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ظهورمجدد چرخه های پولی در اقتصاد جهانی

با شرکت نیکو ایران قرارداد داشت به دادگاه دیوان داوری رفته
و از ایران تقاضای  97میلیون دالر خسارت کرد.

این ماجرا ســبب ورود دیوان محاســبات به پرونده ســوآپ

ترجمه :محمود نواب مطلق

«پاتریــک آرتــوس» اقتصــاددان فرانســوی معتقــد

در سایت روزنامه بخوانید:

است جهان شاهد ظهور مجدد چرخههای پولی در

شــد و با توجه به اطالعاتی که ســازمان بازرســی کســب کرد در

پولــی گذشــته خود تردید دارنــد .اما بهرحال باید به

دیوان محاسبات پروندهای برای مسعود میرکاظمی تشکیل شد.

دنبال راه چاره باشــند و مبارزه با تورم را در شــرایط

اقتصاد است .به عقیده او همانند سالهای  ۱۹۷۰تا

هــر چنــد اخبــار تشــکیل پرونده و بررســی میــزان تضییع حقوق

دومین دوره سیاستهای انبساطی آغاز کنند.

 )۱۳۵۲-۱۳۷۹(۲۰۰۰طــی چنــد ســال آینده اقتصاد

بنابراین جهان شــاهد ظهور مجدد چرخههای

اقتصــاد کشــورهای عضو ســازمان همــکاری و

( )۱۳۵۲-۱۳۷۹و قبــل از بــروز بحــران وامهــای

بــه اقتصــاد ســالهای )۱۳۵۹-۱۳۶۹ ( ۱۹۸۰-۱۹۹۰

نــرخ بیــکاری پــس از یــک دوره رکــود بســیار

جهان شاهد چرخه رکود و تورم خواهد بود.

بیتالمال بارها در رسانهها منتشر شد ،اما از نتایج این پرونده

و سرنوشت آن تاکنون چیزی منتشر نشده است.

پولــی در اقتصــاد هماننــد ســالهای  ۱۹۷۰تــا ۲۰۰۰

توســعه اقتصــادی در ســالهای آینــده بیشــتر شــبیه

دیوان اجازه ورود نداشت؟

گرانقیمت مسکن خواهد بود.

خواهــد بــود تا اقتصاد ســالهای دهــه .)۱۳۸۹(۲۰۱۰

اولین ویژگی این «بازگشت به آینده» زنجیره وابستگی میان قیمتها

و دستمزدهاســت .بــه دو دلیــل نیــز امــکان بحث و گفتگــو در مورد
دستمزدها افزایش یافته است.

یکــی بــه دلیــل تــورم ،کــه منجر بــه افزایش قیمتها شــده و در

بانکهــای مرکــزی مجبــور میشــوند بــرای مهار تــورم رکــود را تقویت

بنگاهها تفاوت کرده است .آنها مجبورند پاسخگوی میزان تقاضای

اول آنکــه محدودیتهــای تثبیــت بدهیهــای میانمــدت دوباره

حفظ قدرت خرید خود و مقابله با افزایش قیمتها در پی افزایش
دستمزدها خواهند بود.

دومیــن ویژگــی ایــن دوران ،رویکــرد بانکهــای مرکــزی در جهان

اســت .از ســال  )۱۳۹۱(۲۰۱۲بــه دلیــل وجــود دائمــی تورمــی پائین،

سیاســتهای پولــی آنها هرگز انقباضی نشــد .از اینــرو اقتصاد جهان

شــاهد ظهــور مجــدد یــک سیاســت پولــی ضدچرخــهای و ســپس

انبساطی پس از رکودها و بعد از آن به تدریج انقباضی خواهد بود.
البته بانکهایمرکزی در شرایط فعلی در مورد بازگشت به عملکرهای

تصمیمات نیز برعهده دیوان محاســبات نیســت؛ لذا به اعتقاد
معــاون حقوقــی وقت رئیسجمهور ،اساســا دیــوان نباید به این

 2موضوع ورود میکرد .در واقع ورود دیوان تنها به موضوعاتی

فعالیتهای اقتصادی رونق یابد .چرخههای پولی مرتبط با چرخههای

طرح  :فاطمه یزدانی  .عصراقتصاد

مطالبات دستمزد باال بسیار افزایش مییابد و کارکنان همواره برای

مساله به تصمیمات مدیریتی مربوط میشود و رسیدگی به این

 )۱۳۷۹(۲۰۰۰ ،)۱۳۶۹(۱۹۹۰و  )۱۳۸۷(۲۰۰۸انجام شد .بدین طریق

آنکه از سال  )۱۴۰۰(۲۰۲۱شرایط به کارگیری نیروی کار در بنگاههای

غیرمعمــول دیگر مورد اســتقبال نیســت .بنابرایــن درآینده ظرفیت

قانــون اساســی اســت .بــا توجه به اینکــه در  2مورد ذکر شــده،

کننــد .هماننــد آنچــه در ســالهای  ۱۹۸۰تــا ،)۱۳۵۹-۱۳۶۱(۱۹۸۲

تورمی در دهه  )۱۳۸۹(۲۰۱۰ناپدید شده بودند .عواقب ظهور مجدد

بســیار باالی کاال باشــند در حالیکه کارهای ســخت با ساعات کاری

ایــن پروندههــا بــا وظایــف دیوان محاســبات براســاس اصل 55

بیــکاری بــه تدریــج کاهــش و تــورم افزایــش مییابد.در ایــن مرحله

نتیجه با کم شدن غیرقابل تحمل قدرت خرید چارهای جز افزایش

اقتصــادی بســیار ســخت و مشــکل شدهاســت .زیــرا نیازهــای ایــن

پرونــده مزبــور عنــوان میشــود؛ غیرمرتبــط دانســتن موضوعات

بــاال مــیرود .نرخ تــورم و بهره بانکی پائین میماند.

تــورم کاهــش مــی یابد و سیاســت پولی میتواند انبســاطی شــود و

دســتمزدها بــرای بهتــر کردن شــرایط قدرت خرید وجود نــدارد .دوم

یکــی از دالیلــی کــه بــرای نیمــه تمــام مانــدن رســیدگی بــه 2

این چرخهها کدامند؟

پدیــدار میشــوند .در ســالهای پایانــی دهــه )۱۳۸۹( ۲۰۱۰بــه دلیــل
آنکه نرخهای بهرهبانکی افزایش نیافتند ضرورت کاهش بدهیهای

دولتها و بنگاههای اقتصادی از بین رفت .حاصل آن شد که کسری
بودجه دولتی در بســیاری از کشــورها از جمله آمریکا ،انگلســتان،

فرانسه و سایر کشورها در حد باالیی باقی ماند.

در آن زمــان از «نظریــه بــاال رفتــن بیــش از حــد گرما» ســخن

میگفتند .براســاس این نظریه از افزایش تقاضا حمایت میشــود.

مجبور می شوند برای باال بردن میزان بهرهوری خود به نیروهای با
مهارت کمتر نیز روی آورند.

پــس از بررســی پرونــده ،فیــاض شــجاعی دادســتان وقت

یارانهها ،چهار هزار و  600میلیاردتومانبرای تعویض نفتخام

خریدهای ترکیه را بر عهده دارد .اتحادیه اروپا ماه

بلومبــرگ ایــن هفتــه گــزارش داد کــه اروپــا

کــرد و متعهــد شــد تا ســال آینده  90درصــد از کل

نفت خامی که از طریق دریا وارد میشود را هدف
قــرار میدهــد ،امــا بــرای واردات از طریــق خط لوله
برخی از معافیتها را باقی میگذارد.

بــه گــزارش بلومبــرگ ،برخــی از شــرکتها و

نفتکشها گزارش داد ،پاالیشگاههای نفت در این

کشــورها عقبنشینی کردهاند و بازار را به دیگران

قاره هفته گذشته  1.84میلیون بشکه در روز نفت خام روسیه را

واگذار کردهاند .دیگران نیز از ادامه خرید نفت خام روســیه که با

متوالی و باالترین میزانی است که اروپا و همچنین ترکیه در تقریبا

اوایل این ماه ،اکونومیســت گزارش داد که با وجود تعهدات

خریداری کردند .بلومبرگ افزود که این ســومین افزایش هفتگی
دو ماه گذشته دریافت کرده است.

ایــن افزایــش خریــد به لیتاســکو  SAمرتبط اســت .لیتاســکو

 ،SAبازوی تجاری لوک اویل روســیه اســت که انتقال بشــکه های

نفــت را بــه پاالیشــگاه هــای آن در ایتالیــا ،رومانی و بلغارســتان و

تخفیفهای زیاد عرضه میشود ،خوشحال هستند.

قــاره اروپــا جهــت کاهش واردات نفت از روســیه ،عرضه نفت این

کشــور به اتحادیه اروپا بین ژانویه (دی) تا آوریل (اردیبهشــت) 14
درصد افزایش یافته است.

منبع :راشاتودی

بایدها و نبایدهای سرمایهگذاری با NFT
معصومه موسوی

آیا عاقالنه است که دارایی خود را روی توکنهای

غیرقابــل معاوضــه  NFTســرمایهگذاری کنیــد؟
احتمــاال ً اگــر اســم توکنهــای  NFTرا شــنیده

 NFTفرصتی است تا با قابلیتهای
تکنولوژی بالکچین بیشتر آشنا شویم

باشــید ،به ســرمایهگذاری روی این فناوری جدید

اختصاص بخشی از سرمایه مالی خود به توکنهای

ســرمایهگذاری در حــوزهی  NFTبــه چه معناســت

قابلیتهای فناوری بالکچین آشــنا شــوند و بخشی

همفکر کردهاید .اما ســؤال اساسی اینجاست که

و بایدهــا و نبایدهــای ســرمایهگذاری روی ایــن
توکنهای غیرقابل معاوضه چیست؟

قانــون اول ســرمایهگذاری حکــم میکنــد کــه

اول ،زیر و روی داراییهای موردنظر خود را بررسی و سپس به امید

 ،NFTباعث میشــود که ســرمایهگذاران بیشــتری با
از ســبد ســرمایهگذاری خود را رمز ارزها و توکنهای
 NFTاختصاص دهند.

نبایدهای سرمایهگذاری با NFT

کســب ســود ،پــول خــود را روی داراییهای جدیدی ســرمایهگذاری

درســت مثــل بایدهــا ،وقتــی صحبــت از ســرمایهگذاری بــا NFT

در NFTچنــدان تعبیر درســتی نیســت ،چراکــه  NFTبهخودیخود

بذر تردید را در دلهای سرمایهگذاران محافظهکار میکارد و آنها

کنیــم .برای شــروع باید یــادآوری کنیم که اصطالح ســرمایهگذاری
دارایی نیست که قابلیت سرمایهگذاری هم داشته باشد.

ن غیرقابلمعاوضه ،نوعی از فناوری است که از بالکچین
توک 

اســتفاده میکنــد تــا بهصــورت دیجیتــال مالکیت معنــوی کاربر بر

دارایی مجازی که گاها ًمابهازای فیزیکی و ملموسی ندارد را تصدیق
کند.

ایــن مطلــب بــه ایــن معنــی نیســت کــه کال ً منکــر ارزش

سرمایهگذاری در حوزه  NFTشویم؛ اگر دارایی دیجیتال یا فیزیکی

 NFTشــدهای را ســراغ دارید که ارزش ســرمایهگذاری دارد و شــما

هم سرمایه الزم برای خرید آن دارایی را دارید ،بهتر است که هر
چه زودتر  NFTآن دارایی را به نام خود بزنید.

بههرحال در این شــرایط نیز همچنان باید مراقب ریســکها

و خطــرات احتمالی ســرمایهگذاری بــا توکن غیرقابل تعویض NFT

ی دیگری،
باشید .سرمایهگذاری با  NFTنیز مثل هر سرمایهگذار 

میشــود ،تعداد نبایدها هم کم نیســتند و همین نبایدهاست که

را از ســرمایهگذاری بــا توکنهــای  NFTمنصــرف میکنــد .برخی از

نبایدهای سرمایهگذاری با  NFTعبارتاند از:

نباید  NFTرا زیرگروه طبقه دارایی قرار دهیم
در حــال حاضــر ،عمومــا ًشــاهدیم کــه بهغلــط  NFTرا نیــز در کنــار

اوراق بهادار و درآمدهای ثابت در کنار سایر طبقههای دارایی جای
میدهنــد .درصورتیکــه بایــد بــه  NFTبهعنــوان نــوآوری و فنــاوری

جدیــدی نــگاه کنیــم کــه شــرایط الزم بــرای مالکیت بــر داراییهای
دیجیتال یا فیزیکی را فراهم میآورد.

همیــن پیشداوریهای غلط ممکن اســت به شــکلگیری حباب و

افزایش غیرواقعی قیمت توکنهای  NFTمنجر شود و بازار را دچار

نوسانهای کاذب کند.

برای ضرب توکنهای  NFTبه انرژی زیادی نیاز خواهیم داشت:

بایدها و نبایدهای خاص خودش را دارد که باید برای کسب سود
بیشــتر و پرهیــز از ضررهــای احتمالی حتما ًبه آنها توجه داشــته

اتریوم پشتیبانی میشوند .رمزارز اتریوم به دلیل مسائل امنیتی

به دست بیاورید.

هنگام ماین بسیار باال میبرد به همین دلیل نیز هر نقلوانتقال

باشــید تا چشــمانداز دقیقی از مســیر ســرمایهگذاری در این حوزه

بایدهای سرمایهگذاری با NFT

با  NFTبه انداز ه مصرف یک و نیم روز ه یک خانه ،به برق نیاز دارد.

ترغیب میکنند ،کم نیست ،برخی از این بایدها عبارتاند از:
امکان سرمایهگذاری با  NFTبرای همه وجود دارد:

پروندههــای اخــال اقتصــادی کــه ســالها
خــداداد بــود؛ در دهــه  90رکوردشــکنیهای

اقتصــادی بــا مبالــغ کالن افزایش یافــت که پیدا
است.

ایــن عناویــن اســت :گــروه صمیمــی در شــرکت

بازرگانی پتروشــیمی ،بابک زنجانی ،اکبر طبری و حســن رعیت.

در کنــار این پرونده های فســاد ،تعــداد قابل توجهی هم پرونده
اقتصادی وجود دارد که جنس آنها متفاوت تر و البته حکم های
صادر شده برای آنها نیز خاص تر است.

عناویــن مجرمانــه پرونــده هایــی که در این گــزارش به آنها

میپردازیم مربوط به مســئوالنی اســت که به واسطه تصمیمات

یافته منجر به واردات کاال و خدمات نشــد .این

پرونــده برخــی از مســئوالن فــارغ از جنبــه های سیاســتگذاری،

دلیل حذف ارز  4200برای کاالهای غیراساسی،

مسئول در دادگاههای اقتصادی نیز پرونده تشکیل شدهاست.

تخلفات در این حوزه نیز کاهش یافت اما از بین نرفت».

بنابرایــن در اردیبهشــت  ،۱۳۹۸دادســتان وقــت

دیوانمحاسبات پروندهای را علیه ذیمدخالن سیاست ارز ۴۲۰۰

اتهامــات دیگــری را نیــز بــه همــراه دارد لــذا بــرای برخــی از افراد
میرعلــی اشــرف عبــدهللا پوریحســینی ،رئیس اســبق ســازمان
خصوصیسازی نیز جزو این گروه از افراد بود.

او که اولین رئیس سازمان خصوصیسازی در دهه  ۸۰نیز

تومانی تشکیل داد .در آن پرونده مطالب در  ۱۸بند برای دولت

بوده ،بعد از روی کار آمدن حســن روحانی در ســال  ،۹۲یکبار

از خــود ،دالیلــی ذکــر کــرد از جملــه اینکــه این سیاســتگذاریها

مرداد ســال  1398به اتهام عدم رعایت ضوابط در چهار پرونده

نمیشــود .امــا دادســتان وقــت دیــوان از دفاعیــات قانــع نشــد.

او در واقــع بــه اخــال عمومــی در نظــام تولیــدی کشــور از

تــا معــاوناول ،وزیراقتصــاد ،رییــسکل بانکمرکــزی ،رییــس

قانونــی و بــدون توجــه بــه اجرای سیاســتهای کالن اصل  44و

این تصمیم بودند کیفرخواست و دادخواست صادر شد .عنوان

برگزاری جلسات دادگاه نهایتا  15سال حکم حبس گرفت.

بیت المال و ایجاد رانت ارزی» بود .امروز با گذشــت ســه ســال

خارج شد و پرونده پوریحسینی به رغم رای اولیه دادگاه ،بدون

مشخص نشده است.

بیــت المــال را پایمــال کرده و آیا بایــد برای این تضییع کیفری را

تبییــن و بــه دولــت فرصــت دفــاع داده شــد .دولت نیــز در دفاع

دیگر مســئولیت این ســازمان را بر عهده گرفت .پوری حســینی

در حیطــه اختیــار دولــت اســت و بــه دیوانمحاســبات مرتبــط

این پروندههای بالتکلیف مانده آنها در منظر افکار عمومی است.

ســرانجام در اســفند ســال  ۱۳۹۸علیــه دولــت از رییسجمهــور

طریــق واگــذاری بنگاههای کالن دولتی بدون رعایت تشــریفات

دادگاه های اقتصادی تشکیل شده ولی سرنوشت این پروندهها

ســازمان برنامهوبودجــه و همــه افــرادی کــه بــه نوعــی دخیــل در

مقــررات مربوطــه و کارشناســی غیرمعتبــر متهــم شــد و پس از

نادرســت باعــث تضییــع بیــت المــال شــدند ،فــارغ از درســت یا

نادرســت بودن این عناوین ،احکام صادره و تنها نقطه مشــترک
برخــی از ایــن پروندههــا در دیــوان محاســبات و برخــی در

تخلف حسن روحانی و ذی مدخالن

این کیفرخواست نیز «تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق

در رابطه با ارز  4200تومانی

از تشــکیل پرونــده ،هنــوز سرنوشــت آن در دیــوان محاســبات

یکــی از پرونــده هــای مهــم مربــوط بــه حســن روحانی اســت که

نتیجه پرونده مسعود میرکاظمی اعالم نشد

تخلف او و ذیمدخالن از نظر دیوان محاسبات احراز شده است.

حسن روحانی رییس جمهور دولت دوازدهم ،معاون اول دولت
دوازدهــم ،رییــس کل وقــت بانک مرکزی ،رییس وقت ســازمان

برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی در پرونده ارز 4200

تومانی از نظر دادستان وقت دیوان محاسبات متخلف شناخته
شده اند.

محور عناوین مجرمانه در پرونده فوق به این صورت تصویر

شــده اســت« :تصمیم ناگهانی تخصیص ارز  4200تومانی برای

مســعودمیرکاظمی کــه امــروز ریاســت ســازمان برنامهوبودجه را

عهــدهدار اســت در زمــان وزارتــش در وزارتخانــه نفت تصمیم به
توقف سوآپ فروش نفت میگیرد.

ســال  1389مســعود میرکاظمــی ،وزیــر وقت نفت تصمیم

به قطع ســوآپ گرفت .او معتقد بود عملیات ســوآپ برای ایران

توجیه اقتصادی ندارد و ســود حاصل از آن برای کشــور رقمی در

این حکم اما نهایتا به دلیل نقض دیوان عالی از دستور کار

اجرای هیچ حکمی باقی ماند و مشخص نشد آیا او واقعا حقوق

متقبل شود یا خیر.

بــه جــز مــوارد نامبرده شــده و با صرف نظــر از پروندههای

معــروف ماننــد پرونــده رحیــم مشــایی و حمیدرضــا بقایــی،

پروندههای بســیاری در بخش دولتی وجود دارد که در ســطوح

مدیران میانی و کارمندان تشکیل میشود .نتایج این پروندهها
نیز غالبا رســانه ای نمیشــود و مشــخص نیست؛ حقوقی که از
بیتالمال تضییع شــده تا چه میزان پس از دادرســی ،بازگشــت

داده میشود.

حدود  20سنت است در حالی که این عملیات حدود  6تا  7دالر

طــرح ایــن نــوع پروندههــا در فراینــد نظــارت دســتگاههای

فساد پیاپی ای به همراه آورد و با وجود تخصیص ارز ارزان برای

اما گویی با اطالعات نادرســتی که به او داده بودند تفاوت

مانــدن ایــن پروندههــا در منظــر افــکار عمومی اســت .وقتی این

قیمــت آزاد فروختــه شــد .احتــکار کاالها ،جعل اســناد و مدارک

ابتــدا میرکاظمی خواهان افزایش حق ســوآپ بــه رقم  10دالر در

افکار عمومی میرســند به طور حتم انتظاراتی در مردم که خود

شکل گرفته در بازار  4200تومانیها بود.

بشــکه کاهــش داد .بــا اعــام ایــن رقم همه شــرکت هــای طرف

بــه نتایــج پرونــده (بــه هر دلیلــی) اطالع رســانی دقیقــی صورت

واردات کاالهــا و خدمــات کــه در  21فروردیــن  1397گرفته شــد؛

واردات ،در برخی موارد یا کاالیی وارد نشــد و یا اگر وارد شــد با
واردات و فاکتورهــای قیمــت ســاختگی بخشــی از ســیکل فســاد
در ســال نخســت اجرای این سیاست یعنی در سال ۱۳۹۷

کل ارز تامین شده بابت واردات کاال و خدمات  ۴۰میلیارد و ۸۹۷

میلیون و  ۴۴۷هزار دالر عنوان شــده اســت .ارز تامین شــده به

نــرخ  ۴۲۰۰تومــان نیــز بــرای واردات کاال و خدمات اعــم از کاالی
اساســی و غیــر اساســی و مســافرت هــای خارجــی  ۳۱میلیــارد و

 ۴۱۶میلیون و  ۱۴۱هزار دالر بوده است .از این  ۳۱میلیارد دالر،

بالغ بر  ۸میلیارد و  ۱۷۱میلیون دالر صرف واردات کاال و خدمات

در هر بشکه برای کشور هزینه دارد.

"تن متریک" با "بشــکه" مغفول واقع شــده بود .به همین دلیل

هــر بشــکه شــده بــود ولی بعدا ایــن رقم را به  5تــا  6دالر در هر

قرارداد ایران ،به این دستور اعتراض کردند و یا قراردادهایشان را

نظارتی یک امر بدیهی و الزم است ولی نکته تاسف بار بالتکلیف

پروندههــا رســیدگی میشــود و در جریــان رســیدگی بــه اطــاع
را ذیحــق مــی بیننــد ایجــاد میشــود ،اما در نهایت وقتی نســبت

نمیگیرد و نتیجه با مردم در میان گذاشــته نمیشــود ،زمینه ای

تمدید نکردند یا قراردادهایشان را به دادگاه دیوان داوری بردند.

برای خدشهدار شدن اعتماد عمومی فراهم میشود و این لطمه

بــه ایــن ترتیــب ایــران در مراجع بین المللی محکــوم به پرداخت

همچنین تاثیر این رویه بر نحوه تصمیمگیری در نظام مدیریتی

نهایتا قرارداد ســوآپ با کشــورهای حاشــیه خزر لغو شــد و

سنگینی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

میلیــون هــا دالر جریمــه شــد .فقــط یکــی از طــرف های قــرارداد

کشــور نیــز بایــد مورد توجــه قرار گیــرد ،زیرا این نــوع بالتکلیفی

کاسپین اویل ،که تا سال  2014برای سواپ  3هزار بشکه در روز

خصوص در شرایطی که اتخاذ تصمیمات سخت الزم است.

ســواپ ،ایــران تقاضــای  97میلیــون دالر خســارت کــرد .شــرکت

وابستگی خریدوفروش با  NFTبه رمز ارز اتریوم
همانطــور کــه اشــاره شــد ،تقریبــا ً تمامــی خریدوفروشهــای

اعتصاب کارکنان راه آهن در انگلستان
در انگلستان به دلیل اعتصاب تنها یک پنجم ظرفیت شرکت
راهآهــن ایــن کشــور فعــال اســت .بــه همیــن

داراییهایی که با برچسب  NFTخریدوفروش میشوند ،سریع و

اســت تا مشــتریانی که تمایل دارند برای خرید توکن  NFTاز پول
دسترسی به  NFTرا نداشته باشند.

کارکنــان راهآهن سراســری افزایش یافتهاســت.

دلیــل مدیــر ایــن شــرکت از مردم خواســت تنها

توکــن غیرقابل تعویض برای هر کاربــری وجود دارد و نقلوانتقال
راحت برای همگان قابل انجام است.

نقــد و ارزهــای متداولــی مانند دالر اســتفاده کننــد ،امکان خرید و

تنــش میــان دولــت محافظــهکار و اتحادیه

درمجمــوع بایــد توجه داشــت که ســرمایهگذاری بــا  NFTنیز

روز شــنبه۲۵ژوئن (۴تیــر) در ســومین روز

را دارد و برای کســب ســود در این حوزه نیز ،مثل دیگر حوزههای

اختالل شد .اعتصاب کارکنان راهآهن در روزهای

درســت مثل هر ســرمایهگذاری دیگری مزایا و معایب خاص خود

اعتصــاب کارکنــان راه آهــن ،تــردد قطارهــا دچار

مالی باید مراقب بایدها و نبایدهایی باشید که بیتوجهی به آنها،

ســه شــنبه ۲۱ژوئن(۳۱خرداد) و پنجشــنبه ۲۳ژوئن( ۲تیر) و در

ممکن است به از دست رفتن سرمایههای شما منجر شود.

شرکت طی سه دهه گذشته در این کشور بودهاست.

در سایت روزنامه بخوانید:

در صــورت ضرورت مســافرت کنند .این کشــور

ارز دیجیتال اتریوم نیاز خواهید داشــت .این موضوع ســبب شده

میدهد ،بلکه نقلوانتقال با  NFTرا هم شفافتر میکند.

حکمی که نقض شد

شده ومبلغ را بازگردانده است اما باقی حکم اجرا نشد.

واگذاری از جمله ماشین سازی تبریز و ایرتک بازداشت شد.

اخیر است.

از  NFTنهتنهــا امنیــت این قبیــل داراییهای دیجیتــال را افزایش

نشــد .یعنــی تــا تاریــخ  ۱۲آذر  ۹۸در مجمــوع

روند در سالهای گذشته نیز ادامه یافت اما به

اما نامدارترین پروندهها در این میان شامل

شــاهد بزرگتریــن اعتصــاب خــود طی  ۳۰ســال

تضمین میکند

میلیارد دالر از ارزی که به واردات کاال و خدمات

ایرانیــان ،دادســتان دیوان محاســبات بالفاصلــه متوجه موضوع

گرفتــه شــد .به گفتــه او در برخی موارد مانند موضوع دانشــگاه

۴میلیــارد و  ۸۲۰میلیــون دالر از ارز تخصیــص

کردن سرلیست یا سنگین ترین ،بین آنها دشوار

یکــی از مزایــای  NFTاین اســت که امــکان خریدوفروش این

استفاده از فناوری بالکچین برای رمزگذاری داراییها با استفاده

جالب آنکه بیش از  ۲میلیارد دالر از ارزی

اساســی تخصیــص یافتــه بود منجــر بــه واردات

متعــددی داشــتند .در این دهه بــه قدری جرایم

ایرانیــان 15 ،میلیــارد تومــان برایپرونده ســازمان هالل احمر و
 600میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی ،جریمه نقدی درنظر

کــه بــه واردات کاال و خدمات غیراساســی و ۲.۸

رکــورددارش پرونــده  123میلیــاردی فاضــل

توکنهــای  NFTبــه پشــتوان ه رمــز ارز اتریــوم انجــام میشــود و به
همین دلیل نیز برای انجام نقلوانتقالهای مالی با  NFTحتما ًبه

فناوری بالکچین ،امنیت مالکیت با  NFTرا

در سایت روزنامه بخوانید:

غیراساسی شده است.

بــا بنزیــن و میعانــات دیگــر 16 ،میلیــارد تومــان بــرای دانشــگاه

میتواند بر استقالل عمل مدیران کشور تاثیر منفی بگذارد ،به

در حال حاضر بخش اعظم توکنهای  NFTتوسط رمزارزهای

از الگوریتــم اجمــاع اثبــات کار اســتفاده میکند که مصــرف برق را

تعــداد بایدهایــی کــه ســرمایهگذاران را بــه خریــد توکنهــای NFT

فرزانه طهرانی

شباهت زیادی به هم دارد.

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

حکم  12هزار میلیارد تومانی احمدی نژاد

غیرقانونــی بــه مجتمعهــای پتروشــیمی و ســازمان هدفمنــدی

وارداتــش را مســدود کنــد .ایــن ممنوعیــت تمامــی

پیش اتحادیه اروپا با تحریم روسیه موافقت کرد.

مرجع مرتبط قرار خواهند گرفت؟

محمــود احمــدی نــژاد هفتهــزار میلیــارد تومــان بــرای واریــز

اروپا علیه روسیه ،تحویل نفت در باالترین سطح

بلومبــرگ بــا اســتناد بــه دادههــای ردیابــی

ایــن  2پرونــده بــا تضییع حقوقی که داشــتهاند؛ مورد رســیدگی

دیوان محاســبات در گفتوگو با ایســنا اعالم کرد که در پرونده

گذشــته ممنوعیت نســبی نفت روســیه را تصویب

دادهاســت .این در حالی اســت که کمتر از یک ماه

میشــود آیا مرجعی برای رســیدگی وجود خواهد داشــت؟ و آیا

حکم شد .اما حکمی بدون اجرا!

ترجمه :سلیم حیدری

مقدار واردات نفت خام خود از روســیه را افزایش

چنین تصمیمات مدیریتی که منجر به تضییع گسترده بیتالمال

برعکــس پروندههای قبلــی ،پرونده احمدی نژاد منجر به صدور

منبع :لوموند

در دوماه گذشته است.

دانسته شود این پرسش طرح میشود که برای رسیدگی تبعات

تشکیل شده برای شخص احمدینژاد در دیوانمحاسبات است.

بلومبرگ گزارش داد :افزایش خرید نفت از روسیه
بر اساس گزارشها ،علیرغم تحریمهای اتحادیه

دولت در هزینه کرد بودجه میشود.

درصورتــی کــه ایــن  2پرونــده بــا وظایــف دیــوان غیرمرتبط

 5پرونــده نفتــی و  ۲پرونــده غیرنفتــی در مجمــوع پروندههــای

میزان اشــتغال نزدیک به حد اشــباع میرسد و بنگاههای اقتصادی

در سایت روزنامه بخوانید:

قابل پذیرش است که مربوط به نحوه مصارف بودجه و عملکرد

ادامــه شــنبه۲۵ژوئن (۴تیــر) مهمتریــن اعتصــاب کارکنــان ایــن

آنهــا خواســتار افزایــش دســتمزدهای خود

برای مقابله با تورمی هســتند که در چهل ســال
اخیــر در ایــن کشــور بیســابقه بوده اســت .یک

پنجم قطارها فعالند و نیمی از خطوط بستهاند.

ســاعات کاری هــم صرفــا از هفــت و نیم صبح تا

شش ونیم عصراست.

روز یکشنبه نیز این اختالالت ادامه داشت.

مدیر شرکت راهآهن انگلستان از مردم خواست
قبــل از هرگونــه برنامهریزی برای ســفرهای خود

با این شرکت در تماس باشند .اتحادیه کارگران

راهآهــن که برای این اعتصاب سراســری فراخــوان داده ،افزایش

دستمزد را مطالبه میکند و همچنین به شرایط بد کاری و اخراج

هزاران نیرویکار این شرکت معترض است.

«مایــک لینــچ» دبیــرکل ایــن اتحادیــه در ایــن خصــوص

میگویــد« :در یــک اقتصاد مدرن انتظار آنســت که نیرویکار در

شــرایط مطلوب کار کند و نگران از دســت دادن کارش نباشــد و
دستمزد متناسب با هزینهها دریافت کند تا بتواند با روحیهای

خوب و با آرامش به کار خود ادامه دهد».

مقامــات انگلیســی از جملــه بوریــس جانســون ،نخســت

وزیــر ایــن کشــور و وزیــر را ه بــا انتقــاد از ایــن اعتصابــات آن را

نادرست ارزیابی کردند .آنها برای برطرف کردن مشکالت ناشی
از اعتصابــات در پــی بــه کارگیــری نیروهــای موقتــی بــه منظــور

جایگزینی اعتصاب کنندگان هستند.

بــه عقیــده وزیر راه انگلســتان اعتصابکنندگان نیروهایی

را که ســخت کار میکنند میآزارند .شــرکت راهآهن انگلســتان
بــه دلیــل ایــن اعتصابــات  ۱۵۰میلیــون پوند ( ۱۷۴میلیــون یورو)

متضرر شدهاست.

منبع :فیگارو

خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
دیدگاه

فرصتها و تهدیدها
برای کسب و کارهای نوپا
در پساکرونا
ملیکا ملک آرا
مولف و مشاور سازمانی
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مخالفت وزارت گردشگری با فروش بلیت
هواپیما به دالر :پیگیریم
میشــود و تصــور کنیــد فروشــنده حملونقل

بــا آنکــه ویــروس کرونــا از اصلیتریــن مســائل حــوزه

عمومــی زمینــی ،تأسیســات خدماتدهنــده،

ســامت ،بهداشــت و درمان در دنیا محسوب میشود

صنایعدســتی ،تاکســی فــرودگاه ،رســتوران و

امــا همهگیــری ویــروس کرونــا و اثــرات منفــی آن بــر

سفرهخانه سنتی و ...بخواهند کاال و خدمات

کســب و کارهــا ،از بزرگتریــن چالشهــای بشــر طــی

خــود را دو نرخــی کــرده و از گردشــگر خارجی

ســالیان اخیــر در حــوزه اقتصــادی – صنعتــی بــود کــه

دالر یا یورو دریافت کنند.

اکثــر کســب و کارهــای جوامع مختلف خصوصا کســب

انجمن شرکتهای هواپیمایی در آذرماه

و کارهــای نوپــا از ضررهــا و آســیبهای آن در امــان

سال در بخشنامهای به ایرالینها ،نرخ بلیت

نماندنــد .ایــن اپیدمی ،تأثیر منفی شــدیدی بر اقتصاد

در مسیرهای داخلی را برای مسافر غیرایرانی

جهان نهاد به حدی که سازمان توسعه و همکاریهای

متفــاوت اعــام کــرد .بــر این اســاس ،ســقف

اقتصادی (OECD: Organisation for Economic Co-

نــرخ پروازهــای داخلــی زیــر یــک ســاعت ۱۰۰

  )operation and Developmentدر مدت زمان شیوع

دالر و از یک ســاعت بیشــتر  ۱۵۰دالر تعیین

کرونــا اظهــار کــرد :برخــی از اقتصادهــای بــزرگ جهــان

شــده اســت که اکنون تعدادی از شرکتهای

وارد رکــود شــدهاند ،بــه حــدی کــه بــه اعتقــاد برخی از

هواپیمایــی از اجرای آن با آغاز تابســتان خبر

اقتصاددانــان ،ضربــة اقتصادی اپیدمــی بیش از بحران

دادهاند.

جهانی ســال  2008بوده و ســالها زمان خواهد برد تا

مقصود اســعدی ســامانی ،دبیــر انجمن

آسیب اقتصادی کرونا جبران شود.

صنفــی شــرکتهای هواپیمایــی ـ نیــز اجــرای

دبیر انجمن صنفی شرکتهای
هواپیمایی :برای فروش بلیت
دالری به خارجیها نیازی به
مجوز نداریم

اکنــون بــا فروکش کردن همهگیری ایــن ویروس ،مجددا
کسب و کارها فعالیتهای خود را همانند سابق با هدف
ارتقــای شــاخصهای اقتصــادی آغــاز کردهانــد تــا بتوانند

خــود را بــه دوران پیش از دوران رکود اقتصادی برســانند
که این مهم نیازمند بررسی عوامل محیطی و برنامهریزی
دقیق است .به بیان دیگر سرعت باالی تغییر و تحوالت

در دنیای امروز سبب شده تا سازمانها در دوران حیاتی
و طالیی پســاکرونا برای تدوین و جاریســازی برنامههای
منعطف و مدون اقدام کنند.

این تصمیم را قانونی دانســته و گفته اســت:
دولــت جمهــوری اســامی ایــران ملــزم بــه

دادن یارانــه بــه شــهروندان خودش اســت نه
اتبــاع خارجــی و در هیچ کشــوری یارانهای به

مســافران خارجــی نمیدهنــد مــا نمیتوانیــم

بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصادی مدافــع منافع
اتباع خارجی باشیم و باید حافظ منافع بنگاه

خودمان باشیم و آن را سر پا نگه داریم.

اسعدی ســامانی تاکید کرد :برای اجرای

کرونــا ســبب شــد کــه بســیاری از کســب و کارهــا

نتواننــد نیازهــای مشــتریان خــود را تامیــن کننــد و در
سراشیبی افول حرکت کردند .با توجه به افول کسب و
کارهایی که نتوانســتند در دوران کرونا به فعالیتهای

اقتصــادی خــود ادامــه دهنــد ،اینــک نوبــت بــه کســب

و کارهــای نوپــا میرســد کــه مشــتریان رهــا شــدهای که
از کاال و خدمــات دریافتــی ،ناراضــی هســتند را جــذب
کننــد و ســهم بــازار قابــل توجهــی از شــرایط پیش آمده
بــرای خــود ایجــاد کنند .ایــن مهم صــورت نمیگیرد مگر

بــا شناســایی نیــاز بالقــوه و بالفعــل بازارهــای هدف در
سطح ملی و بینالمللی .بنابراین رکود کسب و کارهای

آســیبدیده از کرونا ،ســبب شــده تا فضای آزادی برای
کســب و کارهای نوپا به وجود آید .از دیگر فرصتهای

پیــش روی کســب و کارهــای نوپــا چنیــن اســت کــه این
کســب و کارهــا میتواننــد برنامههــای راهبــردی (ســند

استراتژی) خود را مطابق با مولفههای جدید و با توجه
به شاخصهای جدید اقتصادی -صنعتی تدوین کنند تا

از ایــن طریــق به چابکی و پویایی مورد نیاز دنیای امروز
برســند و ســاختار و تشکیالت خود را به نحوی چیدمان
کنند که کمترین اتالف سازمانی را شاهد باشند.

ایــن تصمیــم نیــازی بــه اخــذ مجــوز از ســوی

معــاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری

و توســعه ایــن صنعــت در کشــور را برعهــده

برات با اشــاره به لزوم حمایت از بخش

ســازمان هواپیمایــی کشــوری یا شــورای عالی

گردشــگری و صنایــع دســتی بــا دریافت نرخ

راهبــردی توســعه گردشــگری ،وزارت راه و

گردشگری با این موضوع ،اظهار کرد :دو نرخی

اتبــاع خارجــی هم ســقف قیمتهــا را رعایت

از

مخالفــت

وزارت

میــراث

فرهنگــی،

دالری بلیــت هواپیمــا از مســافران خارجی و

پیگیری جدی این موضوع خبر داد.

داشــته و

بــر اســاس مفــاد بنــد  ۴ســند

شهرسازی(ســازمان

هواپیمایــی

کشــوری)

موظــف اســت سیاســتهای حمایتــی را در

اسماعیل برات در گفتوگو ایسنا درباره

حــوزه قیمتگــذاری ِ حملونقــل هوایــی بــرای

محاســبه نرخ بلیــت پروازهای داخلی به دالر

زیرســاختهای حمــل و نقــل مســافری خــود

اقدام تعدادی از شــرکتهای هواپیمایی برای

بــرای اتبــاع غیرایرانــی ،اظهــار کــرد :وزارت
میــراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی

بــه شــدت بــا ایــن موضــوع مخالــف اســت و
مراتــب را مــورد پیگیری قــرار خواهد داد؛ زیرا

به زیان صنعت گردشگری است.

وی دربــاره نگرانیهــا دربــاره ســرایت

متوجــه میشــود و نارضایتی بــه همراه دارد و

داخلــی برای اتبــاع خارجی به نرخ بلیت برای

مطمئنــا مقصــدش را به کشــور دیگــری تغییر
میدهــد .ثانیــاً ،هزینــه حملونقــل داخلی بر

اتبــاع ایرانی اظهار داشــت :بــرای اتباع ایرانی
فعــا قیمــت بلیــت هواپیمــا تغییــری نخواهد

معــاون نظــارت و ارزیابــی خدمــات

هزینــه حملونقل گردشــگر خارجی را جهانی

شده است.

مقررات ،دریافت وجوه از گردشــگران داخلی

و مــواد غذایــی ،اگرچه افزایش داشــته و نرخ

دربــاره تکلیف دوتابعیتیهــا در فروش بلیت

جهانــی نیســت ،بلکــه بــر مبنــای نــرخ واحــد
پــول ملی محاســبه میشــود .ثالثــاً ،دو نرخی

ملــی باشــد بلیــت هواپیمــا بــرای مســیرهای
داخلــی را میتوانــد بــا قیمــت مصــوب و

و درخواســت مشــابه ســایر کســب و کارهــا

خریداری کند.

توســعه مقاصــد گردشــگری بــه عمــل آورده و
را بــا لحــاظ سیاســتهای توســعه صنعــت
گردشگری تعیین و اجرا کند.

گردشــگری همچنیــن گفــت :بــر اســاس

وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع

مبنای حقوقی نداشــته ،بلکه با اصول حقوق

امــر گردشــگری سیاســتگذاری ،برنامهریــزی

کنیم.

گردشــگر خارجــی ایــن تبعیــض را بهراحتــی

او تصریــح کــرد :بــر اســاس قوانیــن

دســتی بــه عنــوان دســتگاه متولــی قانونــی

شدن به لحاظ تخصصی نیز توجیه ندارد و به
زیــان صنعت گردشــگری اســت؛ چــرا که اوالً،

افزایــش قیمتهــا از نــرخ دالری مســیرهای

و خارجی باید بر مبنای واحد پول ملی (ریال)

و مقــررات ناظــر بــر صنعــت گردشــگری،

خصوصــی و مخالفــت قاطــع تشــکلهای

هواپیمایــی نداشــتیم و نیــازی نیســت بــرای

باشــد .دریافــت دالر از گردشــگران ،نــه تنهــا
گردشــگر و کــد جهانی اخــاق همچون «عدم

تبعیض» در تعارض است.

مبنای قیمتهای جهانی نیســت که بخواهند

کرد و قیمتها براساس همان نرخنامه اعالم

حســاب کنند ،قیمت سوخت ،نیروی انسانی

دبیــر انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی

آنهــا باالســت و تورم وجــود دارد ،اما به نرخ

پــرواز داخلــی گفــت :هــر فــردی کــه دارای کد

شــدن حملونقــل هوایــی ،موجــب آشــفتگی

براســاس قیمتهــای اعالم شــده در نرخنامه

امــا از ســوی دیگــر تهدیدهایــی نیــز بــرای کســب و

کارهــای نوپــا وجود دارد که از آن جمله میتوان به عدم

تجربه کافی مدیران این کسب و کارها ،عدم حمایتهای

کافی و مورد انتظار مدیران این کسب و کارها از دولت،

عــدم دسترســی بــه تجهیــزات و ماشــینآالت صنعتــی و

دانــش روز بــه دلیل محدودیتها و اعمــال تحریم علیه

کشــور ،عــدم آشــنایی و عدم اعتمــاد جوامــع و بازارهای
هدف به کسب و کارها نوپا اشاره کرد.

آنچــه مهــم اســت برنامهریــزی منعطــف در دوران

پســاکرونا اســت .بیشــک بدون تعیین اهــداف و بدون
شــناخت تواناییهــا و پتانســیلهای داخلــی کســب و
کار ،امکان حرکت به ســوی جلو وجود نخواهد داشــت؛

از ســوی دیگــر بــا عنایــت بــه اثــرات منفــی کرونــا در

دوران شــیوع و مواجــه مدیــران بــا مشــکالت حاصــل از
آن ،مدیــران کســب و کارهــای نوپــا بایــد با رصد کســب

و کارهــای موفقــی کــه توانســتند از ایــن دوران بــه طــور
مطلوبــی گــذر کننــد تجربــه آموختــه و با اقدامــات موثر

آنان در شرایط بحرانی آشنا شوند تا بتوانند در راستای

تحقــق اهــداف از پیــش تعیین شــده خود ،بــرای تدوین
برنامههای جامع و کامل اقدام کنند.

فروش واحدهای صنفی تلفن همراه ریزش کرد
دبیرانجمــن واردکننــدگان موبایــل ،تبلــت و

 2مــاه اخیــر روند صعــودی به خود گرفت این

گمرکــی موبایلهــای زیــر  600دالر افزایــش

دالر کاهشــی شــده اســت چراکــه عرضــه در

لــوازم جانبــی خاطــر نشــان کــرد کــه عوارض

 3.5درصــدی را تجربــه کرد امــا از آنجاییکه
عرضه بیش از تقاضاست هم اکنون بهترین

زمان برای خرید این تلفنهاست چراکه بازار
رقابتی شــده و واحدهای صنفی و شــرکتها
بــرای اینکــه بتواننــد بــه تعهــدات خــود عمل

کنند کاال را با زیان عرضه میکنند.

در حالیســت کــه کــه قیمــت موبایــل زیر 600

بنــا به اظهارات دبیرانجمن واردکنندگان

دبیرانجمن واردکننــدگان موبایل ،تبلت

گفــت :بــدون تردیــد ایــن امــکان وجــود دارد

در  2مــاه اخیــر روزهــای خوبــی را پشــت ســر

تلفنهــای همــراه بــاالی  600دالر در دســت

مواجهایم باید اصل ماجرا به شــکل اقتصادی

افزایش تقاضا بازار به تعادل برسد.

موبایــل ،تبلــت و لــوازم جانبــی؛ بــازار موبایل
نگذاشــت و فــروش واحدهــای صنفــی ریزش

متضرر شدند.

باالی  600دالر نامعلوم است و در راهروهای

بــر بــازار تلفــن همــراه ،گفت :از ابتدای ســال

واردات بیش از نیاز بازار شد.

وی با بیان اینکه بازار موبایل از نرخ ارز

نیمایــی تاثیر میپذیرد ،افــزود :ارز نیمایی در

و لــوازم جانبــی بــا بیــان اینکــه مدیریــت بازار
شــرکتهای واردکننــده نیســت ،افــزود:

وی تاکیــد کــرد :عــوارض گمرکــی

همــراه صــورت گرفــت و رغبــت بــازرگان برای

 300هزار دستگاه است.

وضعیــت تخصیــص ارز واردات موبایلهــای
کارگروه ارزی بررسی میشود.

صرفه باشد.

وی در پایــان ،میانگیــن ماهیانــه واردات

بیــش از تقاضاســت هم اکنــون بهترین زمان

افزود :حدود  96هزار از این دســتگاهها برند

بــرای خریــد ایــن تلفنهاســت چراکــه بــازار

رقابتــی شــده و واحدهای صنفی و شــرکتها

شرکت تاکید کرد.

بــه گــزارش ایلنــا ،گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در

اطالعیــهای ،ضمــن اختیــاری دانســتن انتخــاب ســایت

تولیــدی و یــا نمایندگــی بــه عنــوان محل تحویــل خودرو

مشــتریان ،تاکیــد کــرده در صــورت انتخــاب تحویــل در

سایت تولیدی ،هزینه حمل مسترد میشود.
این اطالعیه به این شرح است:

در پی درخواســت مشــتریان برای تسریع در فرآیند

تحویل خودرو و ایجاد امکان تحویل در محل سایتهای
تولیدی گروه صنعتی ایرانخودرو در سطح کشور ،پیامک
پیشــنهادی بــرای تمامــی مشــتریان ارســال میشــود کــه

انتخاب این گزینه به صورت کامال اختیاری است.

بــر همیــن اســاس ،پیونــدی در میــز کار مشــتری

در ســایت فــروش اینترنتــی محصوالت ایــران خودرو به

نشــانی  esale.ikco.irبرای مشتریان ایجاد میشود که
در صــورت تمایــل میتواننــد گزینــه تحویــل حضــوری را
انتخاب کنند و در صورت انتخاب این پیشــنهاد ،هزینه

حمل خودرو به مشتریان بازگردانده میشود.

پیامــک بــرای تمامــی مشــتریان فــارغ از محــل

ســکونت ارســال میشــود و در صــورت عــدم انتخــاب

تحویــل حضــوری ،خــودرو بــه محــل نمایندگی در شــهر
مورد نظر حمل میشود.

ضمــن آنکــه جریمه دیرکــرد در تحویل یک مرحله

تــا صــدور ســند خــودرو محاســبه میشــود و در مرحلــه
تحویل نیز قابلیت محاسبه دارد و این موضوع به دلیل

تغییر در ماهیت فرآیندها تا صدور ســند ،تکمیل وجه،
شمارهگذاری و حمل و تحویل پیشبینی شده است.

مشتریان محترم در صورت وجود هر گونه ابهام و

یا سوال ،مراتب را از طریق مدیریت ارتباط با مشتریان
ایــن گــروه با شــماره تماس  ۰۹۶۴۴۰پیگیــری کرده و از

توجه به اخبار و شایعات غیرواقعی که بیشتر از طریق
شبکههای اجتماعی منتشر میشود خودداری کنند.

دبیر انجمن صنفی تولید
بتن آماده :رویه عرضه
سیمان باید اصالح شود
بــه گفته دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده ،ســیمان

فله خیلی سخت به دست مصرفکننده اصلی میرسد
و بیشتر محصول را دالالن میخرند.

محرم کریمی در گفتوگو با مهر اظهار کرد :بدون

اینکه زیرساختهای الزم در وزارت صمت و بورس کاال

بــرای عرضــه ســیمان در بــورس فراهم شــود ،به بورس
وارد شــد .بــه همیــن دلیــل دالالن به انحــای مختلف از

بــاگ هــای موجــود اســتفاده کردنــد و نبــض بــازار را در
دست گرفتند.

که نباید ورود این کاال بهصورت مســافری به

خریــد تلفن همراه کاهشــی شــده اســت این

برابر  3ماه نخســت ســال گذشــته است .هم

بــودن تحویــل خــودرو در محــل ســایت تولیــدی ایــن

حــل شــود نه بهصورت پلیســی .بــه این معنا

موبایلهــای زیــر  600دالر افزایــش 3.5

آیفــون هســتند کــه ایــن حجــم از واردات 3

گــروه صنعتــی ایرانخــودرو در اطالعیهای بــر اختیاری

امــا از آنجاییکــه در کشــور بــا تعــدد گمرکات

وی حجم واردات کاالی قاچاق مســافری

درصــدی را تجربــه کرد اما از آنجاییکه عرضه

غیرواقعی در برخی از رسانهها و شبکههای اجتماعی،

بــر واردات کاالی مســافری وجــود دارد؟

تلفن همراه را حدود  1تا  1.5میلیون دانست

را حــدود  120هــزار دســتگاه عنــوان کــرد و

در پــی انتشــار برخــی شــایعات و فضاســازیهای

پاســخ بــه ایــن پرســش که آیــا امــکان نظارت

بازار بیش از تقاضا بود از اینرو امیدواریم با

امیــر اســحاقی در گفتوگــو بــا ایلنــا ،با

جاری حجم قابل توجهی ثبت ســفارش تلفن

بــه گفتــه اســحاقی؛ میزان تلفــن همراه

دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل در

کاال را با زیان عرضه میکنند.

اطالعیه ایرانخودرو درباره
پیامک تحویل حضوری
خودرو به مشتریان

آفت برای این بازار تبدیل شده است.

روشــن نشــده در کشــور حــدود  2میلیــون و

کرد .واحدهای صنفی یک هفته بعد از خرید

اشــاره به تغییر سیاستهای ارزی و تاثیر آن

برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند

اکنون واردات کیفی تلفن همراه به بزرگترین

اخبـــــــــــــــــار

و افــزود :تردیــد نــدارم کــه میــزان مصــرف و

در حالیست که حجم واردات افزایش داشته
است.

دبیــر انجمــن صنفــی تولیــد بتــن آمــاده و قطعــات

پیشســاخته بتنــی کشــور افــزود :نمیتــوان گفــت بورس

کاال ،وزارت صمــت و یــا ســیمانیها مقصــر هســتند بلکــه
باید رویه اصالح شود.

وی ادامــه داد :در کشــور میانگیــن  ۵۵میلیــون تــن

ســیمان تولید میشــود که  ۶۰درصد به صورت فله اســت

و فقــط صنایــع ســیمان بــر از ایــن ســیمان فلــه اســتفاده
میکننــد؛ بالــغ بــر  ۹۰درصد نیز برای بتن آماده اســتفاده

میشــود و مابقــی بــرای تیرچــه ،قطعات بتنی و … اســت.
بنابرایــن وقتــی مصرفکننــده کاال کامــا ًمشــخص اســت

رشد  ۱۳درصدی حمل بار در محور جنوب
مدیر کل راهآهن جنوب با بیان اینکه هزینه

کاال ،بیشــترین ســهم بارگیری راهآهن جنوب

و خــارج از اســتان اظهــار کــرد :از جملــه ایــن

و نقــل جــادهای بــه صرفهتر اســت ،گفت :در

تخلیه بار ،شمش فوالد و سنگ آهن مربوط

اصفهان اشــاره کــرد .از طرف دیگر پروژه خط

آغاز طرح سنجش وزن
مواد غذایی برای جلوگیری
از کمفروشی

بخشــی از بارهــا کــه دولتــی اســت از طریــق

مدیرکل اســتاندارد تهران از اجرای طرح ســنجش وزن

 ۸۵درصد تصادفات جادهای کاسته میشود.

ی فرآوردههای صنعت غذایی و شــوینده ،در
بســتهبند 

حمــل و نقــل ریلی حــدود  ۱۵درصــد از حمل
داخــل اســتان به طور کامــل از ظرفیت حمل
و نقــل ریلی اســتفاده نمیشــود .بــا توجه به
مزیتهایــی که راهآهــن دارد ،انتظار میرود

راهآهــن حمل شــود که با ایــن اقدام بیش از

را بــه خــود اختصــاص دادهانــد امــا در بحــث

به شــرکت فوالد خوزســتان بیشترین سهم را

در حمل و نقل راهآهن جنوب دارند.

وی در رابطــه بــا ســهم حمــل و نقــل

ریلــی اســتان در کشــور اظهــار کرد :براســاس

ســنجشهای انجامشده ســهم کل خوزستان
از حمل و نقل ریلی در کشور نسبت به سایر

عبدالکریــم درویــش زاده در گفت و گو با

خطوط حمل و نقل ریلی ،از لحاظ تناژ حدود

بــه گــزارش اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران،

ریلی نســبت به ســال گذشــته خبرداد و اظهار

اســت امــا ســهم بخــش ریلــی اســتان در کل

میزان کمفروشی در برخی از فرآوردهها ،به ویژه پس

گذشــته  ۱۱میلیــون تــن بوده اســت کــه از نظر

ایران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان

 ۱۶درصدی نســبت به ســال قبل از آن بودهایم

استان تهران بصورت آزمایشی ،خبر داد.

نــوری در ایــن خصــوص تشــریح کــرد :در پــی افزایــش

از اجرای طرح اصالح یارانهها ،سازمان ملی استاندارد
حمایــت از حقــوق تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان،

ایســنا از افزایش چشــمگیر میزان حمل و نقل
کــرد :حمــل و نقــل ریلــی بــار اســتان در ســال

تناژ  ۱۳درصد و از نظر تن کیلومتر شاهد رشد
امــا امســال تالش میکنیم میــزان حمل و نقل

اقدام به بازرســی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع

ریلی به باالی  ۱۲میلیون تن برسد.

بســتهبندی شــده کرد .وی با اشــاره به اینکه این طرح

یــک میلیــون و  ۳۲۱هــزار و  ۸۲۵تــن کاال

غذایــی و شــوینده و همچنیــن توزیــن محصــوالت

بــا هــدف رعایــت حقــوق مصرفکننــدگان و مقابلــه بــا
کمفروشی و نیز نظارت دقیقتر بر بازار ،در استانهای

تهران و البرز که سهم  ۴۰درصدی از عرضه کل کشور را
دارند ،به عنوان اســتانهای منتخب در حال اجراســت،

افــزود :کمیتــه اقــدام ویــژه ،با تــاش کارشناســان اداره
اندازهشناســی ،اوزان و مقیاسهای ادار ه کل استاندارد

اســتان تهران ،از تاریخ  ۲۴خرداد ســال جاری ،کار خود
را آغاز کرد و در این راســتا ،از واحدهای تولیدی اســتان

بازرسی انجام شده است.

وی افــزود :در اوایــل ســال  ۱۴۰۱حــدود

بارگیــری و حــدود یــک میلیــون و  ۱۶هــزار تن

 ۱۰درصــد و از لحــاظ تــن کیلومتــر  ۱۳درصــد
حمل و نقل استان حدود  ۱۲درصد است.

ســربندر  -خرمشــهر – شــادگان را داریــم کــه

از این ظرفیت استفاده نمیشود .مشکل این

مناقصــه قطعــات اولیــه ایــن پــروژه در حــال
برگــزاری اســت؛ بــا احــداث ایــن خطــوط بــه

ظرفیــت حمــل و نقــل ریلــی اســتان افــزوده
میشود.

میلیون تن بود اما در سال گذشته این میزان

به  ۱۱میلیون تن رسید.

بیشتری خواهیم داشت.

روشهای حمل و نقل در کشور تصریح کرد:

حمــل و نقــل جــادهای بــه صرفهتــر اســت .در
حــال حاضــر  ۱۰قطــار در داخــل اســتان وجود
دارد که در مسیرهای ریلی اهواز  -اندیمشک،

اهــواز  -خرمشــهر ،اهــواز  -بندرامــام و اهواز-

ماهشــهر تــردد میکننــد .بــه عنــوان مثــال

درویش زاده تصریح کرد :در حال حاضر

امــام خمینی(ره) اســت که شــامل محصوالت

ایــن ظرفیــت میتواند بــه  ۲۵میلیون تن هم

غالت و کاالهای اساســی میشــود .همچنین
از شرکت فوالد خوزستان را داریم که این دو

شــده در زمینــه توســعه خطــوط در داخــل

در ایستگاه میاندشت شمش فوالد صادراتی

درویشزاده با اشاره به مطالعات انجام

کاسته میشود.

و محیــط زیســت ،حمــل و نقل ریلــی را حمل

اســتان افزایــش یافتــه اســت امــا بــا تکمیــل

افزایش پیدا کند.

طریــق راه آهــن حمــل شــود کــه با ایــن اقدام

مدیــر کل راهآهــن جنــوب در خصــوص

هزار تومان است در حالی که هزینه تردد در

بیشــترین حمــل بار مربــوط به ایســتگاه بندر

توجــه بــه مزیتهایی که راهآهن دارد ،انتظار

وی بــا اشــاره به مزیتهــای حمل و نقل

کاال در ایســتگاههای ایــن محــور ریلــی تخلیه

دو خــط اهــواز -اندیمشــک و اهــواز -بندرامــام

بــار خــود را از طریــق ریــل حمــل نمیکنند .با

بحث صادرات و واردات به کشور عراق سهم

وی افــزود  :امســال ظرفیت تناژ حمل و

شده است.

و یــا اینکــه صاحبــان کاال بــه دالیــل مختلــف

بیــش از  ۸۵درصــد از تصادفــات جــادهای

احــداث خــط شــلمچه_بصره شــویم ،قطعا در

هزینــه تــردد بــا نــاوگان حمل و نقــل جادهای

نقــل ریلــی جنوب به  ۱۸میلیون تن در داخل

اســت کــه ما برای بعضــی مقاصد ریل نداریم

وی ادامــه داد :همچنیــن اگــر موفــق بــه

سال گذشته و براساس مذاکرات انجام شده

ســال  ۹۲میــزان بارگیــری و تخلیــه کمتر از ۵

کرد :متاسفانه در داخل استان به طور کامل

مــیرود بخشــی از بارهــا کــه دولتــی اســت از

هزینــه حمــل و نقل ریلی حــدود  ۱۵درصد از

اســتان را افزایــش دهیــم  .بــه گونــهای که در

آیا از ظرفیتهای حمل و نقل ریلی در داخل

پروژههــا میتــوان بــه راهآهــن اهــواز -ایــذه-

درویــش زاده در خصــوص ظرفیتهــای

توانســتیم ســهم تنــاژ حمــل و نقــل ریلــی در

نمیرسد پس یک جای کار ایراد دارد.

اســتان به طور کامل اســتفاده میشود؟ بیان

هزینــه حمــل و نقــل ریلــی نســبت بــه ســایر

حمــل و نقــل ریلــی در اســتان گفــت :در ۸

و ســیمان از طریــق بــورس بــه دســت ایــن مصرفکننــده

از مرکــز شــهر اندیمشــک تــا اهواز بــاالی ۱۰۰
ایــن مســیر از طریــق راهآهن با وجود شــرایط

بهتــر و بهتریــن واگنهای جابهجایی مســافر،
سیستمهای خنک کننده و ایمنی بسیار باال،

حدود  ۶هزار تومان است.

درویش زاده در پاســخ به این ســوال که

ریلــی از جملــه ایمنی باال و آلودگی کمتر هوا

و نقــل ســبز خوانــد و افــزود :عــاوه بــر حمل
انبــوه بــار بــه صــورت یکجــا ،در حمــل و نقــل
ریلــی حــدود یــک هفتم حمل و نقــل جادهای
ســوخت مصــرف میشــود .بــا در نظــر گرفتن

میــزان آلودگــی موجــود در هــوا اگــر امــکان
افزایش حمل و نقل ریلی مهیا شود میتواند

قدم موثری در حفظ محیط زیست برداشت.
درویــش زاده حمــل و نقــل ریلــی را از

لحــاظ ایمنــی باال نســبت به ســایر روشهای

حمل و نقل غیرقابل قیاس دانست و افزود:
ما در کشور ساالنه  ۱۷تا  ۲۰هزار نفر کشته

در حمل و نقل جادهای داریم در حالی که در
راهآهن در دو بخش مسافری و بارگیری کاال،

این عدد ساالنه تقریبا کمتر از  ۱۰نفر است.

کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون میــزان تولید

از میــزان مصــرف پایینتــر اســت تصریح کرد :ســیمانیها

باید عرضه را بیشــتر کنند تا به دســت همه برســد؛ نکته
مهمتر آنکه ســیمان خیلی ســخت به دســت مصرفکننده
اصلــی میرســد و بیشــتر محصــول را دالالن میخرند .وی

افزود :یک شــنبه هفته گذشــته هزار نفر در بورس خرید
کردند  ۹۰۰نفرشــان قابل ردیابی نیســتند .ســیمان وجود

دارد منتهی توزیع آن با مشکل همراه است.

دبیــر انجمــن صنفــی تولیــد بتــن آمــاده و قطعــات

پیشســاخته بتنی کشــور اظهار کرد :کاال وقتی در بورس
عرضه میشود باید یک قیمت تقریبا ً باثباتی داشته باشد

در حالی که هم اکنون هر تن ســیمان فله از یک میلیون
و  ۲۰۰هزار تا یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان قیمت دارد.

کریمــی بــا اشــاره بــه کیفیــت ســیمان گفــت :وقتــی

مشــتری برای خرید در صف میماند کیفیت را چه کســی
کنترل میکند؛ ســیمان بســیار حســاس اســت به صورتی

کــه اگــر کلینکــر دپــو شــده را به جــای  ۱۰درصــد ۱۱ ،درصد
بزنیــد کیفیــت تغییــر میکند .وی افزود :اگر اجبار نباشــد

واحدهای تولید بتن آماده اســتان تهران از ســیمان تهران
و آبیک خرید نمیکنند زیرا کیفیت سیمانهای دیگر بهتر

اســت؛ البتــه غیراســتاندارد نیســتند و اســتاندارد را پــاس
میکننــد امــا اســتاندارد کف قضیه اســت؛ یعنی باید برای

کیفیــت بــه دنبــال باالتــر از آنچــه که اســتاندارد خواســته

حرکــت کنیــم .دبیــر انجمــن صنفــی تولیــد بتــن آمــاده و
قطعــات پیشســاخته بتنــی کشــور اظهــار کــرد :صنایــع

ســیمانبر پروانــه بهرهبــرداری و نشــان اســتاندارد دارنــد

بنابراین باید سیمان فله را با نظارت دقیق به این صنایع

اختصــاص دهنــد .غیــر از ایــن صنایــع ،شــخص دیگــری
سیمان فله استفاده نمیکند.

تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی
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تسهیالت ویژه گمرک ایران
برای صادرکنندگان کاال
به روسیه
گمــرک ایــران بــا صــدور اطالعیــهای نحــوه برخــورداری

زمینگیر شدن صادرات فرش دستباف در پی
مصوبه تعهد ارزی

صادرکننــدگان کاال به روســیه از تســهیالت ویژه پروژه

مدیرعامــل اتحادیــه فــرش دســتباف ایران بــا بیان

هیــچ تاجــری حاضر به صــادرات فرش ایرانی نبود

بــه گــزارش گمــرک ایــران ،در ایــن اطالعیــه آمــده

کاهــش صــادرات فــرش شــده اســت گفــت که در

مداوم همچنان ادامه دارد.

گمــرک روســیه مقــرر شــده اســت در چارچــوب «طــرح

تعهــد ارزی هیــچ تاجــری حاضر به صــادرات فرش

صــادر کننــدگان ایرانــی محصــوالت فصــول  ۰۸ ،۰۷و

عبدهللا بهرامی ،مدیرعامل اتحادیه سراســری

کــه نــه تنهــا کمکــی به صــادرات فــرش نکــرد بلکه

 )H.s) Harmonized systemتســهیالت ویــژهای بــرای

گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به اینکه فروش داخلی

صــادرات فــرش ایران به  50میلیون دالر در ســال

کریدور سادهسازی شده گمرکی را اعالم کرد.

اینکــه مصوبــۀ تعهــد ارزی بانــک مرکــزی باعــث

اســت :نظــر بــه اینکــه بــا توجــه بــه توافقــات اخیــر بــا

حــال حاضــر بــا توجــه به شــرایط موجــود و مصوبه

آزمایشــی پــروژه کریدور سادهســازی شــده گمرکی» به

نیست.

 ۲۰سیســتم هماهنــگ شــده توصیــف و کدگــذاری کاال

و ایــن رویــه علیرغــم درخواســتها و پیگیریهای
وی ادامــه داد :بعــد از اینکــه واردات فــرش

ایرانــی در برخــی کشــورها از جملــه آمریکا تحریم

شــد ،بحــث تعهد ارزی بانک مرکــزی به میان آمد

مانــع بزرگــی ســر راه صــادرات فــرش شــد و حجم

تعاونیهــای تولیدکنندگان فرش دســتباف ایران در

ترخیص کاال از گمرکات روســیه اعطا شــود ،بدینوسیله

فرش از بین رفته است گفت:با توجه به اینکه مواد

شــرایط منــدرج در فایــل معیارهــا و شــرایط انتخــاب

وارد میشــود ،هزینههای فرش افزایش یافته است

میشــود ،ضمــن مطالعــه کامــل مســتندات منــدرج در

شده است و دیگر مردم توان خرید ندارند.

 www.irica.irنســبت بــه ثبتنــام در ســامانه فعــاالن

جانبــی افزایــش یافتــه اســت همیــن باعــث افزایــش

تاجری حاضر به صادرات فرش نیست.

کاهش یافته است .با قراردادن تعهدات ارزی میزان

تولیدکننــدگان فــرش دســتباف ایــران بــا بیــان اینکه

رسید.

بــه شــرکتهای صادرکننــده محصوالت مذکــور که حائز

اولیه فرش وارداتی است و با قیمت گران و ارز آزاد

بهرامــی گفــت :صــادرات فــرش بــه تولیــد و

فعاالن اقتصادی مجاز پیوست (شماره  )۱هستند اعالم

و همین موضوع باعث افزایش قیمت فرش داخلی

تولیــد داخلــی هــم از بیــن مــیرود و اشــتغال بــا

بخــش فعاالن اقتصادی تارنمــای گمرک ایران به آدرس

وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه اینکــه قیمتهــای

اقتصــادی مجــاز مطابــق فایــل راهنمــای نحــوه ارســال

قیمــت تمــام شــده اســت .قــدرت خریــد مــردم نیــز

اطالعات (پیوست شماره  )۲اقدام نمایند.

در بخش دیگری از این اطالعیه آمده اســت :پس

از ثبتنــام و دریافــت اطالعــات مــورد نیاز ،بررســیهای
مجــاز مطابــق فایــل راهنمــای نحــوه ارســال اطالعــات

دالری فــرش و موجــب خــروج تدریجــی

مســتقر در دفتــر مدیریــت اطالعــات و برنامهریــزی

بهرامی بیان کرد :بانک مرکزی

الزم ،برابر ضوابط و معیارهای مصوب فعاالن اقتصادی

اســت کــه مانــع صــادرات ســاالنه 500میلیون

(پیوســت شــماره  )۲در کمیتــه فعــاالن اقتصــادی مجــاز

بافندگان از این صنعت شده است.

انجام خواهد گرفت و فهرســت اســامی واجدین شرایط

مصوبــۀ تعهــد ارزی را در ســال

بالفاصله به گمرک روسیه ارسال خواهد شد.

98ابــاغ کــرد و انگیزۀ کار در

افزایش  ۵۱درصدی صدور
سند محصوالت گروه
صنعتی ایران خودرو

چــون بــا ایــن مصوبــه

ســه ماهــه ابتدایی امســال بــا عدد  ۱۳۵هــزار و ،۳۳۹
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،افزایش بیش از
 ۵۱درصدی داشته است.

براســاس آمــار و اطالعــات عرضــه و تحویل خودرو

بــه مشــتریان گروه صنعتی ایران خودرو ،در ســه ماهه
نخســت امســال  ۱۳۴هزار و  ۹۸۳خودرو تحویل شــده

خودروهای دارای کسری قطعه به صورت روزانه کاسته
میشود و به زودی به صفر خواهد رسید.

تولیــد خــودرو کامل و عبور مســتقیم از خط تولید

به دســت مشــتریان ،ســبب افزایش کیفیت محصوالت
شــده کــه نتایــج آن بــا کاهــش مراجعــات مشــتریان به

شبکه خدمات پس از فروش مشهود است.

خودروســاز بــزرگ کشــور ،در کنــار افزایــش تیــراژ

تولیــد ،برنامههــای متعــدد بهبــود کیفیــت را در دســت
اقــدام و اجــرا دارد کــه ایــن اقدامات زمینهســاز افزایش

اســت ،گفــت :از ســال 92تأمیــن اجتماعــی بیمــه
جدید نداشــته اســت .حــدود  220هــزار نفر در
کل کشــور بیمــه شــده داریــم ,بــا توجــه بــه
برگزار نشدن نمایشگاههای فرش و عدم
جلــب توجــه تجــار خارجــی ،افزایش
قیمــت مواد اولیــه و بحران کرونا
نیاز است که حمایت بیشتری
از تولیــد و صــادرات فــرش
صورت گیرد.

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت (صمــت) در

کاالهــا ،بــه ویــژه کاالهــای پایــه و اساســی،

افزایش نرخ مبنای محاســبه تعرفه ،افزایش

حمــل ونقــل ( ۳۰تــا  ۴۰درصــد افزایــش فقط

افزایــش قاچــاق ،افزایــش نیــاز بــه نقدینگــی،

نامــهای بــه رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه

تعــداد خودروهــای ناقــص و دارای کســری قطعــه

صــورت گرفتــه ،با توجه به توقف تولید ناقص ،از تعداد

یکــی دیگــر از مشــکالت مــا بیمهنشــدن قالیبافــان

ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته

افزایــش هزینههــای تولیــد ،افزایش قاچاق،

محــدوده  ۲۳هزار دســتگاه رســیده و طبــق برنامهریزی

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری تعاونیهــای

وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث

افزایــش نیــاز بــه نقدینگــی ،کاهــش تولید و
افزایش تورم خواهد شــد ،خواســتار کاهش

حقــوق گمرکــی بــرای مــواد اولیه ،واســطهای
اجرا و قطعات بخش تولید شد.

به گزارش ایســنا ،ســیدرضا فاطمیامین

در ایــن نامــه بــا اشــاره به اینکه اجــرای قانون

بودجــه در خصــوص نــرخ ارز مبنای محاســبه
تعرفــه واردات (بنــد ه تبصــره  ۷قانون بودجه
 ،)۱۴۰۱بــا شــرایط متفاوتــی نســبت بــه زمــان

تهیه الیحه مواجه شده است.

ایــن شــرایط متفاوت شــامل رویدادهای

بینالمللــی از جملــه افزایــش قیمــت جهانــی

محدودیتهــا و افزایــش شــدید هزینههــای
طــی یــک مــاه) ،تغییــر روشهــای خریــد کاال

در دنیــا (تغییــر از حالــت خریــد اعتبــاری بــه

خرید نقدی و پیش خرید ساالنه) ،ممنوعیت
صادرات برخی از کاالها بواســطه بروز بحران

جهانــی و محدود شــدن حجــم تجارت در دنیا
و رویدادهــای داخلــی شــامل افزایــش قیمــت
مــواد اولیــه بورســی بــه ویژه مــواد پایــه نفتی

و پتروشــیمی ،افزایــش نــرخ ارز ،حــذف ارز
 ۴۲۰۰تومانــی کاالهــای اساســی بــر اســاس

قانــون بودجــه ،حــذف معافیتهــای گمرکــی
ماشــینآالت و تجهیزات (افزایش هزینههای

سرمایهگذاری) ،رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱

و شکلگیری تورم انتظاری در جامعه است.

بــه گفته وزیر صمــت افزایش نرخ مبنای

محاســبه تعرفــه ،افزایــش مضاعــف مالیات بر

کاهش شدید صادرات زعفران
نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از کاهــش شــدید
صــادرات زعفــران در ماههــای اخیــر خبــر داد و گفــت
کــه فقــط در فروردیــن صــادرات طالی ســرخ  ۶۰درصد

کاهــش حقــوق گمرکــی منجــر به عــدم توازن

غالمرضا میری در گفتوگو با مهر با بیان اینکه تا

به سراغ پشت پردههای صنعت اسباببازی

یافتــه اســت ،افــزود :در دی و بهمــن و اســفند ۱۴۰۰

کــه بســیاری از ابعــاد آن تاکنــون ناشــناخته

 ۳۸درصــد کاهــش داشــته اســت .میری میــزان کاهش

بــه گزارش عصراقتصاد ،در فصل جدید

یک موضوع چالشی را دنبال میکند این بار
کشــور رفــت و بــه تشــریح نکاتــی پرداخــت
بوده است.

صــادرات زعفــران را در فروردیــن و اردیبهشــت  ۱۴۰۱به

مســتند ســرنخ بــه ایــن موضوعــات پرداخــت

ایــن فعــال بخش خصوصی با اشــاره به دالیل این

اســباب بــازی ،گــردش میلیــاردی و جنجــال

داشته باشد ،شاهد شدت کاهش صادرات طالی سرخ

«محصــوالت پرفروشــی کــه رد و نشــانی از

زعفــران بــرای هر صادرکننده رســمی حــدود  ۱۲میلیون

واردات اســباب بازیهــای خارجــی هــم پیــدا

اوال ً نــرخ پایــه گمرکــی  ۱۵۹۸دالر اســت در حالــی کــه

پروژه تولید این دو عروسک؛ عمدی بود!».

بنابرایــن بایــد  ۳۰۰دالر دیگــر از بــازار آزاد تهیــه کنند و

بســیار پیچیــده اســت و منحصــر بــه ایــران

میری با انتقاد از این سیاســت گفت که وقتی ارز

بــازی میکنیــد خودتــان نیســتید و در چنیــن

ترتیب  ۶۰درصد و  ۱۹درصد اعالم کرد.

مــی شــود« :صادرات قاچــاق ،واردات قانونی

اتفــاق ،تاکیــد کــرد :اگــر شــرایط بــه همین شــکل ادامه

بــر ســر ایجــاد اتحادیــه تولیدکننــدگان!»،

خواهیــم بــود .وی بــا بیان اینکــه صادرات یــک کیلوگرم

تولیدکننــده آن وجــود نــدارد! »«،ســرنخ

و  ۸۱۰هــزار تومــان هزینــه ســربار دارد ،توضیــح داد که

صادرکنندگان زعفران را کیلویی  ۱۳۰۰دالر میفروشند

تحویل سامانه نیما دهند.

شــد!»« ،طــراح دارا و ســارا :شــاید شکســت

روانشناسی ،تولیدی ،صنعتی

و اقتصادی بازار اسباببازی را
نشانه گرفته است.

بــه گــزارش تســنیم ،عبــاس عســکرزاده ،معــاون

توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی تصریــح کرد:

حــوزه امنیــت غذایی اعم از تخصیــص و تأمین نیازهای

ســفره مردم با وزارت جهاد کشــاورزی اســت و در زمان

حاضر سه میلیون تن نهاده در بنادر وجود دارد.

عســکرزاده بــا اشــاره بــه اینکه حدود  50شــرکت،

تأمیــن نهادههــا را بهعهــده دارنــد ،افــزود :وضــع جنــگ

روســیه و اوکرایــن ســبب اختــال در تأمیــن نهادههــا از
سوی این شرکتها شده است.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در واکنــش به خبر

دریافــت  1100میلیــارد تومــان پــول از مــردم توســط یک
شــرکت و تحویــل نــدادن نهــاده بــه آنهــا گفــت :پــول

دریافتــی از خریــداران نهادههــای دامی از شــرکتها در

بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است.

عســکرزاده با اعالم تأمین حدود  104هزار و 500

تن نهاده از  490هزار تن نهادهها گفت :در تالشــیم با

تسریع در روند ترخیص از بنادر کشور ،تا پایان تیرماه

نهادهها به دامداران تحویل داده شود.

وی تأکیــد کــرد :یکــی از محدودیتهــای گمــرکات

شــمال موضــوع حملونقــل اســت و تمــام تالشــمان را

خواهیم کرد بخشی از نهادهها را از جنوب تأمین کنیم.
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی با

توجه به تغییر در سامانه بازارگاه ،اعالم کرد :اصالحات
سامانه بازارگاه تا پایان مرداد و اوایل شهریور عملیاتی
خواهد شد.

در نمایشــگاه دائمــی و پایــگاه صادراتــی محصــوالت

دانشبنیان ایرانی در ارمنستان ،به ارائه محصوالت و

که در مجموع باعث افزایش هزینههای تولید،

در زنجیرههــای تولیــدی شــده و رقابت پذیری

کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.

 ۷۰درصــد کاالهــای وارداتــی مــواد اولیــه،

شــکوفایی ،فرصــت ثبتنــام بــرای حضــور در نمایشــگاه

و حقوق ورودی آنها  ۱۰درصد و کمتر است.

ایرانــی در ارمنســتان تــا دهــم تیرمــاه ســال  ۱۴۰۱اســت

او در ایــن نامه به رئیس جمهوری تاکید

کــرده کــه در راســتای کاهــش آثــار افزایــش

نــرخ ارز مبنــای محاســبه تعرفههــای وارداتی
دو اقــدام باید انجام شــود .اول کاهش ســود

بازرگانــی کــه بــا پیشــنهاد وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،هیئــت وزیــران نســبت بــه

تغییــر طبقــات تعرفــهای و اصــاح نــرخ ســود

بازرگانــی تعرفههــا اقــدام کــرده اســت .دوم
کاهش حقوق گمرکی ،چرا که برای کاالهایی
کــه تعرفههــای آنهــا کمتر از  ۱۰درصد اســت،
کاهــش ســود بازرگانــی کافی نبــوده و حقوق

گمرکی نیز باید کاهش یابد.

طبــق گفتههــای وزیــر صمــت اصــاح

نــرخ ســود بازرگانــی در ایــن مــوارد بــدون

آنهــا را بــا چالــش مواجــه خواهد کــرد .حدود
واســطهای ،اجــزا و قطعات بخــش تولید بوده

دائمــی و پایــگاه صادراتــی محصــوالت دانشبنیــان

بنابرایــن فاطمیامیــن متــن مصوبــه

و عالقهمنــدان بــرای حضور در این نمایشــگاه میتوانند

قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس

ثبتنــام کننــد .ایــن نمایشــگاه دائمــی بــه شــرکتهای

اولیه ،واسطهای ،اجزا ،قطعات ،ماشین آالت

توانمندیهــای خــود میدهــد .شــرکتهای دانشبنیان

حقوق ورودی آنها حداکثر  ۱۰درصد باشــد به

همچــون ارتبــاط بــا بــازار ارمنســتان و اتحادیه اوراســیا،

بــا توجــه بــه کاهــش منابــع حاصــل از حقوق

فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی ،مالقاتهــای تجاری

نســبت بــه فــروش اوراق مالی تا ســقف ۲۸۰

و اقتصــادی ،تســهیل در ارتباطــات میــان تامینکننــده

پیشــنهادی بــرای کاهــش حقوق گمرکــی را با

بــا مراجعــه بــه ســامانه غــزال بــه آدرس ghazal.inif.ir

آن در ســال  ۱۴۰۱نــرخ حقــوق گمرکــی مــواد

دانشبنیــان فرصتــی یک ســاله برای ارائــه محصوالت و

و تجهیــزات کــه بــا احتســاب ســود بازرگانــی،

کــه در ایــن نمایشــگاه شــرکت میکننــد ،از امکاناتــی

یــک درصد تقلیل مییابد .دولت مجاز اســت

بازاریابــی و فــروش ،تبلیــغ محصــوالت ،اســتفاده از

ورودی (ســود بازرگانــی و حقــوق گمرکــی)،

دوجانبــه و چندجانبــه ،ارائــه راهکارهــای حقوقی ،مالی

هزار میلیارد ریال اقدام کند.

و خریــدار و دریافــت خدمــات صادراتــی از کارگــزار
و شــکوفایی در راســتای کمک به توســعه بازار صادراتی
شــرکتهای دانشبنیان ،حمایت از حضور شــرکتهای

دانشبنیــان در نمایشــگاههای دائمیخارجــی و نیــز
حضور در نمایشگاههای معتبر بینالمللی به دو صورت

 ۹میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومان زیــان میکند ضمن اینکه

دبیــر شــورای نظــارت بــر اســباب بازیهــا

هســتند

بــه

دنبــال

حضور مستقل و برپایی پاویون است.

ایــن

بومــی در ایــران وجود نــدارد تصریح کرد :اگر

عروســکهای شــخصیتهای

پهلوانان هم ســاخته شــود و مقبول کودکان

موضــوع رفته که چــرا اثری از
انیمشــینهای ایرانــی در بــازار
یافت نمی شــود کــه البته این

اجازه و بدون دادن هیچ هزینهای از آن کپی
اما مستند سرنخ به این بسنده نکرده و

ندارند از اینرو چارهای جز خارج کردن آن از چرخه تولید

عروســکهای دارا و ســارا رفتــه کــه زمانی به

منصــور پوریــان در گفتوگــو بــا ایلنــا ،بــا بیــان اینکه

از شــخصیتهای پویانماییهــای بومــی و

میشــد .قادری با اشــاره به بررسیهای خود

تامیــن میشــد ،گفــت :در ســال جــاری زیــر  20درصــد از

دومیــن عامــل در کســبوکار تولیــد اســباب

بازیهــا و عروســکهای صنعتــی کامــا

بــه گفتــه وی؛ خشکســالی و بیآبــی در اســتانهای

شــد تــا در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و

در حالیســت کــه بــا گــرم شــدن هوا میــزان آبخــوری و نیاز

ســوال ،پاسخهای جالبی را در
پی داشت.

ایران نخســت وجود اســباببازیهای خشــن

اســباب بــازی ایران در این مســتند اســتفاده

عنــوان یک برند عروســکی در ایران شــناخته

در ســنوات گذشــته  70درصد خوراک دام ســبک از مراتع

و یــا اســباببازیهای نظیــر باربــی حاملــه را

تولیــد کاال بــر اســاس آنهــا را بــه عنــوان

در ایــن بــاره میگویــد مــا در حــوزهی اســباب

خوراک دام از طریق مراتع تامین میشود.

مصرفکننــده هســتیم و همیــن امــر باعــث

جنوبی به ویژه خوزســتان و ایالم تشــدید شــده است؛ این

نوجوانــان در آن زمــان بــه دنبــال طراحــی و

دامداران به آب افزایشی شده است و این مساله بر دیگر

ســرنخ در همــان ابتــدا با

ورود به بازارهای اســباببازی

ساخته شــده براساس انیمیشنهای خارجی
نشان داد که اگرچه همدم بازیهای کودکان
ایرانــی اســت امــا بــر اســاس صحبتهــای

کارشــناس ایــن برنامــه میتوانــد باعــث دور

شــدن کــودک از فضــای کودکــی و حتی بلوغ
ناآگاهــی صحبــت کــرد کــه بــه خاطــر وفــور
بــازار ،گمان میکنند این محصوالت ســاخت
و بومی ایران است.

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان

بازی عنوان و تاکید کرد :ســاخت عروسک از
شخصیتهای بومی و فرهنگی ایران مساوی

با شکســت اســت مگر آن که شــرایطی پیش

آیــد کــه خریــدار بــا محصــول تولیــد شــده
احساس همزاد پنداری کند.

ایــن مســتند از شکســت تولید عروســکهای

آن گفــت :کانــون پــرورش فکــری کــودکان و

ضعیــف شــد ه اســت کــه ایــن دام تــوان زایــش را ندارند از

مبحــث فرهنگــی عروســکهای دارا و ســارا

آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس نداریم.

مساله جریانسازی را درباره این عروسکها

برای حل معضالت دامداران را راهگشــا ندانســت و خاطر

عمدی در کار بوده است.

قرار دارند و اگر  2میلیون راس آن خارج شود بازار داخلی

تهیهکننــدهی انیمیشــن پهلوانــان نیــز در

نمیشــود .ایــن جمــات از آیدیــن مهــدیزاده

این مستند با گرفتن سرنخی از علیرضا

اســباب بــازی کشــور اتفاقی نیفتــاد و پس از

بــازی ایــران مبنــی بــر اینکــه شــخصیتهای

گلپایگانــی با بیان اینکه حقوق مالکیت

صــادرات محصــوالت کشــاورزی و در بحــث آب مجــازی

و توقف صادرات اضافه شده است.

عــاوه بــر منشــی ،علیرضــا گلپایگانــی

را بسازیم ورشکست میشویم

روانشــناس و روان درمانگر کودک و نوجوان

مشکالت دامداران از جمله نبود بازار داخلی ،کمبود نهاده

تاریــخ ســاخت این شــخصیتها را برای خود

کننــده ایــن برنامــه عروســک شــخصیتهای

بــازی صــورت می گیرد» از شــکوفه عســگری

ساخت این عروسکها باشیم .

قــادری در ایــن مســتند خاطــرات و

و صادرات آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست.

ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره به تاثیــر گرما و بیآبی

عروسک انیمیشنهای ایرانی

برای آوردن ارز به کشور نیز باید  ۳درصد هزینه شود.

تهیه کرده و به فروش می رسانند.

توجهی از دام کشور ضعیف شد ه است که توان زایش را

احســان منشــی نائــب

خواهیــد بــود؛ با این وجــود در کالن مدیریت

عبــارت «تغییر رفتار کودکان فقط با اســباب

هــم قــرار گیــرد بالفاصلــه ســودجویان بــدون

بــه گفتــه رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور ،بخــش قابل

انیمیشــن محبوب شکرســتان پرده برداشــت

اســت کــه در ابتــدای ایــن مســتند در کنــار

شــخصیتهای انیمیشــنهای ایرانــی نظیــر

 ۶میلیون راس دام سبک
در وضع اضطرار قرار دارند

به ســراغ مجید قادری طراح و مســئول پروژه

نیســت؛ چرا که هر زمان شــما با اسباببازی

بدهنــد در حالــی کــه قیمــت ارز در بــازار آزاد  ۳۲هــزار

نیز نیم درصد تعرفه برای زعفران اعمال شده است.

بــه ابعــاد مختلــف فرهنگــی،

اســباب بازیهــای شــخصیتهای خارجــی در

کشــور اســباب بــازی موضــوع مهمــی قلمداد

وی ادامــه داد :عــاوه بــر این عنوان شــده که برای

ذهن متبادر کند که این فصل

ه دنیــا یــک مفهــوم
اســباببازی در همــ 

حاصــل از صــادرات وارد کشــور میشــود صادرکننــدگان

تومان اســت بنابراین در همین مرحله فقط صادرکننده

کشاورزی بلوکه شده و موجود است.

توانمندیهای خود در این کشور بپردازند.

در سایت روزنامه بخوانید:

زود رس شــوند و در گام بعــد بــا والدیــن

زمانــی و چنین شــرایطی بســیار آســیب پذیر

باید آن را با قیمت  ۲۶هزار تومان تحویل ســامانه نیما

پــول دریافتــی از خریــداران نهادههــای دامــی در بانک

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و

طراح دارا و سارا :شاید شکست پروژه تولید این دو عروسک؛ عمدی بود
از مســتند ســرنخ ،پرداختــن

صــادرات زعفــران بــه ترتیــب  ۵۸درصــد ۳۳ ،درصــد و

وتحویــل نــدادن نهــاده بــه آنهــا اعــام کــرد مجموعه

دانشبنیــان ایرانــی میتواننــد بــا حضــور یکســاله

پشت پردههای صنعت اسباببازی در سرنخ
مســتند ســرنخ کــه هر بــار پشــت پردههای

پایان ســال گذشــته صــادرات زعفــران  ۱۹درصد کاهش

۱۱۰۰میلیــارد تومــان پــول از مردم از ســوی یک شــرکت

بهرهمنــد میشــوند .یکی از برنامههــای صندوق نوآوری

قــرار گرفــت تــا این نکتــه را به

کاهش یافته است.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه دریافــت

بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،شــرکتهای

رضایتمندی مشتریان از خرید محصوالت ملی و داخلی
خواهد بود.

تحویل کل نهاده 
ها
به دامداران تا پایان تیر

حمایت صندوق نوآوری از
حضور دانشبنیانها در پایگاه
صادراتی ایرانی در ارمنستان

درخواست فوری وزیر صمت از رئیسجمهوری؛ حقوق
گمرکی را کاهش دهید

کــه ایــن شــاخص نســبت بــه ســه ماهــه ســال گذشــته

نیــز در ماههــای اخیــر کاهــش چشــمگیری یافتــه و بــه

توجه به شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ

حــوزۀ فــرش را از بین برد،

مضاعــف مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهای

افزایش  ۲۰درصدی داشته است.

خروج بافندگان کاهش مییابد .در حال حاضر با

صــادرات بــه یــک دهم گذشــته رســیده اســت .تنها
خواست ما حذف مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی

صــدور ســند محصوالت گروه صنعتــی ایران خودرو در

اشــتغال برمیگــردد .اگــر صادراتــی انجــام نشــود

اخبـــــــــــــــــار

و در تشــریح آن گفــت :بــه ســفارش تهیــه
شکرســتان در چیــن تولیــد شــد امــا در بــازار

لوالگــر دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان اســباب

مدتی تب این اسباب بازیها فروکش کرد.

کارتونــی منشــاء ســاخت اســباب بازیهــا

معنــوی تولیــدات شــخصیت عروســکهای

آزاردهنــده و تلــخ دانســت و در واکاوی علت

بر روند تولید دام ،گفت :بخش قابل توجهی از دام کشور

نوجوانــان در آن زمــان بــه جــای پرداختــن به

اینرو چارهای جز خارج کردن آن از چرخه تولید و صادرات

بــه تجــاری ســازی آن توجــه کــرد و همیــن

پوریان تصمیمات معاونت امور دام وزرات کشاورزی

متوقف ساخت که گاهی شک و فکر میکنم

نشــان کرد 6 :میلیون راس دام ســبک در وضعیت اضطرار

گزارش کامل را در سایت روزنامه

بــا کمبــود مواجــه نخواهــد شــد .امــا در حــال حاضــر هیــچ

عصراقتصاد بخوانید.

تکلیفی و تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس مجید جباری

جناب آقای مهندس شوذب جباری

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده  ،از خداوند متعال شادی روح آن مرحومه

و صبر و سالمتی بازماندگان محترم را مسئلت داریم .
محمد یزدانی  ،محمد ودود  ،علی مومنی  ،فرامرز ترابی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده
و برای آنان صبر و اجر و برای آن مرحومه علو درجات طلب میکنیم.

محمد یزدانی  ،محمد ودود  ،علی مومنی  ،فرامرز ترابی

د ملی
توســــــعه واقتصـــــــــا 
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انتقاد توئیتری وزیر راه از مدیرعامل راهآهن
ســال دســتورالعملهای اســتاندارد تعمیرات این
دســته از واگنها ابالغ شــده تا نســبت به انجام
تعمیرات آنها اقدام کنند.

طی این مدت تالش شــد با ارائه تســهیالت

به شــرکتها به تســریع این امر اقدام شــود ،اما
تالشهــای صورتگرفتــه کافــی نبــوده و ایــن امر

کامل انجام نشده است.

راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران ،بــا تــاش

برای ارائه تسهیالت برای انجام بازسازی واگنهای
مذکــور ،در زمینــه حفــظ ایمنــی ســیر قطارهــای

مســافری مماشــات نمیکنــد و

شــرکتهای

خصوصی فعال در حوزه حملونقل ریلی مسافری

درحالــی شــرکت راهآهــن دیــروز از حــذف

را بــه انجــام تمهیــدات الزم بــرای حفــظ موقعیــت

خبــر داده بــود کــه رســتم قاســمی وزیــر راه و

در مدت زمان انجام بازســازی در ســایر بخشهای

واگنهای با عمر باالی  ۴۸ســال از شــبکه ســیر
شهرســازی خطــاب به مدیرعامــل راهآهن گفت:
بهجای پاک کردن صورت مســاله  ،ســریعا ً راهی
برای حل موضوع پیدا کنید.

بــه گــزارش تســنیم ،راهآهــن دیــروز طــی

اطالعیــهای بهشــرح زیــر از حــذف قطارهــای بــا

عمــر  48ســال بــه بــاال خبــر داد؛ مطابــق مــاده 2

و  4قانون دسترســی آزاد به شــبکه ریلی کشــور،

راهآهن جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای

وظیفــه قانونــی حاکمیتــی خــود بهجهــت حفــظ
ایمنــی ســیر قطارهــای مســافری و پیشــگیری از

بــروز ســوانح و همچنیــن حفــظ ســامتی و رفــاه
حال مسافران ،سیر تعداد محدودی از واگنهای

مســافری شــرکتهای بخــش خصوصــی ریلی که

عمر آنها بیش از  48ســال بوده و شــرکتها اقدام
مؤثــری بــرای انجــام بازســازی آنهــا نکردهانــد را
متوقف کرد.

بــه شــرکتهای مالــک ایــن واگنهــا اعــام

شــده اســت کــه صــدور مجــوز ســیر واگنهــای

یادشــده ،کــه  48ســال از عمــر آنهــا میگــذرد،

صرفــا ً منــوط بــه انجام تعمیــرات اساســی مطابق
بــا دســتورالعملهای اســتاندارد مربــوط خواهــد

بــود .از ســال  96صــدور مجــوز موقــت ســیر ایــن
واگنهــا و تمدیــد چندینباره آن ،به شــرکتهای
خصوصــی مالــک واگنهــای بــا عمــر بــاالی 30

شغلی و بهکارگیری کارکنان شاغل در این واگنها

آن شرکت موظف میداند.

واکنش وزیر به اطالعیه راهآهن
این در حالی است که بهفاصله چند ساعت

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به این اقدام
راهآهن واکنش نشان داد و بهطور تلویحی از آن

انتقاد کرد .وزیر راه دراینباره در توئیتر نوشت:

جناب آقای صالحی ،با حذف چند رام قطار

باالی  30ســال ،گزارشــی مبنی بر تعدیل پرسنل
شــرکتهای ریلــی بــه بنــده رســید .همانطــور
کــه نگــران جــان مــردم عزیز هســتیم بایــد نگران

معیشــت کارکنان زحمتکش این قطارها نیز بود.

بــا همکاری مدیران شــرکتها بهجــای پاک کردن
صــورت مســئله ،ســریعا ً راهی برای حــل موضوع
پیدا کنید».

بــر اســاس پیگیریهــای تســنیم یکــی از

قطارهایــی کــه راهآهــن آن را بــه بهانــه عــدم

بازســازی از شــبکه ریلــی حــذف کــرده ،قطارهای
البرز اســت .در مســیرهای تهران -اهواز  2قطار،

تهران-شــیراز و اصفهان-بندرعبــاس نیــز هر کدام
یک قطار البرز را حذف کرده است .این در حالی

اســت این قطارها طی سالهای اخیر با بازسازی

کامــل بــه امکاناتــی از جملــه تهویــه ،مانیتــور و...

در کشــور و افزایش میزان مصرف برق بیان کرد

که صنعت برق دوهفته سخت را پیشرو دارد که

او ادامــه داد :افزایــش دمــای هــوا باعــث

افزایش مصرف شده و ما در سه استان خوزستان
کرمان و یزد شاهد این افزایش مصرف بودهایم.

پیشبینی میشــود ،میــزان تقاضای انرژی به ۶۸

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران

بــه گــزارش دیروز پایگاه اطالعرســانی وزارت

و یزد  ۱۶درصد ســه اســتانی هستند که بیشترین

عمدهای از کشــور ،افزایش دما شــرایط ســختی را

رجبــی مشــهدی افــزود :در بخــش مصــرف

هزار مگاوات برسد.

نیــرو ،مصطفــی رجبــی مشــهدی افــزود :در بخش
برای تأمین برق رقم خواهد زد که امیدواریم مثل

دوهفته گذشــته با کمک و همکاری مردم شــرایط
تأمین برق را بهخوبی پیش ببریم.

گفــت :خوزســتان با افزایــش  ۱۹درصد ،کرمان ۱۳
میزان مصرف را داشتهاند.

انــرژی هــم ســه اســتان کرمــان ،یــزد و خوزســتان
بیشــترین میــزان را داشــتهاند بهطوریکــه در یــزد
این میزان به  ۱۲درصد رسید.

او ادامه داد :در هفته گذشته دما نسبت به

او افــزود ۳ :اســتان کرمــان ،هرمــزگان

و باتوجهبــه اینکــه دمــای حداقــل تغییــر میکنــد و

گذاشتهاند ،هم اکنون وارد فاز گرمای طاقتفرسا

متوســط  ۱۰سال گذشــته افزایش پیدا کرده است

باعــث روشــن شــدن کولــر در صبحهــا و افزایــش
مصرف میشــود ،نیازمند مدیریت مصرف از سوی

مشترکان در این زمینه هستیم.

ســخنگوی صنعــت بــرق خاطرنشــان کــرد:

بهجز نوار شمالی و بخشی از شمال غرب کشور،

افزایــش دمــای قابلمالحظــهای از دوشــنبه هفته
جاری به مدت یک هفته خواهیم داشت.

رجبــی مشــهدی گفت :متوســط دمــا از امروز

و خوزســتان دمــای ســال  ۱۴۰۰را پشــت ســر

تهــران خاطرنشــان کــرد کــه بــه جــای تهاتــر نفــت

بــا مســکن ،وزارت راه و شهرســازی میتوانــد از
سرمایهگذاری مشارکتی بخش خصوصی در تولید

انبوه مسکن استفاده کند.

به گزارش مهر ،یکی از اصلیترین شــعارهای

انتخاباتــی رئیــس فعلــی دولــت ســیزدهم در زمان
رقابتهــای انتخابــات ریاســتجمهوری و همچنین
شــاید یکــی از مهمتریــن وعدههــای ایــن دولــت در

زمــان آغــاز بــه کار ،احداث  ۴میلیون مســکن در ۴

سال فعالیت دولت سیزدهم است.

رئیس جمهور (شب گذشته):

پایان دولت سیزدهم  ۴میلیون
مسکن تحویل میدهیم

حجــت االســام ســید ابراهیــم رئیســی شــب

گذشــته در برنامــه زنــده تلویزیونــی و گفتگــو بــا

مــردم در رابطــه بــا مدیریــت فضــای آشــفته اجــاره

بهــا تصریــح کــرد :کشــور ما به ســالی یــک میلیون

مســکن در ســال نیاز داشت و این کار انجام نشد.
مــا یــک عقــب ماندگــی جــدی در این زمینــه داریم.

نیاز کشور ،وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس

ساخت یک میلیون مسکن در سال است.

او اضافه کرد :کار شــروع شــده اســت و ما در

پایــان  ۴ســال  ۴میلیــون مســکن در اختیــار مــردم
قــرار خواهیــم داد و برنامــه ریــزی کردیــم صنــدوق

مربوطه نســبت به تأمین زمین و ســاخت مســکن
اقدامات الزم را انجام دهند و کارهای خوبی انجام

شــده اســت .وضعیــت اســتانها متفــاوت اســت.
برخــی ســرعت بیشــتری داشــتند و برخــی نیــاز بــه

سرعت بخشیدن دارند.

رستم قاسمی (تابستان :)۱۴۰۰
پیشنهاد تهاتر نفت با ساخت
مسکن را پیگیری میکنیم

ایــن در حالــی اســت کــه رســتم قاســمی وزیر

شــرکتهای ســاختمانی در خصــوص تســریع در

روند احداث مسکن بهره خواهیم برد.

وزیر راه (تابستان  :)۱۴۰۱نفت
ندادند تا مسکن بسازیم

علیرغــم گذشــت بیــش از  ۱۰مــاه از فعالیت

دولــت ســیزدهم ،تاکنــون هیــچ اتفاقــی در
حــوزه «نفــت در برابــر مســکن» و تهاتــر نفــت بــا

مسکنسازی رخ نداده است .وزیر راه و شهرسازی
اخیــرا ً در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی

یــا ترکیهایهــا کــه اقدام بــه ساختوســاز کنند ،به

جای پول آن نفت بدهیم.

تخصیص نفت به ساختوساز عنوان کرده است.

نایب رئیس انجمن انبوهسازان

تهران :به جای تهاتر نفت میتوان
از مشارکت سرمایهگذار خصوصی
بهره برد

در همیــن ارتبــاط ایــرج رهبــر ،نایــب رئیــس

انجمــن صنفــی انبوهســازان اســتان تهــران در
گفتوگو با خبرنگار مهر درباره علت اجرایی نشدن

طــرح تهاتــر نفــت در برابر مسکنســازی اظهار کرد

مســألهای کــه با واکنــش شــرکتهای داخلی

ما هم توان تولید نهادههای ساختمانی را در داخل

طــرح مصوبــه دولــت دارد و مــا توانســتهایم مجــوز

اســت کــه بتوانیــم بــدون نیــاز بــه تــوان خارجیهــا

او افــزود :اکنــون موضــوع حضور شــرکتهای

داریــم و هــم خدمــات فنی و مهندســی ما در حدی

مسکن سازی کنیم.

ایــن واکنش ســازندگان داخلی ســبب شــد تا

وزارت راه و شهرســازی اعالم کند؛ ما قرار نیســت،

نیــروی کار یــا مهنــدس یــا مصالح ســاختمانی وارد

کنیم؛ بلکه تنها از تکنولوژی پیشرفته ساختوساز

دانشمندان داخلی ،بومی سازی کنیم.

مطرح شــد ،وزارت راه و شهرســازی مدعی شد این
تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنیم.

خارجــی کمرنــگ شــده اســت؛ چــون هــم مــا اعالم
کردیــم کــه بخــش خصوصــی تــوان ساختوســاز را

دارد و هم در دیدار  ۱۰بهمن  ۱۴۰۰فعاالن اقتصادی

با رهبر معظم انقالب ،ایشان تأکید کردند که باید
از تــوان داخلــی اســتفاده شــود؛ همچنیــن ایشــان

کمبود ساختوساز را جبران کنیم.

رهبــر یــادآور شــد :مهندســان مــا میتواننــد

او خاطرنشــان کــرد :وزارت راه و شهرســازی

از تــوان مهندســان داخلی بــه تکنولوژیهای تولید

متقاضیــان اســتفاده کنــد ایــن در حالــی اســت

مشــکل کمبــود مســکن را حل کــرده و با اســتفاده
مســکن دســت یابنــد حتــی اگــر فنــاوری جدید هم

باشد میتوانیم به سرعت آن را فرا بگیریم.

نفت در برابر مسکن
فعال ً منتفی است

اصــرار دارد تــا از ترکیــب تســهیالت بانکــی و آورده
کــه اســتفاده از آورده متقاضیــان ،پروژههــا را بــه

بنبســت میکشــاند و ماننــد مســکن مهــر طوالنی
میشــود .چــون بســیاری از متقاضیان تــوان تأمین

آورده و سهم خود را ندارند.

بانکها برای اعطای تسهیالت

او بــا بیــان اینکــه همیــن مســائل ســبب شــد

مسکن آمادهاند

تــا موضــوع تهاتــر نفــت بــا مســکن چنــدان شــکل
اجرایــی بــه خــود نگیــرد ،گفــت :اگر کمبــود بودجه

بخش ساختوساز جدی شود ،شرکتهای داخلی
میتوانند از موضوع تهاتر نفت استفاده کرده و در
برابر ســرمایهگذاری خود در ســاخت و ســاز ،نفت

که از همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با مســکن

حوزه ساختوســاز مواجه شــده و اعالم کردند که

میتوانیــم موضــوع تکنولــوژی را بــا اســتفاده از

انجــام دهیــم تــا از برنامــه عقــب نمانیــم و بتوانیم

داخلــی تأکیــد داشــتند و نظــر ایشــان ایــن بــود که

علــت آن را خُلــف وعــده وزارت نفــت در خصــوص

راه و شهرســازی در آغــاز ورود بــه ایــن وزارتخانــه،

موضوع تهاتر نفت با مسکن را مطرح و اعالم کرد:
آمادهایــم به شــرکتهای خارجی خصوصا ً چینیها

در خصــوص تکنولــوژی نیــز بــر اســتفاده از دانــش

مســکن حمایتی مورد اســتفاده قرار گیرد؛ باید هر

چه ســریعتر ساختوساز را به هر شکلی که شده

بگیرند و بفروشند.

نایــب رئیــس انجمــن صنفــی انبــوه ســازان

اســتان تهــران ادامــه داد :نظــر مــا ایــن اســت کــه

مشــارکت بخــش خصوصــی در ســاخت مســکن
اســتفاده شــود ولی هیچ ارادهای برای اســتفاده از
اعتبــار و ســرمایه این بخش در ساختوســاز دیده
نمیشود.

بسیاری از متقاضیان مسکن ملی
توانایی تأمین آورده را ندارند

رهبــر تصریــح کرد :بخــش خصوصی میتواند

ســازنده مسکن باشد و بخشــی از واحدهای تولید
شــده را در بــازار آزاد بفروشــد؛ بخــش دیگــری

از واحدهــا را هــم بــه دولــت بدهــد تــا در راســتای

فعــال صنفــی صنعــت ســاختمان دربــاره

اســتفاده از تســهیالت بانکــی ساختوســاز گفــت:
بانکهــا اعــام آمادگــی کردهاند کــه میتوانند وام

 ۴۵۰میلیــون تومانــی برای شــهرهای بــزرگ و ۴۰۰

میلیون تومانی برای کالنشهرها را پرداخت کنند و
مشــکلی از این نظر نداریم اما این تســهیالت تنها
نیمــی از هزینــه ســاخت را تأمیــن میکنــد و بــرای

تأمین نیم دیگر وابسته به آورده متقاضی هستیم
کــه بخــش زیــادی از ایــن متقاضیــان ،توانایی تهیه

آن را ندارند.

راهب بیان کرد :ماده  ۱۷قانون زمین شــهری

دربــاره مشــارکت دولــت بــا ســازنده مســکن ایــن
امــکان را فراهــم کــرده کــه دولــت زمیــن در اختیار
ســرمایهگذار و ســازنده قرار دهد که بر روی اراضی

دولتــی اقــدام بــه مســکن ســازی کنــد و ســپس
ســرمایهگذار ســهم خــود را در بــازار آزاد فروختــه

و ســهم دولــت هــم بــه طرحهــای مســکن حمایتی

اختصاص یابد.

شــدهایم بهطوریکه اســتان کرمــان افزایش دمای

بیش از حد را تجربه کرده اســت

سخنگوی صنعت برق افزود :در استانهایی

کــه انرژی مصرفی آنها در ســاعات اعالمی بیشــتر

شــده مجبــور به اســتفاده از نیروگاههــای برقآبی

هســتیم .رجبــی مشــهدی خاطرنشــان کــرد :در
اســتانهای صنعتــی کــه از ســاعت  ۱۴یــا  ۱۶بــه

بعــد اقــدام بــه بارگیــری میکننــد باید دقــت کرده

که حداکثر  ۳۸درجه اســت تا پنجشــنبه به ۴۱.۲

و تذکــرات الزم را بدهیــم؛ چرا کــه در صورت عدم

تقاضــای انــرژی نیــز از  ۶۶هــزار و  ۵۰۰مگاوات به

برقآبی هستیم.

درجــه میرســد کــه پیشبینــی میشــود ،میــزان

نایبرئیــس انجمــن صنفــی انبوهســازان اســتان

تجهیز شده است.

پیشبینی دو هفته سخت پیش روی صنعت برق
ســخنگوی صنعــت بــرق با اشــاره بــه افزایش دما

تهاتر نفت با مسکن شکست خورد

رعایــت آنهــا ،مجبور بــه اســتفاده از نیروگاههای


بارگیری
تخلیه و
 24میلیون تن کاال
در بنادر کشور
طی  2ماه

مطابــق آمــار طی ماههــای فروردین و اردیبهشــت

بارگیــری بنــادر تجــاری مشــخص میشــود کــه

بالــغ بــر  20درصــد افزایش را در زمینــه جابهجایی

و بارگیــری شــده کــه در مقایســه بــا  ۲مــاه ابتدای

تجــاری در بــازه اشــاره شــده بــا  26میلیــون تــن و

گفتنــی اســت؛ مهمتریــن دلیــل افزایــش

امســال  ۲۴میلیون تن کاال در بنادر کشــور تخلیه
سال  ۱۴۰۰تغییری نکرده است.

بیشــترین میــزان عملیــات تخلیــه و بارگیــری بنادر

مربوط به سال  96است.

مسافران دریایی نشان میدهد.

جابهجایــی مســافر طــی  2مــاه ابتدایــی امســال در

به گزارش خبرگزاری تســنیم ،بر اســاس آمار

گــزارش عملکرد آمــاری از وضعیت جابهجایی

حملونقل دریایی کاهش محدودیتهای ناشی از

میــزان عملیــات تخلیــه و بارگیــری بنادر کشــور 24

تعــداد مســافر ورودی و خروجــی از بنــادر 8.3

همچنیــن بررســی رونــد  20ســاله عملیــات

سازمان بنادر و دریانوردی در  2ماه ابتدایی امسال

میلیــون تــن بــوده کــه در مقایســه با مدت مشــابه

سال گذشته ( 24میلیون تن) تغییر نکرده است.

بررســی رونــد  10ســاله عملیــات تخلیــه و

مســافر (ورودی -خروجــی) نیــز نشــان میدهــد،
میلیــون نفــر بــوده اســت .این آمــار در مقایســه با

مدت مشــابه ســال گذشته ( 5.1میلیون نفر) 153

درصد و در مقایســه با آمار مدت مشــابه ســال 98

بیماری کرونا بوده است.

جابهجایــی مســافر دریایــی مشــخص میشــود کــه

بیشــترین میــزان عملیــات جابهجایــی مســافر در 2

ماهه سال  98با  2.3میلیون نفر ثبت شده است.

رشد بیش از  ۱۳درصدی تولید نفتگاز با کیفیت یورو ۴
مجمــوع تولیــد فرآوردههــای نفتی اصلی در ســال

خواهد شد.

رشــد داشــته بهطوریکــه افزایــش متوســط تولیــد

نفت کوره در پاالیشگاههای تهران ،بندرعباس ،تبریز

 ۱۴۰۰در مقایســه با ســال گذشــته حدود  ۴درصد
فرآوردههــای اصلــی نفتــی از  ۲۷۰میلیون لیتر در
روز بــه  ۲۸۱میلیــون لیتر در روز رســید؛ همچنین

 ۶۸هزار مگاوات برسد.

او بــا بیــان اینکــه تفــاوت این هفتــه با هفته

او افــزود :از  ۱۵تیــر انتظار داریم دما کاهش

بعد در مصرف برق آن است که عالوه بر استفاده

ســخنگوی صنعــت بــرق گفت :به جــز امروز،

پاســخگویی را هــم نداشــته باشــیم ،افــزود :ایــن

یابد و به  ۴۱درجه برسد.

بیشترین پیک مصرف با  ۶۳هزار و  ۸۲۵مگاوات

مربــوط بــه هفتــه قبــل اســت که نســبت به ســال
گذشته رشد  ۵.۲۳درصدی را نشان میدهد.

رجبــی مشــهدی خاطرنشــان کــرد :بــه لحــاظ

از نیروهــای برقآبــی ممکن اســت ،توان الزم برای
بینظمــی در مصــرف بــرق ممکــن اســت منجــر به

محدودیت شود.

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت بــرق ایــران

گفــت :بایــد همــه برنامههــای مدیریــت مصــرف

پیــک تقاضــا بهجز مازندران ،گیالن ،آذربایجان که

بــرق بهصــورت کامــل رعایــت شــود و درصورتیکه

پیک هفته را پشت سر گذاشتهاند که درصد رشد

هفتــه آینده هــم  ۸۰۰مگاوات افزایش برنامههای

زمان اوج پیک تقاضای آنها نرسیده ،غالب مناطق
بسیار باالیی بوده است.

ایــن برنامههــا دقیــق اجــرا شــود ایــن هفتــه و در
مدیریت مصرف خواهیم داشت.

تولیــد نفــتگاز بــا کیفیــت یورو  ۴به باال در ســال

 ۱۴۰۰در مقایســه با ســال گذشته با رشد بیش از
 ۱۳درصدی روبهرو بوده است.

پاالیشــگاههای موجود کشــور بــرای ارتقای کیفیت

پاالیشگاه الوان با استفاده از دانش فنی ایرانی با

حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و

بنزین یورو  ۴بهرهبرداری شــد و در راســتای تامین

اجــرای طرحهــای بهینهســازی و کاهــش تولید

و کمیــت محصــوالت آنهــا در چارچــوب قانــون

و آبادان پیگیری و کنسرسیوم بانکی جهت حمایت و

میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی

تامین مالی کالن طرحهای پتروپاالیشگاهی تشکیل

شــد ،در این بین حدود  ۲درصد تولید بنزین موتور
در ســال  ۱۴۰۰نســبت به ســال  ۱۳۹۹رشــد داشت،

همچنین میزان تولید گازوئیل از  ۳۵.۵میلیون لیتر

مجوز صادر شده است.

همچنیــن در ایــن دولــت اقدامــات اولیــه در

راستای احداث پتروپاالیشگاه با ظرفیت  ۳۰۰هزار

بشکه در روز با خوراک نفتخام سنگین مزین به

بــه گــزارش ایســنا ،اجــرای طــرح توســعه و

در روز در ســال  ۱۳۹۹به  ۴۰.۲میلیون لیتر در روز

پیشــرفت فیزیکی حدود  ۸۹درصد در انتهای سال

در ایــن میــان ،ایجــاد پتروپاالیشــگاهها نیــز

و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

ارتقای کیفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه به یورو ۴و

عنــوان زنجیــرهای بــرای تامیــن خــوراک مــورد نیــاز

ایــران در خصــوص تولید محصوالت کک اســفنجی

و بــر اســاس آن تولید فرآورده کــمارزش نفتکوره

بــرای  8طــرح احــداث پاالیشــگاهها/

تثبیــت ظرفیــت پاالیشــگاه آبــادان و رســیدن بــه

 ۱۴۰۰که در نتیجه اجرای کامل این طرح عالوه بر

نفتگاز تولیدی پاالیشــگاه به یورو ،۵پیگیری شــد

در ایــن پاالیشــگاه حــدود  ۱۵درصد کاهش خواهد
یافت .این طرح در سال جاری افتتاح و بهرهبرداری

در سال گذشته رسید.

در اولویــت قــرار دارد تــا توســعه پاالیشــگاهی بــه

پتروشــیمیها مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بدیــن
منظــور

پتروپاالیشــگاههای جدیــد نیــز

بــه ظرفیــت

 ۱.۴۹میلیــون بشــکه در روز و  ۱۱طــرح و پــروژه

نام سردار شهید قاسم سلیمانی انجام شده است،

عالوهبر این تفاهم نامه فی ما بین سازمان توسعه
و شــرکت ملی پاالیــش و پخش فرآوردههای نفتی

و ســوزنی در پاالیشــگاههای بندرعبــاس و امــام
خمینی(ره) شازند امضا شده است.

در ایــن راســتا از پــروژه  ۷۰۰۰بشــکه در

روز شیرینســازی نفتــا و مجتمــع بنزیــن ســازی

هدف افزایش ظرفیت تولید روزانه  ۱.۱میلیون لیتر
نفــت کــوره کم گوگرد مورد نیاز صنعت کشــتیرانی

مطابــق بــا اســتانداردهای ســازمان بینالمللــی

دریانــوردی ،پاالیشــگاه شــازند امــام خمینــی(ره)
اراک مبادرت به تولید یک محصول جدید کردهکه

عالوه بر ارزش افزوده باال ،بخشــی از نیاز صنعت
کشتیرانی کشور را مرتفع کرده است.

راهانــدازی فــاز اول طــرح  RHUپاالیشــگاه

اصفهــان بــا قابلیــت تولیــد ماهانــه  ۳۰۰هــزار تــن

نفت کوره کم گوگرد از مهمترین اقدامات در حوزه
پاالیشگاهی بوده است .از واحد تقطیر سوم طرح
توســعه و بهینــه ســازی پاالیشــگاه اصفهــان (فــاز

اول) و رســیدن بــه پیشــرفت فیزیکــی حــدود ۹۶

درصد واحد تصفیه نفت گاز در انتهای سال ۱۴۰۰

بهرهبرداری شد.

رئیسی :در مذاکره از مواضع خود عقبنشینی نمیکنیم
رئیسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اینکــه کار مذاکــرات  

بودم.

مذاکره را نداریم ،اما ازمواضع خود عقب نشــینی

بســیار زیــادی دارد و مســئول را در جریــان مســایل

دنبــال میشــود ،یــادآور شــد که مــا بنــای تعطیلی
نمیکنیم.

او یــادآور شــد :نفــس ارتبــاط بــا مــردم برکات

زمینــه اصــاح و عادالنــه کــردن نظــام یارانههــا

از زبــان مردم قــرار می دهد .گزارشهایی هم برای
در بین مردمی می رویم  ،مسایل دقیق تر شناخته

بــه گــزارش ایســنا ،آیــت هللا ســید ابراهیم

من می آید ولی شنیدن کی بود مانند دیدن .وقتی

بــا مــردم پــس از ریاســت بر قــوه مجریه بــا بیان

میشــود پــس تاکیــد مــن ایــن اســت که مســئوالن

رئیســی در ششــمین گفتوگــوی تلویزیونی خود
اینکــه گفتوگــو بــا مــردم و بــا مردم بــودن برای

دولــت فرصــت بســیار خوبــی اســت ،اظهــار کرد:
مــن همــواره ســعی کــرده ام بــا مــردم ارتباطم را

حفــظ کنــم ،حتی در دورهای کــه در قوه قضاییه

رئیسجمهــوری دربــاره سیاســت دولــت در

دولت با مردم در ارتباط باشند.

دولت تمام مبالغ مربوط به ارز
ترجیحی را خرج کرده بود

ادامه داد :در ســوم شــهریور ۱۴۰۰که دولت کار

از ارز ترجیحی

استفاده نادرست میشد

تا ۳۰۰درصد گران شــده بودنــد .یعنی ارز ترجیحی

مشکلی را حل نکرده بود.

او افــزود :قبل از شــروع کار دولت ســیزدهم،

خــود را آغــاز کــرد ،در بودجــه مبلغــی بــرای ارز

رئیســی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ارز

دولــت قبــل گــزارش داده بــود کــه قیمــت کاالهــای

کــرده بــود .مجلس بــه فوریت به الیحــه ما برای

نداشــت ،افزود :از ارز ترجیحی اســتفاده نادرست

قضیــه بــه قبــل جنــگ اوکرایــن باز مــی گــردد .االن

کار را بــرای اجــرای نظام عادالنه ســازی یارانهها

نمیرفت و دســت داللهــا و رانت خواران بود .این

ترجیحــی نمانــده بود و دولت قبل آن را مصرف

ترجیحــی در قانــون بودجه ۱۴۰۱مثل گذشــته وجود

درخواســت ارز ترجیحی پاســخ نداد .ما مقدمات

میشــد و بخشــی از آن حتمــا در ســفره مــردم

مهیــا ندیدیــم و بــا اجــازه رهبــری از ســال۱۴۰۰

ارز ســمت واردات مــی رفــت نــه تولیــد .ادامــه ایــن

کردیم.

کاالهایــی کــه ارز ترجیحــی گرفتــه بودنــد بیــن۲۰۰

عبــور کردیــم و بعــد مــاه رمضــان کار را شــروع

وضعیــت فاصلــه طبقاتــی را بیشــتر می کــرد .حتی

اساســی  ۶۵درصــد افزایــش خواهــد یافــت .ایــن

شــرایط تورمــی جهــان خاص اســت .جنــگ اوکراین

هم مزید علت شــد .از ســویی شــاهد قاچاق کاالها
به کشورهای همسایه بودیم.

کشور را با کسری بودجه 480هزار

میلیارد تومانی تحویل گرفتیم
رئیسجمهــوری دربــاره گرانــی کاالهــا گفــت:

االن تورم ،مشــکل جهانی اســت .قیمت سوخت در
ایــران تغییــر نکــرده و برنامه ای هــم نداریم ،اما در

دنیا قیمت سوخت چند برابر شده است .ما کشور
را با کسری بودجه۴۸ ۰هزار میلیارد تومانی و تورم

 ۶۰درصد تحویل گرفتیم و با رشد پایه پولی مواجه

بودیــم .اگــر ایــن وضعیــت ادامــه مــی یافــت ،تــورم
کشــور بیشتر میشــد پس ما وارد اصالح اقتصادی

شدیم که هم الزام قانونی بود و هم الزم بود.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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پرداخت۲۰۹میلیاردریال
تسهیالت ازدواج و ۵
میلیاردریال وام فرزندآوری

در حالــی اســت کــه در صــورت نبــود ریســکی

بــزرگ در بــازار ســهام میتوان انتظار داشــت
تــورم آتــی در نــگاه بلندمــدت بــه نفــع بــازار

سهام تمام شود .این مسئله برای حقوقیها

و ســرمایه گذاران بزرگ بازار ســهام به معنی

عــدم خــروج از بــازار کنونــی خواهــد بــود چرا
که در مواجهه با ســایر بازارهای موازی نیز با

بانــک کارآفریــن در ســه مــاه ابتــدای ســال جــاری

دورنمای نه چندان واضحی مواجه هستند.

۲۰۹میلیارد ریال تسهیالت ازدواج داد.

وی بــا توصیــه بــه ســرمایه گــذاران بــازار

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،این بانک

سهام در شرایط کنونی گفت :به طور طبیعی

حســنه ازدواج ،از ابتدای

ضمــن حفــظ حداقلــی ارزش پــول ،با ریســک

در سایت روزنامه بخوانید:

ســرمایه خود را بر روی سهمهایی که بتوانند

بهمنظــور ترویــج ســنت

سیســتماتیک کمتری مواجه باشند و در عین

ســال  ۱۴۰۱تا اول تیرماه

حال از نقدشــوندگی باالتری در سبد سرمایه

ســال جــاری ۱۶۰،فقــره

گذاریهــا برخــوردار باشــند ،متمرکــز کننــد و

تســهیالت قرضالحسنه
معــادل

ازدواج

حتی بخشی از پرتفوی خود را به صندوقهای

مــاه

درآمد ثابت اختصاص دهند.

۲۰۹هــزار میلیــون ریــال

بــه متقاضیــان پرداخــت
کرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،در حــال حاضــر  ۱۷۸نفر

متقاضــی در صــف انتظار جهت معرفی به شــعب عامل
بانــک و ۱۸۱نفــر متقاضــی در حــال طــی کــردن مراحــل
جهــت اخــذ تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در شــعب

عامــل هســتند .بانــک کارآفریــن از تاریــخ اول فروردین

مــاه ســال ۱۴۰۱تــا اول تیــر مــاه  ۱۴۰۱بــه  ۱۶۰متقاضــی

تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده اســت.
این میزان در دو هفته فروردین ماه  ۱۶فقره بوده و در

دومین ماه سال به  ۵۷فقره و سومین ماه سال به ۸۷
فقره بوده است.

بــا اجــرای پــروژه بزرگــراه فســا ،داراب ،گهکــم،
«بندرعباس» به عنوان یکی از مهمترین بنادر تجاری

کشــور بــه شــیراز و ســپس ســایر مناطــق مرکــز کشــور

رخــوت فــرو رفتــه و موضــوع ورود نقدینگــی

چالش اصلی امروز بازار است.

متصل خواهد شد.

دبیــر کانــون نهادهــای ســرمایه گــذاری

ابهامهــا و عــدم تعییــن تکلیف آنهــا را یکی از

دالیل مؤثر تداوم رخوت در بازار سهام عنوان

ســعید اســامی بیدگلــی دبیــر کانــون

کرد و افزود :شایعه تغییر احتمالی نرخ سود

پیرامــون ارزیابــی وضعیت کنونی بازار ســهام

جســته و گریختــه برخــی اقتصاددانها مبنی

نهادهــای ســرمایه گــذاری در گفتگــو بــا مهــر

بــورس گفــت :شــرایط کنونــی مدتهاســت
کــه بــازار ســهام را درگیــر خــود کــرده و باعث

تداوم رخوت و حاکم شــدن ســکون بر کلیت

معامالت بازار سهام شده است.

وی افــزود :مســئله ورود نقدینگــی بــه

بــازار ســهام هــم اکنــون دغدغــه جــدی بــازار
ســهام بوده و این در حالی اســت که طی سه

ماه گذشــته همواره خروج نقدینگی از ســوی

معامله گران حقیقی وجود داشته است.

ســپرده بانکــی و در عیــن حــال توصیههــای
بر لزوم افزایش نرخ بهره به منظور جلوگیری
از سقوط اقتصاد در سرازیری ابرتورمی ،یکی

دیگــر از ریســکهای ایــن روزهــا بــرای بــازار
ســهام بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه هــم
اکنــون شــاهد هســتیم بــه طــور دائــم برخــی

سیاســتگذاریها در اروپا و غرب که منجر به
افزایــش نــرخ بهــره بانکــی آنهــا در مواجهه با
تورم شده ،برجسته میشود.

بــه گفته وی چشــم انــداز اقتصــاد ایران

همچنــان درهالــهای از ابهــام قــرار داده و این

بانــک

ملــی

ایــران ،ایــن پــروژه عظیم
زیربنایــی کــه از مناطــق

فســا،

جنــت

داراب،

شــهر ،نوایــگان و گهکــم

مــی گــذرد ،به طــول 160

کیلومتــر و بــا حمایــت

بانک ملی ایران در حال اجراست.

تــا کنــون مبلــغ یک هزار و  200میلیــارد ریال برای

کمــک بــه اجــرای ایــن پــروژه در بانــک مصــوب و 400

میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

ایــن پــروژه طــی محــور فســا داراب در پنــج قطعــه

از ســه راهــی دولــت آباد تا ســه راهی نوایــگان واقع در

استان فارس در حال اجراست.

ســرمایه انگیــزه ســوداگران برای مبــادرت به

امــا عایــدی ســرمایه درآمــدی اســت کــه از

اســت بــا قانونــی شــدن مالیــات بــر عایــدی
خریدوفــروش داراییهــا کاهــش مییابــد و
بازارهــای آنــان تبدیــل بــه بســتری آرام برای

تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.

نهادهــای باالدســتی میبایســت تعییــن

مهدی احمدی به همراه

در حالی اســت که در حوزه سیاســت خارجی

دوبــاره چــرخ اقتصــاد بــر روی ریــل طبیعــی،

شــهری ،از نزدیــک در

هستهای ایران با غرب روشن نیست.

نهــاد ناظــر را انتظــار داشــت .از جملــه ایــن

عملیــات عمرانــی در ۱۰

اینکــه تکلیــف دولــت بــا بــازار ســهام هنــوز

قیمــت ســهام و یا راه انــدازی مجدد معامالت

خــط  ۶و نیز  ۴ایســتگاه

از جملــه سیاســت گــذاری در بــورس کاال در

اشاره کرد.

«میــدان حضــرت ولیعصــر (عــج)» و «بهــار شــیراز»،

در حالی است که وضعیت ارزی کشور نیز با

در اولویــت سیاســتهای دولــت قرار داشــته
باشــد حمایــت از ایــن بــازار صرفــا ً بــه حمایت

کالنشهرها،گفت :همواره آماده کمک به شهرداریها با

اســامی بیدگلــی بــا اشــاره بــه رفتــار

اصــاح برخــی قوانیــن مالیاتی ،حــذف قیمت

رسانی به شهروندان بوده و خواهیم بود.

روی تــک ســهمها عنوان کــرد :در حال حاضر

اطالعاتــی از طریــق عرضــه دار تابلو معامالت

توجهــی از پروژههــای شــهری پایتخــت و بــه خصــوص

بــازار ســهام توأم بــا تردید و ابهام اســت .این

دولت از بازار سرمایه باشد.

رســیده اســت ،گفت :این مهم طی یک دهه اخیر و در

تکلیــف شــود .بــا این همــه تا زمان بازگشــتی

جمعی از مدیران ارشــد

همچنــان وضعیــت برجــام و گفتگوهــای

میتــوان اصالح برخی زیرســاختها از ســوی

جریــان آخریــن اوضــاع

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان

اصالحــات میتــوان به افزایش دامنه نوســان

کیلومتــر قطعــه میانــی

روشــن نیســت ،ادامــه داد :در برخــی مــوارد

الگوریتمی و سایر اقدامهای اصالحی در بازار

در شــرف بهرهبــرداری «کارگر»« ،شــهدای هفتم تیر»،

راســتای حمایت از بازار ســرمایه نیســت .این

وی در پایان گفت :چنانچه بازار سرمایه

چالش مواجه بوده و بر ابهامات بازار افزوده
است.

محــدود کــردن ســوداگری ،افزایــش منابــع
عمومــی ،ایجــاد عدالــت اجتماعــی و افزایــش

از ســعید گیــوه چــی

مدیــر بیمههــای زندگــی
بیمــه

معلــم ،این شــرکت بیمه
موفق شد در سال ۱۴۰۰

واریــز ســود عملیاتــی

حاصل از سرمایه گذاری
بیمههــای زندگی معادل
۲۵درصــد و بــرای اولیــن

بــار پرداخــت ســود عملیاتی بیمههای مســتمری معادل

کارایــی اقتصــادی بــه کار میآیــد .در واقــع

مالیاتــی اســت کــه بــر عایــدی حاصــل از نقل
وانتقال (خریدوفروش) داراییهای سرمایهای
شــامل انــواع دارایــی منقــول یــا غیرمنقــول،

مشهود یا نامشهود وضع میشود.

وی در ادامــه اضافه کــرد :فارغ از درآمد

اتفاقــی ،بــه طور کلی افراد درآمد کلی خود را

از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل

از ســرمایه بــه دســت میآورنــد کــه درآمــد
حاصــل از ســرمایه بــه دو نــوع درآمــد جــاری
(ســود) ســرمایه و عایــدی ســرمایه تقســیم
میشــود .درآمد جاری ســرمایه ،ســود ناشــی
از ســرمایه اســت که طــی دوره تملــک دارایی

به فروش برســد ،ســود به دست آمده از آنها
کــه برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی
اســت ،بــه عنــوان عایدی یا زیان ســرمایه این
داراییها تلقی میشود.

ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی دربــاره

کارکردهــای مالیــات برعایــدی ســرمایه چنیــن
توضیــح داد :مالیــات برعایــدی ســرمایه پنــج

کارکــرد دارد کــه اولیــن آن کنتــرل ســوداگری
اســت .بــه ایــن معنــا؛ افزایــش هزینــه
فعالیتهــای غیرمولــد همچــون ســفته بــازی

و ســوداگری در بــازار امــاک ،ارز ،ســکه و...

بــه نحــوی کــه به طــور مؤثــر مزیت خــود را از
دســت بدهــد ،یکــی از اهــداف وضــع مالیــات

بــر عایدی ســرمایه اســت .درواقع ســوداگران
در هنــگام افزایــش قیمــت برخــی داراییهــا

و بــا پیــش بینــی اینکــه در آینــده قیمــت آن

معاملــه گــران حرفــهای بــازار و تمرکــز آنهــا بر

گذاری دستوری و همچنین تاکید بر شفافیت

همچنان نگاه عمده معامله گران به وضعیت

بورسهــا میتوانــد از جمله حمایتهای مؤثر

مترو کالنشــهر تهران با حمایت بانک شــهر به سرانجام

باالتر به فروش می رســانند؛ اما با وضع این

اگــر نــرخ مالیــات بــر عایــدی ســرمایه نســبت

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی

از یــک دوره کوتــاه مدت داراییها را با قیمت
مالیــات انگیــزه ســوداگران بــرای مبــادرت بــه

بازارهــا تبدیــل به بســتری آرام بــرای تقاضای

ســود و تأمیــن مالــی را تحت تأثیــر قرار دهد.
به نرخ ســود تقســیمی ســهام پایینتر باشد،
شــرکتها انگیــزه کمتــری بــرای توزیــع ســود

خواهنــد داشــت و بــه جــای آن اقــدام بــه
بازخرید ســهام خود از بــازار میکنند .مالیات

نماینــده مــردم کرمــان در ادامــه تاکیــد

بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی

اســت که براســاس آن یکی از مهمترین آثار

بدهی یا انتشــار سهام جدید) منجر به تغییر

کــرد :تأمیــن درآمــد دولــت کارکــرد دیگــری

مالیــات بــر عایدی ســرمایه ،کمک بــه تأمین
منابــع بــرای دولــت اســت .مبتنی بــر تجارب

بســیاری از کشــورها وضع مالیات بر عایدی
ســرمایه موجب افزایش درآمدهــای مالیاتی

میشــود .ســهم قابــل توجهــی از درآمدهــای
مالیاتــی در کشــورهای مختلــف متعلــق بــه
درآمدهــای حاصــل از مالیــات بــر عایــدی

سرمایه است.

وی در ایــن رابطــه افــزود :ازجملــه نکات

قابــل توجــه دربــاره وضــع مالیــات بــر عایــدی

ســرمایه بهبــود عدالــت افقــی و عمــودی
اســت .در واقــع وضــع مالیــات بــر عایــدی

ســرمایه بــه رعایــت عدالــت بیــن کســانی کــه

درآمــد حاصــل از نیــروی کار کســب میکننــد
و کســانی کــه عایــدی ســرمایه دارنــد کمــک
میکنــد .همچنین مالیات بر عایدی ســرمایه

منابع مختلف تأمین مالی شرکتها (از قبیل
رفتــار بنگاههــا میگردد به نحــوی که بنگاهها

به تأمین مالی داخلی ترغیب میشوند.

حســن پور بیگلری به ارتقای کارایی (با

توجه به اثر قفل شــدگی) اشــاره کرد و گفت:

یکــی از کارکردهای مالیات بر عایدی ســرمایه
( )CGTارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛
زیــرا موجــب مــی شــود ســرمایهها بــه ســمت

تولیــد واقعــی ســوق پیــدا کنــد .البتــه باید در

طراحی این پایه مالیاتی توجه داشــت که اثر
قفــل شــدگی و انحــراف کارایی اتفــاق نیفتد.
اثر قفل شــدگی به این معناســت که سرمایه
گــذاران ،بــرای بــه تعویــق انداختــن ،کاهــش

یــا معافیــت مالیــات ،داراییهایشــان را بیش
از حــد بهینــه نــزد خــود نگــه می دارنــد و نمی
فروشــند و ایــن فرایند تخصیــص و توزیع کارا

و بهینه را به خطر میاندازد.

و به حســاب اندوخته آنها واریز شــد.الزم بذکر اســت،

نــرخ سیاســتی نظــام بانکــی کــه تاثیــر

خواهد شد.

بهره ســپردههای بانکی اســت کــه به صورت

بــه بانــک قــرض دهنــده پرداخــت مــی کنــد

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
توسط پست بانک ایران

نــرخ بهــره بین بانکــی از ابتدای ســال  ۹۹به

بــورس نمیگــذارد .در ایــن رونــد بانکها در

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) در گــزارش

بانکها اســتفاده میکنند و در صورت مازاد

ایــران مطــرح کــرد :پســت بانــک ایــران بــا جــذب ۹۸

قرض میدهند .این نوع تبادالت بین بانکی
معمــوال ًخیلی کوتاهمدت و در بیشــتر مواقع

ماه به حدود  ۲۰.۸۲درصد رسیده است.

در ســال گذشــته بــه

بانــک مرکــزی بــوده و اغلب روز بعد تســویه

بنــد مصوبــه  ۱۰بنــدی ســال گذشــته ســتاد

تسهیالت اشــتغالزایی

سرمایه ندارند.

واریــز ایــن ســود از طریــق پیامک به بیمه گــذاران اعالم

ارســالی بــه رئیــس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی

در سایت روزنامه بخوانید:

درصد از منابع اعتباری

دســتوری تعییــن میشــود .امــا از آنجایی که

صــورت غیــر مســتقیم و در عملیــات بازار باز
تعییــن میشــود تاثیــری بــر رونــد معامــات
صــورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد ســایر

نقدینگــی ،منابــع خــود را بــه ســایر بانکهــا

بانکــی در ایــن طــرح،

بهصــورت یــک شــبه بــرای تســویه مطالبــات

ســه هــزار و  ۹۹۶نفــر

میشود .بنابراین اثرگذاری بر معامالت بازار

با هدف توانمند ســازی

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه

محرومیــن

در ایــن شــرایط عــدهای از فعــاالن بــازار

 - ۲در ابــزار غیــر مســتقیم بانک مرکزی

زنــگ خطــری بــرای بــازار ســرمایه میداننــد

میکنــد بــا توجــه بــه مکانیــزم بــازار و جریــان

نــرخ ســودی کــه بانــک قــرض گیرنــده

ســرمایه افزایــش نــرخ بهــره بیــن بانکــی را

را اصطالحــا نــرخ ســود یــا بهــره بیــن بانکــی

کــه میتوانــد تاثیــر منفــی روی شــاخصهای

اردیبهشت ماه  ۲۰.۳۶درصد بوده و دوم تیر
ایــن افزایــش در حالی اســت که آخرین

اقتصادی دولت برای حمایت از بازار ســرمایه

ناظــر بــه مداخله بانک مرکــزی در بازار ثانوبه
اوراق بــرای نگــه داشــتن بهــره بیــن بانکــی در

دیگــر داشــته باشــد .از ســوی دیگــر نباید این

نکتــه را فرامــوش کــرد کــه اساســا جنس نرخ
بهره بین بانکی پایه پولی و نرخ سود سپرده
نقدینگی است.

عملیات بازار باز بانک مرکزی
چگونه کار میکند؟

و  ۹۶۸هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت قــرض الحســنه با

بــازار ،بانکهایی که دچار کســری شــدهاند و

رایج اســت) و از ســوی دیگر افزایش تقاضای

میکنــد و نیازمنــد نظــارت قــوی بانــک مرکزی

پرداخت کنند .رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ

دارای منابع مازاد هســتند ،قرض میگیرند تا

اصــاح ارز ترجیحــی و افزایــش قیمتهــای

بخشهــای خــاص یــا تکالیــف خاصــی کــه بــر

بین چهار هزار و  ۵۱پرونده تســهیالتی ارســال شــده به

و بانــک قــرض گیرنــده موظــف اســت کــه این

بیــن بانکــی اســت .عواملــی کــه فیالنفســه

مســتقیمی هســتند که در گذشــته نیز وجود

 ۹۶۶پرونده تسهیالت خود را دریافت کردهاند.

مواقــع فقــط یــک روز طــول می کشــد) با نرخ

درست دارد.

نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.

اعتبــار ابالغــی گفت :با جذب  ۹۸درصــد منابع طرح ،از

شــعب پســت بانک ایران در سراســر کشــور ،سه هزار و

پــول را در فاصلــه زمانــی کوتــاه (در بعضــی

چهارمحــال و بختیــاری،

بانــک

طــی

مســکن

اقداماتــی جداگانــه به میزبانی از مدیران اداره کل راه و
شهرســازی اســــتان؛ برپایی دو میز خدمت در اداره کل
راه و شهرســازی و اداره کل اقتصاد و دارایی و همچنین

دیدارهای جداگانه با مسووالن وزارت راه و شهرسازی و
وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

بانــک مســکن در نشســتی در مدیریــت شــعب

اســتان ،میزبــان محمــود محمــودزاده ،معاون مســکن و
ســاختمان وزارت راه و شهرسازی،حســینعلی مقصودی

مدیــرکل اداره راه و شهرســازی اســتان و جمعــی از

مدیران تابعه وزارت راه و شهرسازی استان شد.

محمــودزاده در ایــن نشســت ،از خدمــات و تــاش

مدیر شــعب اســتان و کارکنان بانک مســکن در راستای

اجرای طرح نهضت ملی تقدیر و تشکر کرد.

در این نشست ،روســای ادارات زیرمجموعه وزارت

راه و شهرســازی بــه بیــان مســایل و مشــکالت مجموعه

خــود پرداختــه و محمود زاده نیز به بیان پاســـخهایی در
این خصوص پرداخت و مقرر شــــد موضوعاتی که نیــــاز

به پیگیری بیشتری دارند ،به پایتخت منعکس شود.

فراتر رفته اســت؛ بطوریکه این نرخ در اوایل

آمــده اســت ،پســت بانک ایــران با جذب دو هــزار و ۳۷

وضعیــت نقدینگی خود را به تعادل برســانند

و هیــات دولــت بــه

تاثیــری روی بــازار ســرمایه و حتــی بازارهــای

جــاری در یــک رونــد فزآینــده از  ۲۰درصــد

جنــس و دایــره محــدودی کــه دارد نمیتوانــد

وضعیــت نقدینگــی خــود ،بــا یکدیگــر وارد

هدف اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان این کمیته

رییــس

بانــک مرکــزی بــا مدیریــت نــرخ ســود در بازار

فناوری بورس تهران قابل مشاهده است.

نشــدن درآمدهــای مالیاتــی ،گمرکــی و...

احتیــاج بــه نقدینگی دارنــد ،از بانکهایی که

جمهــوری

نــرخ بهــره بیــن بانکــی از ابتــدای ســال

نرخ بهره بین بانکی.

بانک مرکزی از طریق آن بانکها را به سمت

میلیارد ریال منابع این طرح ،توانسته بیش از یک هزار

چهارمین ســفر اســتانی

بــه طورکلــی بــازار بیــن بانکــی بــه دلیــل

روابــط

معاملــه مــی شــوند؛ بــه ایــن معنا کــه در این

همزمــان بــا بیســت و

را بــه ســمت اهداف خود هدایــت میکند .به

اعتبــاری و بانکهــا بــا هــدف تامیــن مالــی

بــه

خبــری بانــک مســکن،

بــا همــکاران و نماینــدگان اســتان گلســتان دیــدار و

روی تابلــوی فرابــورس در ســامانه مدیریــت

بازارها صرفا نرخ بهره سپرده بانکی است نه

عــدم اســتفاده دولت از تنخــواه بانک مرکزی

گــزارش

بــه گــزارش پایــگاه

مدیرعامــل بیمــه دانــا بــه همــراه جمعــی از مدیــران

تعیین میشود که نمایش معامالت بین بانکی

سیاســتی تاثیرگــذار بــر بــازار ســرمایه و دیگر

و ابزار غیر مستقیم.

عمومــی پســت بانک ایران ،در گــزارش مرتضی بختیاری

جامعه تقدیر کردند.

در سایت روزنامه بخوانید:

غیرمســتقیم را تشــکیل میدهنــد .بانــک

مینامنــد .کــه ایــن نــرخ در عملیــات بــازار بــاز

بورســی داشــته باشــد؛ در صورتیکــه نــرخ

پرداخــت

کوتــاه مــدت و بــه وجــود آوردن تعــادل در

اقدامات بانک مســکن برای کمک به قشــر آسیب پذیر

پرتفوی  8هزار میلیارد
تومانی بیمه دانا طی  3ماه

(ســنا) ،بــازار بیــن بانکــی یکــی از بخشهــای

کرده است.

و معــاون حقوقــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی از

به شــیوه دستوری عمل نمیکند .بلکه سعی

سقف  ۲۰درصد بوده است.

اصلــی بــازار پول اســت کــه در آن موسســات

سطح تعامالت میان دوطرف هستیم.

داراییهــا بیشــتر خواهــد شــد ،شــروع بــه
خریــد ایــن داراییهــا میکننــد و معمــوال ًپس

سود مشخص بازپرداخت کند.

مســتقیم بــر بــازار ســرمایه میگــذارد ،نــرخ

گرفــت و خوشــبختانه هــم اکنــون نیــز شــاهد باالتریــن

درخصوص دارایی ســهام ،میتواند تصمیمات
بنگاههــای اقتصــادی خصوصا ً در مــورد توزیع

حــق بیمههــای دریافتــی زندگــی و مســتمری بــرای کلیه

ریاضــی بوده و در حال حاضر جاری هســتند ،محاســبه

ســایه تعامــات بانــک شــهر با شــهرداری تهــران صورت

تقدیر از اقدامات بانک
مسکن برای کمک به قشر
آسیبپذیر

چرا بورسیها نباید از افزایش نرخ بهره بین بانکی نگران شوند؟

بیمــه نامههایــی کــه در ســال  ۱۴۰۰دارای اندوختــه

شــهر به شــهرداریها و حمایت ویژه از توسعه و عمران

مدیرعامــل بانــک شــهر با بیــان اینکه بخــش قابل

 ۳۰درصد را محقق کند.

گفتنی اســت ،نرخ ســود حاصل از ســرمایه گذاری

قــرار گرفتنــد .دکتــر احمــدی با اشــاره به خدمــات بانک

پولــی و تزریــق منابــع وابســته نیســت بلکــه

جــاری ســرمایه اســت کــه از ســرمایه گــذاری

دســت مــی آید؛ حــال چنانچــه ایــن داراییها

در سایت روزنامه بخوانید:

هدف رفع مشــکالت شهری و همچنین افزایش خدمت

واقعی خانوارها خواهد شد.

در مجلس در رابطه با طرح مالیات بر عایدی

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر ،در ایــن

از ســطح ســازمان بــورس باالتــر بــوده و در

دارایــی هنــگام فــروش آن به دســت می آید.
مثــا ًســود توزیعــی ســهام و درآمــد حاصل از

براســاس میــزان بازدهــی یــا قــرارداد اولیه به

قطعه میانی خط  ۶مترو پایتخت بازدید کرد.

و دکتــر ســید محمــد

خریدوفــروش داراییها کاهش مییابد و این

در بــازار ســرمایه و امــاک طــی دوره تملــک

تنظیــم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی،

منافع خود را در سال  ۱۴۰۰دریافت کردند.

مابــه التفــاوت قیمــت فــروش و خریــد یــک

شــهباز حســن پــور بیگلــری ،عضــو

عایــدی ســرمایه بــا اهــداف مختلفــی ماننــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه معلــم و به نقل

یــا بــه صــورت درصــد ثابــت کســب میشــود؛

اجــاره یــک واحــد آپارتمان ازجملــه درآمدهای

ســرمایه بــه خبرنــگار ایِبنــا گفــت :مالیــات بــر

بیمهگــذاران بیمــه معلــم باالتریــن ســود مشــارکت در

وســرمایهگذاری

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس معتقــد

یا ســرمایهگذاری متناســب با بازدهی سرمایه

کارگاههای عملیات عمرانی مسیر و برخی ایستگاههای

اســت کــه رویههــای نظارتــی و سیاســتها

نماینده مردم کرمان :مالیات بر عایدی ،سرمایه انگیزه
سوداگری را کاهش میدهد

کمیســیون اقتصــادی و نماینــده مــردم کرمان

اعالم سود قطعی
بیمههای زندگی و
سرمایهگذاری بیمه معلم

سیاســتگذاری امــا شــرایط فعلــی بــه گونــهای

مدیرعامــل بانــک شــهر بــه همــراه شــهردار تهــران از

مراســم ،دکتــر زاکانــی

بــه گــزارش روابــط

عمومــی

در سایت روزنامه بخوانید:

بازار ســهام مدتهاســت در شــرایط معطلی و

و دلیــل تــداوم رخــوت در کلیــت معامــات

بندرعباس با حمایت بانک
ملی ایران به شیراز میرسد

در سایت روزنامه بخوانید:

بازار سهام غرق در بالتکلیفی

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :در حوزه

بازدید شهردارتهران و
مدیرعامل بانک شهر
از خط  6مترو

برای اجرای سیاســتهای پولی دو راه یا

بررســیها نشــان میدهــد کــه دو عامل

به عبارتی دو ابزار وجود دارد؛ ابزار مســتقیم

در ماههــای ابتدایــی ســال (بــه دلیــل وصــول

 -۱ابــزار مســقیم ابزارهایــی اســت کــه

اســتفاده از تنخواه در ســه ماه ابتدایی ســال

نــرخ و حجــم تســهیالت مدنظــرش هدایــت

بــرای تســهیالت بنگاههــای تولیــدی ناشــی از

اســت .بــه عنوان مثــال ،اعطای تســهیالت به

جهانــی از اصلیتریــن دالیــل رشــد نــرخ بهره

بانکهــا وضــع مــی شــود ،از جملــه ابزارهــای

نشــان از حرکــت اقتصــاد ایــران در مســیر

داشتند .تعیین نرخ سود به صورت دستوری

عرضــه و تقاضــا ،روندهــای پولــی را مدیریــت
کنــد .عملیــات بــازار بــاز ،ســپرده قانونــی و

تســهیالت قانونــی ابزارهــای سیاســتگذاری
مرکــزی به وســیله عملیات بازار بــاز ،بانکها

ارشــد ایــن شــرکت در روز پنجشــنبه دوم تیرمــاه ۱۴۰۱

عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که

گفتوگو کرد.

بــه گــزارش روابــط

بین بانکی تالش میکند به هدف اصلی خود

عمومــی

از ســال  ۹۷مقدمــات عملیــات بــازار باز

نشســت

که کنترل تورم است ،برسد.

فراهم شــده و از اوایل سال  ۹۹اجرایی شده
است.

بازار بین بانکی با این هدف ایجاد شده

بیمــه

در سایت روزنامه بخوانید:

دانــا،

دکتــر رضــا جعفــری در
کارکنــان

نماینــدگان

هماندیشــی
شــعب

و

اســتان

گلســتان بــا بیــان اینکه

اســت کــه بانکها برای تامیــن نقدینگی خود

حــق بیمــه تولیــدی ایــن

مراجعــه نکنند و عــدم مراجعه آنها به بانک

عبور کرده است ،اظهار داشت :طی سه ماه اخیر ،بالغ

نقدینگی در اقتصاد میشود.

شــرکت افزوده شــده که این میزان با بازدهی مناســب

از یکدیگــر کمــک بگیرنــد و بــه بانــک مرکــزی

شــرکت در ســه ماه گذشته از مرز  ۷۸۰۰میلیارد تومان

مرکــزی باعــث جلوگیــری از انبســاط حجــم

بــر  ۴۰۰میلیــارد تومان نیز به حجم ســرمایهگذاریهای

بــا در نظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه رشــد

در حال ســوددهی و افزایش اســت .همچنین طی ســه

کنونی نرخ بهره بین بانکی ناشــی از افزایش

مــاه ابتدای ســالجاری نیز شــاهد رشــدی بالــغ بر ۳۳۰

اتفــاق بــرای بورســیها مفید نیز هســت .این

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بهســازی و توانمندســازی

در بهتریــن ســناریو بــرای افزایش ســرمایه در

کســبوکاری اســت ،به بحث جانشینپروری اشاره کرد

میشود که در دو حالت اتفاقی مناسب برای

خــود ،آموزشهــای الزم را بــا هــدف جانشــینپروری و

تقاضــای تســهیالت اســت میتــوان گفت این

درصدی شرکت در شاخص فروش بودیم.

تســهیالت در بدترین ســناریو به دلیل تورم و

ســرمایه انســانی دو عنصــر مهــم و اثرگــذار در هــر

گــردش و توســعه واحدهای تولیــدی دریافت

و از همــه مدیــران خواســت ضمــن اعتمــاد بــه همکاران

سهامداران و فعاالن بازار سرمایه است.

مدیرپروری به آنها ارائه دهند.

شـــــــــــرکتها
اخبـــــــــــــــــار

ثبت رکورد بیسابقه تولید
 ۴۴تن پلیاتیلن سنگین در
ساعت در پتروشیمی ایالم
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم شکسته شدن رکورد

تولیــد  ۴۴تــن پلیاتیلن ســنگین در ســاعت با مدیریت

جهادی و تالش شــبانهروزی فرزندان متخصص اســتان
در واحدهای الفین و  HDPEخبر داد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی ایالم ،حسن

نجفیســمنانی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت طراحــی واحــد
پلیاتیلن ســنگین ۴۰تن در ســاعت است که با تکیه بر

دانش مهندســان جوان پتروشــیمی ایالم به پایداری۴۴
تــن در ســاعت افزایــش یافــت ،اظهــار کــرد :ایــن رکــورد
از ابتــدای راهانــدازی واحــد  HDدر ســال  ۱۳۹۲تاکنــون
بیسابقه بوده است.

او تحقــق ایــن رکــورد را در راســتای شــعار «تولید؛

دانشبنیــان ،اشــتغالآفرین» مــد نظــر مقــام معظــم
رهبــری عنــوان کــرد و افزود :پتروشــیمی ایالم بــا تولید

مستمر ،پایداری و تابآوری در مسیر استمرار تولید بر

مبنای  ۴۵تن در ساعت است.

مدیرعامــل پتروشــیمی ایــام ،بــا بیــان اینکــه ثبت

رکــورد تولیــد  ۴۴تن در ســاعت در مقایســه با متوســط
ســال گذشــته بیش از  ۱۰۰درصد افزایش یافته اســت،

خاطرنشــان کــرد :واحــد الفیــن بــا تغییــر در مهندســی
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آمادگی همکاری ایمیدرو با نهادها برای اجرای طرحهای
بهینهسازی مصرف انرژی
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو از آمادگــی ایــن

رئیــس هیــات عامل ایمیدرو افــزود :این در

منظــور اجــرای طرحهــای بهینهســازی مصــرف

و صادرات مناســبی برخوردار اســت و در شــرایط

ســازمان بــرای همــکاری بــا نهادهــای ذیربــط به
انرژی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،وجیه ا...

جعفری در نشســت اعضای کارگروه بهینهســازی

اختصاص حداکثر  10درصد انرژی مصرفی کشور

به خود ،اما در فصل تابستان با کمبود برق و در
زمســتان بــا کمبــود گاز و متعاقب آن ،افت تولید
مواجه است.

او ادامــه داد :اکنــون ،صنعت فوالد ظرفیت

تولیــد ســاالنه بیــش از  40میلیــون تــن را دارد و
برنامههای توســعهای برای  55میلیون تن فوالد

تــا  1404تکمیــل مــی شــود امــا بــه دلیــل کمبــود

انــرژی ،تولیــد ســاالنه از حــدود  30میلیــون تــن

فراتر نمیرود.

پروپیلن گرید پلیمری داشته است.

احداث و تحویل  29مدرسه
از سوی بنیاد نیکوکاری
یاس تا پایان 1400
مدیرعامــل بنیــاد نیکوکاری یاس اعالم کرد که تا پایان

سال گذشته در مجموع  29مدرسه با عنوان «کیمیای

دانــش» در مناطــق کمتربرخــوردار کشــور احــداث و

تحویل آموزش و پرورش شده است.

بــه گــزارش روابط عمومــی گروه مالی گردشــگری،

فائض فرخی گفت :برنامه ســاخت  100مدرســه به ازای

تعــداد شــعب بانــک گردشــگری ادامــه دارد و در ســال
 1401نیــز ســه مدرســه و مرکــز آموزشــی جدیــد احــداث
خواهد شد.

او با بیان اینکه خدمات بنیاد یاس ،متنوع بوده و به طور
عمده در مناطق کمتر برخوردار کشور است ،افزود :ساخت
مدرســه ،سرپرســتی مراکــز توانبخشــی ،تامیــن جهیزیــه،
آزادی زندانیان و توزیع بستههای کمک معیشتی ،بخشی
از فعالیتهای بنیاد یاس به شمار میرود.

مدیرعامــل بنیــاد نیکــوکاری یاس ادامــه داد :بنیاد

یــاس همچنین سرپرســتی  2مرکز توانبخشــی «جنوب

نوجوان را سرپرستی میکند.

فرخــی اضافــه کــرد :در مراکــز یادشــده عــاوه بــر

نگهــداری و مراقبــت از معلــوالن ذهنــی و جســمی،
خدمــات دیگــری همچــون گفتــار درمانــی ،کار درمانــی،
فیزیوتراپــی ،ارتوپــد فنــی ،روانشناســی ،مــددکاری و

پزشــک متخصص بهصورت تماموقــت زیرنظر مربیان و
کارشناسان خبره این امور انجام میشود.

او ،توانمندســازی زنــان از جملــه زنــان سرپرســت

خانوار را از دیگر از خدمات بنیاد یاس برشمرد و گفت:

با همکاری بنیاد یاس حدود  50نفر از زنان سرپرســت

قابل توجه به کورهها میشود.

احداث  24نیروگاه با ظرفیت
 11هزار مگاوات

به همراه داشته است.

ضرورت تضمین مصارف

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو با بیــان اینکه

کاهش یافته

ایمیدرو با مشــارکت شــرکتهای بزرگ معدنی و

صنایــع معدنــی ،برنامــه احــداث  11هــزار مگاوات

جعفــری بــا اعــام آمادگــی بــر اینکــه ایــن

نیــروگاه بــرق را از مهر 1400اجرایی کرده اســت،

ســازمان تمایــل دارد بــا نماینــدگان وزارت نیــرو و

تصریــح کــرد :طبــق تفاهمنامه منعقد شــده24 ،

نفــت بــرای اجــرای طرحهای کاهــش مصرف برق

نیــروگاه بــا ســرمایهگذاری حــدود  7میلیــارد دالر

خانگی و صنعتی (استفاده از فناوریهای جدید)

طی  3سال احداث می شود.

به توافق برســد ،گفت :پیشــنهاد ما این است که

جعفــری ادامه داد :نخســتین نیروگاه 380

تــا قبل از فصل ســرما ،یــک برنامه عملیاتی را در

مگاواتــی با  130میلیون ســرمایهگذاری تابســتان

این زمینه شروع کنیم و به سرانجام برسانیم.

امسال وارد مدار تولید میشود.

او افــزود :انتظــار مــا ایــن اســت کــه

کاهــش یافتــه (گاز و بــرق) را در اختیــار ایــن

شــدت انــرژی را داریــم ،گفــت :بــا رونــد فعلــی

مصــرف ،در ســال  1411عــاوه بــر اینکــه مزیــت

درآمد ارزی را از دست می دهیم ،واردکننده گاز

و نفت خواهیم شد.

کاظــم کاشــفی ادامــه داد :در ســال ،56

حدود  540هزار بشکه نفت تولید و در سال 97
این رقم به  6.5میلیون بشکه رسید .این مصرف

در ســال  1412به  12میلیون و در ســال  1420به
 20میلیون بشکه نفت می رسد.

او بیــان کرد :به رغــم اینکه قوانین مطلوبی

در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی تدوین شده،

اما به نحو مناسبی اجرایی نشده است.

دبیــر کارگــروه بهینهســازی انــرژی و محیــط

بــرای اصــاح رفتــار مصــرف انــرژی ،نیاز بــه آیین

انرژی جهان

صنعــت قــرار دهنــد و بــرق و گاز ایــن واحدهــا را

نشســت با بیان اینکه در جهان بدترین شــاخص

زیســت مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام افزود:

ایران دارای بدترین شدت

وزارتخانههــای مربوطه تضمین دهند که مصارف

زیســت مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام در این

نامــه اجرایی اســت تــا بتوانیم این آیین نامه را با

زندگی جوانها و حفظ نظام خانواده در مناطق مختلف

کشور از جمله مناطق محروم ذکر کرد و افزود :در سال

گذشــته بیــش از  26میلیــارد ریــال برای تامیــن جهیزیه

تخصیص یافت .

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در شرکت

نیازســنجی میشــود و این نیازســنجیها از طریق بیش

از  300نفر همرسان در سراسر کشور صورت می گیرد.
بنیــاد خیریــه نیکوکاری یاس کــه زیرنظر گروه مالی

گردشگری فعالیت میکند ،مسئولیت اجرای امور خیریه

را با حمایت و مشارکت بانک گردشگری برعهده دارد.

بنیــاد نیکــوکاری یــاس فاطمــه النبی(س) از ســال

 1393تاسیس شده و وابسته به گروه مالی گردشگری
اســت و تمــام فعالیتهــای انجــام شــده در بنیــاد یاس

طبــق سیاســتهای هیــات امنا گروه مالی گردشــگری و
حمایت بانک گردشگری صورت میگیرد.

 14.7درصد ،صادرات  2.3درصد و مجتمع فوالد

مبارکه  2.3درصد است.

وی ادامــه داد :مجمــوع مصــرف گاز طبیعی

در صنعــت فــوالد 4 ،تا  6درصد اســت .به طوری
که سهم بخش خانگی ،تجاری و صنایع غیرعمده
 34درصــد ،نیــروگاه  28.3درصــد ،صنایع عمده

 16درصد ،صادرات  5.8درصد ،تزریق گاز سبک

بــه میادیــن نفتــی  5.1درصــد ،تلفــات انتقــال
و توزیــع  4.2درصــد ،حملونقــل  3.2درصــد،
مصــرف داخلی (عملیاتی)  1.8درصد ،کشــاورزی
 1.1درصد و فوالد مبارکه نیم درصد است.

در تولیــد کــود و خــوراک دام را دارد ناصــری ،در

خمیرمایه و الکل رازی افتتاح شد.

ادامــه بــاگاس و مــاس را دو پســماند ارزشــمند

بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت توســعه

نیشــکر عنوان کرد که در تولید محصوالت جدید

پــروژه دانشبنیــان و محیطزیســتی ،عــاوه بــر

او بــه پــروژه تغلیــظ وینــاس نیشــکر اشــاره کرد و

نیشــکر و صنایــع جانبــی ،بــا آغــاز بــه کار ایــن

با ارزش افزوده باال استفاده میشود.

بیــان داشــت ،آب موجــود در وینــاس نیشــکر در

صرفهجویــی در مصــرف آب« ،مالــچ طبیعــی» و

ظ اســتخراج و بازچرخانی میشــود که
طــرح تغلیــ 

«خوراک دام» نیز تولید میشود.

در آییــن افتتــاح ایــن طــرح کــه معــاون

این اقدام گامی مهم در کاهش مصرف آب است.

هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری خوزســتان،

شرکتی دانشبنیان

مدیرعامــل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع

به مقیاس بزرگ

جانبــی ،مدیــرکل محیــط زیســت خوزســتان و
جمعی از مدیران اســتانی حضور داشتند ،رئیس

مدیرعامل شــرکت توســعه نیشکر و صنایع

ســازمان حفاظــت محیط زیســت ،تغلیظ ویناس

جانبــی صنعــت نیشــکر را شــرکتی دانشبنیــان

نیشــکر را پروژهای منطبق با محیطزیست عنوان
کرد که منجر به کاهش آالیندگیها میشود.

تکیه بر دانشگاهها و شرکتهای
دانشبنیان

بــه مقیــاس بــزرگ دانســت کــه در زمینههــای

رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در

در حاصلخیزی آن نیز تاثیر بسزایی دارد.

ادامــه به مزیتهای پروژه تغلیظ ویناس نیشــکر
اشاره کرد و گفت ،با استفاده از تکنولوژی بومی

علی ســاجقه ،دانشبنیــان بودن این طرح

را ویژگی بارز آن دانست و بیان داشت ،استفاده

از جوانــان نخبــه ایرانــی و تکیــه بر دانشــگاهها و
شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی ،پــروژه بــزرگ

تغلیظ ویناس نیشکر را رقم زده است.

تغلیظســازی ،آب موجــود در وینــاس نیشــکر،

اتــکا بــه دانــش بومــی و همــت داخلــی ،اکنــون

ســاجقه تولیــد محصــوالت جدیــد را از دیگــر

مقــام معظــم رهبــری عنــوان کرد و تاکیــد کرد ،با

ایــران اســامی بــه مرحلــهای مطلــوب از دانــش

و تکنولــوژی رســیده اســت کــه حتــی کشــورهای

پیشرفته خواهان خرید این تکنولوژی هستند.

تثبیت کانونهای ریزگرد ورود کنند.

تولید مالچ طبیعی در پروژه

او افتتاح چنین پروژههایی را در راستای فرمایش

کانونهای ریزگرد با استفاده از ویناس استفاده

اســامی در مجموعــه محیــط زیســت کشــور در

زیست نیز با استفاده از این تجارب میتوانند در

دیگر به کار گرفته میشود.

ایرانی است.

او در ادامــه گفــت ،بایــد از تجــارب ارزنــده

کــرد و وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان محیــط

بازچرخانی و در سیســتم سرمایشــی کارخانه بار

شــعار ســال و فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب
حــوزه کاهــش آالیندههــای خاک و آب و مســائل

جــوی و پســماندها ،در حــال اســتفاده از ظرفیت
شــرکتهای دانــش دانشبنیــان هســتیم و
ظرفیتهــای خوبــی نیــز در کشــور در ایــن زمینه

دستاوردی مهم حاصل همت

مدیران نیشکر و نبوغ جوانان ایرانی
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

وجود دارد.

راســتای شــعار ســال عنوان کرد که حاصل همت

تغلیــظ وینــاس ،مالــچ طبیعــی بــه عنــوان محصــول

و پشــتکار مدیران توســعه نیشکر و نبوغ جوانان

ثانویه تولید میشــود که تثبیتکننده خاک اســت و

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت

او بــا اشــاره بــه حضــور  70شــركت

برگــزاری نخســتین نمایشــگاه توانمندیهــای

صنعتــی كشــور در ایــن نمایشــگاه گفــت :در

شــركتهای دانشبنیــان و كســب و كارهــای

نوپای مســتقر در شهرکها و نواحی صنعتی
كشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع

دانشبنیــان مســتقر در شــهركها و نواحــی
اولیــن نمایشــگاه توانمندیهــای صادراتــی

شــركتهای دانشبنیان 30 ،كســبوكار نوپا

(اســتارتاپ) نیز حضور دارند و این نمایشــگاه
در قالب  100غرفه برگزار میشود.

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل ســازمان

کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران ،علــی

صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایران،

ه نــام
کــرد :ایــن نمایشــگاه در ســال مزیــن بــ 

را نمایــش توانمندیهــای واحدهــای تولیــدی

رســولیان دیــروز بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار

«تولیــد؛ دانشبنیــان و اشــتغالآفرین» و در
راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقالب

و برنامههــای دولــت ســیزدهم ،بــا همــكاری

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســازمان

صنایــع كوچــك و شــهركهای صنعتــی ایــران
برگزار میشود.

مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه
دانشبنیــان مســتقر در شــهركها و نواحــی
صنعتی و همچنین بههم رســانی شركتهای

دانشبنیــان و اســتارتاپها با ســرمایهگذاران

و صاحبــان واحدهــای صنعتــی بــه منظــور
تقویت و توسعه بنگاهها و دانشبنیان کردن

واحدهــای تولیــدی در راســتای دغدغههــای

مقام معظم رهبری عنوان كرد.

توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی گفــت :ایــن

رسولیان همچنین با اعالم اینکه تورهای

دانشبنیــان تولیــدی و از این تعداد نیز 572

شــهركهای صنعتــی اســتانها برنامهریــزی و

كشــور مستقر هســتند .رسولیان همچنین از

صنعتــی بازدیــد از نمایشــگاه از ســوی شــركت

برگــزار میشــود ،افــزود :با برگــزاری این تورها،

تعامــات فیمابیــن واحدهــای دانشبنیــان و
واحدهای صنعتی نیازمند اســتفاده از خدمات
آنها ،برقرار خواهد شد.

او اضافــه کــرد 30 :اســتارتاپ حاضــر

واحــد در شــهركها و نواحی صنعتی سراســر

بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بیــش از
 6هــزار شــركت دانشبنیــان در كشــور وجود

هیچ ماده شــیمیایی اســت و با حفرههایی که در
خــاک ایجــاد میکنــد باعــث جــذب آب و افزایش

افتتــاح ایــن طــرح ،گامــی مهم در تحقــق صنعت
ســبز برداشــته شــده و در عیــن حــال اشــتغال و

تولید ِ دانشبنیان نیز محقق میشود.

بازدید دبیرکل گروه D-8
از پارک فناوری پردیس
ایســیاکا عبدالقدیــر امــام کــه به تازگی به دبیــر کلی گروه
دی  ۸منصوب شد ه است ،در راستای توسعه همکاریها
و پیشــبرد برنامههای گذشــته همکاری میان ســازمان دی

 ۸و پــارک فنــاوری پردیس ،از این مجموعه بازدید کرد.

بــا همــكاری معاونت علمی و فناوری ریاســت

جمهوری در راستای نفوذ دانش و فناوری در

ســرمایهگذاران و صاحبــان صنایــع اقــدام

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت

گفــت :ایــن مالچ ،یــک مالچ محیطزیســتی بدون

و برنامهریــزی بــرای دانشبنیــان شــدن آنها

صادراتــی شــركتهای كوچك و متوســط ویژه

تجاری سازی و كاربردی شود.

طبیعــی بــرای تثبیــت کانونهــای ریزگــرد اســت،

شــدن در ســطح شــهركها و نواحــی صنعتی

در ایــن نمایشــگاه نیــز در ایــام برگــزاری آن

میكننــد تــا در صورت تمایــل ،ایدههای آنها

او بــا بیــان اینکــه مالــچ وینــاس یــک مالــچ

شناســایی  1633شركت مستعد دانشبنیان

بنگاههای اقتصادی خبر داد.

نســبت بــه ارائــه ایدههــای خــود بــا حضــور

انجام داده است.

محیط زیســتی صنعت توســعه نیشــکر اســت .با

در ادامــه ایــن مراســم ،مدیرعامــل شــرکت

دارد ،یادآور شد :حدود  4هزار واحد از آنها

مستمری برای بهرهوری نیشکر در همه بخشها

پــروژه تغلیــظ وینــاس یکــی از دههــا طــرح

در کاهش مصرف آب است

بههم رسانی شركتهای دانشبنیان و كسبوكارهای نوپا با سرمایهگذاران و صاحبان
صنایع در نخستین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شركتهای كوچك و متوسط

فعالیتهــای گوناگونــی دارد و تالشهــای

رشد گیاهان نیز میشود.

پروژه تغلیظ ویناس گامی مهم

پروژه تغلیظ ویناس نیشــکر را دســتاوری مهم در

مزیتهای این طرح برشمرد و بیان کرد :طی فرآیند

کشــاورزی ،صنعــت و آبیــاری بــه صورت مســتمر

ســاجه در پایــان گفــت :در راســتای تحقــق

صنعــت نیشــکر در زمینــه بیابانزدایــی و تثبیــت

بــه کار گرفتــه شــده در ایــن پــروژه ،در فرآینــد

تغلیظ ویناس

درمانــی و تجهیــزات بیمارســتانی اســتانهای مختلــف

بین نیازمندان توزیع کرده است.

 30.3درصــد ،عمومــی  17.5درصــد ،کشــاورزی

محیطزیست ،با حضور معاون رئیسجمهوری و

شکرســتان ایــران ،در دومیــن روز از هفتــه

صادراتی شــركتهای كوچك و متوسط ویژه

الزم بــه ذکــر اســت که تمام کمکهــای بنیاد یاس

کشور ،سهم بخش خانگی  32.9درصد ،صنعت

تــا  ۶۰درصــد تبدیل میکند که قابلیت اســتفاده

در پنجمیــن روز دهــه تولیــد و تجــارت از

اقــدام کــرده و عــاوه بــر آن ،هزاران بســته معیشــتی را

مصــرف برق در کشــور گفــت :از کل برق مصرفی

بزرگتریــن پــروژه تصفیــه پســاب صنعتــی

فرخــی ادامــه داد :همچنیــن بــا شــیوع کرونــا در

کشــور ،بنیــاد یــاس در زمینــه کمک بــه تامیــن امکانات

فــوالد مبارکــه در این نشســت با اشــاره به ســهم

کارخانه را به  120مترمکعب ویناس با غلظت ۵۵

اینکه تحت پوشش بیمه درمانی هم قرار گرفته اند.

بنیــاد را تامیــن جهیزیــه بــرای ســر و ســامان دادن بــه

عبــاس اکبری محمــدی ،معاون بهره برداری

کارخانــه روزانــه  ۱۲۰۰مترمکعب ویناس خروجی

خانوار ،توانمند شــده و مشــغول به کار شــده اند ضمن
مدیرعامــل بنیــاد یــاس از دیگــر فعالیتهــای ایــن

مصرف برق و گاز فوالد مبارکه

افتتاح بزرگترین پروژه تصفیه پساب صنعتی شکرستان ایران

کرمان» و «شهید فیاضبخش» کرمان را در شهرهای

جیرفــت و کرمــان برعهــده دارد که حــدود  200کودک و

و کاهش صادرات و ارزآوری ،سبب خسارتهای

تحریــم ،درآمــد ارزی قابــل توجهی را برای کشــور

نظــام ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت :صنعــت

برجهــای تقطیــر ناحیه پروپیلنســازی ،با توجــه به نیاز
بــازار در مقایســه بــا مــاه گذشــته رشــد  ۳۰۰درصــدی

حالــی اســت که صنعــت فوالد از تولید ،اشــتغال

انرژی و محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت
فــوالد بــه عنوان یک صنعت اســتراتژیک با وجود

قطــع نکنــد ،چراکه این امر ،عــاوه بر افت تولید

دبیــر کارگــروه بهینهســازی انــرژی و محیــط

همکاری نهادهای پرمصرف تدوین کنیم.

نخســتین

نمایشــگاه

توانمندیهــای

شــركتهای دانشبنیــان و كســب و كارهــای
نوپــا ،در دهــه تولیــد و تجــارت و از پنجــم تــا

هشــتم تیــر بــه مدت  4روز در ســالن شــماره
 6محــل دائمــی نمایشــگاه بینالمللــی تهــران

پذیرای عموم عالقهمندان خواهد بود.

بــه گــزارش روابط عمومی پارک فنــاوری پردیس این

بازدیــد بــا میزبانــی بیرنــگ مشــاور رئیــس پــارک فنــاوری

" تامین و تحویل  9,540عدد آجر منیزیتی کوره (  5آیتم ) مربوط به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 1
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان"
" - 02م "01 -

مناقصه عمومی شماره/1401/15ع
شرکت گهر پارک سیرجان (سهامی خاص) در نظر دارد « اجرای حریم اطراف سایت

دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران

واجد شرایط واگذار نماید .ازاینرو کلیه متقاضیان میتوانند اسناد مناقصه را از طریق شماره
واتس آپ  09136216430پیگیری و دریافت نمایید.
 -1شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 -2سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ  3,800,000,000ریال (سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال)

 -3هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

 -4تاریخ بازدید از پروژه :پنج شنبه مورخ  1401/04/09راس ساعت 10

 -5آخرینمهلت تسليم پيشنهادات :ساعت  14روز شنبه مورخ 1401/04/18
 -6کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

 -7محل تحویل اسناد :سیرجان کیلومتر  20جاده محور سیرجان شیراز ،دهکده گردشگری
گهر پارک.

-8الزم به ذکر است پاکات بدون مهر و الک باز نمیشوند.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید  9,540عدد آجر منیزیتی کوره از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان و

تامینکنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب ،سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید از تاریخ چاپ این آگهی تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه  ،پاکات پیشنهاد

خود را از طریق صندوق پستی  78185445به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت نمایند.
شرایط :

 -1تضمین شرکت در مناقصه معادل  3،000،000،000ريال (سه میلیارد ریال) ،ضمانت

معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و دارای اعتبار حداقل یک ماهه به نام شرکت
مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

شرکت های خارجی جهت شرکت در مناقصه می بایست ضمانتنامه ارزی معادل مبلغ

باال را ارائه کنند.

 -2شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار

میباشد.

 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09171905701تماس حاصل نمایید.

(پاسخگویی در ساعات اداری )

 -5هزینه چاپ آگهی ها  ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید مواد اولیه و انرژی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

پردیــس و میــاد صدرخانلــو رئیــس مرکــز توســعه تجارت
فنــاوری پــارک فنــاوری پردیــس و عمرانــی رئیــس کارگروه

اجرایی جایزه مصطفی (ص) انجام شد.

بــر همیــن اســاس ایســیاکا عبدالقدیــر امــام آمادگی

خــود را بــرای حمایــت از برگــزاری دور بعــدی رویــداد TIM
اعــام کــرد .نشســت  TIMکــه رویــدادی مشــترک بیــن 8
کشور در حال توسعه اسالمی است ،گردآورنده صاحبان

ایــده و ســرمایه گــذاران در حــوزه فنــاوری از  8کشــور
اسالمی است.

همچنین دبیرکل  D-8ضمن آشــنایی با فعالیتهای

گسترده پارک فناوری پردیس آمادگی خود را برای تعریف

همــکاری بــا ایــن مجموعه اعالم کرد .در پایــان این بازدید

دبیر کل گروه هشــت کشــور اســامی از نمایشگاه دائمی
پارک فناوری پردیس و نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی

مستقر در پارک بازدید کرد.

گفتنی است ،دبیرخانه شبکه تبادل فناوری میان 8

کشور در حال توسعه اسالمی که موسوم به ،D-8 TTEN

در پارک فناوری پردیس مستقر است.

مدیـریت واقتصــــــــــادمحلی

 .دوشنبه  6تیر  . 1401سال هجدهم  .شماره . 4937
اخبـــــــــــــــــار

واردات  131هزار تن گندم
و روغن خام از بنادر گیالن
به کشور
131هــزار تــن گندم و روغن خام در  3ماهه بهار ســال

جاری از طریق بنادر  3گانه اســتان گیالن وارد کشــور

شد.

بــه گــزارش مرکــز اطالعرســانی شــرکت بازرگانــی

دولتــی ایــران (مبــدأ) ،ایــن شــرکت بر اســاس تکالیف و

وظایــف تنظیــم بــازار ،تأمیــن انــواع کاالهــای اساســی،
شــامل گنــدم ،روغن خــام ،برنج و شــکر از بنادر جنوب
و شمال کشور را در دستور کار دارد و همزمان با ورود
این کاالها از بنادر جنوبی ،بخشی از محصوالت مذکور

نیز طریق بنادر شمالی وارد کشور میشود.

بر اساس این گزارش ،در سه ماه نخست امسال،

 106هزار تن گندم از طریق دریای خزر وارد کشور شده

و پــس از ترخیــص ،محمولههــای ایــن کاالی کشــاورزی
بارگیری شــده و بر اســاس برنامهی حملونقل شــرکت
بازرگانی دولتی ایران به مراکز ذخیرهسازی ارسال شده
است.

ایــن گــزارش میافزایــد :در همین مــدت 25 ،هزار

تن روغن خام نیز از این طریق وارد کشور شده که پس
از تخلیه این مقدار روغن ،به ارسال آن به کارخانههای

روغن این استان و سایر استانهای کشور برای تصفیه

و تبدیل به روغن خوراکی اقدام شده است.

بنا بر این گزارش ،خرید تضمینی گندم و دانههای

روغنی از خرداد در استان گیالن آغاز گشته و با تجهیز

اتمام پروژههای نیمهتمام ،اولویت اصلی
پروژههای عمرانی آذربایجان شرقی

مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی سیســتان و

بلوچســتان از ابــاغ ســهم تســهیالت قرضالحســنه
مشاغل خانگی سال  ۱۴۰۱به این استان خبر داد.

حامــد آرامــش در گفتوگو با ایســنا گفت :هزار و

 ۱۱۵میلیــارد ریــال منابع بانکی برای پرداخت تســهیالت

قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال جاری به استان
ابالغ شد .او افزود :این میزان منابع تسهیالت مشاغل

خانگــی در مقایســه بــا ســال قبــل  70درصــد افزایــش
یافتــه و بــا اولویــت بــه پشــتیبانان حقیقــی ،حقوقــی و

پیشرانان اقتصادی توزیع می شود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ادامه

دریافتیها ،به هم نزدیک باشد که این اتفاق

نیمهتمام است.

از پزشــکان ،بقیــه کارکنــان ،میــزان دریافتی و

حقوقشان به هم نزدیکتر شده است.

بهمن نقیپور در گفتوگوی اختصاصی

بــا خبرنــگار عصــر اقتصاد با بیــان اینکه در 8

مــاه گذشــته ،هیچ پروژه جدیدی آغاز نشــده

نقیپــور توجــه ویــژه دولــت و تیــم جدیــد

اســت ،گفت :بــا توجه به وضعیــت اقتصادی

به مناطق محروم را یک اتفاق مبارک دانســت

و منابــع موجــود ،کلنگزنی و شــروع پروژهای

و گفــت :بــر همیــن مبنــا ،در زیرمجموعههــای

جدیــد ،منطقــی و معقوالنــه نیســت و فقــط

دولــت هــم بــه مناطــق محــروم ،توجــه ویــژه

اتــاف ســرمایه اســت ،لــذا تصمیــم گرفتهایم

میشــود تــا بلکــه بتــوان ،این شــکاف و فاصله

که با جدیت و شتاب بیشتر ،ابتدا پروژههای

را کاهش داد.

نیمهتمــام را تعییــن تکلیــف کنیــم ســپس در

او گفــت :در دانشــگاه علوم پزشــکی هم

مــورد اهــداف و پروژههــای مــورد نیــاز دیگــر،

اولویت را به تخصیص اعتبارات و امکانات در

تصمیم گیری کنیم.

مناطــق محــروم  ،قرار داده ایم به طوری که از

او ادامــه داد :از قبــال پروژههــای

 7پــروژه اتمــام شــده در  7مــاه گذشــته ،همه

نیمهتمــام ،بدهیهــای زیــادی بــر دوش

پروژهها در مناطق محروم بوده است.

دانشــگاه علــوم پزشــکی مانــده اســت کــه
خوشــبختانه در ماههــای اخیــر توانســتهایم

جو منفی و تفاوت فاحش

حــدود  230میلیــارد تومــان از ایــن بدهیهــا

را از طریــق تهاتــر و اوراق ،بــا کمــک ســازمان

برنامه و بودجه پرداخت کنیم.

توجه ویژهای به شرکتها و
طرحهای دانشبنیان داریم

توجه به شعار سال و دغدغه رهبری در

خصــوص شــرکتهای دانشبنیان ،از اهداف

جــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت
کــه رئیس ایــن دانشــگاه درباره ایــن موضوع

گفــت :تمامی شــرکتها ،طرحهــا و ایدههای

دانشبنیــان ،از طــرف مــا حمایــت خواهنــد
شــد و مطمئــن باشــید کــه از هــر نــوع طــرح،

استقبال خواهیم کرد.

نقیپــور افــزود :در مرکز رشــد دانشــگاه

تبریــز کــه یکــی از برتریــن مراکز رشــد کشــور
اســت ،بــه لحــاظ مکانــی ،شــرایط اســتقرار

شــرکتهای دانشبنیــان را فراهــم کــرده ایم
و بقیه زیرســاختها و ملزومات هم در حال
فراهم شدن است.

او بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت

شــرکتهای دانشبنیــان ،بازاریابــی و عرضــه

او در بخــش دیگــری از ایــن گفتوگــو بــا

اشــاره به روند ســاخت بیمارســتان بزرگ هزار

تخــت خوابــه در تبریــز گفــت :این بیمارســتان
که در صورت تکمیل ،می تواند سرانه درمانی
اســتان را افزایــش دهــد ،از ســالها قبــل

کلنگزنی شده است؛ اما متأسفانه به دالیلی

از جملــه افزایــش هزینههای ســاخت و کمبود

منابع مالی ،به کندی در حال احداث بود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز

افزود :خوشــبختانه در ماههای اخیر ،با تالش
مســئوالن ارشــد اســتانی و تأمین منابع مالی،
ســاخت این بیمارســتان شتاب بیشتری گرفته

اســت و امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــار ویــژه
ســفر ریاســتجمهوری که اشاره شــد ،تا سال
 ،1402فاز اول این بیمارســتان که حدود 300

تختــواب اســت ،افتتــاح و بــه پذیــرش بیماران

بپردازد.

شعار تیم جدید ،عدالت

اجتماعی در حوزه سالمت
نقیپــور ،بــا ابــراز نارضایتــی از توزیــع

محصــوالت اســت ،گفــت :بــا اســتفاده از

ناعادالنــه امکانــات و تجهیــزات درمانــی و

علــوم پزشــکی ،در زمینــه بازاریابــی و فروش

جدیدی که مســتقر شــده اســت ،اصلــی ترین

خواهیم کرد.

درمانــی در ســطح اســتان اســت به طــوری که

ظرفیتهــا ،ارتباطــات و بســترهای دانشــگاه

بهداشــتی گفــت :در دوره مدیریــت و تیــم

محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان ،کمــک

شــعار و رویکــرد مــا ،توزیــع عادالنــه امکانــات

جذب بیش از  500میلیارد

هیچ تفاوتی به مرکز استان با مناطق محروم،

تومان اعتبار در سفر ریاست
جمهوری به استان

داد ۴ :بانک رفاه کارگران ،توســعه تعاون ،پســت بانک

قائل نباشیم.

او در ایــن خصــوص ادامــه داد :دور از

انصاف اســت که مردم مناطق محروم استان،

بــرای دریافــت کوچکتریــن خدمــات درمانی ،با

و کشاورزی به عنوان بانکهای عامل این طرح معرفی

صرف هزینههای زیاد به مرکز اســتان مراجعه

ریــال بــه بانــک توســعه تعــاون ۳۲۰ ،میلیــارد ریــال بــه

اخیــر ریاســت محتــرم جمهــوری بــه اســتان،

امکانــات را در شهرســتانها ایجــاد کنیم و اگر

و  ۱۵۰میلیارد ریال به بانک کشــاورزی اختصاص یافته

اســتان گرفتــه شــده اســت ،گفــت :در ایــن

مناطق محروم خواهد بود.

خانگــی ،بالــغ بــر  690میلیــارد ریال از ســوی بانکهای

دانشــگاه علوم پزشــکی مصوب شــد که تمام

ادامــه ایــن گفتوگــو بــا بیــان اینکه در ســفر

کننــد ،لــذا ســعی خواهیــم کــرد کــه همیــن

تصمیمــات و مصوبــات خوبــی بــرای توســعه

پــروژه جدیــدی هــم شــروع شــود ،اولویــت در

اســت .او گفت :از مجموع اعتبارات ســال قبل مشــاغل

سفر ،بیش از  500میلیارد تومان اعتبار برای

کارنامه قابل دفاع کشور

عامل در استان به متقاضیان پرداخت شد و  1489نفر

تالش خود را انجام خواهیم داد تا این اعتبار

دبیــر کارگــروه تخصصــی اشــتغال اســتان بــا بیــان

نقیپور گفت :با این اعتبارات که جدای

بانــک رفــاه کارگــران ۱۹۵ ،میلیــارد ریال به پســت بانک

مشغول به کار شدند.

را به شکل کامل جذب کنیم.

اینکــه یکــی از بخشهــای پرظرفیــت و پرکشــش بــرای

از بودجــه مصــوب اســتانی اســت ،میتــوان

تصریح کرد :در دولت مردمی سیزدهم با حذف امضای

حوزه درمان و سالمت را جبران کرد.

متقاضیــان بویــژه بانــوان حــوزه مشــاغل خانگی اســت،
طالیی و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار ،شرایط

بخــش عمــده ای از مشــکالت و کمبودهــای

بــرای ورود افراد و عالقمندان برای کارآفرینی متناســب

با مزیتهای منطقهای فراهم شده است.

شتاب بیشتر در ساخت

بیمارستان هزار تخت خوابه

در بحران پاندمی کرونا

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز در

ادامــه بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای
مدافعان ســامت افزود :در اســتان هم حدود
 20نفــر از عزیــزان جبهــه ســامت ،در دوران

مبــارزه بــا شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا بــه
شهادت رسیدند.

نقیپــور گفــت :بحــران و دوره بســیار

ســختی بــود کــه شــاید از هــر  100ســال یکبــار
چنیــن شــرایطی باشــد ،از هــر لحــاظ کادر
درمــان در فشــار و تنگنــا بود ولــی با این حال،

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مهـدی معصومـی زاوقانـی بـه وکالـت از وراث مرحـوم قدمعلی ابوالی باسـتناد

دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره دو

شهرسـتان آرادان رسـیده مدعی می باشـد که سـند مالکیت ششـدانگ پالک 290

فرعـی از  105اصلـی واقـع در روسـتای داورآبـاد شهرسـتان آرادان بـه شـماره ثبـت

و صفحـه  173دفتـر  59بـه نـام قدمعلـی ابوالـی بـه شـماره چاپـی  313630بعلـت

هیچوقت شغل و وظیفه خود را رها نکردند.

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـراقتصــاد

کشــورهای بــه ظاهــر توســعه یافتــه و مدعــی

a s r e-e g h t e s a d

مقابلــه بــا ایــن بحــران داشــت گفت :بــا وجود

www
com

او بــا بیــان اینکــه ایــران در مقایســه بــا

دنیا ،کارنامه درخشان و قابل قبولی در زمینه
همه محدودیت و تحریمهای ظالمانه ،کشــور

ایران در زمینه کنترل ،درمان و واکسینه کردن

مردم ،نســبت به خیلی از کشــورهای اروپایی،

بهتر عمل کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه

داد :در شــرایطی که شــاهد فوت روزانه بیش
از هــزاران نفــر در کشــور آمریــکا و برخــی از
کشــورهای اروپایــی بودیــم ،اما بــه همت کادر

درمــان و مســئولین متولــی در کشــور ،تعــداد
فوتیهای ایران به زیر صد نفر رسیده بود.

نقیپــور تزریــق صد میلیون دوز واکســن

در یــک مــاه را یکــی از ماندگارتریــن رکوردهای
کشــور در حــوزه کنتــرل بیماری کرونا دانســت

و گفــت :تزریق این میزان واکســن ،یک رکورد
منحصــر بــه فــرد بــود کــه بــا روحیــه جهــادی و
همدلــی کــه در حوزه بهداشــت و درمان حاکم

بود ،میسر شد.

کمبود نیروی انسانی

در حوزه بهداشت و درمان
باید برطرف شود

او بــا اشــاره بــه کمبــود نیــروی انســانی و

نیــاز مبــرم بــه جــذب کادر درمانــی در اســتان
گفــت :مــا همیــن االن هــم برای جــذب نیروی
انســانی ،درخواســت داده ایــم کــه متأســفانه

رونــد جــذب ،بســیار زمــان بــر شــده اســت و

همیــن عامــل ،باعــث کمبــود نیروی انســانی و

فشار کار بر روی کادر درمان شده است.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز

گفــت :شــیوههای جــذب و اســتخدام در حوزه
بهداشــت و درمــان ،هر چه زودتــر باید اصالح

شــود برای مثال ،با روی کار آمدن شرکتهای

خصوصــی و پیمانکاری در حوزه جذب ،شــاهد
پایین آمدن سطح کیفی کارکنان و حذب افراد

غیر متخصص هستیم.

نقیپــور بــا بیــان اینکــه همیشــه از

اســتانداردهای جهانی در زمینه نیروی انسانی

عقــب هســتیم ،گفــت :ایــن کمبــود باعــث
افزایــش فشــار بــه کارکنــان موجــود و پاییــن
آمــدن راندمــان خدمــات بــه بیماران می شــود

که بســیار خوشــبین هســتیم در دولت جدید،

بــرای این مشــکل هم ،اقدامــات مثبتی صورت

خواهد گرفت.

سطح دریافتی کارکنان ،به هم
نزدیک شده است

او همچنیــن بــا اشــاره به میــزان دریافتی

کادر درمــان و حــوزه بهداشــت گفت :همیشــه

انتقادهایــی در زمینــه تفــاوت فاحــش بیــن

میزان حقوق و مزایای کارکنان دانشــگاه علوم

پزشــکی و کادر درمان وجود داشــت و بسیاری

معتقــد بودنــد که میزان درآمد یک پزشــک ،با

بقیه کادر درمان ،تفاوت فاحشی دارد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز

افزود :در راســتای همیــن عدالت اجتماعی در

خوزســتان ،شــعار ســال و حمایــت از چرخــه ی تولیــد

و ایجــاد اشــتغال ،در ســه ماهــه اول ســال جــاری 52

صنعت تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان

خوزســتان ،محمــد گلســتان بــاغ رئیــس گازرســانی بــه
صنایــع و مجتمعهــای مســکونی ایــن شــرکت گفــت :بــا

توجه ویژه به مناطق محروم

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در

شــدند .آرامش اظهار کرد :بر این اســاس  ۴۵۰میلیارد

ایــن شــرکت گفت :در راســتای تحقق چشــم انــداز گاز

خصوص پروژههای عمرانی ،اتمام پروژههای

شــده اســت .گفتنی است ،استان گیالن با دارا بودن 3

ابالغ بیش از 1100
میلیارد ریال تسهیالت
قرضالحسنه اشتغال
به سیستان و بلوچستان

مجتمعهــای مســکونی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی

هــم رخ داده اســت و بــه جــز حــدود  5درصــد

خاطرنشــان کــرد کــه اولویــت اول و آخــر در

گندم و  34تن کلزا از کشــاورزان این اســتان خریداری

مردم از مبدأ بنادر کشورهای همجوار دریای خزر دارد.

محمــد گلســتان بــاغ ،رئیــس گازرســانی بــه صنایــع و

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز

دیلمــان و ســیلوی ســراوان ،تاکنــون بیــش از  300تــن

کاالهــای اساســی و تأمیــن کاالهــای عمومــی مــورد نیاز

 ۵۲صنعت خوزستان تحت
پوشش شبکه گازرسانی

حــوزه ســامت ،تصمیــم گرفتهایــم کــه میــزان

و راهانــدازی  3مرکــز خریــد در شهرســتانهای رودبــار و

بنــدر انزلی ،کاســپین و آســتارا ،توان باالیــی در واردات

اخبـــــــــــــــــار

درآمدی ،دو عامل اصلی

اجــرای بیــش از  3کیلومتــر شــبکه گــذاری در بخــش
صنعت و گازدار شدن بیش از  30کیلومتر خطوط لوله،

 52صنعت طی سه ماهه اول سال جاری گازدار شد.

گلستان باغ در ادامه افزود :این حجم از توسعه گازرسانی
در بخش صنعت ،باعث صرفه جویی بیش از  2میلیون و
 500هزار لیتر سوخت فسیلی در سال میشود.

اجرای  5050متر مکعب
عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری در گرمسار
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان
گرمســار از اجــرای پــروژه آبخیــزداری در حــوزه آبخیــز

مهاجرت پزشکان و پرستاران
موضــوع افزایــش مهاجــرت پزشــکان و

پرســتاران از کشــور ،محــور دیگــر گفتگــوی
اختصاصــی بــا رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی

تبریــز بــود کــه رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی

تبریــز در ایــن خصــوص گفــت :متأســفانه در
ســالهای اخیــر ،هجمههــا و جــو منفــی علیــه

چنداب بخش ایوانکی و با حجم  5050متر مکعب و با
اعتبار بالغ بر شــانزده میلیارد ریال از محل اعتبارات
ملــی  1400در  4ماهــه اول ســال در راســتای مدیریــت
حوزههای آبخیز عملیات آبخوانداری و پخش سیالب

بــه منظــور تغذیــه ســفره آبهــای زیرزمینــی و کنتــرل

سیل خبر داد.

امیــر حســین شــاه حســینی گفــت :ایــن پــروژه بر

جامعــه پزشــکی به خصــوص در فضای مجازی

اســاس مطالعــات حــوزه در دو بخش مرمــت بند خاکی

گروهــی از پزشــکان و پرســتاران شــده اســت

با حجم  1500متر مکعب اجرا گردید.

شــکل گرفته است که این جو ،باعث دلخوری

و احســاس مــی کننــد ،شــأن و منزلــت آنهــا

در سطح  3550متر مکعب و احداث بند سنگ و مالت
او افزود :اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری

حفــظ نمــی شــود و از این تهمتهــا و اتهامات

نقــش مهمــی در افزایــش پوشــش گیاهــی ،جلوگیــری

نقیپور افزود :همانطور که گفتم ،شــاید

فرونشســت زمیــن و تقویــت ســفره آبهای زیــر زمینی

بیاساس ،دلخور هستند.

از فرســایش خــاک ،کاهــش خســارت ســیالب ،کاهــش

حدود  5درصد از پزشکان ،درآمدهای نجومی

دارد .رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار در خاتمه ابراز

دارد؛امــا بقیه جامعه پزشــکی ،به آنصورت که

آبخيــزداري در حــوزه آبخیــز چنــداب بــه دليــل فراهــم

داشــته باشــند کــه آن هــم دالیــل مختلفــی

امیــدواری کرد :اجرای پروژههــاي مکانيکي و بيولوژيکي

تبلیغ می شــود ،درآمد غیر معقول و خارج از

آوردن شــرايط کاهش ســرعت روانآب بتواند موجبات

افــراد متخصــص و تحصیــل کــرده ،از لحــاظ

فراهــم کــرده که اين موضوع باعــث تقويت آبخوانهاي

عــرف ندارنــد ،هــر چند کــه در همه کشــورها،
امکانــات رفاهــی و مالــی ،باالتــر از دیگــر افراد

هستند و این یک چیز غیر عادی نیست.

او تفاوت فاحش بین درآمد و حقوقهای

دریافتــی در کشــور ،در مقایســه بــا ســایر

نفــوذ روان آب را بــه درون ســفرههاي آب زيــر زمينــي
شهرستان شده و در نتيجه افزايش توليدات کشاورزي

و اشــتغال و بهبود معیشــت ســاکنان حوزه آبخیز را به
دنبال خواهد داشت.

کشــورها را دلیــل دیگــر مهاجــرت پزشــکان و

استانداردسازی  98درصد
جایگاههای  CNGمنطقه قم

دیگر مهاجرت کنند.

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم

پرســتاران از کشور دانست و گفت :متأسفانه
ایــن تفــاوت بــه قدری زیاد اســت کــه برخی از

همــکاران ،علــی رغــم میــل باطنــی و بــا وجــود
مشکالت جانبی ،حاضر میشوند که به کشور
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز

بــا بیــان اینکــه انصــاف نیســت با وجــود صرف

هزینههــای کالن بــرای آمــوزش و تربیــت ایــن

از استانداردســازی  98درصــد جایگاههــای عرضه ســی

ان جی در استان خبر داد.

نیروهــای متخصــص ،ثمــره آن را کشــورهای
دیگر ببرند گفت :باید با حفظ کرامت و ارزش
نیروهای خود ،فراهم کردن بســترهای رفاهی

و مالی و دیگر شرایط ،جلوی این مهاجرتها،
گرفته شود.

دانشکده داروسازی استان،

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش

قطب داروسازی کشور

فرآوردههــای نفتــی منطقــه قــم ،ســیدمحمود طاهــری

نقیپــور ســطح دانشــگاه و همچنیــن

دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی استان را
بســیار خــوب توصیــف کــرد و گفت :دانشــگاه

علوم پزشکی تبریز ،همواره جزو دانشگاههای
ممتاز کشور و حتی در برخی از رشتهها ،جزو

دانشگاههای برتر آسیا هست.

او گفت  :در بحث داروســازی ،اســتان ما

به عنوان قطب داروســازی کشــور و دانشــکده
داروسازی استان هم به عنوان رتبه برتر کشور
شــناخته شــده اســت که برای نگه داشتن این

عنوان و باالبردن ســطح دانشــگاه ،برنامهها و

اهداف کوتاهمدت و بلندمدت داریم.

جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت

اعالم کرد :با همکاری و هماهنگی اداره کل اســتاندارد

اســتان قــم ،شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی

منطقه قم و مســئوالن جایگاههای ســی ان جی استان،
اکنــون  ۹۸درصــد جایگاههــای ســیانجی اســتان قــم
دارای تاییدیه بازرسی ادواری استاندارد است.

او افــزود :وضعیــت جایگاههــای ســی ان جــی

اســتان از نظر انطباق با اســتانداردهای جاری کشــور به
صــورت ســالیانه از ســوی شــرکتهای مــورد تاییــد اداره

کل اســتاندارد بازرســی میشوند و اکنون ۴۶ ،تجهیز از
 ۴۷تجهیــز موجــود ،دارای تاییدیــه اســتاندارد و فرآینــد
بازرســی جایگاه باقیمانده نیز در دســت اقدام اســت و

متولیان امر همواره تالش میکنند که این سوخت را با
باالترین سطح ایمنی به شهروندان ارائه دهند.

لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده  120آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی می شـود تا چنانچه
کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود اسـناد مالکیت مذکور

نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را
به ضمیمه اصل سـند مالکیت به این اداره تسـلیم و رسـید دریافت نماید تا مورد
رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در
صـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی

طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد.

شناسه1342446 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان -امیرحسین آذرنیان
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره  1401/03/07 – 140160329012001288هیـات اول/دوم موضـوع قانـون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فیروز پاک نیا به شماره
شناسـنامه  22395صـادره از بجنـورد بـا کـد ملـی  0680216944فرزنـد حسـین مرحـوم در

ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی دو طبقـه بـه مسـاحت  182متـر مربـع پـالک شـماره

 25فرعی از  9اصلی واقع در لجران حوزه ثبت ملک گرمسـار خریداری از مالک رسـمی آقای

احسـان الـه مسـروری محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به

فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد1332686 .
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/21 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/06 :

رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار -حسین چلویی

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پژو  206به شماره موتور
 14191005409و شـماره شاسـی  NAAP03ED5CJ575134و
شـماره انتظامی ۷۳۵د-۵6ایران  ۹6به نام فرزانه میهن دوسـت
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی
برابر رای شـماره  140060316001005214مورخ  1400/12/17هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت
ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل اجاقی فرزند ابراهبم
بشماره شناسنامه  159کد ملی  3358171612صادره از سنقر در ششدانگ یک باب ساختمان به
مسـاحت 147،20متـر مربـع در محـدوده اراضـی پـالک  357و  358اصلـی واقـع در بخـش یک حومه
شـهرک نوکان – روبروی نانوایی سـنگکی امیری خریداری از مالک رسـمی
کرمانشـاه به آدرس:
آقـای اسـکندر اکبـری نوکانـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به
فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به
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 صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول
/500م الف12/
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/06 :
مهدی زارعی وش  -رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی  85/4150بخش  11تهران
آقای مجیدحسـین آبادی طبق وکالتنامه شـماره  98816مورخ  1398/12/21دفتر 140

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مجیدحسـین آبـادی طبـق وکالتنامـه شـماره  98816مـورخ  1398/12/21دفتـر

تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی کـه گواهـی امضـای شـهود آن طـی شـماره شناسـه

تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی کـه گواهـی امضـای شـهود آن طـی شـماره شناسـه یکتـا

تهـران از طـرف خانـم معصومـه حکـم آبـادی طـی وارده  2927مـورخ  1401/3/24بـا

یکتـا  140102151358000130مـورخ  1401/3/24دفتـر اسـناد رسـمی  140تهـران ثبـت
گردیـده اسـت مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت یـک قطعـه آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـه

پـاک ثبتـی  4150فرعـی از  85اصلـی ،مفـروز و مجـزا شـده از  660فرعـی از اصلـی

 140تهـران از طـرف خانـم معصومـه حکـم آبـادی طـی وارده  2923مـورخ  1401/3/24بـا
 140102151358000130مـورخ  1401/3/24دفتـر اسـناد رسـمی  140تهـران ثبـت گردیـده

اسـت مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت یـک قطعـه آپارتمـان بـه پـاک  79770فرعـی از 88

اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از  5993فرعـی از اصلـی مذکـور ،قطعـه  8در طبقـه  4و واقـع

مذکـور ،قطعـه  2در طبقـه  2و واقـع در بخـش  11ناحیـه ثبـت ملـک تهرانپـارس اسـتان

در بخـش  11ناحیـه تهرانپـارس بـه مسـاحت  93/5مترمربـع بانضمـام پارکینـگ قطعـه 10

متـن ملـک کـه مقـدار یـک متـر و نـود دسـیمتر مربـع آن جـزو دور برگـردان اسـت مالـک

معصومه حکم آبادی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه  3499تاریخ تولد  1353دارای

تهـران بـه مسـاحت  104/95مترمربـع

هنـگام نوسـازی بایـد رعایـت کنـد .بانضمـام پارکینـگ قطعـه  2بـه مسـاحت  10/8بنـام

خانم معصومه حکم آبادی فرزند محمد حسـین شـماره شناسـنامه  3499تاریخ تولد
 1353دارای شـماره ملـی  5739417643بـا جـز سـهم  6از کل سـهم  6بعنـوان مالـک

شـش دانـگ بـه شـماره چاپـی  248055سـری ب صـادر و تسـلیم گردیـده.

بـه مسـاحت  10/8واقـع در طبقـه همکـف و انبـاری قطعـه  6بـه مسـاحت  2/25بنـام خانـم

شـماره ملی  5739417643با جز سـهم  6از کل سـهم  6بعنوان مالک شـش دانگ عرصه

و اعیان با شماره مستند مالکیت  22877تاریخ  1391/04/01موضوع سند مالکیت اصلی

بشـماره چاپی  874694سـری ب سـال  90که در صفحه  363دفتر اماک جلد  333ذیل

شـماره  28890ثبـت گردیـده اسـت .کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت لـذا مراتـب

که بعلت جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون

باسـتناد مـاده  120آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی

در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت  10روز از انتشـار ایـن

مدت  10روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل

ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت و یا

مدعی انجام معامله نسـبت و یا در اختیار داشـتن سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف

آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیـت اقدام

سـند مالکیـت اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پس از تنظیـم صورت مجلس اصل

ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط به ارائـه دادنامه

ارائـه دادنامـه از مراجعـه ذیصـاح قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عدم

نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به

از مراجـع ذیصـاح قضایـی خواهـد بـود و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه

اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صدور المثنی سـند مالکیت اقـدام خواهد نمود.
رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس
م الف  / 11376شناسه آگهی 1341749

سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه
هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیت اقـدام خواهـد نمود.
رونوشت :ستاد محترم اجرایی فرمان امام (ره)

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس
م الف  / 11375شناسه آگهی 1341744

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

04:03

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

05:50

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر
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بکوش زیبایی در حرفهایت
باشد

آغاز ثبتنام کتاب درسی
کالس اولیها

راضیه حسینی

جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن

رئیس جمهوری« :نان و دارو و بنزین گران نمیشود».

ثبت سفارش اینترنتی کتاب درسی دانشآموزان

از «فقط چهار قلم کاال گران میشود» رسیدیم به

پایه اول ،هفتم و دهم از روزگذشــته (یکشــنبه ،پنجم

بــه ایــن مــدل میگویند

بــه گــزارش ایســنا ،طبق جــدول زمانبنــدی اعالمی

عــوض منفــی ،مثبتها

ســفارش دانشآمــوزان ورودی پایههــای اول ،هفتــم و

پیشنهاد میکنیم  باقی

شروع خواهد شد و تا  ۱۱شهریور ادامه دارد.

از مــدل خبــر رســانی

توزیع مواد آموزشــی به نشــانیhttps://irtextbook.ir

«فقط سه قلم کاال گران نمیشود».
در سایت روزنامه بخوانید:

تیر) آغاز شد.

خبررســانی امیدبخش.

از ســوی ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،ثبت

میکننــد.

دهم از امروز پنجم تیرماه و پس از ثبتنام در مدرسه

مســئوالن مملکــت هــم

ثبتنــام از طریــق مراجعــه بــه ســامانه فــروش و

را

اعــام

آقــای

رئیسجمهــور

و به دو شیوه فردی و یا گروهی قابل انجام است.

پیروی کنند.

مثــا ًعــوض اعــام شــهرهای آلوده ،شــهرهایی که

قضات ویژه به تخلفات
احتمالی در آزمون سراسری
رسیدگی میکنند

هنــوز تکــهای ابــر ســالم در آسمانشــان باقــی مانــده را
اعالم کنند.

عــوض اعــام ســاختمانهای ناایمــن ،چندتــا

ساختمانی  که ایمنی کامل و کافی را دارند اعالم کنند.
پلیــس راهــور بــه جــای اینکــه مــدام بگویــد کــدام

خودروهــا ناایمــن هســتند ،خودروهــای ایمــن داخلی را

معرفــی کنــد .البتــه ممکن اســت بگوید «گشــتیم نبود،

رئیــس شــورای حفاظت آزمــون سراســری از تعیین

نگردید نیســت ».همینجا از خودروســازان درخواســت
میکنیــم الاقــل یک خودروی ایمن ،حتی شــده نمادین،

در حــد یــک ماکت ،تولید کنند تا پلیس دســت و بالش

در اعالم خبر بسته نباشد.

دربــاره خاموشــیها صحبــت نکننــد .بگوینــد چنــد

ســاعت در طول روز روشــنایی خواهیم داشــت .از خطر
بیآبی نگویند .بگویند حاال چند سالی آب هست.

چــرا وقتــی هنــوز کلــی مســتأجر توانســتهاند در

همــان خانههــای قبلــی بماننــد ،بایــد از خانوادههایــی

گفتــه شــود کــه مجبــور شــدند از شــهر کــوچ کننــد و به
جــای ارزانتــر بروند؟ تازه حتــی میتوان آمار افرادی که
صاحبخانهانــد را اعــام کــرد و کلــی زیبایــی بــه خبرها

اضافه کرد.

مگــر جمعیــت مســافرها بــه شــهرهای مختلــف

را نمیبینیــد؟ کافــی اســت بــه اماکــن تفریحــی

برویــد تــا شــلوغی و ازدحــام مســافران را ببینیــد .چــه
لزومــی دارد ایــن آدمهــای خوشحــال کنــار گذاشــته
شــوند و از تعــدادی کــه نــان شــب ندارنــد حرفــی زده
شــود؟ بهتــر نیســت عــوض پرداختــن بــه زشــتیها و

نداریهــا ،زیباییها را ببینیم؟ ویالهای پر از مســافر،
رســتورانهای شــلوغ ،هواپیماهایــی کــه مــدام پــر و
خالی میشــوند  .مردم به خبرهای امیدبخش احتیاج

قضات ویژه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در آزمون

افزایــش قیمــت مســکن در خــرداد

بــه خــرداد ســال گذشــته را نشــان میدهــد

از طــرف دیگــر نــرخ رشــد اجــاره بها در

برای خانوارهای ایرانی نزدیک به  ۳۲درصد

بــرای ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بــه ترتیــب

امســال در مقایســه با خرداد ســال گذشته

و در یــک مــاه گذشــته  ۲.۳درصــد بــود کــه
البتــه آمــار از افــت  ۸درصــدی شــتاب تورم

ماهیانه این بخش حکایت دارد.

 ۳۱.۹درصــد بــه ثبــت رســید .ایــن شــاخص
 ۲۴.۲درصد و  ۲۸.۱درصد بود.

رشــد  ۲۷درصــدی ســالیانه قیمــت

مســکن طــی خــرداد  ۱۴۰۱در شــرایطی رخ

بــه گزارش ایســنا ،بازار مســکن در کل

داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه

 ۲.۳درصــدی قیمت نســبت به ماه گذشــته

درصد شــد .تورم عمومی  ماهیانه نیز ۱۲.۲

کشــور ،ســومین ماه از سال جاری را با رشد
پشــت ســر گذاشــت .طبــق اعالم مرکــز آمار
از شــاخص قیمــت کاالها و خدمات مصرفی
خانوارهــای کشــور ،تــورم ســالیانه مســکن

(دوازده ماهــه منتهــی بــه خــرداد  )۱۴۰۱کل
کشــور به   ۲۷.۵درصد رسید .رشد ماهیانه

قیمــت مســکن نیــز  ۲.۳درصــد بــود .مــاه
گذشــته این شــاخص  ۲.۵درصد اعالم شــد

کــه از افــت  ۸درصدی شــتاب تــورم ماهیانه
بخش مسکن حکایت دارد.

از طــرف دیگــر تورم نقطه بــه نقطه که

شــاخص تغییر قیمت خرداد امســال نسبت

ماههــای خرداد ســالهای  ۱۳۹۹تــا  ۱۴۰۱به

اگرچه قیمت برخی کاالها در خرداد امسال

شد که آمار از افت  ۸درصدی تورم اجاره در
اگرچــه آمــار از حرکــت بــازار مســکن

در محــدوده  ۱۲درصــد کمتــر از نــرخ تــورم
حکایــت دارد ،اختصاص بخش قابل توجهی

از هزینــه خانوارهــا بــه تامیــن مســکن ،آنها
را بــا چالشهــای جــدی مواجــه کرده اســت.

با این حال آمار توضیح میدهد که طی سه

مسکن اختصاص مییابد .بر این اساس هر

افزایش یافته است.

بیــن ســالهای  ۱۳۹۶تــا  ۱۴۰۱قیمــت

روزهای برگزاری آزمون ،قضات ویژه برای همه  اســتانها

بخصوص تهران است.

بهــا نیــز در خرداد  ۱۴۰۱به میزان  ۲.۳درصد

با رشد مواجه شد اعداد و ارقام از افت ۴.۵

سال گذشته قیمت مسکن حدود  ۷۹درصد

بــه عمل آمده توســط حفاظت اطالعــات قوه قضائیه برای

رســیدگی بــه تخلفــات احتمالــی در آزمــون سراســری در

 ۱۴درصد رشــد داشــت .تورم ماهیانه اجاره

تخمیــن زده میشــود کــه حــدود  ۶۵درصــد

درصدی تورم ســالیانه مســکن حکایت دارد.

و روســتاها معمــوال کمتــر از کالنشــهرها و

مثال رشــد قیمت خانه در شــهرهای کوچک

عادالنــه همــراه بــا آرامش  گفــت :با پیگیــری و هماهنگی

درصــد بــوده اســت .در واقع تورم اجــاره بها

درصد به ثبت رسید.

ســال  ۱۴۰۱این عدد به  ۲۷.۵درصد رســید.

تمامی نقاط کشــور یکســان نیســت .به طور

و آمادگــی الزم بــرای برگــزاری یــک آزمــون ســالم و رقابــت

در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته

تصویــر میکشــد؛ چــرا کــه تــورم مســکن در

اشــاره بــه اقدامــات حفاظتــی انجــام شــده در ســال جاری

یک ماه اخیر حکایت دارد.

 ۲۲.۶درصد و  ۲۸.۸درصد بود .در خردادماه

بهتــری را در مقایســه بــا کالنشــهرها بــه

دســتگاههای امنیتــی ،انتظامــی و قضایــی برگــزار شــد بــا

ترتیــب  ۲۴.۱درصــد ۲۷.۸ ،درصــد و ۳۱.۷

مســکن در کل کشــور اوضــاع بــه نســبت

 ۳۹.۴درصــد و تــورم نقطــه بــه نقطه   ۵۲.۵

خــرداد ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بــه ترتیــب

ارایــه آمــار از میانگیــن رشــد قیمــت

دکترمحمــد حســین حاجیلــو در ســیزدهمین نشســت

شورای حفاظت از آزمون سراسری که با حضور نمایندگان

بــود .ماه گذشــته این رقــم  ۲.۵درصد اعالم

تــورم ســالیانه مســکن کل کشــور در

چالشهای اساسی میکند.

نقدینگــی خانوادههــا در شــهر تهــران بــه
نــوع تغییــر قیمــت در این بخــش ،خانوارها
بخصــوص اقشــار اجارهنشــین را دچــار

مسکن در تهران با رشد بیش از  ۶۰۰درصد

و شهرســتانها پیشبینــی شــده تــا بر اســاس گزارشها،

و  ۳۵۰هزار تومان در هر متر مربع رســیده

رســیدگی پروندههــا اقــدامنماینــد .وی افزود :بــا همکاری

تــوان متقاضیــان ،نــرخ رشــد قیمت مســکن

اســت تــا در ســال جــاری امنیــت و ســامت آزمــون حفــظ

بــه  ۲۶درصــد رســیده اســت؛ در حالــی کــه

داوطلبــان و رعایــت عدالــت آموزشــی و ضایع نشــدن حق

تهــران تــورم  ۹۹درصــدی ســالیانه را نیــز به

قائــم مقــام رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور

مواجه شده و در حال حاضر به  ۳۶میلیون

ادلــه و مســتندات ارائــه شــده بــه صــورت ویژه نســبت به

اســت .هرچنــد تحــت تاثیــر کاهــش شــدید

نزدیــک نهادهــای امنیتــی ،انتظامی و قضایی تالش شــده

در یــک ســال اخیــر تــا حــدودی کنــد شــده و

شــده و ارتقا یابد و این تالشها در جهت آرامش بیشــتر

ســال  ۱۳۹۹در مقاطعی بازار مســکن شــهر

داوطلبان کوشا و پر تالش است.

ثبت رساند.

افزود :داوطلبان گرامی دقت کنند همراه داشتن هرگونه

دارنــد .حتــی اگر زیر بار قســط و بدهــی کمر خم کرده

باشــند .حتی اگر صاحبخانه کل اســباب واثاثیهشان
را در کوچــه ریختــه باشــد .ایــن خبرهــا کلــی انــرژی

مثبــت بــه آدمهــا میدهنــد .ذوق میکنند و بــا لبخند
مشــغول جمع کردن اثاثیه میشوند.
اصــا ً درســتش همیــن اســت .مســئوالن بایــد
بکوشــند زیبایی در حرفهایشــان باشــد ،نه چیزی که
واقعا ً وجود دارد.

سال گذشته  ۸۰۰صندلی
دستیاری پزشکی خالی ماند
دبیر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

کشــور با بیان اینکه ســال گذشته حدود  ۸۰۰صندلی

دســتیاری پزشــکی خالــی مانــد ،گفــت :در رشــتههای
تخصصــی پرمتقاضــی معمــوال ً بیــش از  ۹۵درصــد
ظرفیت پر میشود.

دکتــر جلیــل کوهپایــهزاده در گفتوگــو با تســنیم  

در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا افزایش پذیرش
دســتیاران پزشــکی در دســتور کار وزارت بهداشــت
اســت؟ اظهــار کــرد :یکــی از اقدامــات گسترشــی در
معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت ،ایــن بــوده کــه

بتوانیــم بــا ســرعت بیشــتری دانشــگاههایی کــه امــکان
افزایــش پذیــرش دســتیاران را دارنــد شناســایی کنیم و

این امکان فراهم باشــد که با رعایت کیفیت آموزشــی،

سراسری سال جاری خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی ســازمان ســنجش کشــور،

ابــزار الکترونیکــی در حوزههــای آزمــون ممنــوع اســت و

کلیات طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت»
تصویب شد
نماینــدگان مجلــس در جلســه صحــن

داوود جوانــی عضو هیــات مدیره و دبیر

در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام

کارفرمایــی شــرکتهای خدماتی پشــتیبانی و

علنی روزگذشــته مجلس شــورای اســامی و
کارکنان دولت ،پس از تشریح کلیات طرح و

بیان صحبتهای نمایندگان موافق و مخالف

ایــن طــرح بــا  ۱۹۴رأی موافــق در مقابــل ۱۹

کل کانــون سراســری انجمنهــای صنفــی
فنــی مهندســی کشــور در گفت وگــو با مهر با
اعــام مخالفــت بــا ایــن طــرح ،آن را منجر به
جــذب بیــش از  ۲میلیــون نفــر نیــروی جدیــد

رأی مخالــف و  ۶رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۳۰

در بدنــه دولــت عنــوان و اظهــار کــرد :در

به تصویب رساندند.

توســط نمایندگان و تبدیل وضعیت نیروهای

نماینده حاضر در صحن ،کلیات این طرح را

صــورت تصویــب طــرح پیشــنهادی در مجلس

مخالفت تشکل صنفی با طرح

شــرکتی به قرارداد مســتقیم با دولت ،امکان

ساماندهی نیروهای شرکتی

بــه صورت قــرارداد مســتقیم با دولــت فراهم

جــذب بیــش از  ۲میلیون نفر نیروی انســانی
میشود.

دولت ،ردیفهای بودجهای خارج از مصوبات

نیــاز دارد ،مغایــر بــا قانــون به ویــژه اصل ۷۵
قانون اساسی است.

ایــن فعــال صنفی از ارســال نامــه کانون

سراســری انجمنهــای صنفــی شــرکتهای
خدمات پشــتیبانی و فنی مهندســی به محمد
باقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس در خصــوص

بررســی طرح مذکور خبر داد و گفت :در این

نامــه عــاوه بر اینکــه مغایرت طــرح مذکور با
اصول  ۴۴و  ۷۵قانون اساســی متذکر شــده،

راهکارهــای پیشــنهادی و جایگزیــن نیــز بــه

نمایندگان مجلس ارائه شده است.

وی تأکیــد کــرد :تشــکل صنفــی مربوطه

ایــن در حالیســت کــه کانــون سراســری

وی نتیجــه ایــن طــرح را (در صــورت

عالوه بر اینکه خواســتار بررســی طرح مذکور

پشــتیبانی و فنــی مهندســی نســبت بــه طرح

افزوده شدن هزاران میلیارد تومان ماهانه به

تصویــب عجوالنــه طــرح در مجلــس نــه تنهــا

پیمانــکاری تأمیــن نیروی انســانی ،ایراداتی را

و افــزود :بــا توجه بــه اینکه تأمیــن این میزان

انجمنهــای صنفــی شــرکتهای خدمــات

تصویــب در مجلــس) حجیــم شــدن دولــت و

ســاماندهی نیروهای قراردادی با شرکتهای

مخارج و هزینههای پرســنلی دولت دانســت

مطرح کرد.

حقوق و دستمزد نیروهای قرارداد مستقیم با

در مجلــس شــده ،معتقــد اســت بررســی و
کمکــی بــه ســاماندهی نیروهــای شــرکتی و

قــراردادی نخواهد کرد بلکه موجب پیچیدگی
و نارضایتــی عمومــی و ایجــاد بســتر جدیــدی

توســط دســتگاههای آشکارساز کشــف خواهد شد که این

تخلــف محرومیتهــای شــدید بــه همــراه خواهد داشــت.

همچنیــن عضویــت داوطلبــان در گروههــا و کانالهــای
مدعــی تقلــب نیز مجاز نیســت و تحت رصــد دقیق پلیس

فتا ،پلیس امنیت و مجموعههای نظارتی قرار دارد.

حاجیلــو در مــورد ســایر تمهیدات حفاظــت از آزمون

سراســری ،گفــت :در ســال جــاری تعــداد دفترچههــا و
پاســخنامهها با هدف آرامش خاطر داوطلبان و جلوگیری

بــرای اعتراضــات نیروهایــی غیر مشــمول این

از اشــتباه و همچنیــن افزایــش امنیــت آزمــون افزایــش

بیــش از  ۱۱۰انجمــن صنفی در  ۳۱اســتان و…

دســتگاهی بــرای کشــف هرگونــه ابــزار الکترونیــک در هر

طرح ،مدیران شرکتهای خدماتی پشتیبانی،

یافته اســت ضمن اینکه با کمک شــرکتهای دانشبنیان

نیز خواهد شد.

ابعادی تهیه شــده و در همه حوزههای آزمون ســال جاری

بــه گفتــه جوانی ،در بخشــی از این نامه

مورد استفاده قرار میگیرد.

خطاب به نمایندگان مجلس آمده« :در هیچ

رئیــس شــورای حفاظــت آزمــون سراســری بــار دیگــر

نداریم .این که برخی از دســتگاههای اجرایی

گســتردهای در مــورد ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده از ابزار

پشــتیبانی ،بــه جهــت حفــظ قــدرت حاکمیتی

مدعی تقلب انجام شــده اســت و بار دیگر تأکید میشــود

قراردادهــا بــه مرور زمــان برخــی از قراردادها
را عمــا ًتبدیــل بــه قراردادهــای تأمیــن نیروی

توســط افــراد و گروههــای مجرم که برخــی از آنها در خارج
از کشور فعالیت میکنند ،خارج شوند.

تعداد زیادی نیروی غیر خدماتی و پشــتیبانی

پایان خاطرنشــان  کرد :با توجه به تمهیدات فراهم شــده

بــه نــام نیــروی شــرکتی رایــج شــده اســت،

بنابرایــن از داوطلبــان عزیــز انتظــار مــیرود بــر توانایــی و

نیست».

شرکت در یک رقابت سالم باشند.

جایی از قانون ،شــرکتی به عنوان تأمین نیرو

خطاب به داوطلبان و والدین آنها تأکید کرد :اطالعرسانی

بــه جــای واگــذاری صفر تــا صد امــور خدماتی

الکترونیکــی و ممنوعیــت عضویت در کانالها و گروههای

بــا دســت بــردن و یــک طرفــه تنظیــم کــردن

داوطلبان هر چه سریعتر از این گروهها و کانالهائی که

انســانی کــرده انــد و از ایــن مفــر و راه گریــز،

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در

را جذب دستگاه دولتی کرده و عنوان جدیدی

امــکان تقلــب و تخلف در آزمون سراســری میســر نیســت

کوچکترین قصــوری متوجه بخش خصوصی

تــاش علمــی خــود تکیــه کننــد و بــا آرامــش خاطــر آمــاده

ارائه خدمات آموزشــی به دســتیاران را افزایش دهیم تا

بتواننــد در نزدیکتریــن دانشــگاه بــه محل زندگیشــان
دورههــای دســتیاری را بگذراننــد و امســال نیــز افزایش

ظرفیت دستیاری خواهیم داشت.

وی افــزود :بایــد پذیــرش دســتیاران از طریــق

ســهولت در آمــوزش و افزایــش انگیــزه آنهــا افزایــش
یابــد .دســتیاران بایــد بتوانند در دانشــگاه نزدیک محل

سکونت خود و خانوادهشان این دور ه را بگذرانند.

چالش پزشکنماها و جریمه حداکثر  ۱۰میلیون تومانی
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی کشــور با

کوهپایهزاده با اشاره به اینکه سال گذشته حدود

اشــاره بــه چالش انجــام برخی اعمــال درمانی از

حدود  12هزار نفر در آزمون دســتیاری شــرکت کردند و

پزشــک نیســتند ،اما مداخالت غیر مجاز درمانی

 800صندلــی دســتیاری خالــی مانــد ،ادامه داد :ســاالنه
ســال گذشــته  4500ظرفیت وجود داشت که در نهایت

حدود  3700نفر پذیرش شدند.

سوی پزشکنماها ،گفت که در زمینه افرادی که
انجــام میدهنــد ،هــم راهــکار برخــورد بــا آنهــا

شــفاف نیســت و جایــی بــرای مراجعه و شــکایت

و شــکایت وجــود ندارد و هــم قانون در این زمینه

بســیار ضعیــف اســت .به عنــوان مثال اگــر فردی
در حــوزه ســامت مداخلــه غیرمجاز انجــام دهد،

هــر آســیبی کــه به فرد بزنــد ،حداکثــر جریمهاش
 ۱۰میلیــون تومــان اســت و جالــب اســت کــه ایــن

متناســب با تورم رشــد هم نکرده و بنابراین اصال 

مراجعه کرد؟

پزشــکی مرجع رســیدگی به شکایت از افراد عضو

اورژانــس ،بیهوشــی ،جراحی ،داخلی ،اطفال بیشــتر از

دکتــر محمــد رئیــسزاده در گفتوگــو بــا

بایــد توجــه کــرد کــه آســیب مداخــات غیــر مجاز

در حوزه ســامت بازدارنده شــود .آسیبهای این

ســایر رشــتهها خالی میماند ،اضافه کرد :این رشــتهها
بســیار مهــم هســتند امــا متأســفانه ظرفیــت آنهــا بــه
دلیــل کمتــر بــودن انگیــزه پزشــکان بــرای ورود بــه ایــن

رشــتهها پر نمیشود زیرا پزشکان احساس میکنند در
صــورت ورود بــه این رشــتهها وضعیت معیشــتی خوبی

نخواهنــد داشــت؛ برخــی دیگر از پزشــکان نیــز به دلیل

آن که برای تحصیل مجبور هستند از خانواده خود دور
بماننــد؛ تمایلی به شــرکت در آزمون ندارند .رشــتههای

رادیولوژی ،داخلی قلب ،چشــم پزشــکی ،گوش و حلق
و بینــی ،پوســت و مــو ،ارتوپــدی و طــب فیزیکــی بیــش

از ســایر رشــتهها متقاضــی دارنــد و بیــش از  95درصــد
ظرفیت آنها معموال ًپر میشود.

در درمــان مــردم ،بیــش از حوزههایــی اســت کــه

پزشکان مرتکب قصور میشوند .یک نکته مثبتی
کــه در جامعــه پزشــکی وجود دارد ،این اســت که

در جامعه پزشکی راهکار برای شکایت وجود دارد

و شفاف است؛ به طوری که اگر کسی از پزشکی
که درمانش را انجام داده ،شکایت دارد ،میتواند

کارش را پیگیری کند ،اما در خصوص کسانی که

پزشــک نیســتند ،امــا در حوزه ســامت مداخالت
غیر مجاز دارند ،هم به مراتب آمار بیشــتر اســت
و هم راهکار شفاف نیست و جایی برای مراجعه

آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است که آسیب

کوچکتریــن لــرزش دســتی داشــته باشــد ،اما یک

اســت فردی در ســن  ۵۰تا  ۶۰ســالگی هم باشد،

جرایــم از چندیــن ســال قبــل کــه مصــوب شــده،

وزیر دادگســتری و رئیس قوه قضائیه و مجلس،

ایســنا ،دربــاره فعالیــت پزشــکنماها ،گفــت:

انجام دهد ،مجوز این کار را دارد یا خیر .بنابراین

جراحی حساسی مانند چشم را انجام دهد ،نباید

کمتری ببینند و حتما هم باید قانون اصالح شود.

دبیــر شــورای گســترش دانشــگاههای علــوم

پزشــکی کشــور بــا بیان ایــن که صندلی رشــتههای طب

باشــد و فــردی که میخواهد یــک اقدام درمانی را

است .به عنوان مثال پزشکی که میخواهد عمل

پزشــک دیگر لزوما تنها در مطب ویزیت میکند،

وجــود نــدارد و هــم قانــون در ایــن زمینه بســیار
ضعیف است.

پروانه مطب ،کلینیک و آزمایشگاه و  ...نگذشته

بازنشســتگی پزشــکان رشــته بــه رشــته متفــاوت

بازدارنده نیســت .در این زمینه ما داریم کار را با

پیگیــری میکنیم کــه مجازات مداخالت غیر مجاز

بسیار زیادتر از قصور در حوزه پزشکی است.

لزوم اصالح قانون در برخورد با پزشکنماها

برای شکایت از پزشکنماها به کجا باید

وی گفــت :در عیــن حــال ســازمان نظــام

امــا بــه لحاظ جســمی صالحیــت کاری را نداشــته

ســازمان اســت .در زمینــه افــراد پزشــکنما بــرای

مطلق لحاظ کرد .به همین دلیل ما از انجمنهای

شــکایت باید به دادسرا مراجعه شود .در مواردی
هم که مطرح شــده دانشگاههای علوم پزشکی و

ســازمان نظام پزشــکی اقدام و بررسی کردند ،اما

رئیــسزاده گفــت :بــر ایــن اســاس گام اول

بازدارنــده نیســت و متاســفانه برخــی از این افراد

گام دوم اســت .انتظــار داریــم که وقتــی مردم به

به بحث اصالح قانون و آگاهی دادن به مردم در

اصــاح قانــون بــوده و آگاهــی دادن به مــردم نیز

جایــی بــرای اقدامــات درمانــی مراجعــه میکننــد.

حتمــا مجوزهــای مربوطــه را ببیننــد و هوشــیار

باشند و بررسی کنند که آیا این کلینیک یا مطب
مجــوز انجــام چنین اقدام درمانی را دارد یا خیر و

اگــر مجــوز دارد ،تاریخش نگذشــته باشــد ،تاریخ

این دو باهم خیلی متفاوت است .از طرفی ممکن

از جاهایــی حمایــت میشــوند .بنابراین حتما باید

این حوزه توجه شود.

باشــد .بنابرایــن نمیتــوان در ایــن زمینه یک عدد
علمــی خواســتهایم کــه انجمن به انجمن و رشــته
بــه رشــته تصمیمگیــری کننــد .در عیــن حــال از

جامعــه جراحــان خواســتیم که نظرشــان را درباره

جراحان هر رشــته به صورت مکتوب ارائه دهند.

بنابراین پیگیر موضوع هستیم.

به نام پزشک به کام دستیار

مثــا فــرد تکنیســین اســت و به نام یــک جراح به
صورت مســتقل اقــدام درمانی را انجــام میدهد.
این تخلف است و پیگیر آن هم هستیم ،اما اگر

پزشــک ناظر باشــد و کمک داشته باشد ،موضوع

روتینــی بــوده و تخلفــی هــم رخ نــداده اســت .در
حوزه پزشــکنماها کشــف هم به راحتی نیســت.

بایــد ناظــر اتــاق عمــل در لحظــه ،وارد اتــاق عمــل
شود تا متوجه شود که یک پزشک نما دارد عملی
را انجام میدهد و اثبات هم شود که در آن لحظه

پزشــک اصلی نبوده اســت .ایــن کار معاونتهای

درمان اســت و اگر گزارش کنند بررســی میشود.
در این زمینه با دادسرای جرایم ویژه پزشکی هم

جلســاتی را داشــتیم کــه برخوردهــا بــا ایــن موارد

تشدید شود.

وی تاکیــد کــرد :مــردم میتواننــد قبــل از

مراجعــه بــه پزشــک ،بــه ســایت ســازمان نظــام

وی افــزود :اینکــه کســی بــه عنــوان دســتیار

پزشــکی مراجعــه کننــد .نــام اعضــای ســازمان

رئیسزاده درباره زمان بازنشستگی پزشکان

اگر دســتیاری به نام یک پزشــک کار کند ،تخلف

تخصصــیاش در ســایت قــرار دارد و مشــخص

معــروف امــا از ســوی دســتیار وی ،گفــت :زمــان

مربوطه وضعیت این موضوع را پیگیری میکنیم.

سن بازنشستگی پزشکان

و همچنین انجام اعمال جراحی به نام یک پزشک

پزشــک و کنار پزشــک کار کند ،تخلف نیست ،اما
است .ما تعدادی پزشکنما داریم که با حوزههای

نظــام پزشــکی بــا تاریــخ پروانــه مطــب و رشــته

میشــود که پزشــک عضو ســازمان نظام پزشــکی

هست یا خیر.

