ مجوز صدور ایــن بیمه نامه 

برای کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری است.

اسامی برندگان جشنواره 
نوبهار زندگی بیمه پارسیان 

اعالم شد
برندگان خوش  حساب بیمه  های زندگی بیمه پارسیان 
نماینــدگان  و همچنیــن  زندگــی  نوبهــار  در جشــنواره 

برتــر فــروش بیمه  هــای 
جشــنواره  در  زندگــی 
ایــن  فــروش  ســتارگان 

شرکت معرفی شدند.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
مراســم  برگــزاری  طــی 
برتریــن از  تجلیــل 
 هــای فــروش بیمه  هــای 
حضــور  بــا  کــه  زندگــی 

مدیــران ارشــد و جمعــی از سرپرســتان، روســای شــعب 
و نماینــدگان برگــزار شــد، از نماینــدگان برتــر جشــنواره 
ســتارگان فروش بیمه های زندگی که براســاس شــرایط 
اعالم شــده جشــنواره موفق به کســب امتیاز الزم شده 

بودند با اهدای جوایز نفیسی تقدیر به عمل آمد.
بــرای  کشــی  قرعــه   مراســم،  ایــن  در  همچنیــن 
انتخــاب بیمه گــزاران خــوش حســاب بیمه  هــای زندگی 
در جشــنواره نوبهــار انجــام و برنــدگان ایــن جشــنواره 

معرفی شدند.
جشــنواره  ایــن  در  قبلــی،  رســانی  اطــالع  طبــق 
بیمــه گــزاران بیمه عمر و ســرمایه گذاری پارســیان که 
اقســاط خــود را از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا فروردین ماه 
۱۴۰۱ بــه صــورت کامل پرداخت نموده و دارای اقســاط 
معــوق نبودنــد در پنــج گروه زریــن، ســیمین، برنزین، 
بلوریــن و نخســتین براســاس امتیــازات کســب شــده 
قرار گرفتند و با انجام قرعه کشــی، جوایز نفیســی به 

برندگان اهدا گردید.
توضیح اینکه جوایز نقدی به صورت اندوخته بیمه 
 نامه  هــای برنــدگان قرعــه  کشــی، در حســاب بیمــه نامه 

عمر و سرمایه  گذاری ایشان منظور خواهد شد.

کوتاه از بانک و بیمه

نخستین شرکت سهامی عام 
تعاونی در بازار اول فرابورس

در جلســه مشــترک بــا تعاون گران که بــا حضور رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس برگزار شــد، فعالیت بیمه 
تعاون به عنوان نخســتین شــرکت سهامی عام تعاونی 
کــه بــا ۴ هــزار ســهامدار در بازار اول فرابــورس حضور 

دارد مورد گفتگو قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی، محمدرضا پورابراهیمی، 
کمیســیون  رئیــس 
مجلــس،  اقتصــادی 
بــا  در جلســه مشــترک 
تعاون گــران کــه در اتاق 
تعاون ایران برگزار شــد 
بــا بیــان اینکــه در حــال 
شــرکت   ۲۳۰ حاضــر 
تعاونــی  دانش بنیــان 
گفــت:   دارنــد  فعالیــت 
بخــش تعــاون باید بــا رویکــرد دانش بنیان توســعه پیدا 
کنــد در حالــی کــه برخــی تصــور می کننــد اگر نــام واحد 
اقتصــادی را تعــاون بگذاریــم مشــکل حــل می شــود، اما 
مبنای ما تولید کاال و خدمت به روش تعاونی و افزایش 

سهم در اقتصاد ملی است.
مظلومــی،  یونــس  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
مدیرعامل بیمه تعاون گفت:  ما اولین شــرکت ســهامی 
عام تعاونی هستیم که در بازار اول فرابورس با ۴ هزار 

سهامدار حضور داریم.
وی ادامــه داد:  توانگــری مالــی بیمــه تعــاون کــه از 
اصلی ترین شــاخص ها اســت در ســطح یک و به اندازه 

۱۳۷ درصد قرار دارد.
مدیرعامل بیمه تعاون همچنین مطرح کرد: اعالم 
شــده بــود کــه ۲۰ درصــد از خودروهای ایــران خودرو به 
بیمه تعاون معرفی می شــوند که بر خالف رویه تعیین 
شــده مبنی بر ورود شــرکت دولتی بیمه در مواردی که 
امــکان ورود بخــش خصوصــی وجــود نــدارد، ایــن مهــم 
محقق نشــده و هم اکنون شــاهد روند انحصارگرایی در 

این زمینه هستیم.

رضایتمندی مشتریان ، خط 
قرمز بیمه سرمد

کانــون  نماینــدگان  بــا  دیــدار  در  رشــنوادی  یعقــوب 
بازنشســتگان بانــک صــادرات ایــران، خــط قرمــز مــا در 
بیمه ســرمد را رضایتمندی مشــتریان دانســت که باید 
در باالتریــن ســطح باشــد آنــرا شــرط تضمیــن موفقیت 

این شرکت دانست.
الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
یعقــوب  نشســت 
از  جمعــی  و  رشــنوادی 
شــرکت  ایــن  مدیــران 
کانــون  نماینــدگان  بــا 
بانــک  بازنشســتگان 
بــه  ایــران  صــادرات 
ســطح  ارتقــای  منظــور 

خدمت رسانی به بازنشستگان بانک برگزار شد.
یعقــوب رشــنوادی که از ابتدای ســال ۱۴۰۱ ارتقای 
ســطح خدمت رســانی و افزایــش رضایتمندی مشــتریان 
ســرمد را بــه طــور ویــژه دنبال می کند، این بار به ســراغ 
بازنشســتگان بانــک صــادرات ایران رفت تا در نشســتی 
صمیمــی میزبان آنان باشــد و راهکارهای ارتقای ســطح 

خدمات سرمد به این بیمه گذاران را بررسی کند. 
مدیرعامل بیمه ســرمد در این نشســت با تاکید بر 
خدمت رســانی مناســب به بازنشســتگان بانک صادرات 
ایــران، گفــت: هــدف اصلــی بیمه ســرمد، ارائــه خدمات 
و افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان اســت کــه البتــه در 
رسیدن به این هدف، چالش های نیز داشته ایم که باید 

آنها را شناسایی و رفع کنیم.

پرداخت ۲۲ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت به واحدهای 

دام و طیور
عضــو هیئــت مدیــره بانــک کشــاورزی گفــت: تاکنــون 
۱۸ هــزار و ۳۸۱ فقــره بــه میــزان ۲۲ هــزار میلیــارد و 
۲۸۰ میلیــون ریــال تســهیالت بــرای طــرح مردمی یازی 
یارانه هــا و ســرمایه در گــردش واحدهــای دام و طیــور 

پرداخت شده است.
بهبهانــی  فریــدون 
مدیــره  هیئــت  عضــو 
در  کشــاورزی  بانــک 
گفتگــو با خبرنگار ایبنا، 
تســهیالت  درخصــوص 
اعطایی بانک کشاورزی 
در قالــب دامــدار کارت 
بیــان کرد: بعد از اجرای 
طــرح مردمی ســازی یارانه هــا و حــذف ارز ترجیحی برای 
تامین نهاده ها، مقرر شــد که از طریق بانک کشــاورزی 
قریــب بــه ۲۰۰ هــزار میلیــارد ریــال منابــع یارانــه دار به 

دامداران و مرغداران تخصیص داده شود.
وی عمــده تریــن اهــداف ایــن طــرح را ســهولت در 
تامیــن نهاده هــای دامــی و جلوگیــری از انحــراف منابــع 
مالــی بانــک برشــمرد و گفــت: دامــدار کارت، یــک کارت 
اعتبــاری اســت کــه از هر دســتگاه پوزی قابل برداشــت 
نیســت و تســهیالت گیرندگان تنها می توانند این مبالغ 
را از طریــق پوزهــای کــه در اختیــار توزیــع کننده هــای 
نهاده های کشــاورزی که معرفی شــدند، این مبالغ را به 
منظــور خریــد نهاده هــا، برداشــت کنند بنابرایــن به این 

صورت از انحراف منابع جلوگیری می شود.
بهبهانــی بــا بیان اینکه تســهیالت پرداختی به دو بخش 
تقســیم می شــود، افزود: دامداران کوچک روســتایی و 
عشــایری مــی تواننــد در قالــب دامدار کارت و تا ســقف 
۲۰۰ میلیــون تومــان و واحدهــای بــزرگ تــر مــی تواننــد 
بیشتر از این میزان، تسهیالت دریافت کنند و از طریق 

سامانه بازارگاه، نهاده مورد نیاز را خریداری کنند.

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:

صحبــت   NFT مــورد  در  کــه  وقتــی  امــروزه 
بــه میــان می آیــد، آنچــه در ذهــن مــا تداعــی 
کــه  اســت  دیجیتالــی  نقاشــی های  می شــود 
توســط آرتیســت های جوان تهیه و به فروش 
پــس ماجــرا چیــز دیگــری  امــا در  می رســند 

است! 
به گزارش معصومه موســوی از فینوپیا، 
را  اینترنــت  دنیــای  اخیــر  ســالهای  در   NFT
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، امــا آیــا NFTها 
فقــط مخصــوص کاالهــا و خدمــات دیجیتــال 
هســتند؟ خیــر!  به راحتی می تــوان NFT را به 

کاالهای فیزیکی هم گسترش داد. 

 NFT پشت پرده
NFT یــک اســتاندارد اتریــوم اســت کــه 
در ســال ۲۰۱8 براســاس کدی که دیترشرلی، 
بنیانگــذار یــک محصول کلکســیونی دیجیتال 
ایــن  بعــد،  بــه  زمــان  آن  از  و  شــد  منتشــر 
توکن هــای غیرمثلــی تــا صدهــا هــزار دالر بــه 
فــروش می رســند. هرچنــد کــه ایــن قیمت ها 
می توانــد حاصل حباب مالی بازارهای ارزهای 
دیجیتــال باشــد اما روش بســیار خوبــی برای 
کســب درآمــد از هنــر، بــرای همــه هنرمندان 
ایــران و جهــان اســت. بــه نظــر میرســد کــه 
و  NFT هــا  بــازار  آینــده  ســال   ۴ تــا  NFT هــا 
OpenSea  را تحت سلطه در می آورند )البته 

اگر تا به حال این اتفاق نیفتاده باشد!(
ویلیــام انتریکــن، یکــی از رهبــران حــوزه 
ارزهــای دیجیتال در مصاحبه ای گفته اســت: 
»در حــال حاضــر، همــه چیــز ماننــد صحبــت 
در مــورد دالر و کویــن بیــس و پــول و تجــارت 
اســت« و این یعنی اینکه هنوز تصور درســت 
ارزهــای  بــازار  و   NFT مــورد  در  عمیقــی  و 
دیجیتال وجود ندارد همانطور که در سالهای 
گذشــته پــرواز بــرای انســان غیرقابــل توقــع و 

تصور بود.

بازارهای NFT و خریداران آن
بازارهــای NFT نیز صرفاً فروشــگاه هایی 
بــرای خریــد و فــروش هنر دیجیتال نیســتند، 
و  بــه جامعــه هنرمنــدان  را  بلکــه دریچــه ا ی 

مجموعه داران می گشایند.
امــروزه NFT میزبــان هــر نــوع هنــری از 
نقاشــی تا موسیقی، عکاســی و مجموعه های 
ورزشــی اســت. حتمــا اطــالع داریــد کــه جــک 
دروســی )یکــی از بنیانگــذاران توییتــر( اولیــن 
توییــت خــود را بــه قیمــت ۲.9 میلیــون دالر 
فروخــت! بنابرایــن می تــوان نتیجه گرفت که 
تمــام کاالهایــی کــه در دنیــای فیزیکــی قابــل 
 NFT معامله هستند و بیشتر از آن، در بازار
نیــز قابــل معاملــه اســت و البته ایــن معامله 
کاال  کــه  چــرا  بــود  خواهــد  جذاب تــر  بســیار 
تماماً به نام شــما خواهد بود و شــما مالکیت 
انحصاری یک اثر را در اختیار خواهید داشت.
فنــاوری بالک چین و NFT به هنرمندان 
و ســازندگان محتــوا فرصتــی منحصــر بــه فرد 
برای کسب درآمد از کاالهایشان می دهد. به 
عنوان مثال، هنرمندان دیگر مجبور نیســتند 
برای فروش آثار خود به گالری ها یا خانه های 
عــوض، هنرمنــدان  کننــد. در  اعتمــاد  حــراج 
می تواننــد آن را مســتقیماً به عنــوان NFT بــه 
مصرف کننــده بفروشــند، کــه بــه آنهــا اجــازه 

می دهد سود بیشتری را حفظ کنند.
 NFT یکــی دیگــر از جذابیت هــای بــازار
قابلیت ایجاد کلکســیون است! همانگونه که 
در دنیــای واقعــی بســیار کســانی هســتند که 
عالقه منــد به جمــع آوری تمبرهای کشــورهای 
کشــورهای  اســکناس های  یــا  و  متفاوت انــد 
مختلــف در دوره هــای مختلــف را جمــع آوری 
می کنند؛ در دنیای دیجیتال نیز عالقه مندانی 

وجود دارد که اثرهای مختلفی را صرفا جهت 
جمع آوری کلکسیون خریداری می کنند. 

 خریدوفروش های جالب
NFT در بازار

 NFT بــا  درآمــد  کســب  راه  تنهــا  هنــر 
 Taco و Charmin نیســت. برندهایــی ماننــد
خیریــه  امــور  بــرای   NFT وســیله  بــه   Bell
 GIF نیــز یــک Nyan Cat .جمــع آوری کرده انــد
متعلــق بــه دوران ۲۰۱۱ از یــک گربــه بــا بدنــه 
پــاپ تــارت، در ماه فوریه به قیمت نزدیک به 
6۰۰ هزار دالر فروخت. حتی افراد مشــهوری 
مانند اســنوپ داگ و لیندسی لوهان در حال 
آثــار  اســتفاده از NFT هســتند و خاطــرات، 
هنــری و لحظــات منحصربه فردی را به عنوان 
ایــن  NFT  منتشــر می کننــد. بازی هــا نیــز از 
غافلــه عقــب نمانــده و در بــازار NFT پیشــرو 

هستند.
هــواداری  توکن هــای  نیــز   Chiliz
را  اتلتیکومادریــد  و  یوونتــوس  باشــگاه های 
بــه فــروش گذاشــته اســت. بازی هایــی مثــل 
پایــه  بــر   Decentraland و   CryptoKitties

NFT طراحی شده است.

NFT امنیت
شما با قراردادن اثر خود در یک حراجی 
موجــب رمزنــگاری اثــر خــود خواهیــد شــد و 
 ۷۲۱-ERC امنیــت ایــن رمزنگاری با تکنولــوژی
انجــام می شــود کــه در ســال ۲۰۲۱ اســتفاده 
از بالکچیــن Bp-۷۲۱ هــم بــرای امنیــت ایــن 
توکن ها در کشــور چین انجام شد. تکنولوژی 
بالکچیــن همــان تکنولــوژی اســت کــه امنیت 
رمزارزهایــی مثل اتریــوم، تتریوم و بیت کوین 
را تامیــن می کنــد. پــس شــفافیت کار بســیار 

باالســت و عمال اثر شــما سند دار خواهد شد 
و اگر در آینده اثر شما بارها به خریدوفروش 
رســید و دســت به دســت شــد، همه اطالعات 
راجــع بــه خالــق اثــر از ابتــدا تــا حــال بــه ثبت 
می رســد و حتــی ایــن امــکان هــم وجــود دارد 
کــه هنــگام فــروش درصدی مشــخص کنید و 
بــا هربــار بــه فــروش رســیدن اثرتــان از مبلــغ 
فروخته شده سودی حاصل شود؛ اتفاقی که 

در دنیای واقعی قابل اجرا نیست!

NFT هنر ایرانی و
 NFT لفظــی  تحــت  تعریــف  برخــالف 
کــه بــه معنــای ارزش متفــاوت کاالهــا از نگاه 
انســان های متفــاوت اســت، NFT مــی توانــد 
روش بســیار خوبــی بــرای به فروش رســاندن 

مصادیق هنر ایرانی به بازار جهانی باشد.
تصــور کنیــد فرشــی ایرانــی کــه قدمــت 
چندیــن ســاله دارد در خــارج از کشــور و بــه 
بــه فــرش ایرانــی چــه  چشــم عالقــه منــدان 
ارزشــی دارد؟ بــا توجــه بــه اینکه ایــران تحت 
تحریم کشــورهای بیگانه است چنانچه مالک 
فــرش قصــد فــروش داشــته باشــد هزینه آن 
چطــور بــه کشــور وارد شــود؟ اینجاســت کــه 
NFT بــه کمــک هنرایرانــی می آیــد و میتــوان 
به راحتــی با NFT کردن آن تخته فرش درآمد 
کســب کرد. البته این ماجرا جنبه دیگری هم 
دارد و آن هــم فــروش عکــس آن کاالســت. 
تصور کنید که کاالهای با ارزشی که در موزه 
نگهداری می شوند و یا جزو آثار ملی هستند 
)کاالهایی که به شکل فیزیکی قابلیت خرید 
و فــروش ندارنــد( چقــدر بــرای بــازار NFT و 

خریداران آن جذاب است؟
اینگونه که به نظر میرســد به زودی زود 
جامعــه ایرانــی و جهانــی شــاهد تحوالتــی بی 

نظیر در بازار NFT  خواهد بود. 

۳ اقــدام مهــم بانــک مرکــزی موجــب شــده 
تــا ترمــز گرانــی افسارگســیخته در بــازار ارز 
کشــیده شــود و بنظــر مــی رســد در روزهــای 
آینده باید شــاهد برنامه های جدی این بانک 

در بازار طال و سکه نیز باشیم.
طــی  تســنیم،   خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
تشــدید  بــا  همزمــان  و  گذشــته  هفته هــای 
نوســانات ارزی در بــازار ارز، اختیــارات بانــک 
مرکزی با مجوز ســران قوا برای مدیریت بازار 
ارز افزایــش یافــت و ایــن بانــک توانســت بــا 
انجام اقداماتی بدون ارزپاشــی باعث کاهش 

التهابات ارزی شود.
در گام نخســت بانــک مرکــزی بــا ابــالغ 
ارز  فــروش  و  خریــد  مجــوز  بخشــنامه ای، 
صادرکننــدگان بــه نــرخ توافقــی در صرافی ها 
را صــادر کــرد و همیــن اقــدام توانســت طــی 
مــدت کوتاهــی )دو ســه روز نخســت اجــرای 
ایــن طــرح( قیمــت دالر را در بازار آزاد ۲ هزار 

تومان کاهش دهد.
البتــه طــی روزهــای بعــد بانــک مرکــزی 
ایــن بخشــنامه را تکمیــل کــرد و مجــوز خریــد 
ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط 
صرافی هــا صادرکــرد؛  آنطــور که فعــاالن بازار 
ارز می گویند، با این بخشنامه بانک مرکزی، 
عالوه بر ارز صادرات، ارزهای خانگی نیز وارد 
بازار شده و همین امر موجب تعادل در بازار 

ارز شده است.
اقــدام مهم دیگر برای مدیریت بازار ارز، 
مجوزی است که از امروز ابالغ و اجرایی شده 
اســت؛ بــا ایــن مجوز عمــالً عرضــه ارز در بازار 
بیشــتر از قبل خواهد شد؛ چراکه طبق اعالم 
بازار متشــکل ارزی،  فروش ارز صادرکنندگان 
بــه صرافی ها با نمادهــای معامالتی جدید در 

بازار متشکل ارزی راه اندازی شده است.
بــازار متشــکل  اطالعیــه  از  در بخشــی 
بــه اطــالع کارگــزاران  ارزی آمــده اســت: » 
محترم می رســاند، به منظور تســهیل فروش 
ارز صادرکنندگان، نمادهای معامالتی جدید 
دالر و یــورو تحــت عنــوان دالر صادراتــی و 
یــورو صادراتــی از امروز به صورت آزمایشــی 
در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی خواهد 

گردید.«

تاثیرمجوز جدید بانک مرکزی 
در معامالت صرافی ها 

طبــق قوانیــن مربــوط به خریــد و فروش 
ارز در صرافی هــا، صراف هــا ســه روز بعــد از 
خریــد ارز، می توانســتند ارز خریــداری شــده 
را بفروشــند و بیش از آن نمی توانســتند ارز 
را نگــه دارنــد، برهمیــن اســاس نیــز صراف ها 
محــدودی  تعــداد  خودشــان،  نیــاز  براســاس 
ارز مــی خریدنــد کــه بتواننــد طــی ســه روز 
بفروشــند؛ امــا بــا مجــوز جدیــد بانــک مرکزی 
بــازار متشــکل  در  فعــال شــدن معامــالت  و 
ارزی، عمــق معامــالت افزایــش خواهــد یافت 
بــا  متشــکل  بــازار  عضــو  چراکــه صراف هــای 
اســتفاده از زیرســاخت ایــن بــازار مــی تواننــد 
ارز صادرکننــدگان را خریــداری کــرده و غیــر 
از اینکــه ارزهــای خریداری شــده را می توانند 
روی کانتــر خودشــان بفروشــند ایــن امکان را 
هــم دارنــد کــه ارزهــا را بــه ســایر صرافی هــا، 
نیــز  ارزی  بــازار متشــکل  بانک هــا و فعــاالن 

بفروشند. 
ایــن اقــدام باعــث می شــود تــا صراف ها 
خریــداری  صادرکننــدگان  از  را  بیشــتری  ارز 
کننــد کــه در ایــن حالــت هــم روند رفــع تعهد 
ارزی صادرکننــدگان ســرعت مــی گیــرد و هــم 
صــراف ارز بیشــتری را بــرای فــروش به ســایر 
متقاضیان در اختیار دارد. طبق اعالم فعاالن 

بــازار، ایــن مجــوز مــی توانــد به حجــم و عمق 
معامالت کمک بسیاری کند ضمن اینکه نرخ 
واقعــی ارز نیــز کشــف مــی شــود و عرضــه و 

تقاضا نیز شفاف تر خواهد شد.
عضــو  کــه  صراف هایــی  بنابرایــن 
از  اســتفاده  بــا  هســتند  متشــکل  بــازار 
ارزهــای  می تواننــد  بــازار  زیرســاخت  همــان 
صادرکننــدگان را خریــداری کــرده و دوباره به 
سایر متقاضیان بفروشند. البته این سیاست 
در کنــار خریــد و فــروش ارز صادراتــی خــارج 
بــا  تداخلــی  و  اســت  ارزی  بــازار متشــکل  از 

بخشنامه های قبلی ایجاد نمی کند. 
در  ارز  رســمی  نــرخ  حاضــر  حــال  در 
ســایت بــازار متشــکل ارزی منتشــر می شــود 
و هموطنــان می تواننــد ارز مــورد نیاز خود که 
در ســرفصل های ارزی بــرای مــواردی همچون 
مسافرت، ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری 
را براســاس ضوابــط تعییــن شــده بــرای ایــن 
مصارف از این بازار با نرخ های رســمی تأمین 

کنند.
برنامه های بانک مرکزی برای 
مهار التهابات ارزی و طالیی

 همزمــان بــا کاهــش قیمت هــا در بــازار 

ارز، برخــی از کانال های تلگرامی ســعی دارند 
ارز همچنــان  بــرای  بــاال  بــا درج قیمت هــای 
ولــی  دهنــد  نشــان  ملتهــب  را  بــازار  فضــای 
کســب اطالع خبرنگار تســنیم از فعاالن بازار 
و صرافی هــا بیانگــر آن اســت کــه هــم اکنــون 
عرضــه و تقاضــا در بــازار بــه تعــادل رســیده و 

دیگر خبری از فضای متشنج ارزی نیست.
ضمــن اینکه ارز توافقی در صرافی ها در 
کانــال ۲9 هــزار تومان قرار دارد و ارز در بازار 
آزاد نیز با قیمت های درج شده در کانال های 

تلگرامی تفاوت فاحش دارد.
بانــک  صــادرات  اداره  معــاون  المعــی 
مرکــزی نیــز بــا تأکیــد براینکه نــرخ موجود در 
شــبکه صرافی هــا براســاس توافــق و رقابــت 
شــبکه  ایــن  در  گفــت:  می شــود،  حاصــل 
بســتر  اســکناس  انتقــال  و  نقــل  هزینــه ای 
مناســبی برای رقابت میــان صرافی ها و صادر 
کننــدگان ایجــاد کــرده اســت لــذا تفــاوت نرخ 
جزئــی موجــود در شــبکه های صرافــی رســمی 

ناشی از همین امر است.
در  کــه  نرخ هایــی  المعــی،  گفتــه  بــه 
شــبکه های اجتماعی منتشر می شود به هیچ 
وجــه مــورد تأیید بانک مرکزی نیســت و افراد 
ســود جــو تــالش می کنند تا با جو ســازی نرخ 
کاذب ایجــاد کننــد لــذا ایــن نرخ هــا بــه هیــچ 
بلکــه  نیســت  مــورد معاملــه  نرخ هــای  وجــه 
نرخ هــای مورد معامله نرخ هایی اســت که در 
شبکه های رسمی صرافی ها مردم به انها هم 

اسکناس خود را عرضه می کنند.
گفتنی اســت، کنتــرل نقدینگی با ایجاد 
از  نقدینگــی  انتقــال  و  نقــل  در  محدودیــت 
بانکــی، مســدود ســازی  طریــق ســامانه های 
و  ارز  بــازار  مجــاز  غیــر  فعــاالن  حســاب های 
ممنوعیت معامالت فردایی ارز و طال از دیگر 
اقدامــات بانــک مرکزی برای متعادل ســاختن 

بازار است.
اقدامــات  بــه نظــر مــی رســد مجموعــه 
بانــک مرکزی تاکنون نقش موثری در کاهش 
التهابــات بــازار ارز داشــته اســت و البتــه بــه 
گفتــه فعــاالن بــازار از آنجا کــه معامالت بازار 
طال نیز نقش مهمی در سیگنال دهی به بازار 
ارز دارد، بانک مرکزی بایســتی سیاستگذاری 
الزم در خصــوص ایــن بــازار را نیــز در دســتور 
کار قــرارد دهــد تــا از جــوالن ســفته بــازان و 

نوسانگیران جلوگیری کند.

رییس ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد: سهام 
خودروســازی  شــرکت  دو  در  دولــت  باقیمانــده 
ســایپا و ایــران خــودرو بســیار ارزنــده و طالیــی 
اســت و قطعــاً برای واگــذاری آن به صورت بلوکی 
بایــد ارزش مدیریتی این ســهام نیز ارزش گذاری 

و لحاظ شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه )سنا(، 
حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی 
در نامــه ای بــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در 

خصوص عرضه ســهام دولت در شرکت های ایران 
خــودرو و ســایپا اعــالم کــرد: طبــق دســتور رییس 
جمهــوری در خصــوص ضــرورت عرضــه مجمــوع 
ســهام متعلق به دولت در ۲ شــرکت ایران خودرو 
)ســهامی عــام( و ســایپا )ســهامی عــام( بــه اطــالع 
اردیبهشــت   ۵ اســتناد مصوبــه  بــه  کــه  می رســد 
ترتیــب معــادل ۵.۷۲  بــه  واگــذاری  ۱۴۰۱ هیــات 
درصد و۱۷.۳۱از ســهام متعلق به دولت )ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران( در شرکت های 

ایران خودرو )ســهامی عام( و سایپا )سهامی عام( 
در فهرســت شــرکت های مشــمول واگــذاری ســال 

۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
ســهام  اســت:  آمــده  نامــه  ایــن  ادامــه  در 
باقیمانــده دولت در این دو شــرکت بســیار ارزنده 
و طالیــی اســت و بــه طــور قطــع، بــرای واگــذاری 
ایــن  ارزش مدیریتــی  بایــد  بلوکــی  به صــورت  آن 
ســهام نیــز ارزش گــذاری و لحاظ شــود کــه مطابق 
برآوردهــای اولیــه با محاســبه اضافه ارزش بلوکی 

ایــن بلوک هــا بســیار  ســهام دولــت قیمــت پایــه 
بیشتر از قیمت های فعلی روی تابلو خواهد بود.

قربــان زاده در بخــش دیگــر ایــن نامــه گفته 
اســت: از ســوی دیگــر فــروش ســهام تودلــی ایــن 
شــرکت ها اخیراً در دســتور کار وزارت صمت قرار 
گرفته است؛ این در حالی است که می توان سهام 
باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت ها را با 
هــم به صورت بلوک واحــد عرضه کرد که ارزندگی 

آن هم حفظ شود.

 »طالیی و ارزنده«
توصیف خصوصی سازی از بلوک دولتی خودرو و سایپا 

خرید و فروش کاالهای فیزیکی با NFT رویا یا واقعیت؟

گام های سه گانه مهم بانک مرکزی برای 
مدیریت بازار ارز
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کاهش ۹۰ درصدی حوادث 
در شرکت فوالد خوزستان

 ۹۰ کاهــش  از  خوزســتان  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
درصدی حوادث در این شــرکت خبر داد و بر ســرلوحه 
قرار دادن حفظ سالمت کارگران و کارکنان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان ، 
امین ابراهیمی با اشــاره به کاهش ۹۰ درصدی حوادث 
شــدید در شــرکت فوالد خوزســتان بر ســامت و ایمنی 
کارگــران و کارکنــان شــرکت تاکیــد کرد و آن را ســرلوحه 

کار و مدیریت شرکت دانست.
او با تاکید بر اینکه ســامت کارگران و کارکنان ما 
بــر تولید و فروش و ســود اولویــت دارد، افزود: علیرغم 
ســخت گیری های  خوزســتان  فــوالد  شــرکت  در  اینکــه 
ایمنی باعث افزایش هزینه ها و طوالنی شــدن پروژه ها 
مــی شــود، امــا ما این جدیــت در ایمنــی را پذیرفته ایم و 
هزینه آن را هم می پردازیم تا ارزش و پاداش مهم تری 
دریافــت کنیــم کــه همــان ســامت و نشــاط کارگــران و 

کارکنان تاشگر است.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه کل حوادث شــرکت در ســال جــاری ۶۷ درصد در 
مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته 
اســت، از کاهــش حــدود ۹۰ درصــدی حــوادث شــدید و 

خیلی شدید خبر داد.
شــدید  حــوادث  کاهــش  داد:  ادامــه  ابراهیمــی 
در حــوزه پیمانــکاران نیــز ۸۰ درصــد بــوده کــه نشــان از 
اثرگذاری فرهنگ ایمنی و سامت در تمامی بخش های 

فوالد خوزستان دارد.
او در پایــان گفــت: همچنیــن با تــاش مدیران رده 
باال و میانی شــرکت و نظارت دقیق و به موقع مدیریت 
ایمنــی شــرکت فــوالد خوزســتان در ســال جــاری صرفــا 
شــاهد یک حادثه شــدید بوده ایم در حالی که در مدت 
مشــابه ســال گذشــته این حوادث، 4 مورد بود. شــایان 
ذکر است، ضریب تکرار حادثه که بیانگر تعداد حوادثی 
اســت که منجر به از دســت رفتن زمان کاری در تعداد 
معیــن ســاعت کاری در محــدوده زمــان خاص می شــود 
در شــرکت فــوالد خوزســتان در اردیبهشــت ســال ۱4۰۱ 
بــه ۰/۷5 درصــد رســید در حالــی کــه در ســال گذشــته 

۷۶/۲ درصد بود.

تامین مالی فوالد سفیددشت 
با هدف تسریع در روند 

راه اندازی واحد فوالدسازی
 مدیــر مجتمــع فــوالد سفیددشــت اعــالم کــرد: صورت 
مبارکــه  و  ایمیــدرو  نماینــدگان  حضــور  بــا  جلســه ای 
)سهامداران( در حال تنظیم است تا با تسریع در روند 
تامیــن مالــی احــداث واحــد فوالدســازی سفیددشــت، 
امســال دوم  نیمــه  در  طــرح  افتتــاح  بــرای   شــرایط 

فراهم شود.
محمــود  ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ارباب زاده افزود: با تحقق این مهم، اجرای طرح توسط 

پیمانکاران واحد فوالدسازی سرعت می یابد.
او گفــت: اکنــون میــزان پیشــرفت فیزیکــی واحــد 

فوالدسازی ۹۱درصد است.
پیش بینی تولید 85 هزار تن آهن اسفنجی 

در خرداد
خصــوص  در  سفیددشــت  فــوالد  مجتمــع  مدیــر 
وضعیت تولید آهن اســفنجی در واحد احیای مســتقیم 
فــوالد سفیددشــت اظهــار کــرد: به رغــم محدودیت های 
برق رسانی در این منطقه، اما تولید محصول مطابق با 

برنامه در حال انجام است.
اربــاب زاده ادامــه داد: پیش بینی می شــود میزان 
تولید آهن اســفنجی در پایان خرداد جاری به ۸5 هزار 

تن برسد.

اخبـــــــــــــــــار

بســته  و  شــارژ  خریــد  بــا  می تواننــد،  کاربــران 
اینترنــت، پرداخــت انــواع قبــوض در اپلیکیشــن 
قرعه کشــی  بــدون  و  آنــی  نقــدی  هدیــه  اوانــو 

دریافت کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت همــراه 
کســب وکارهای هوشــمند، این روزها به واســطه 
افزایــش نیــاز جامعــه به اینترنــت و تلفن همراه، 
بخشــی از هزینه هــای روزمــره هر فــرد مروبط به 
خریــد بســته اینترنت، خرید شــارژ و یــا پرداخت 
قبض می شــود. در ســال های اخیر برای پرداخت 
ایــن هزینه هــای روزمــره راه هــای مختلفــی ایجاد 
شــده و روزبــه روز ایــن راه هــا افزایــش یافتــه و 
دسترســی کاربــران به درگاه هــای پرداخت هزینه 
اینترنــت، شــارژ تلفــن همراه و یــا پرداخت قبض 

راحت تر شده است.
ارائه خدمات به تمام اپراتورها

در ایــن میــان اپلیکیشــن اوانــو کــه خدمات 
بــه  هــواداری  و  فروشــگاهی  اپراتــوری،  مالــی، 
دارنــدگان ســیم کارت هــای همراه اول، ایرانســل 
و رایتــل ارائــه می کنــد، تــاش کــرده شــرایطی را 
فراهم کند تا کاربران در کوتاه ترین زمان ممکن 
و بــا مزیــت باالتــری نیازهــای روزمــره خــود را در 

حوزه های تحت پوشش خود برطرف کنند.
هدیه نقدی آنی با خرید بسته اینترنت

به طور مثال در زمینه خرید بسته اینترنت، 
کاربــران می تواننــد در اپلیکیشــن اوانو متناســب 
بــا بودجه و نیاز خود بســته مــورد نظر را انتخاب 
کننــد و عــاوه بر مشــاهده تنوع باالی بســته ها، 
با خرید بســته اینترنت بخشــی از مبلغ پرداخت 
شــده را تحــت عنــوان کــش بک به صــورت آنی و 

بدون قرعه کشی هدیه بگیرند. 
5 درصد شارژ بیشتر با هر خرید

همچنین در زمینه خرید شارژ، کاربران می 

تواننــد در اپلیکیشــن اوانــو برای ســیم کارت های 
شــارژ  رایتــل  و  ایرانســل  اول،  همــراه  اعتبــاری 
خریداری کنند. این سرویس دو ویژگی مهم برای 
کاربران به همراه دارد. ویژگی نخست مربوط به 
دارنــدگان ســیم کارت هــای اعتبــاری همــراه اول 
است که با هر بار خرید شارژ در اپلیکیشن اوانو 
5 درصــد شــارژ بیشــتر دریافت می کننــد. ویژگی 
دوم کــه مربــوط بــه تمام ســیم کارت ها می شــود 
موضوع کش بک اســت و کاربران با خرید اولین 
شــارژ بخشــی از مبلغ پرداخت شده با به صورت 
آنی و بدون قرعه کشــی بــه عنوان هدیه دریافت 

می کنند.
تسویه آنی قبوض همراه اول بالفاصله پس 

از پرداخت
کاربــران  نیــز  قبــض  پرداخــت  زمینــه  در 
می تواننــد با پرداخت انواع قبوض در اپلیکیشــن 
اوانــو از هدیــه نقــدی )کــش بــک( بافاصله پس 
از پرداخــت قبــض بهره منــد شــوند. عاوه بــر این 
یکی دیگر از ویژگی های این سرویس تسویه آنی 
قبوض ســیم کارت هــای دائمی همراه اول اســت 
کــه بافاصلــه پــس از پرداخــت، قبــض کاربــران 

تسویه می شود.
اپلیکیشــن  در  موجــود  خدمــات  مجمــوع 
اوانــو در راســتای رفــع نیازهــای روزمــره کاربــران، 
دسترســی بهتــر آن هــا به موارد مــورد نیاز و خلق 
تجربــه کاربــری مناســب اســت و روزبــه روز ایــن 
خدمــات در حــال توســعه اســت. بــه ایــن ترتیــب 
پرداخت قبض، خرید شارژ و بسته با اپلیکیشن 

اوانو مزایای باالیی برای کاربران به همراه دارد.

تفاهم نامــه ســرمایه گذاری مشــترک بیــن صندوق 
شــرکت  و  جمهــور  رییــس  شــکوفایی  و  نــوآوری 

سنگ آهن مرکزی ایران منعقد شد.
بــه گزارش مرکــز اطاع رســانی روابط عمومی 
شــرکت ســنگ آهن مرکزی، مدیرعامل این شرکت 
در مراســم انعقاد این قرارداد با اشــاره به پیشــینه 
5۰ ســاله شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایــران، ایــن 
شرکت را یکی از باسابقه ترین شرکت های صنعت 
معــدن در ایــران معرفــی کرد که محصــوالت آن نه 
تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور نیز به 

عنوان یک برند شناخته شده است.
صــورت  تاش هــای  بــه  حمیدیــان  مجتبــی 
گرفتــه در دوره مدیریــت جدیــد شــرکت، بــه تغییر 
ریل گــذاری در شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایــران 

در  ایــن شــرکت  متاســفانه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
مقایسه با دیگر بازیگران حوزه صنعت سنگ آهن 
و فوالد دچار یک جاماندگی محسوسی بوده است 
کــه البتــه اکنــون برای مــا این چالــش می تواند یک 
فرصت هم باشد تا همه ظرفیت ها را برای توسعه 
و پیشــرفت پــای کار بیاوریــم و در این زمینه ســهم 
جــدی بــرای اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری کشــور 
قایــل هســتیم؛ بــه ویــژه کــه در شــعار ســال نیز از 
ســوی رهبری انقاب تاکید ویژه ای در عرصه تولید 

و دانش بنیان صورت گرفته است.
بــرای  موجــود  ظرفیت هــای  بــه  ادامــه  در  او 
ســرمایه گذاری اشــاره کــرد و گفــت: در همین یکی 
دو هفتــه گذشــته چندیــن پــروژه از جملــه کارخانه 
آهــن اســفنجی در بافــق کلنــگ زده شــده اســت و 

مــا آمــاده هســتیم تــا در زمینــه فــرآوری از چند ده 
میلیــون تــن باطلــه و عناصــر نــادر خاکــی حداکثــر 

همکاری با بهره وری باال را داشته باشیم.
مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهن مرکــزی ایران 
تصریــح کــرد: تولیــد قطعــات مختلــف موردنیاز در 
احــداث  حــوزه معــدن، ماشــین آالت و تجهیــزات، 
شــهر  در  اشــتغال زایی  ایجــاد  و  نــوآوری  پردیــس 
و  معــدن  گردشــگری  بخــش  در  فعالیــت  بافــق، 
هوشمندسازی معادن از دیگر سرفصل هایی است 
که می توان در همکاری مشترک با صندوق نوآوری 
و شــکوفایی ریاســت جمهوری مورد بررسی و اقدام 

قرار داد.
آهــن  ســنگ  شــرکت  هیات مدیــره   عضــو 
مرکزی ایران هم در این جلســه با اشــاره به اینکه 
تــا 4 ســال آینــده بایــد حداقــل 5۰ هــزار میلیــارد 
تومــان در شــرکت ســنگ آهــن مرکزی ایــران- بافق 
ســرمایه گذاری شــود، خواســتار حمایــت صنــدوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای تاسیس 
صندوق ســرمایه گذاری شــرکتی )سی وی سی( در 
شــرکت ســنگ آهن مرکزی ایران شد و گفت: برای 
ایجاد این صندوق با مشارکت آستان قدس رضوی 

و شرکت سرمایه گذاری پارسیان تفاهم کردیم.
علی یقطین از اجرای ۱۲ طرح سرمایه گذاری 
خبــر داد و تصریــح کــرد: بــرای تاســیس پردیــس 
مرکــزی شــرکت، فضــای 4 هکتــاری را در کنار آهن 
شهر در نظر گرفتیم که شامل 4 فاز مرکز نوآوری، 
حــوزه ســاختمان های اداری ســنگ آهن، مجموعــه 
رویکــرد  بــا  بــازی  و  ســرگرمی  فضــای  و  آموزشــی 
حوزه هــای دیجیتــال اســت کــه طراحی فــاز اول آن 
در حــال اتمــام اســت و امیدواریــم بــرای کلنگ زنی 
ایــن مجموعه بزودی در خدمت ریاســت صندوق و 

دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهوری باشیم.
 در ادامه، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
هــم  شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی ایــران- بافــق، را 
مستعد رشد و توسعه همه جانبه دانست و گفت: 
بــا توجــه بــه شــناختی کهــاز مجموعه هــای صنعتی 
منطقــه از جمله ســنگ اهــن مرکزی ایران  دارم در 
ســال های گذشــته مجموعه ســنگ آهن مرکزی آن 
طور که انتظار می رفت و در مقایســه با دیگر رقبا 
پیشــرفت نکرده اســت که دالیــل مختلفی دارد که 

وارد آن نمی شوم.
علــی وحــدت در ادامــه بــا اشــاره بــه همکاری هایی 
کــه با مجموعه های مشــابه ماننــد چادرملو و فوالد 
گرفتــه  صــورت  ســرمایه گذاری  حــوزه  در  مبارکــه 
است، گفت: این آمادگی را داریم که همکاری های 

مشابه در سنگ آهن مرکزی ایران انجام دهیم.
او خطــاب بــه معاونــان این صندوق خواســتار 
تشــکیل کمیته ای عملیاتی بــرای پیگیری مصوبات 
و  همکاری هــا  مســیر  هموارســازی  و  جلســه 

سرمایه گذاری های مشترک شد.
بورســی،  ســرمایه گذاری  شــرکت  تشــکیل 
و  فنــاوری  و  پژوهــش  در صندوق هــای  مشــارکت 
آهــن  ســنگ  کان  روی طرح هــای  ســرمایه گذاری 
از دیگــر  بانک هــای عامــل  بــا حمایــت صنــدوق و 

مصوبات این جلسه بود.
آهــن  در شــرکت ســنگ  نفــر  هــزار   ۶ بــر  افــزون 
مرکــزی بافــق به کار اشــتغال دارند که با احتســاب 
بازنشستگان و خانواده آن ها بیش از ۷5 درصد از 
جمعیت شهرستان به نوعی به این شرکت وابسته 

هستند.
مرکز این شهرستان 5۲ هزار نفری در فاصله 

۱۱۰ کیلومتری جنوب شرق شهر یزد قرار دارد.

وانــت آریســان 2 بــا کیفیــت بهبودیافتــه راهــی 
بــه  برآینــد آن  کــه  اتفاقــی  اســت،  بــازار شــده 
صرفــه اقتصــادی بیشــتر بــرای مصرف کننــدگان 
ایــن خــودروی کار که اکثر آن ها کســب وکارهای 

کوچک هستند، منتهی می شود.
بــرای  ســبک  رده  در  کار  خودروهــای 
و  صنفــی  واحدهــای  کوچــک،  کســب وکارهای 
مجموعه های خدماتی از اهمیت زیادی برخوردار 
ایــران  در  کوچــک  وانت بارهــای  نســل   هســتند. 
ماننــد پیــکان وانت و مزدا ســال های ســال اســت 
کــه بــا کمتریــن تغییر بــه بــازار عرضه شــده اند و 
این مساله با توجه به تغییر استانداردهای تولید 
در کشــور بــه معنــی افزایــش میزان هزینــه تمام 
شــده بــرای مصرف کننــدگان ایــن خودروهاســت. 
خودروهایــی کــه بایــد بــا حداقــل اســتهاک برای 
کســب وکارهای کوچک و متوســط به عنوان ابراز 
کار محســوب  شــوند و بــا توجــه بــه نــوع کاربــری 

ضــرورت دارد، خودروهایــی بــا اســتقامت بــاال 
باشــند و با قطعاتی کار کنند که کمترین نیاز به 
تعویــض را دارنــد و همچنین تعمیــرات آن ها نیز 

آسان و با حداقل زمان بری ممکن باشد.
بــا   ۲ آریســان  خــودرو  می رســد،  نظــر  بــه 
تغییراتــی که گروه خودروســازی ایران خودرو در 
آن لحاظ کرده اســت با تعاریف و انتظارات فوق 
همخوانــی باالیــی پیدا کرده اســت و می تواند در 

بازار جایگاهی مناسب کسب کند.
در به روزرسانی جدید این خودرو با افزایش 
قدرت موتور مواجه هستیم که از ۸۶ اسب بخار 
بــه حــدود ۱۰4 اســب بخــار رســیده اســت و ایــن 
قــدرت را در 5 هــزار و 5۰۰ دور تامیــن می کنــد؛ 
همچنین گشتاور موتور نیز از ۱4۰ نیوتن متر به 

۱5۷ نیوتــن متــر افزایش پیدا 
کرده است.

 بــا اعمــال تغییرات در تعلیق و فنربندی 
خــودرو از نظــر هندلینــگ و پایــداری، آریســان 
۲ بــه خصــوص در زمان حمل بار شــرایط بهتری 
در مقایســه با گذشــته دارد؛ گیربکس BE جدید 
نیــز در ایــن خــودرو بــه کارگیــری شــده اســت که 
از نظــر ضرایــب دنــده اصاحاتــی دارد و بــه طــور 
کلی در بخش ســاخت و تولید قطعات مجموعه 

گیربکس هم کیفیت هدف اول بوده است. 
همچنین در مورد استقامت و استحکام نیز 
آریسان ۲ از شاسی یکپارچه ای استفاده می کند 
و در نتیجــه اســتحکام بیشــتری در مقایســه بــا 

مدل قبلی خود دارد.
از دیگــر ویژگی هــای آریســان ۲ می تــوان به 

کاهش مصرف ســوخت، آالیندگی کمتر، شــتاب 
بهتــر، افزایــش حجــم مخــزن cng ، تغییــر حجم 

باک بنزین و تغییرات آپشنال اشاره کرد.
می تــوان گفــت، آریســان ۲  یــک محصــول 
جدیــد اســت؛ زیرا ایــن خودرو دیگر دیفرانســیل 
عقــب هــم نــدارد و موتــور و گیربکــس جدید این 
خودرو نیرو را به چرخ های جلو منتقل می کنند. 
از همیــن رو دیگــر تونــل انتقال قــدرت گیربکس 
و میــل گاردان در کــف خــودرو وجــود نــدارد و به 
ایــن ترتیــب فضــای کابیــن بزرگ تــر و راحت تــر از 
آریســان قبلــی اســت. از طرفی چــرخ زاپاس هم 
از پشــت صندلی هــای جلــو بــه کــف محفظــه بار 
در زیــر خــودرو انتقــال پیدا کرده اســت؛ عاوه بر 
این کــه تنظیــم صندلی را راحت تر می کند، فضای 

بیشتری را در اختیار سرنشین قرار می دهد. 

 اصالحات آریسان
در جهت صرفه اقتصادی 

 کسب وکارهای
کوچک

سرمایه گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت 
سنگ آهن مرکزی ایران

پرداخت قبض، خرید شارژ و بسته اینترنت 
با اوانو بهتره

بــا  صمــت  وزیــر  معــاون  بــرادران  محمدمهــدی 
حضــور در کارخانــه صنایــع الکترونیــک مادیــران 
خــط تولیــد مــاژول تلویزیــون را افتتــاح کــرد. بــا 
راه انــدازی ایــن خــط تولید بخش زیــادی از نیاز 
کشــور بــه مــاژول تامین شــد و در نهایت قاچاق 
تلویزیون دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
بــه گــزارش ایلنــا، معــاون صنایــع عمومــی 
تولیــد  در  ایــران  خودکفایــی  از  صمــت  وزارت 
تلویزیــون بــا افتتــاح خــط تولیــد صفحــه نمایــش 
تلویزیــون ایکــس ویــژن خبرداد و گفــت: پیش از 
ایــن بــه دلیل کافی نبــودن تولیــد تلویزیون برای 
تامیــن نیــاز داخــل، بازارهــای ما به ســمت کاالی 
قاچــاق می رفتنــد. یکــی از مجموعه هایــی کــه بــه 
صــورت ویــژه چندیــن مــاه اســت بــا هماهنگــی 
دفتــر لــوازم خانگــی وزارت صمــت بــرای خودکفــا 
شــدن ایران در تولید تلویزیون با شــرایط رقابتی 
و کیفیــت مناســب درخــور نــام ایــران و ایرانــی 

رنامه ریزی می کنند، مجموعه مادیران است.
مادیــران  اینکــه  بیــان  بــا  بــرادران  مهــدی 
همیشه در موضوع تعدیل قیمت بازار پیش قدم 
یــک  ایــن مجموعــه  کــرد:  بــوده اســت، تصریــح 
هلدینــگ شــفاف و بورســی اســت و  ۱۲۰ هــزار 
ســهامدار حقیقــی در ایــن مجموعه شــریک بوده 
و عملکرد آن را رصد می کنند. من از ســهامداران 
تشــکر می کنــم کــه ســود صنعــت را بــه کارهــای 

داللی و سوداگری ترجیح داده اند.

افزایش 4۰ درصدی تولید تلویزیون 

با افتتاح خط تولید ماژول
در حاشــیه این مراســم مدیرعامل شرکت صنایع 
الکترونیــک مادیران در جمع خبرنگاران با اشــاره 
بــه ســرمایه گــذاری ایــن مجموعه بورســی گفت: 
امروز با تاش مهندسان و پرسنل مجموعه، خط 
تولیــد صفحه نمایش تلویزیون با ســرمایه گذاری 

۷ میلیون دالر به بهره برداری رسید.

ایــن خــط دارای ظرفیــت اســمی 5۰۰ هــزار 
مــاژول در ســال بــوده و در مرحلــه اول بــرای ۶5 

نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد کرده است.
امیــر حســین مرتضائیــان با تاکید بــر اینکه 
تاش میکنیم جزو اولین های تولید تلویزیون در 
کشور باشیم، افزود: امیدوارم با راه اندازی خط 
ســاخت مــاژول در ایران در ماه هــای آینده تولید 
تلویزیون در شــرکت صنایــع الکترونیک مادیران 

4۰ تا 5۰ درصد افزایش یابد و بتوانیم محصولی 
بــا قیمــت رقابتــی و کیفیــت باالتــر به بــازار ارائه 

کنیم.
او در پایــان تصریــح کرد: در بــازار تلویزیون 
برندهای ایکس ویژن و تی ســی ال ســهم اول را 
در بــازار دارنــد و امروز با افتتاح خط تولید ماژول 
بــه طــور کامل می توانیم نیاز بــازار داخل به این 
محصــول را در آســتانه مســابقات جــام جهانــی 

تامیــن کنیــم و بــا توجــه بــه افزایــش کیفیــت و 
کمیتی که با افتتاح این خط تولید به وجود آمده 

برنامه های صادراتی ما آغاز خواهد شد.

مادیران، نقش اصلی در تامین 
نیاز بازار داخل را دارد

محســن شــکرالهی نیز در مراســم افتتاحیه 
خــط تولیــد مــاژول تلویزیون ایکــس ویزن گفت: 
خیلی خوشــبختم کــه در مجموعه فاخر مادیران 
تاش هــای  رســیدن  ثمــر  بــه  شــاهد  و  هســتم 
چندین ماهه دوســتان هســتیم که به لطف خدا 
افزایــش تولیــد از لحــاظ کیفیــت و هــم افزایــش 
کمیــت و افزایــش عمــق تولیــد داخــل را شــاهد 

هستیم.
مدیــرکل دفتــر صنایع لــوازم خانگی تصریح 
کــرد: مادیــران توانســته ســهم خوبــی از بــازار را 
در خصــوص محصــول تلویزیون داشــته باشــه و 
در خصــوص ســایر محصــوالت لــوازم خانگی هم 
بازدیــد داریــم که بتونیم از محصوالت جدید و از 

تاش های جدید دوستان رونمایی کنیم.
اینکــه مجموعــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  در  او 
مادیران یکی از رویش های پســا تحریم در ایران 
اســت، افزود: من خوشــحالم این خبر را به همه 
هــم وطنــان عزیــز بدهم کــه این مجموعــه فاخر 
بــا محصــوالت فاخــر خــود نیــاز بــازار داخــل را با 
محصــوالت رقابتــی و بــا کیفیــت تامیــن کنــد و 
توانســته به کشــور از جهت تنظیم بازار و تامین 

نیاز داخل کمک کند.

افتتاح خط تولید ماژول تلویزیون مادیران با سرمایه گذاری ۷ میلیون دالری 



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 31 خرداد 1401 .  سال هجدهم . شماره 4933 . 

آگهی فقدان سند مالکیت
آگهی تغییرات شرکت پارت گستر هور سهامی خاص به شماره ثبت 571546 و شناسه 
ملـی 14009734967 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده 
مورخ 1400/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی ابرار 
اندیشـان به شـماره ملی 10100642325 بعنوان بازرس اصلی و انیس فرضی به شـماره 

ملـی 1920379754 بعنـوان بـازرس علـی البـدل برای یکسـال مالی انتخاب شـدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1339138(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شـماره 140060301079001942 مورخ 1400/12/18 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تهرانپـارس تصرفـات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر دربندی به شناسـنامه شـماره 
2 کدملـی 6359850192 متولـد 1338 صـادره فـاروج فرزنـد موسـی در 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 234/32 
مترمربـع کـه مقـدار 110/62 مترمربـع آن از پـالک ثبتـی 12419 فرعـی از 
88 اصلـی و 123/70 مترمربـع آن از پـالک ثبتـی 12393 فرعـی از 88 
اصلـی واقـع در تهـران بخـش 11 تهـران خریـداری در ازای سـهم مشـاعی 
و مریـم حقانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  مالکیـت متقاضـی  بـه صـدور سـند  نسـبت 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.

رضا النچری – رئیس ثبت اسناد و امالک تهرانپارس
م الف 10994 / شناسه آگهی 1329287

آگهی تغییرات شرکت فن آوا ماهواره سهامی عام به شماره ثبت 216891 و شناسه ملی 
10102582478 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/23  تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : 1. آقـای رحمـت هللا خزائـی بـه کـد ملـی 3960317875 بنمایندگـی از طـرف 
شـرکت داده پـردازی فـن آوا )سـهامی خـاص( بـه شناسـه ملـی 10102529331 بسـمت 
رئیـس هیئـت مدیـره. 2. آقـای رضـا مختارنـژاد بـه کـد ملـی 2751519962 بنمایندگـی از 
طـرف شـرکت گـروه فـن آوا )سـهامی عـام( بـه شناسـه ملـی 10102411479 بسـمت نایـب 
رئیـس هیئـت مدیـره. 3. آقـای محمدرضـا قـوی بـه کـد ملـی 0081305729 بنمایندگـی 
از طـرف شـرکت شـبکه گسـتر فـن آوا )سـهامی خـاص( بـه شناسـه ملـی 10102534249 
بسـمت عضـو هیئـت مدیـره. 4. آقـای سیدحسـن صدیقـی بـه کـد ملـی 0889068720 
بـه نمایندگـی از طـرف شـرکت داده سـامانه فـن آوا )سـهامی خـاص( بـه شناسـه ملـی 
10102534268 بسـمت عضـو هیئـت مدیـره. 5. آقـای محمدباقـر پیشـوایی بـه کـد ملـی 
2297752156 بنمایندگـی از طـرف شـرکت توسـعه هوشـمند بـه سـام )سـهامی خـاص( 
بـه شناسـه ملـی 10102597103 بسـمت عضـو هیئـت مدیـره و مدیـر عامـل بـرای بقیـه 
مـدت تصـدی هیئـت مدیـره انتخـاب گردیدنـد. هیئـت مدیـره اختیـارات ذیـل را بـه مدیـر 
عامل تفویض نموده. 1. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار 
سـازمانی مصـوب هیئـت مدیـره و نظـارت بـر عملکـرد و هدایـت آنهـا در انجـام وظایـف 
تعییـن شـده. 2. پیگیـری برگـزاری مجامـع عمومـی عادی سـالیانه بـرای تصویب صورتهای 

مالی پایان سال مالی و جلسات فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها از طریق هیئت 
مدیـره. 3. تهیـه و تنظیـم گـزارش هیئـت مدیـره و صورتهـای مالـی سـاالنه و ارائـه آن بـه 
هیئـت مدیـره. 4. دریافـت مطالبـات شـرکت و پرداخـت دیـون شـرکت و متفرعاتـش و 
گـزارش آن بـه هیئـت مدیـره. 5. تنظیـم خالصـه صـورت دارایـی و ارائه قروض شـرکت هر 
شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و به بازرس شرکت. 6. تنظیم 
خالصـه صـورت دارایـی و دیـون شـرکت پـس از انقضـای سـال مالـی و همچنیـن ترازنامه و 
حسـاب عملکرد و حسـاب سـود و زیان شـرکت جهت ارائه به هیئت مدیره. 7. پیشـنهاد 
تقسـیم سـود بیـن صاحبـان سـهام بـه هیئـت مدیـره. 8. پیشـنهاد اصـالح اساسـنامه بـه 
هیئـت مدیـره در مـوارد لـزوم. 9. مدیـر عامـل مسـئول پیگیـری و رفـع تکالیـف مجامـع نیز 
بـوده و مـی بایسـت گـزارش فعالیـت خـود را در ایـن مـورد هـر سـه مـاه یکبـار بـه هیئـت 
مدیره ارائه نماید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها 
با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب 
مدیرعامـل بـا امضـای دو نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه با مهر شـرکت معتبر 
و اوراق عـادی و مراسـالت بـا امضـاء مدیـر عامـل منفـرداً همـراه با مهر شـرکت معتبـر و در 

غیـاب وی بـا امضـاء یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره و مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)1339136(

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقـای حشـمت علـی رحیمـی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر 
دفترخانـه 11 همـدان برابـر وارده شـماره 753/ه 1401/2 مـورخ 1401/0/23 مدعـی 
اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 558 فرعـی از 152 اصلـی واقـع بخـش 
پنـج همـدان بـه شـماره مسلسـل 326817 ذیـل ثبـت 48461 دفتـر 12 صفحـه 10 
بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره 
الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی 
مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه 
اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبا تسـلیم نماید درصورت 
انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل 
سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم 
گـزارش  و  تهیـه  بـر اسـاس آخریـن اطاعـات سیسـتم جامـع  خواهـد شـد.مراتب 

شـده اسـت. 
م.الف: 531 شناسه : 1339468 

حمید سـلگی – رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک منطقه 2 شهرسـتان همدان

آگهی فقدان 
 برگ سبز و برگ کمپانی سواری نیسان ماکسیما AT مدل 1390 
موتـور شـماره  بـه   19 ایـران   18 819م  پـاک  شـماره   بـه 

 016809Q به شماره شاسی NAPLE2A3301025504  به 
نام وحید اکبری مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

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

 تکذیب شیوع وبا
در اصفهان

بــه دنبــال شــیوع شــایعاتی در فضــای مجــازی مبنــی بــر 
شــیوع وبــا از طریــق مصــرف آب شــرب شــبکه و رد ایــن 
شایعه از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان نیــز هــر گونــه انتقال بیمــاری از 

طریق شبکه آب شرب اصفهان را تکذیب می کند.
آب شــرب ۵۸ شــهر و ۳۸۰ روستای تحت پوشش 
تصفیــه  طریــق  از  بــزرگ  اصفهــان  آبرســانی  ســامانه 
خانــه آب باباشــیخعلی تامیــن و پــس از گذرانــدن همه 
فرایندهای تصفیه، ازن زنی و کلرزنی شده و میزان کلر 
باقیمانده در شــبکه آب شــرب بر اســاس اســتاندارهای  
1۰۵۳ بــوده و  در محــدوده ۰.۵ تــا ۰.۸ میلــی گــرم بــر 

لیتر می باشد.
آزمون هــای  همــه  روزانــه  صــورت  بــه  همچنیــن 
میکروبی و شیمیایی برای اطمینان از سالمت آب شرب 

از سوی آزمایشگاه های شرکت آبفا انجام می شود.
همچنین به اســتحضار مشــترکان عزیز می رســاند 
بــا توجــه بــه در مــدار قــرار گرفتــن تعــدادی از چاه هــای 
متفرقه با هدف جبران کمبود آب شــرب و بهداشــت در 
فصل گرم ســال؛ آب اســتحصال شــده همه این چاه ها 
بــه صورت دائــم گندزدایی و کلرزنی شــده و کنترل های  
بهداشــتی الزم از ســوی مرکز بهداشت استان و شرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــه صــورت دائــم انجام 

می شود.
بر همین اســاس همشــهریان گرامی و روستاییان 
عزیز ساکن در 1۰۰ شهر و ۹۴۸ روستای تحت پوشش 
از  اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  خدمــات 
ســالمت آب شــرب شبکه آبرسانی کامال مطمئن باشند 
کــه امــکان انتقــال بیمــاری وبــا از طریــق آب تصفیــه و 

گندزدایی شده وجود ندارد.

برگزاری دومین كنفرانس 
ملــی حقوق، فقه و فرهنگ به 

میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز
فرهنــگ  و  فقــه  حقــوق،  ملــی  كنفرانــس  دومیــن 
صــورت  بــه  شــیراز  نــور  پیــام  دانشــگاه  میزبانــی  بــه 

ویدئوكنفرانس برگزار شد.
سرپرســت دانشــگاه پیــام نــور اســتان فــارس در 
ابتــدای ایــن مراســم با تقدیــر از عوامل برگــزاری دومین 
كنفرانــس ملــی حقــوق، فقــه و فرهنــگ ابــراز امیدواری 
كــرد با توســعه رابطه دانشــگاه با عرصه هــای اجتماعی، 
مســیر پیشــرفت جامعــه مبتنی بــر ارزش های اســالمی 

بیش از گذشته هموار شود.
محســن جاجرمی زاده با اشــاره به تعاریف حقوق، 
فقــه و فرهنــگ و لزوم ارتباط مناســب بیــن آن ها اظهار 
کــرد: تنظیــم روابط اجتماعی و قواعــد نظم دهی جامعه 
را نمی توان صرفاً براســاس ســكوالریزم و عقل بنیادین 
بشــر و بــدون بهره گیــری از تعالیــم انبیــا و اولیــا تدویــن 
كــرد؛ چراكــه براســاس جهان بینــی و ایدئولوژی اســالم 
معتقدیــم خداونــد بزرگتریــن مســیر تعالــی بشــر را از 
ســوی انبیــا خصوصــاً پیامبر عظیم الشــان اســالم شــكل 
داده و ایــن تعالیــم الهــی اســت كــه می توانــد، قواعــد و 
نظــم بخشــی اجتماعــی، فــردی و خانوادگی را به شــیوه 

مطلوب ترسیم کند.
او از پژوهشــگران و محققــان خواســت در تدویــن 
مقاالت و پژوهش ها، به رویكرد فرهنگ اسالمی توجه 

الزم داشته باشند.
ایــن كنفرانــس بــا همــكاری و حمایت دادگســتری 
اســتان فارس، كانون وكالی دادگســتری اســتان فارس، 
دادگســتری اســتان كهگیلویــه و بویراحمــد و ســازمان 
شــد  برگــزار  بویراحمــد،  و  كهگیلویــه  اســتان  بازرســی 
كــه دبیــر علمــی آن را دكتــر ابراهیــم تقــی زاده، رئیــس 

دانشگاه پیام نور كشور برعهده داشت.

اخبـــــــــــــــــار

پرداخت یک هزار و ۱۰۵ 
 فقره تسهیالت سرمایه

در گردش به کشاورزان ایالمی
وجیــه فتاحــی- ایــام، رئیس  ســازمان جهاد کشــاورزی 
ایام اعام کرد که هزار و ۱۰۵ فقره تسهیات سرمایه 
دامــداری،  زیربخش هــای  کشــاورزان  بــه  گــردش  در 

مرغداری و باغات پرداخت شده است.
آذرنــوش عمــوزاده دیــروز اظهــار کــرد: بــه منظــور 
تهیه نهاده های دامی و حمایت از دامداران ۸۲۹ نفر از 
دامــداران و مرغــداران تاکنون بالــغ بر ۸1۰ میلیارد ریال 

تسهیالت سرمایه در گردش دریافت کرده اند.
او افــزود: در راســتای حمایــت از مرغداران اســتان 
تســهیالت  ریــال  میلیــون   ۲1۰ و  میلیــارد   ۴۸۹ مبلــغ 
ســرمایه در گــردش اعطا شــده که از ایــن مبلغ به ۷۷۲ 
نفر از دامداران دام سبک و سنگین مبلغ  ۳۲1 میلیارد 

و 1۷1 میلیون ریال تاکنون پرداخت شده است.
رئیس  ســازمان جهاد کشــاورزی ایالم با اشاره به برنامه 
توســعه گلخانه هــا  و گیاهــان دارویــی جدیــد در ســال 
جاری یادآور شد: تاکنون ۴۰ فقره تسهیالت حمایتی به  
متقاضیــان احــداث گلخانه هــای مــدرن وکشــت گیاهان 

دارویی ، ادویه ای و عطری استان ایالم داده شد.
عموزاده ادامه داد: بر اســاس روش اجرایی و نوع 
کشت 1۶ فقره پرونده کشت گیاهان دارویی، ادویه ای 
و عطــری بــا اعتبــار ۹ میلیــارد و ۴1۵ میلیــون ریال و 1۶ 
فقــره جهــت توســعه گلخانه های مــدرن با اعتبــار ۴۳۹ 
میلیــارد و 11۵ میلیــون ریــال و هشــت مــورد تســهیالت 
جهــت داربســت کردن باغات انگور آبــی با اعتبار هفت 
تســهیالت  عنــوان  بــه  ریــال  میلیــون   ۵۳۷ و  میلیــارد 

حمایتی به آنها اعطا شد.
او بــا اشــاره به مزیت نســبی گلخانه هــای مدرن از 
جمله سودآوری باال و کاهش مصرف آب و اشتغال زایی 
مناسب گفت: در راستای توسعه بخش باغبانی استان 
کارشناســان و متخصصــان ایــن ســازمان بــا مشــاوره  و 
راهنمایی هــای فنــی و رایــگان بــه متقاضیــان این بخش 

در زمینه های مختلف خدمات الزم را ارائه می دهند.
افــزود:  ایــالم  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس  
ایــن ســازمان بیــش از ۳۰۰ هکتــار از اراضــی شــیبدار 
اســتان بــه کشــت انــواع درختــان میــوه ســازگار دیــم ، 
گیاهــان دارویی،ادویــه ای ،عطری ،گل محمدی ،نرگس 
اختصــاص داده  و عــالوه بــر تولیــد محصــول باغــی از 
ایــن اراضــی، بــه اشــتغال زایــی روســتایی، جلوگیــری از 
فرســایش خــاک در اراضــی کــم بــازده زراعــی و... کمک 

شایانی به جامعه ی هدف کرده است.
یــادآور شــد: در راســتای فرهنگ ســازی  عمــوزاده 
کاشــت درخت هــای مثمــر و بومی ۲۶ هزار و ۶۸۲ اصله 
نهــال یارانــه دار درختان میوه شــامل نهال انگور ، بادام 
، پســته ، مرکبــات، پــکان )گــردوی آمریکایــی( و ســایر 
نهال هــای مثمــر و همچنیــن ۲ هــزار و ۲۰۰ نهــال بومی 
از محــل اعتبــارات اســتانی در اختیــار متقاضیــان کمتــر 

برخوردار قرار داده است.

او با بیان اینکه ســال گذشــته و امســال به منظور 
جلوگیــری از قطع درختان گردوی نامرغوب و غیرتجاری 
ایــالم،  پنــج شهرســتان  باغــداران، در ســطح  از ســوی 
اســتفاده  بــا  چــرداول  و  ســیروان  ملکشــاهی،  ایــوان، 
از روش جدیــد سرشــاخه کاری بــا رقــم تجــاری گــردوی 
چندلر با اعتبار این ســازمان، نســبت به اصالح  باغات 
گردوی متقاضیان انجام شد که مورد استقبال بی نظیر 
گــردوکاران اســتان قــرار گرفــت و در صــورت اختصــاص 
اعتبار در سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
رئیــس  ســازمان جهــاد کشــاورزی ایالم ادامــه داد: 
۶1 میلیــارد و ۸۴۲ میلیــون تومــان به تعــداد ۶۳۷ فقره 
در قالــب ســرمایه درگردش بخــش دام و طیور پرداخت 
شــد کــه از ایــن مقــدار ســرمایه در گردش مرغــداران به 
تعــداد ۵۲ فقــره بــه مبلــغ ۴۴ میلیــارد و ۲۴۰ میلیــون 
تومــان ، دام ســنگین و ســبک بــه تعــداد ۵۸۵ فقــره به 
مبلــغ 1۷ میلیــارد و ۶۰۲ میلیــون و ۴۰۰ تومان پرداخت 

شده است.  
عمــوزاده یــادآور شــد: بــا توجــه بــه شــناور بــودن 
گــردش  در  ســرمایه  اعتبــار  کــه  زمانــی  تــا  تســهیالت 
در اختیــار ایــن ســازمان باشــد پرداخــت تســهیالت بــه 

متقاضیان ادامه می یابد.

خبـــــــــــــــــر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان 
و بلوچســتان از اعطای تسهیات به واحدهای 
تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
سیستان و بلوچستان در صورتی که متقاضی 

خرید ژنراتور باشند، خبر داد.
علیرضا راشــکی در گفت وگو با ایســنا با 
بیــان اینکــه این تســهیالت از محــل اعتبارات 

کــرد:  اظهــار  اســت،  اســتان  بخــش صنعــت 
ایــن تســهیالت بــا توجــه بــه پیگیری هــای این 
مجموعــه بــرای رفــع مشــکالت ناشــی از قطع 
بــرق واحدهــای صنعتــی در فصــل تابســتان 

اعطا می شود.
او خاطرنشــان کــرد: ســقف دریافت این 
تســهیالت تا مبلغ ۵ میلیــارد ریال پیش بینی 

شده است.
رئیــس هیات مدیره شــرکت شــهرک های 
صنعتی سیســتان و بلوچستان یادآور شد: با 
هماهنگی هــای صــورت گرفته تامین ســوخت 
ایــن ژنراتورهــا نیــز در زمــان اوج مصــرف برق 
از ســوی ســازمان صمت و شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی صورت می پذیرد.

هوشمندســازی  داد:  ادامــه  راشــکی 
بــرای  تولیــدی  واحد هــای  بــرق  کنتورهــای 
جلوگیــری از قطع نشــدن بــرق واحدهایی که 
موارد اولیه آن ها فاسدشــدنی اســت از دیگر 
مواردی به شمار می رود که برای مرتفع شدن 
مشــکل قطعی بــرق واحدهای تولیــدی انجام 

شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز از سفر هیات های 
تجاری از کشورهای سوریه، عمان و عراق با 
برنامه ریزی  صورت گرفته، به ایران خبر داد.
در  عمــوری  شــهال  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز 
افزود: ســفر این هیات هــای تجاری تخصصی 
بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا ظرفیت هــای 
تولیدی و اقتصادی کشورمان صورت می گیرد.
او تصریــح کــرد: تیــر امســال یــک هیات 
در  حضــور  بــرای  عــراق  کشــور  از  تجــاری 
چهارمحــال  زنجــان،  کردســتان،  اســتان های 
و بختیــاری و ســپس اســتان خوزســتان، وارد 

کشورمان خواهد شد.
بازرگانــی مشــترک  اتــاق  رئیــس  نایــب 
ایــران و عراق با اشــاره بــه اینکه اعضای این 
جمهــوری  ســفارت  ســوی  از  تجــاری  هیــات 
اســالمی در بغــداد معرفــی شــده اند، افزود: 
ایــن هیــات در پایــان ســفر خــود به ایــران با 
خوزســتان  اقتصــادی  فعــاالن  و  بازرگانــان 

دیدار خواهند داشت.
عمــوری اضافه کــرد: ورود این هیات های 
تجاری به کشــورمان با هدف توســعه تجارت 
خارجی و صادرات محصوالت ایرانی، تا پایان 

پاییز ادامه خواهد داشت.

ســفرای  می شــود،  تــالش  گفــت:  او 
کشــورهایی کــه هیــات تجاری به ایــران اعزام 
بــا  تجــاری  نشســت های  در  نیــز  کرده انــد، 
فعــاالن اقتصــادی اســتان خوزســتان، حضــور 

داشته باشند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اهواز بــا تاکید بر 
ضرورت توســعه مبادالت تجاری از خوزستان 
گفــت: بــا همــکاری مشــترکی که بیــن فعاالن 
اقتصادی خوزســتان و دیگر اســتان ها صورت 
می گیــرد، زنجیــره ارزش محصــوالت صادراتی 

ایران تکمیل خواهد شد.
عمــوری بیــان  کــرد: ایجاد تنــوع کاالهای 
صادراتــی در نهایــت بــه رونــق بخشــی هرچه 

بیشتر مرزهای خوزستان منجر می شود.
اول  نیمــه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
خــرداد امســال، یک هیات تجــاری بلندپایه از 
استان های بصره، کربال، دیوانیه و بغداد عراق 
در استان های قم، آذربایجان غربی، اردبیل و 
خوزســتان حضــور پیــدا کردند افــزود: تاکنون 
چنــد قــرارداد تجــاری بیــن فعــاالن اقتصــادی 
کشــورمان و اعضــای ایــن هیات منعقد شــده 
اســت که این قراردادها پشــتوانه ای مناســب 
بــرای رونــق تولیــد واحدهــای صنعتــی کشــور 

محسوب می شوند.

فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
نفتــی منطقــه البرز با اشــاره بــه اینکه توزیع 
نفت گاز در جایگاه های البرز توقفی نداشــته 
اســت، خاطرنشــان کرد که اکنــون۳۱ جایگاه 
توزیع نفت گاز در البرز به صورت ۲۴ ساعته 
توزیــع  در  مشــکلی  هیــچ  و  فعــال هســتند 

وجود ندارد.
مجتبــی دلبــری در گفت وگــو بــا ایســنا 
گفــت: تمامــی خودروهایــی کــه دارای کارت 
شــخصی نفــت گاز هســتند می تواننــد در ۳1 
جایگاه  اســتان ســوخت گیری انجام دهند که 
از این بین ۹ جایگاه نیز دارای کارت ســوخت 

اضطرار هستند.
او افــزود: راننــدگان خودروهــای نفت گازســوز 
کارت ســوخت اضطــرار را در شــرایط خــاص 
ماننــد ترانزیتــی بــودن مســیر بــرای اســتفاده 
از نــاوگان خارجــی، در انتظــار دریافــت کارت 
ســوخت شــخصی، شــرایط بحران و اختالالت 
احتمالــی طبیعــی و غیــر طبیعــی و نیــز عــدم 
شــارژ ســوخت در کارت خــودرو متناســب بــا 

عملکرد می توانند استفاده کنند.
ایــن مســئول گفت: ســهمیه خودروهای 
برون شهری براساس ارسال صورت وضعیت 
عملکرد از ســوی ســازمان راهداری کل کشور 
انجام می شــود و راننــدگان می توانند عملکرد 
www.smartcard.rmto.ir خود را در سامانه 

مشاهده کنند.
درون  خودروهــای  راننــدگان  از  دلبــری 
شــهری خواســت در ســامانه مدیریت مرکزی 
حمل ونقــل درون شــهری و حومــه بــه آدرس  
www.utcms.ir  ثبت نــام و بــه اخــذ پروانــه 
فعالیــت از شــهرداری اقــدام و پروانه فعالیت 

را به صورت سالیانه تمدید کنند.
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
از  دیگــری  بخــش  در  البــرز  منطقــه  نفتــی 
صحبت هــای خــود بــه با اشــاره بــه اینکه طی 
۶ ماه گذشــته ۵۶۰۰ کارت ســوخت جا مانده 
در جایگاه هــای البــرز نابود شــد، توضیح داد: 
کارت هــای امحــاء شــده به دلیــل جاماندن در 
جایگاه هــای عرضــه ســوخت و پیگیری نکردن 

مالکان خودروها باطل شده اند.
دلبــری اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه هزینه 
بــر و زمانبــر بــودن درخواســت صــدور مجــدد 
کارت ســوخت، همشــهریان می تواننــد، پــس 
از بررســی و اطمینــان از جامانــدن کارت هــای 
ســوخت در جایگاه هــای ســطح اســتان البــرز 
با در دســت داشــتن مدارک شناســایی تا ۲۰ 
روز بــه جایــگاه مــورد نظــر و پــس از آن بــه 

مــدت 1۰ روز بــه نواحــی ۳ گانــه شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی منطقه البرز )کرج، 
ســاوجبالغ و نســا( مراجعــه و کارت ســوخت 

خود را دریافت کنند.
از  پــس  کارت هــای جامانــده  افــزود:  او 
زمان هــای اشــاره شــده بــه منظــور جلوگیــری 
از هرگونــه ســوء اســتفاده غیرفعــال و تراشــه 

آن ها امحاء می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان  غربی اعام 
کــرد کــه ۴ طــرح بازآفرینــی شــهری در راســتای 
ارتقــای کیفیــت زندگی در مناطــق کم برخوردار و 
ســکونتگاه های غیررســمی شهرســتان ارومیــه در 
حــال اجراســت کــه ۶٠ میلیــارد ریال اعتبــار برای 

این طرح ها اختصاص یافته و هزینه می شود.
سیدمحســن حمزه لــو دیــروز در گفت وگــو با 

ایرنا افزود: احداث ٢ باب مدرســه ١٢ کالسه، یک 
خانــه ســالمت و یــک زمیــن چمــن بــا بیــش از ۶٠ 
میلیــارد ریــال اعتبــار از جملــه طرح هــای در حــال 
اجــرا در محــالت هــدف بازآفرینــی شــهری ارومیه 

است.
بافت هــای  معابــر  اصــالح  کــرد:  اظهــار  او 
ناکارآمد و تســریع در فرآیند نوســازی و بهســازی 

بافت هــای ناکارآمــد شــهری از جملــه رویکردهــای 
بازآفرینی شهری به شمار می رود.

مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجــان  غربــی 
غیررســمی  ســکونتگاه های  ســاماندهی  گفــت: 
مرتبط با فعالیت های بازآفرینی شهری بوده و ٢٨ 
پروژه به ارزش ۵١٧ میلیارد ریال در سال گذشته 

توســط این اداره کل اجرا شده است.

شــامل  ایــن طرح هــا  کــرد:  اضافــه  حمزه لــو 
احداث خانه محله، مدرســه، مرکز جامع سالمت، 
و  معابــر  بهســازی  و  کتابخانــه  ورزشــی،  فضــای 

ساماندهی فضاهای عمومی است.
طــرح بازآفرینــی شــهری امیــد از 1۹ بهمــن 
ســال ١٣٩٧ در ســی و نهمین نشســت ستاد ملی 
بازآفرینــی شــهری بــا حضور رئیس جمهــوری وقت 

در وزارت راه و شهرسازی کلید خورد؛ در این طرح 
برنامه نوســازی بافت های فرسوده از سوی بخش 

خصوصی با تسهیلگری دولت اجرا می شود.
بــرای بازآفرینــی شــهری در آذربایجان  غریی 
۸ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار در نظر گرفته 
شــده کــه هــزار و ۲۰۰ میلیــارد ریــال از ایــن مبلغ 

توسط شرکت بازآفرینی شهری تأمین می شود.

اختصاص ۶٠ میلیارد ریال برای طرح های بازآفرینی شهری در ارومیه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز: مشکلی 
در توزیع گازوئیل نداریم

ارائه تسهیات بانکی به واحدهای صنعتی سیستان و 
بلوچستان برای خرید ژنراتور

رئیس اتاق بازرگانی اهواز: هیات های تجاری 
سوریه، عمان و عراق به ایران سفر می کنند
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برای بعضی از مسئوالن هم 
مترجم بیاورید

راضیه حسینی

وقتی که مهمان خارجی صداوسیما ناگهان فارسی 
صحبت می کند

الهــام عابدینی مجری ایــن برنامه در توضیح گفته 
»کارشــناس  اســت: 
هنــدی  فــردی  برنامــه 
بوده که در ایران ساکن 
اســت و تا حدی فارسی 

بلد است.«
اصــاً نمی خواهیم 
بپرســیم چرا برای فردی 
کــه بلــد اســت فارســی 
مترجــم  کنــد  صحبــت 
آوردید؟ به این هم کاری نداریم که، حاال آوردید الاقل 
مهمان را توجیه می کردید وسط کار فارسی حرف نزند.

نه تنهــا هیــچ  کــه چیــزی نیســتند.  ایــن  گاف هــا   
اعتراضــی بــه این مــدل گفتگو نداریم بلکــه می خواهیم 
بگوییم لطفاً باز هم از این کارها انجام دهید. چرا؟ به 
این دلیل که الاقل مهمان مورد نظر می فهمد از قولش 
چه چیزهایی گفته می شــود و اگر آن وســط، مترجم هر 

چه دلش خواست گفت می تواند معترض شود. 
بــه نظــر مــا بهتــر اســت از ایــن بــه بعد بــرای همه 
مهمان هایی که تا حدی فارســی بلدند مترجم بیاورید و 
برای مهمان هایی که اصاً فارسی بلد نیستند نه مترجم 
بیاورید و نه زیرنویس بگذارید. کاً هیچ فیلم، مصاحبه 
و گفتگویــی را ترجمــه نکنیــد، مگــر این کــه صاحب صدا 
فارسی بلد باشد. ما خودمان یک جوری سعی می کنیم 
بفهمیــم، مثــاً رونالــدو، چــه گفت و منظــورش چه بود. 

شما خودتان را اذیت نکنید.
از ایــن گذشــته، حتــی می شــود مترجم هــای بزرگوار یک 
سری صحبت های هم زبانان خودمان را در صدا و سیما 
ترجمــه کننــد. راســتش را بخواهید مــا متوجه حرف های 
بعضی مســئوالن نمی شــویم. کاش می شد مترجم هایی 
بودند که این حرف ها را ترجمه کنند و بگویند االن دقیقاً 

مسئول مورد نظر چه می گوید و کاً چه می خواهد؟ 
مثاً می گویند »ما آزادترین کشور جهان هستیم« 
ایــن را هرطــور بخوانی نمی شــود فهمید. نیاز اســت یک 
مترجــم برای مــان ترجمــه کنــد تــا متوجــه شــویم آقــای 
مسئول چه گفت و اصاً متوجه شد که چه گفت یا نه؟ 
بعضی از مترجمان عزیز نشــان داده اند که این قابلیت 
را دارنــد عــاوه بــر ترجمه، تفســیر و نیت قلبــی افراد را 
هــم بازگــو کننــد. می تــوان از ایــن قابلیت شــگفت انگیز 

برای فهم بهتر مطالب مسئوالن استفاده کرد.
مثاً فکر کنید آقای ایکس در حال صحبت  است. 
یــک مترجــم هــم روی صــدا توضیــح می دهد کــه منظور 
آقــای فانــی ایــن اســت و آن نیســت... ایشــان در اصل 

می خواستند این را بگویند، نه آن. 
با این شیوه همه سوءتفاهم ها هم برطرف خواهد شد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه 
اقدامات انجام شده در زمینه تغییر نظام ارزی 
دارو، دربــاره چالش هــای حــوزه دارویی کشــور 
اعــم از اصــاح قیمت هــا و کمبودهــای دارویــی 

توضیح داد.
دکتــر بهــرام دارایــی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره وضعیت ارز دارو گفت: در ســال گذشــته 
بــرای بررســی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ در حوزه 
رئیــس  و  شــد  انجــام  بســیاری  اقدامــات  دارو 
جمهــوری هــم مطــرح کردند که بحــث دارو برای 
دولــت و کشــور بســیار مهــم بوده و حساســیت 
هــم روی آن زیــاد اســت؛ زیــرا هــم بــرای مــردم 
دل نگرانی دارد و هم برای صنایع داروسازی که 
به صورت عددی ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور را 
تامین می کنند که رقم قابل توجهی اســت. باید 
توجه کرد که داروسازان ما، بین ۲۰ کشور دنیا 
قرار دارند و می توانند داروی خودشــان را تامین 
کنند. این زیرســاخت ها در حوزه دارویی کشــور 

به راحتی به دست نیامده است.

تصمیم گیری در »دارو« با نگاه 
حمایتی از مردم و صنعت

وی افــزود: بنابرایــن هم با نــگاه حمایت از 

تولیــد داخلــی و هم با نگاه حمایت از مردم باید 
در حــوزه دارو تصمیم گیــری شــود. در واقــع در 
زمستان سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی ها در این زمینه 
انجــام شــد و مــا درصــدد بودیم کــه بتوانیم یک 
طــرح پایلــوت را نیز در پایان ســال گذشــته اجرا 
کنیم، اما در هر صورت مجلس شورای اسامی 

در پایان سال بودجه را مصوب کرد.

زمان بندی مراحل تغییر نظام 
ارزی دارو

دارایــی دربــاره ســرانجام طــرح تغییر نظام 
در  بیمه هــا  بــه  دارو  ارز  انتقــال  و  دارو  ارزی 
راســتای حمایــت از مــردم، ادامــه داد: در ایــن 
زمینه ســازمان غذا و دارو راهبر است. مدیریت 
ســتادی کــه بــا عنوان ســتاد اصاحــات یارانه در 
حوزه دارو تشــکیل شــده، با سازمان غذا و دارو 
اســت. همــه افــراد ذی ربــط از ســازمان برنامــه و 
حضــور  آن  در   ... و  بهداشــت  وزارت  بودجــه، 
دارنــد. بایــد توجــه کــرد کــه مراحــل تغییــر نظام 
ارزی دارو زمان بنــدی شــده و وظایــف مشــخص 
شده است و اقدامات الزم در حال انجام است. 
بــه عنــوان مثال اقــدام در زمینه اتبــاع به وزارت 
کشــور محــول شــده تــا ســاماندهی شــوند. زیرا 

اتبــاع کشــورهای دیگــر نیز در کشــور مــا زندگی 
درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  بــه  و  می کننــد 
و دارویــی نیــاز دارنــد و برایمــان مهــم اســت کــه 
ایــن افــراد هم بتوانند خدمــات را دریافت کنند. 
همچنیــن تعییــن تکلیــف افــراد فاقــد بیمــه کــه 
البتــه اخیرا نزدیک پنــج میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
از مــردم به صورت رایگان بیمه شــدند. بنابراین 
زمان بنــدی  و  تقســیم بندی  مختلــف  وظایــف 
شــده اســت. در آخریــن جلســه ای کــه در ایــن 
ســتاد داشــتیم، مشــخص شــد کــه کــدام یک از 
زمان بندی ها به هدف رســیده و در کدام بخش 
همچنان عقب ماندگی داریم. در هر حال درصد 
باالیــی از راه را رفتیــم، امــا بایــد توجــه کــرد کــه 
این اصاحات مربوط به تصمیم دولت و شخص 
رییس جمهور است و هر زمان که شرایط اقتضا 
کنــد، ایــن اتفــاق می افتــد. در عین حــال هم در 
سبد خانوار مردم و پرداخت از جیب مردم بابت 

دارو افزایشی رخ نمی دهد.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
ســتاد   جلســات  در  هــم  مجلــس  نماینــدگان 
اصاحات یارانه در حوزه دارو شــرکت می کنند، 
گفــت: گزارش این جلســات تا انتهــای خرداد به 
طــور کامــل به کمیســیون تخصصــی در مجلس 

اعام می شــود و اگر نیاز به جلســه مشــترک با 
کمیســیون در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد، 

برگزار خواهد شد.
دارایــی تاکیــد کــرد: بــا این حــال باید توجه 
کــرد کــه تــا زمانیکــه زیرســاخت های تغییر نظام 
ارزی دارو آمــاده نشــود، اتفاقــی در حــوزه دارو 
رخ نخواهــد داد. بر همین اســاس هم ســازمان 
غــذا و دارو طبــق روال ســال ۱۴۰۰ بحث واردات 
مواد اولیه دارویی و تولید دارو را پیش برده و با 
همان هزینه ها دارو را عرضه می کنیم. بنابراین 
بــه جــز اصــاح قیمــت ســاالنه دارو متناســب با 
تــورم، اتفاقــی در حــوزه دارو نخواهــد افتــاد. در 
زمینــه یارانــه دارو هــم تابــع شــرایط هســتیم و 
تــا زمانیکــه زیرســاخت های الزم بــه صــورت ۱۰۰ 

درصدی آماده نشــود، تغییری ایجاد نمی شود.

وقتی نه دالری برای مدیریت 
دارو بود و نه ریالی

وی گفــت: برنامه ریــزی کــه دولــت قبــل در 
دارو  حــوزه  در   ۱۴۰۰ ســال  بــرای   ۱۳۹۹ ســال 
انجام داد، غیرواقع بینانه بوده اســت. به طوری 
کــه مجموعــا حــدود دو میلیارد دالر بــرای دارو و 
تجهیــزات پزشــکی کشــور اختصــاص دادنــد. در 

حالــی کــه نیــاز ارزی در حــوزه دارو و تجهیــزات 
پزشــکی نزدیک چهــار میلیــارد دالر ارز ترجیحی 
بــوده اســت. هزینه هــا، بیمــه و حمایت هــا هــم 
بــه همیــن صورت حســاب شــده و بودجــه ۱۴۰۰ 
به همین صورت بســته شــده اســت. حال ســال 
۱۴۰۰ ســالی بــوده کــه قــرار بــود دولــت جدیــد 
مستقر شود. دولت قبل باید این چند ماه سال 
۱۴۰۰ را بــه گونــه ای مدیریــت می کــرد تــا دولــت 
جدیــد بتوانــد در هنــگام آغــاز بــه کارش شــش 
مــاه باقی مانــده را با فراغ بــال مدیریت کند، اما 
عمــا نــه ریالــی در کار بــود و نــه دالری. آنچــه 
کــه در آن زمــان وجود داشــت،  فقط بدهی بود. 
این اقدامی که در ســال ۱۴۰۰ انجام شــد در کل 
زنجیره تامین دارو اثر گذاشــت و باعث شــد که 
برنامه ریزی ها بر هم بریزد و با کمبودهایی هم 
مواجــه شــدیم. مــا حتــی مجبــور بودیم کــه پول 

بیشتری مصرف کنیم تا به تعادل برسیم.
دارایــی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته باالی 
۲۰۰ تــا ۳۰۰ قلــم کمبــود دارو داشــتیم، گفــت: 
در حــال حاضــر هــم کمبود داریم، امــا به عنوان 
مثال اکنون ۳۰ قلم از کمبود داروی ما به دلیل 
عدم تولید شــرکت های دارویی اســت که قیمت 

مناسب ندارند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور 
کمک هــای  و  مســتمری  افزایــش  بخشــنامه ای 
جنبی و تعیین حداقل مســتمری در ســال ۱۴۰۱ 
را برای اجرا به واحدهای اجرایی این سازمان در 

سراسر کشور اباغ کرد.
به گزارش ایلنا، بر اســاس بخشــنامه اباغ 
از ســوی میرهاشــم موســوی، مدیرعامــل  شــده 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، در اجــرای مــواد )۹۶( 
بــه  بــا عنایــت  و )۱۱۱( قانــون تامین اجتماعــی و 
تصمیمــات متخــذه در جلســه مــورخ ۱۹  اســفند 
 ۱۸ مــورخ  تصویب نامــه  و  شــورایعالی کار   ۱۴۰۰
خــرداد ۱۴۰۱ و اصاحیــه مــورخ ۲۳ خــرداد ۱۴۰۱ 
هیات محترم وزیران، میزان افزایش مســتمری و 
کمک های جنبی )به همراه مبالغ متناسب سازی( 
قابل پرداخت از ابتدای ســال ۱۴۰۱ به شــرح ذیل 

تعیین شده است: 
الــف( میــزان افزایــش مســتمری )موضــوع 

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی( 

کلیــه   ۱۴۰۱ فروردیــن  یــک  تاریــخ  از 
و  ازکارافتادگــی  بازنشســتگی،  مســتمری های 
بازماندگان مشــمول قانــون تامین اجتماعی که تا 
پایــان ســال ۱۴۰۰ برقرار شــده اســت، بــه ترتیب 
بــرای دریافت کننــدگان حداقــل مســتمری )مبلــغ 
۲۶ میلیــون و ۵۵۴ هــزار و ۹۵۰ ریــال( و کمتر از 
آن، بــه میــزان پنجــاه و هفت و چهار دهم درصد 
و بــرای ســایر ســطوح باالتــر از حداقل مســتمری 
بــه میــزان )ده درصــد( مســتمری آنــان در پایــان 
اســفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد، به نحوی 
که مجموع دریافتی ایشــان بدون احتساب مبلغ 
از مبلــغ ۵۵  اوالد  کمــک هزینــه عائله منــدی و 

میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد. 
آن دســته از مشــمولین ســطوح باالتــر کــه 
مجمــوع دریافتــی ماهیانــه آن ها بدون احتســاب 
مبلــغ کمــک هزینــه عائله منــدی و اوالد پــس از 
افزایــش موضــوع ایــن بنــد کمتــر از ۱۰۰ میلیــون 
ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه 

شــش میلیــون و ۵۰۰ هــزار ریــال خواهــد بــود. 
)مشــموالن قوانیــن خــاص کــه میــزان مســتمری 
پرداختــی بــه آنان تابع مقررات مســتمری بگیری 
جزئی اســت؛ صرفاً مشــمول افزایش ۵۷ ممیز ۴ 

درصدی خواهند بود.( 
ب( مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل 
میزان مســتمری بازنشســتگی، ازکارافتادگی کلی 
و مجمــوع مســتمری بازمانــدگان مشــمول اجرای 
مــاده )۱۱۱( قانــون تامین اجتماعــی از تاریــخ یــک 
فروردیــن ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ 

هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می شود. 
ج( تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱

چنانچــه مجمــوع دریافتی مســتمری بگیران 
احتســاب  )بــدون  قانــون   )۱۱۱( مــاده  مشــمول 
مبلــغ کمــک هزینــه عائله منــدی و اوالد( از مبلــغ 
باشــد،  کمتــر  ریــال  هــزار   ۸۰۰ و  میلیــون   ۵۵
مابه التفــاوت مربوطــه بــا عنوان »تفــاوت تطبیق 

مبلــغ  پرداخــت می شــود.  مصوبــه ســال ۱۴۰۱« 
مذکــور در خصــوص مســتمری بگیران جزیــی، به 

نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. 
د( میزان کمک های جنبی

افزایــش  از  بخشــی  جبــران  منظــور  بــه 
هزینه هــای زندگــی و ارتقــای وضعیــت معیشــت 
مســتمری بگیران و بــه موجــب ضوابــط قانونــی و 
مفاد بودجه ســنواتی ســازمان، میــزان کمک های 
تعییــن  ذیــل  شــرح  بــه   ۱۴۰۱ ســال  در  جنبــی 

می گردد: 
۱( حق سنوات

حــق ســنوات مــازاد بــر ۲۰ ســال ســابقه پرداخت 
حق بیمه، در ســال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال 
به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش 

می یابد. 
۲ ( کمک هزینــه عائله منــدی، کمک هزینه اوالد و 

کمک هزینه همسر متکفل فرزند
شــرح  بــه   ۱۴۰۱ ســال  در  کمک هــا  ایــن  میــزان 

ذیــل تعییــن و وفــق ضوابــط جاری به مشــمولین 
پرداخت می گردد: 

چهــار  مبلــغ  عائله منــدی:  ماهانــه  کمک هزینــه 
میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

کمک هزینه ماهانه اوالد: مبلغ یک میلیون و ۵۶ 
هزار و ۱۹۵ ریال

کمک هزینــه ماهانه همســر متکفــل فرزند: مبلغ 
چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

۳( کمک هزینه مسکن
میــزان کمک هزینــه مســکن بــه ازای هــر پرونــده 
و  ازکارافتادگی کلــی  بازنشســتگی،  مســتمری 
بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال 

در ماه تعیین شده است. 
۴( کمک به تامین معیشت مستمری بگیران

میــزان کمــک به تامین معیشــت مســتمری بگیران 
بازنشســتگی،  مســتمری  پرونــده  هــر  ازای  بــه 
ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ دو میلیون 

و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه صــدور ۹۳۰ 
بــه  ایمنــی  دســتورالعمل  و  اخطاریــه  فقــره 

آموزش و پرورش تهران واکنش نشان داد.
پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  نــوری،  یوســف 
در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد کمبــود مــدارس 
دولتــی در مقطــع دبســتان و پیش دبســتانی و 
مجبورشدن خانواده ها به ثبت نام فرزندان شان 
در مدارس غیردولتی که هزینه ســنگینی برای 
آن هــا دارد و راهــکار ایــن وزارتخانــه بــرای حــل 
مشــکل توضیح داد: تعداد دبســتان دولتی کم 
اســت و در تهــران و در مناطــق ۵ و ۶ بــه بــاال 
کمبــود مــدارس در ایــن مقطــع وجــود دارد. مــا 
هم که در منطقه ۶ ســاکن هســتیم، می بیینم 

مــدارس  کــم شــده و بیشــتر  مــدارس دولتــی 
دنیــا  در  ندیــده ام  مــن  شــده اند.  غیردولتــی 
مدارس ابتدایی خصوصی وجود داشــته باشــد، 
البته تا جایی که من دیده ام، شــاید هم باشــد، 
ولــی آنچه مطالعات نشــان می دهد این اســت 
که عمده مدارس ابتدایی دنیا دولتی هستند و 
این یک موضوعی اســت که باید روی آن بحث 

شود. 
و  مــدارس  فرســودگی  مــورد  در  نــوری 
استفاده از فرصت تابستان و تعطیلی مدارس 
بــرای بهســازی و نوســازی آنها گفــت: اقداماتی 
انجــام می دهیــم و دولــت هــم اعتبــارات خیلی 
خوبــی گذاشــته اســت و حتمــا در تهــران و در 

سفرهای ریاست جمهوری که به نقاط مختلف 
ســفر کردنــد، قرار شــد ایــن مدارس بــه تدریج 
نوســازی انجــام شــود و در مجمــوع تابســتان 

شلوغی خواهیم داشت. 
عضــو کابینــه دولــت مردمــی در پاســخ به 
این سوال که آیا ترمیم معدل و مصوبات جدید 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی دربــاره کنکــور 
نخواهــد  دچــار چالــش  را  پــرورش  و  آمــوزش 
کرد، اظهار کرد: در واقع این مصوبه فرصتی را 
بــرای بچه هایــی که جا مانده اند فراهم می کند. 
آموزش مجازی در برخی مناطق ما دسترسی ها 
را محــدود کــرد بــه ایــن دلیــل که خــط ارتباطی 
نبــود و یــا خطــوط قطع می شــد یا حتــی بعضی 

دانش آموزان تجهیزاتی که باید داشــته باشــند 
را نداشــتند، امــا در حــال حاضــر می تواننــد در 
کاس حضــوری شــرکت کنند، آزمــون بدهند و 
نمره واقعی خودشان را می گیرند. این موضوع 
خوب اســت و فرصت خوبی برای بچه هاســت. 
بــه هرحــال بــرای مــا ســخت هــم شــود مــا باید 
ایــن ســختی را تحمــل کنیــم اگــر قــرار نیســت 
مــا ایــن ســختی را تحمــل کنیم پس چه کســی 

می خواهد تحمل کند؟ 
وزیــر آمــوزش و پــرورش در واکنــش بــه 
گزارشــات  و  تهــران  دادســتان  صحبت هــای 
آتش نشانان که گفته است در دو سال گذشته 
ایمنــی  دســتورالعمل  و  اخطــار   ۹۳۰ حــدود 

بــه اداره کل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران 
صــادر شــده کــه متاســفانه اقــدام مناســبی از 
ســوی آموزش و پرورش صورت نگرفته اســت، 
توضیــح داد: مــن می دانم تعدادی از مدارس از 
اســتانداردهایی کــه آتش نشــانی بــه خصــوص 
اخیرا اعام کرده و خیلی هم سختگیرانه است 
ســختگیری ها  ایــن  البتــه  نیســتند،  برخــوردار 
خوب است و ما باید امروز با همکاران صحبت 
کنیــم تــا ببینیم ایــن اخطارها دقیقــا چند مورد 
اســت و آیا از چیزی که گفته شــده کمتر است 
یا بیشتر. برخی مدارس ما قدمت زیادی دارند 
ایــن  بــا اســتانداردهای جدیــد روی  و احتمــاال 

مدارس ایراد گرفته می شود.

شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  ســخنگوی 
اســامی از بررســی جزئیــات طــرح ســاماندهی و 
کنتــرل اجــاره بهــای امــاک مســکونی در جلســه 

روزیکشنبه این کمیسیون خبر داد.
عبدالجال ایری در گفت وگو با ایسنا، ضمن 
عمــران  کمیســیون  روزیکشــنبه  جلســه  تشــریح 
مجلــس شــورای اســامی، بیــان کــرد: بــا توجــه به 
افزایــش سرســام آور اجــاره بهــای اماک مســکونی 
که فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است، 

طرحــی بــا هــدف ســاماندهی و کنترل اجــاره بهای 
امــاک مســکونی از ســوی تعــدادی از نماینــدگان 
تهیه شــد و دو فوریت آن در جلســه علنی مجلس 
بــه تصویــب رســید ســپس ایــن طــرح بــه منظــور 
جمع بندی نهایی به کمیسیون عمران ارجاع شد و 
کلیات آن در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.

وی در ادامــه اظهــار کــرد: در ادامــه این طرح 
بــه کمیتــه تخصصــی ارجــاع شــد و طــی جلســات 
متعــدد بــا حضــور مســئوالن ذی ربط مورد بررســی 

کارشناســی قــرار گرفت. از آنجا کــه مصوبه دولت 
در زمینــه تعییــن حداکثــر افزایــش اجاره بها در هر 
ســال تــا ســقف ۲۵ درصــد در تهــران و ۲۰ درصــد 
در شــهرهای سراســر کشــور به تایید شــورای عالی 
ایــن  رســید،  قــوا  ســران  اقتصــادی  هماهنگــی 
مصوبــه دولــت تا زمان تبدیل شــدن طرح کنترل و 
ســاماندهی اجاره بهای اماک مسکونی به قانون، 

اجرایی خواهد شد.
ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس شــورای 

اســامی در ادامــه تصریــح کرد: جزئیــات این طرح 
در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت اما 
به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت بررســی دقیق، 
تصویب جزئیات آن به جلسات بعدی موکول شد. 
طبــق آیین نامه داخلی مجلس با توجه به تصویب 
بررســی ایــن طــرح به صــورت دو فوریــت، باید روز 
ســه شــنبه هفتــه جــاری این طــرح در دســتور کار 
صحن قرار می گرفت که مقرر شد از هیات رئیسه 
مجلس برای بررسی بیشتر آن وقت گرفته شود.

نظارت سیستمی اولیا بر 
ثبت نام مدارس در سال جاری

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
و رئیــس ســتاد ثبــت نــام مدارس گفت کــه در ثبت نام 
امســال، نظــارت اولیا بــه صورت سیســتمی و از طریق 

QR کد اختصاصی هر مدرسه انجام خواهد شد.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، ســید مجتبــی هاشــمی در 
جلســه ناظریــن ســتاد مرکــزی ثبت نــام، ضمــن تقدیر و 
تشــکر از حوزه هایــی که امــر ثبت نام را اولویت کار خود 
قــرار داده انــد و در تنظیم بخشــنامه ثبت نام مشــارکت 
فعــال داشــتند اظهــار کــرد: در خصــوص تکریــم اولیــا و 
مراجعــان و حفــظ شــأن ایشــان باید همه اعضای ســتاد 

ثبت نام طبق شعار دولت مردمی تاش کنند.
کامــل  اختیــارات  اینکــه  اظهــار  بــا  همچنیــن  وی 
قانونــی بــه مدیــران کل در نظــارت بر امــر ثبت نام داده 
شــده اســت، گفت: در ثبت نام باید کل مدارس بازدید 
و نظارت شوند و حوزه های مرتبط در این خصوص باید 
تمــام تــوان خــود را بــه کار گیرنــد تــا نظارت بــر ثبت نام 
بــه صــورت تیمــی و مشــارکت همــه جانبــه بــرای تحقق 
شــعار»ثبت نام مطلــوب، نظارت همگانــی، نصیب برابر 

آموزشی«  صورت گیرد.
وی افزود: عاوه بر نظارت کامل مدارس از ســوی 
ناظران ســتاد مرکزی ثبت نام و ســتاد ثبت نام استان ها 
و مناطق، امســال نظارت اولیا نیز به صورت سیســتمی 
و از طریق QR کد اختصاصی هر مدرســه انجام خواهد 
شــد؛ لــذا نصــب آگهــی QR کــد مــدارس بــر روی تابلــو 
اعانــات و در معــرض دید اولیا ضروری اســت و یکی از 

ماک های ارزیابی مدیران مدارس خواهد بود.
در ادامــه ســلیمی معاون نظــارت اداره کل ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات در خصوص اخذ وجه 
در ثبت نــام مــدارس اظهــار کرد: در مــدارس دولتی اعم 
از عــادی و هیــأت امنایــی، دریافت هرگونه وجهه به جز 
بیمه حوادث دانش آموزی و هزینه کتب درســی ممنوع 
اســت و جــذب مشــارکت های داوطلبانــه مردمی پس از 
شــروع ســال تحصیلــی و با مصوبه انجمــن اولیا مربیان 
مدرسه انجام می شود. وی افزود: در مدارس غیردولتی 
نیــز شــهریه طبــق نــرخ مصــوب شــورای نظــارت منطقه 
قابل دریافت اســت. اخذ کمک ســرانه مدارس شاهد و 
حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان نیز در هنگام 

ثبت نام صورت می گیرد.
وی ادامــه داد:  دریافــت وجوه فــوق برنامه مدارس 
دولتــی و هزنــه خدمــات دیگــر ماننــد غــذا و اردوها و ... 
در مــدارس غیردولتــی در هنــگام ثبت نام ممنوع اســت 
و هزینه ســرویس حمل و نقل مدارس با شــروع ســال 

تحصیلی دریافت خواهد شد.

بررسی طرح ساماندهی 
و کنترل اجاره بهای 
امالک در کمیسیون 

عمران

واکنش وزیر به صدور ۹۳۰ فقره اخطاریه و دستورالعمل ایمنی به آموزش و پرورش تهران

افزایش کمک  هزینه های جنبی بازنشستگان تامین اجتماعی اباغ شد

 رئیس سازمان غذا و دارو: به جز اصاح قیمت ساالنه
فعا تغییری در دارو نداریم


