
رئیس جمهوری: تصمیمات خلق الساعه 
به ضرر حمایت از تولید و صنعت است

 خیــــزش مجدد
اپیدمی کرونا

صفحه 8صفحه 3

گام بعدی اصالحات قیمت سال بعد انجام 
می شود تا تمام بار تورم در سال جاری به اقتصاد 

تحمیل نشود اما در سال آینده قیمت 
بنزین دیگر ثابت نخواهد بود

»گرگ وال استریت« 
مثالی واقعی از 

 پولشویی با استفاده
از ستارگان سینما

دکتر حمید محمدعظیمی 
کارشناس سرمایه گذاری و تامین مالی

در گذشــته ای نــه چنــدان 
کــه اصطــاح  زمانــی  دور 
مطــرح  پولشــویی 
افــراد  بیشــتر  می شــد، 
تصورشــان از پولشــویی و 
پولشویان، صحنه هایی از 
فیلم های بانــد خافکاران 
مافیایــی  و  )گانگســترها( 
بــود کــه در آن ســاطین 

مواد مخدر ســعی می کردند به هر وســیله ای که الزم باشــد، 
آن  در  و  کننــد  »پاک ســازی«  را  خــود  کثیــف  دارایی هــای 
سکانس هایی مثل انفجار، تیراندازی، و تعقیب و گریز پلیس 
با ســرعت باال همراه بود. به ندرت تصور می کنیم که افراد 
مشــهور - کــه در نقــش پولشــو یــا صاحــب منصب فاســد در 
فیلم های هالیوودی ظاهر می شوند - در دنیای واقعی خود 
به عنوان حقه باز های بالقوه در پرونده های پولشویی درگیر 

پولشویی شوند. 
ســلبریتی یــا "چهــره" در لغــت بــه معنای ســتاره و فرد 
ً در  مشــهور اســت و به شــخصی اطاق می شــود که معموال
زمینه هــای هنــر، جنــگ، علــم، ورزش، رســانه، مدلینــگ، 
سیاست، اقتصاد، ادبیات، مذهب و نظایر آن در یک جامعه 

یا فرهنگ عامه دارای نوعی سرشناسی و معروفیت خاص 
باشد.. چهره ها اغلب از طریق رسانه های جمعی به ویژه 
تلویزیــون، ســینما، نشــریات و شــبکه های اجتماعی به 
سرشناسی شــان افزوده می شــود و علــت آن، پرداختن 
زیاد به موضوعات چهره ها در رسانه ها در جهت تغذیه 
مطالب نشریات و پایگاه های خبری است. با این حال، 
چهــره های سرشــناس جهانــی مخصوصا در غــول های 
صنعت ســینمایی جهان )هالیوود و بالیوود( به طریقی 
در رسوایی های پولشویی دست داشته اند که در صفحه 

اول روزنامه های بین المللی جای گرفته اند.
 یکی از موارد جالب که در این نوشته به آن نیز  اشاره 
می شــود، موضوع فیلم ســینمایی »گرگ وال اســتریت« به 
کارگردانــی »مارتیــن اسکورســیزی« بــا بــازی »لئونــاردو دی 
کاپریو« و جرم پولشویی است که در فرایند ساخت این فیلم 

اتفاق افتاده است.
گرگ وال اســتریت، داســتان یک دالل سهام نیویورکی 
اســت کــه از همــکاری در رســیدگی بــه پرونــده کان عــدم 
شفاف سازی مالی اجتناب می کند که فساد در وال استریت، 
سیستم بانکداری یکپارچه و نفوذ جنایتکاران هم بخشی از 
آن است. در طول داستان فیلم، تحقیقات اف بی آی در مورد 
ناهنجاری های تجاری شخصیت بلفورت در نهایت منجر به 
گذرانــدن 22 مــاه حبــس بــرای او به دلیل کاهبرداری شــد. 
ً اگر او قبول نمی کرد که علیه شــرکای  اتهامــات )کــه احتمــاال
تجــاری خــود شــهادت دهد، بســیار طوالنی تر می شــد(، در 
حالــی کــه در ایــن رونــد یــک ردیف طوالنــی از فســاد در وال 
اســتریت را فــاش کــرد. ایــن فیلــم داســتان از صفــر بــه قلــه 
رسیدن دالل سخت کوشی است که اواخر دهه ۸۰ میادی 
وارد ایــن بــازار شــده و بــا این بدشانســی مواجه می شــود که 
جــواز خــود را در روز دوشــنبه ســیاه، روز بزرگتریــن ســقوط 
اقتصــادی بعــد از دهه 2۰، به دســت می آورد. او شــغل خود 
را از دســت می دهــد امــا مجــدداً به عنوان یــک تامین کننده  
وارد بازار سهام کم ارزش می شود. در این گوشه تاریک بازار 
اقتصادی کاهبرداری به وفور دیده می شود و بلفورت با موج 
همراه می شود تا به ثروت برسد. جنبه طعنه آمیز این فیلم 
کــه بســیاری تــا همیــن اواخــر هیچ اطاعــی از آن نداشــتند، 
این واقعیت بود که بخشــی از بودجه و منابع مالی ســاخت 
فیلم از طریق پول جمع آوری شده از صندوق توسعه مالزی 
)1MDB( تامین می شد، رسوایی که هنوز هم موجی از شوک 

را به بخش خدمات مالی وارد می کند. 
رد گرانیــت پیکچــرز، شــرکتی کــه توســط رضــا عزیــز، 
پسرخوانده نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین مالزی تأسیس 
شــده اســت، فیلــم گــرگ وال اســتریت را تهیه کــرده و گفته 
می شود که بیش از 1۰7 میلیون دالر از وجوه اختاس شده 
از صندوق 1MDB برای پوشش هزینه های تولید و بازاریابی 
فیلم اســتفاده کرده اســت. وزارت دادگستری ایاالت متحده 
معتقد است که عزیز به رزاق در اختاس 4.5 میلیارد دالری 
از طرح توســعه سیاســی کمک کرده و بخشی از پول را برای 
پرداخــت مهمانــی هــای مجلــل، خریــد جواهــرات و امــاک و 

ولخرجی در سایر اقام لوکس استفاده کرده است.
جایــی کــه دی کاپریــو بعنــوان یــک ســلبریتی و ســتاره 
هالیــوود در ایــن مــورد ظاهــر مــی شــود، جــدای از نقشــش 
 در فیلــم، دریافــت هدایــای ارزشــمندی از مدیــران شــرکت
بــا  رود  مــی  گمــان  کــه  اســت   »Red Granite Pictures«
بودجه غیرقانونی خریداری شــده اســت. گفته می شــود در 
میــان هدایایــی کــه دی کاپریــو دریافت کرده اســت، چندین 
اثــر هنــری بــه ارزش هر کدام چندین میلیــون دالر )از جمله 
قطعــات اصلــی از پیکاســو و باســکیا بــه ترتیــب( و همچنین 
"اســکار" مارلــون برانــدو برای بهتریــن بازیگر مرد اســت. دی 
 کاپریو این جایزه را که در اصل به براندو برای بازی در فیلم
از  شــد،  اعطــا   1954 ســال  در   »On the Waterfront«
ســرمایه دار اصلی »Red Granite« به عنوان هدیه تولد 3۸ 

سالگی دریافت کرد.
البتــه بعدهــا دی کاپریــو بــه طــور کامــل بــا اف بــی آی 
همــکاری کــرد و آثــار هنــری و اســکار را بــه مقامــات فــدرال 
بازگردانــد. اف بــی آی همچنین گــزارش داده اند که "در حال 
حاضر هیچ برنامه ای برای دی کاپریو وجود ندارد که پولی را 
که برای کارش در "گرگ وال استریت" دریافت کرده است، از 
دست بدهد.  در حالی که وقایع رخ داده برای افراد مشهور 
درگیر فساد و پولشویی تاسف آور است، موارد بسیار زیادی 
در گوشــه و کنــار دنیــا وجــود دارد کــه نشــان از درگیر شــدن 
افراد مشهور به جرم پولشویی می دهند. این افراد به علت 
محبوبیت و نفوذ اجتماعی خود می توانند در معرض جرایم 

مالی ملی و بین المللی قرار گیرند.

جرایمی که در بستر بالک 
چین اتفاق می افتد

مهدی نصر

حتماً برای شــما نیز جالب است 
از  باالیــی  تعــداد  بدانیــد  کــه 
ارزهــای دیجیتــال مــورد بررســی 
و  تحریم هــا  مرکــز  و  الیپتیــک 
جرائــم مالــی، بــه یــک وســیله ی 
تبدیــل  شــده اند.  ارتــکاب جــرم 
کاشف به عمل آمده است که ۹۵ 
درصد از پول شویی ها، به دست 
فعاالن غیرقانونی عرصه ی دارک 

وب انجام  شــده اند. به همین دلیل اســت که شــما به عنوان یک 
مدیر محصول باید در مقابل این اتفاقات هوشیارانه عمل کنید.

ارزش دادوستدهای خاف قانون بیت کوین به صورت ساالنه 
به 72 میلیارد دالر می رسد. این رقم، تقریباً برابر است باارزش کل 

بازار مواد مخدر ایاالت متحده آمریکا و اروپا.
 عــاوه بــر ایــن، در تحقیقــی که در ســال 2۰1۸ انجام شــده، 
گزارش شــد که اســتارت آپ الیپتیک )Elliptic( با مرکز تحریم ها و 

جرائم مالی همکاری کرده است. 
طبق نتایج این گزارش از ســال 2۰13 تا 2۰16، آمار عملیات 
غیرقانونی در بســترباکچین 5 برابر شــده اســت؛ بنابراین ردیابی 
فعالیت هــای غیرقانونــی در بــاک چین از ملزومات امــروز مدیران 
محصول صرافی هاست. در این مقاله دالیلی که الزم است مدیران 
محصول فین تک درباره پیشگیری از خاف ها هشیار باشند، آمده 

است:
مأموریــت و هدف بســیار واضح اســت: شــما در حــال مبارزه 
بــرای دور نگه داشــتن پــول از افــراد بــد هســتید. بخشــی از پــول 
ازدســت رفته بــه دلیــل کاه بــرداری بــه مــواردی ماننــد تأمین مالی 

تروریسم، قاچاق جنسی و غیره اختصاص می یابد.
این اتفاقی جدید و همیشه در حال تغییر است، ازآنجایی که 
مبارزه تک به تک ســخت تر بوده پس الزم اســت که اســتراتژیک تر 
عمــل کنیــم و همــواره بــه موج بعــدی نوآوری فکر کنیم تــا آن ها را 

شکست دهیم.
اهرم مالی بسیار زیاد است: 

مک کیــن زی تخمیــن می زنــد کــه زیــان کاه بــرداری در ســال 
ً تا سال 2۰25 به 45 میلیارد  2۰16، 23 میلیارد دالر بود و احتماال
دالر افزایــش خواهــد یافــت! کمک به خم شــدن این منحنی حتی 
بــه میــزان اندک، می تواند منجر به تأثیر قابل توجهی برای بانک ها 

و صرافی ها شود.
ازنظــر اســتراتژیک، پیشــگیری از کاه بــرداری اهمیــت باالیی 
دارد: بــا افزایــش نفــوذ تجــارت الکترونیــک، بانکــداری دیجیتــال و 
انتظــارات کاربــران در مــورد تجربه یک معامله آســان و امن باعث 
شــده که پیشــگیری از کاه برداری به اصلی اساســی درراه اندازی 

یک محصول مبتنی بر باک چین باشد.

 چرا دانستن کاله برداری
برای مدیران فین تک مهم است؟

پاســخ به این ســؤال بســیار ســاده اســت، کاه برداری به هر 
نحوی و به هراندازه ای می تواند اعتبار محصول را زیر سؤال برده و 
اعتماد کاربر را خدشــه دار کند. کاه برداران افرادی خاق هســتند. 
آن ها می دانند که نسخه های اولیه محصوالت اغلب اقداماتی برای 
پیشــگیری از کاه برداری ندارند و از این مزیت اســتفاده می کنند. 
همان گونــه کــه Apple Pay در همــان اوایل موردحمله کاه برداری 

سایبری قرار گرفت.
عــاوه بــر ایــن، توانایــی کاربــران مخــرب بــرای اســتفاده از 
ویژگی های محصول شــما برای ایجاد خرابی بی شــباهت به مبارزه 
پلیــس فتــا بــا کاربــران مخــرب رســانه های اجتماعــی نیســت! این 
معنــی اســت که فن های مورداســتفاده برای مبارزه بــا کاه برداری 
در نحــوه مبــارزه فیس بوک با اخبار جعلی و عملیات اطاعات نیز 

قابل استفاده است.

 حساسیت مبارزه با کاله برداران سایبری
در بستر بالک چین

گاهــی اوقــات دیــدن کاه بردارانی کــه از حفره های دفاعی ما 
سوءاســتفاده می کنند، مأیوس کننده و خســته کننده اســت و این 
دقیقاً همان جایی اســت که اگر بخشــی از کسب وکار خود را ایمن 

کنیم، کاه برداران توجه خود را به جای دیگری معطوف می کنند.
به طور کل ما به عنوان مدیران محصول برای 3 نوع مشتری 
راه حال های امنیتی محصول خود را ارائه می دهیم: کاربران واقعی 
که هویت یا کارت اعتباری آن ها به سرقت رفته است، کاه برداران 
و مشــتریان دیگر )بازرســان، مســئوالن امنیتی، کاربرانی که به ما 
اعتمــاد کرده انــد و ...( بــا توجــه بــه پویایی که ذکر شــد، می توانید 
از راه حل هــای منعطــف پذیــری بــرای حفــظ امنیــت محصــول خود 

استفاده کنید. 
طراحــی محصولــی کــه بــرای کاربــران رضایت بخــش باشــد، 
احساس بسیار خوبی است. چرا که بعد از آن محصول ما تبدیل 
به بهترین تجربه کاربری مخاطب می شــود. طراحی محصولی که 
بتواند در مقابل کاه برداری بایستد ترکیبی شگفت انگیز از هوش 
مصنوعــی بــرای دســتگیری افــراد بــد و طراحــی انســان محور بــرای 

کاهش ضربه برای کاربران واقعی است.
در هوش مصنوعی، تکنیک های فوق العاده جالبی در سراسر 
صنعت به کار گرفته شده است؛ به عنوان مثال، مدل سازی شبکه/
گــراف بــرای شناســایی حلقه هــای جعــل و کاه بــرداری؛ اســتفاده 
از مدل انســانی برای شناســایی روندها و ســپس ماشــین ها برای 
خودکارسازی امنیت از طریق پردازش، یادگیری عمیق، اتوماسیون 

فرآیند رباتیک و ... .
مشــکات بســیار جالبــی بــرای حــل مشــکل جعــل و نفــود 

کاه برداران در طراحی انسان محور وجود دارد:
دزدیــده شــدن هویــت یــا کارت اعتبــاری می تواند بــرای کاربر 
بســیار ناراحت کننــده باشــد؛ بنابرایــن ســاختن محصوالتــی بــرای 
راهنمایی کاربران در این حالت که کاربر درگیر اضطرابی باالست 
یک کار بسیار چالش برانگیز و حساس است. نکات مثبت امنیتی 
نیز )مثل تراکنش کارت اعتباری که به اشتباه رد می شود( می تواند 
برای کاربران بسیار خسته کننده و »لحظه ای مهم« در رابطه کلی 

آن ها با برند باشد. 
مشــتریان  آن  در  کــه  دوســتانه«  »کاه بــرداری  درنهایــت، 
ادعاهای تقلب در معامات قانونی را ارائه می کنند یک مشکل در 
ســطح صنعت اســت. به طورمعمول، این رفتار از سردرگمی ناشی 
می شود و حل این مشکل نیازمند چارچوب های کاماً جدیدی برای 

توسعه محصوالت است.
منبع: فینوپیا
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فرزانه طهرانی

گاه  و  مســئوالن  مکــرر  هــای  تکذیــب  رغــم  بــه 
نماینــدگان مجلس، خبر گرانی بنزین ســرانجام با 

تاییــد تلویحــی رئیس جمهــوری رنگ واقعیت 
گرفــت، ولــی قیمــت و زمــان اجــرای آن 

بــه فصــل دوم اصالح قیمت ها در 
سال 1402 موکول شد.

رئیــس دولــت 
که هفته گذشته در گفت 
و گــوی زنــده تلویزیونــی شــرکت 
کــرده بــود در خــال صحبــت هــای 
خــود بــه برنامــه دولــت بــرای ســال بعد اشــاره کــرد. او گفت 
دولــت بنــا دارد باقــی اصــاح قیمــت هــا را ســال بعــد انجــام 
دهد، تا تمام بار تورمی آن امسال به اقتصاد تحمیل نشود. 
در ایــن زمینــه هــم الیحه ای به مجلس با قید فوریت ارســال 
مــی کنــد تــا نماینــدگان بــا تصویــب قانــون، راه را بــرای گران 

کردن کاالها هموار کنند.
از آنجــا کــه تنهــا ســه قلــم کاالی یارانــه ای هنــوز وجــود 
دارد؛ مــی تــوان حــدس زد کــه گرانــی کــدام کاالهــا در ســال 
آینــده از راه خواهــد رســید. انــرژی، نــان و دارو ســه دســته 
کاالیی هســتند که هنوز یارانه های قابل توجهی را دریافت 
مــی کننــد تــا روی یــک نــرخ ثابــت عرضــه شــوند. اگــر دولت 
تصمیم نداشته باشد قیمت هر سه گروه را آزاد کند؛ قطعا 

برای آزادسازی، انرژی در سر لیست قرار دارد. 
بنزیــن، گازوئیــل، بــرق، آب و گاز در حوزه انرژی یارانه 
هــای قابــل ماحظــه ای دریافــت مــی کننــد کــه بــا توجــه بــه 
اثرگذار بودن قیمت این کاالهای کلیدی در اقتصاد، با حذف 
یارانه آنها باید منتظر تکانه های شدید تورمی در سال آینده 

باشیم. 

بنزین 18 هزار تومان نمی شود
اگرچه در خبرها صحبت از بنزین 1۸ هزار تومانی شده 
امــا بهتــر اســت بدانیم در طرح دولت قرار نیســت بنزین 1۸ 
هــزار تومــان و روی یــک رقــم ثابــت تعییــن شــود. بــه عبارت 
دیگــر دولــت بنــا دارد قیمــت بنزیــن را آزاد کند تا بر اســاس 

نرخ روز تعیین شود. 
طــرح بنزیــن بــرای همه در اصل طرحی تدوین شــده از 
ســوی پژوهشکده سیاســتگذاری دانشگاه شریف است. این 
پژوهشــکده در ســال 1397 طرحــی را پیشــنهاد داد کــه بــر 
اساس آن برای بنزین یک بازار متشکل ایجاد و قیمت ها بر 

اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

در ایــن طــرح بــا پیــش 
بینــی مقــداری ســهمیه بــرای هــر 
فــرد )اعــم از دارای خــودرو یــا فاقــد 
خــودرو( بــازاری ایجــاد می شــود که 
افــراد می توانند ســهمیه های خود را 
در بــازار بــا قیمــت هــای روز بــه فــروش 

برسانند.
تصور پژوهشــکده بر این است که 
بــا تخصیص ســهمیه به افرادی کــه خودرو ندارند، 
از هجمه و اعتراض به افزایش قیمت بنزین کاسته می شود 
و مــردم بــا فروش ســهمیه هایشــان از افزایش قیمت بنزین 
منتفع می شــوند. بنابراین کســی هم به این افزایش قیمت 

اعتراض نمی کند.
دولــت اگرچــه طــرح پیشــنهادی پژوهشــکده دانشــگاه 
شــریف را در دســتور کار قــرار داد امــا ماننــد طراحــان ایــن 
طــرح بــه عــدم اعتــراض مــردم و بــه خیــر گذشــتن ماجــرای 
افزایــش قیمــت بنزیــن امیدوار نبود. به همیــن دلیل در یک 
نامــه محرمانــه کــه خیلــی زود برمــا شــد؛ دســتور بــه اجرای 
آزمایشــی این طرح در کیش و قشــم داد تا تبعات آن را در 

یک مجموعه کوچک تری بررسی کند.
دولــت عــاوه بر کوچک کردن دامنــه اجرای طرح، خود 
طــرح را نیــز به طور کامل اجــرا نکرد و فقط بخش تخصیص 
ســهمیه به افراد را در دســتور کار قرار داد بدون آنکه قیمت 

را آزاد کند تا به تدریج با تبعات آن روبرو شود.
در حقیقــت طرحــی کــه ســال قبــل از طــرف دولــت بــا 
عنوان »بنزین برای همه« مطرح شد، به رغم وام گرفتن از 
طرح پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف ولی با اصل 

طرح تفاوت های قابل ماحظه ای به لحاظ ماهیتی دارد.

 جزئیات طرح پیشنهادی
افزایش قیمت بنزین

در این گزارش به دور از تحلیل طرح پیشنهادی، صرفا 
بــه جزئیــات پیش بینــی شــده از ســوی پژوهشــکده شــریف 
خواهیم پرداخت تا مخاطبان از کم و کیف طرحی که دولت 
در نظر دارد در آینده نزدیک آن را به مورد اجرا بگذارد آگاه 
شــود. هرچند تا زمان اجرا ممکن اســت بســیاری از بندهای 

پیش بینی شده در این طرح نیز دستخوش تغییر شود.
در طرح پیشــنهاد شــده پژوهشــکده دانشــگاه شــریف 
پیش بینــی شــده منافعــی بــرای دارنــدگان ســهمیه بنزین در 
نظر گرفته شود تا از بار اعتراضات بکاهد و این طرح را قابل 
اجرا کند. در این طرح تاکید شــده صاحب ســهمیه )که همه 
مردم خواهند بود( با مصرف نکردن و فروش آن به دیگران، 
معــادل اختــاف قیمــت بنزین ســهمیه ای و قیمت بنزین در 

بازار متشکل کسب سود کنند.
 ایــن طــرح در گام اول برای بنزین ارائه شــده و در گام 
بعــدی بــا برخــی اصاحــات قابل تعمیــم به ســایر حامل های 
انــرژی خواهــد بــود. مهمترین موضوع در خصــوص عملیاتی 
شــدن ایــن سیاســت، طراحــی بــازاری اســت کــه همــه مردم 

بتواننــد بــه ســهولت و بــدون پیچیدگــی، ســهمیه خــود را به 
فروش برسانند. 

در 6 ماهی که از اجرای 
در  طــرح  ایــن  آزمایشــی 
کیش می گذرد؛ تنها اتفاق 
صــورت گرفتــه تخصیــص 
کیشــوندان  بــه  ســهمیه 
ســاز  آنکــه  بــدون  اســت 
و  فــروش  بــرای  کاری  و 
اســتفاده از این سهمیه اعام 
شــود. یعنی هنوز بعد از گذشــت 6 
ماه از اجرای طرح، کیشــوندان نمی توانند ســهمیه های خود 
را اســتفاده کنند و فقط به صورت اســمی در کارت هایشــان 

مقداری سهمیه ماهانه بنزین واریز می شود.
در طرح پیشــنهادی شــریف ســهمیه در 
نظــر گرفته شــده برای هر فــرد 2۰ لیتر در 
ماه است؛ اما برای جلوگیری از احتکار 
و به دنبال آن نوســان در بازار، یک 
ســقف ذخیــره ســهمیه معــادل 6۰ 
لیتــر بــه ازای هــر فــرد لحــاظ مــی 
شــدن  پــر  از  پــس  و  شــود 
آن، هــر لیتــر ســهمیه 
جدیــد بــه جــای 
اختصــاص به 

فرد، به صــورت خودکار 
بــه بــازار عرضه شــده و مبلغ 

آن به قیمت بازار به حساب فرد واریز می شود. 
بــا وجــود ایــن در طرح اجرا شــده در کیــش، هم اکنون 
۸۰ لیتر در حســاب افراد ســهمیه وجود دارد اما کیشــوندان 

هنوز نمی توانند این سهمیه را بفروشند.

 چگونگی تعیین قیمت بنزین
در طرح پیشنهادی

در پیشنهاد پژوهشکده بازار مشتمل بر فروش سهمیه 
بنزیــن و خریــد بنزیــن بیــش از ســهمیه بــوده و اســتفاده از 
بنزین سهمیه ای خارج از شمول بازار است. منظور از قیمت 
بازار نیز در هر زمان قیمت حاکم بر این بازار است. در این 
پیشــنهاد قیمــت بازار که هنــگام خرید بنزین در جایگاه های 
سوخت گیری، و هنگام فروش سهمیه در تمامی سامانه های 
فروش مشــاهده می شــود، یکســان بوده و افراد با مشاهده 

آن اقدام به فروش می کنند. 
در واقــع قیمــت در هــر نقطــه در تمــام ســامانه هــای 
خرید و فروش در سراسر کشور یکسان است و در زمان به 
روزرســانی قیمت نیز در تمام آنها به صورت همزمان تغییر 
مــی کنــد. الزم بــه ذکر اســت کــه عموما در بازارهای مشــابه 
که در آنها قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، 
روال این است که هر فرد هنگام ثبت سفارش خود قیمت 
مورد نظر را نیز ثبت کند تا در نهایت قیمتی تعیین شود که 
بر اســاس آن عرضه و تقاضا با هم برابر شــده و تســویه بر 
اساس آن قیمت صورت گیرد درست همانند فرایند موجود 

در بازار بورس. 
ایــن فراینــد در بــازار خرید و فروش ســهمیه های بنزین 
ممکن است موجب پیچیدگی و سردرگمی مردم شود؛ از این 
رو در بازار پیشــنهادی برای ســهولت بیشــتر طراحی به گونه 
ای پیش بینی شــده اســت که هنگام خرید و فروش، قیمت 
بازار از پیش مشخص شده باشد. در این مدل از آنجایی که 
ممکن است عرضه و تقاضا در این قیمت لزوما برابر نبوده و 
بازار تسویه نشود، یک سامانه مرکزی متصل به یک حساب 
بانکی بسته وظیفه تسویه بازار را برعهده خواهد داشت که 

در ادامه سازوکار آن مورد بررسی قرار می گیرد. 

چگونه قیمت کنترل می شود؟
در طرح پژوهشکده برای رفع هر گونه دغدغه در مورد 
افزایش بیش از اندازه قیمت بازار پیشنهاد شده دولت یک 
سقف قیمتی )درصدی از قیمت فوب( برای عرضه بنزین در 
نظــر بگیــرد و در آن قیمــت به میزان نامحــدود بنزین عرضه 

کند تا قیمت بازار از این سقف قیمتی بیشتر نشود.

افزایش قیمت گاز طبیعی مایع  در آسیا 
ترجمه: سلیم حیدری

قیمــت گاز طبیعــی مایــع )LNG( در آســیا این 
هفتــه در بحبوحــه افزایــش تقاضــا بــه دلیــل 
گرمــای شــدید ژاپن و بازگشــت رقابت با اروپا 
کــه بــرای اختــالل احتمالــی گاز روســیه آمــاده 

می شود، به افزایش خود ادامه داد.
بــه گفتــه منابــع صنعتی، متوســط قیمت 
بــه  )مــرداد(  مــاه اوت  بــرای تحویــل در   LNG
شــمال شــرق آسیا 39 دالر به ازای هر میلیون 

واحد حرارتی بریتانیا )mmBtu( برآورد شده است که نسبت 
به هفته گذشته 2 دالر یا 5.4 درصد افزایش یافته است.

 S&P Global Commodity( در LNG سیاران رو، مدیر جهانی
Insights( گفت: "تقاضای باالی ژاپن به دلیل موج گرما واضح 
بــود زیــرا برخی از شــرکت های خدمــات شــهری محموله هایی 

فوری در این هفته خریداری کردند."
وی افــزود: "عــاوه بر این، با افزایــش نگرانی ها در مورد 
مدت قطع LNG فری پورت، منحنی رو به جلو JKM )نمایشگر 
کره ژاپن( برای ســپتامبر/اکتبر )شــهریور/مهر( به یک ساختار 

contango منتقل شد، که قباً در حال عقب نشینی بود."
Contango جایــی اســت کــه قیمــت آتی باالتــر از قیمت 
نقــدی اســت. در حالــی کــه در عقب نشــینی دقیقــاً برعکــس 

است، قیمت آتی با قرارداد آتی کمتر از قیمت نقدی است.

رو، مدیــر جهانــی LNG گفــت،  ســیاران 
قیمــت   S&P Global Commodity Insights
 )DES( را برای تحویل کشتی های خارجی LNG
به اروپای شــمال غربــی در 3۰ ژوئن 3۸.425 
بــا  کــرد،  ارزیابــی   Btu میلی متــر  هــر  در  دالر 
تخفیــف 5.775 دالری در هــر میلی متــر بایت 

نسبت به قیمت اوت در هاب گازی هلند.
در مــاه ژوئــن )خــرداد و تیر(، بــرای اولین 
بــار در تاریــخ، LNG ایــاالت متحــده بیشــتر از 

خط لوله گاز روسیه به اروپا کمک کرد.
شــرکت  در   LNG تحلیلگــر  ســونگر،  رابــرت  گفتــه  بــه 
ســال 2۰22،  اول  نیمــه  در  اروپــا  اتحادیــه   ،ICIS اطاعاتــی 
21.36 میلیون تن واردات داشــته اســت که این رقم در مدت 

مشابه سال قبل ۸.21 میلیون تن بوده است.
معاملــه گــران در حــال ارزیابی خطرات ناشــی از کاهش 
بیشــتر عرضه در نورد اســتریم 1 هســتند. قرار اســت این خط 
لولــه در مــاه جــوالی )مــرداد( تعمیر و نگهداری ســاالنه شــود. 
هرگونــه کاهــش یــا تعمیــر طوالنی مــدت پیامدهــای زیادی بر 

تعادل گاز اروپا خواهد داشت.
ادمونــد ســیاو، تحلیلگــر LNG در مشــاوره FGE گفــت: 
بــرای  اروپــا و آســیا  بیــن  یــک جنــگ جهانــی  بــرای  "جایــگاه 
محموله هــای LNG نقطــه ای آمــاده شــده اســت، کــه احتمــاالً 

شــاهد بازگشــت قیمت LNG نقطه ای آســیا نسبت به قیمت 
گاز اروپا است."

یکی دیگر از عوامل افزایشــی قیمت LNG این اســت که 
روســیه روز جمعــه فرمانــی را بــرای کنتــرل کامــل پــروژه گاز و 
نفت ســاخالین-2 در خاور دور روســیه اعام کرد؛ اقدامی که 
می تواند سرمایه گذاران شل و ژاپنی را مجبور به خروج کند.

ایــن دســتور یــک شــرکت جدیــد ایجــاد می کنــد تــا تمــام 
حقــوق و تعهــدات شــرکت ســرمایه گذاری انــرژی ســاخالین را 
که شــل و شــرکت های تجاری ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی 

کمتر از 5۰ درصد آن را دارند، در اختیار بگیرد.
بــر اســاس داده هــای Refinitiv Eikon، حــدود 61 درصد 
از صــادرات ســاخالین در نیمــه اول ســال جــاری بــه ژاپن رفته 

است.
فومیــو کیشــیدا، نخســت وزیــر ژاپــن گفــت کــه تصمیــم 
روســیه بافاصلــه واردات LNG را متوقــف نمــی کنــد. همیــن 
پیام توســط کرملین نیز تکرار شــد که روســیه هیچ زمینه ای 

بــرای توقف عرضه LNG نمی بیند.
بــه گفتــه تامیــر دروز، مدیر عامل شــرکت مشــاوره کاپرا 
انرژی، "با این حال، افزایش ریســک سیاســی ممکن است به 

حفظ و احتماالً افزایش قیمت LNG کمک کند."
با افزایش در دســترس بودن کشــتی ها پس از تعطیلی 
فــری پــورت، نرخ هــای بــار LNG کاهــش یافــت، به طــوری که 
نرخ هــای آتانتیــک 5۰5۰۰ دالر در روز و نــرخ اقیانــوس آرام 

61۰۰۰ دالر در روز جمعه برآورد شــد.
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درخواست صنایع کنسرو 
برای افزایش قیمت رب 

گوجه و تن ماهی
ســندیکایصنایــعکنســرودرنامــهایبــهمعــاوناول
رئیسجمهوریخواســتارحذفقیمتگذاریپیشــینی
ربگوجهفرنگیوکنسروماهیتنیاافزایشقیمت

منطقیاینکاالهاشدند.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق اعــام ســندیکای صنایــع 
اســاس تصمیمــات جلســه  بــر  نامــه،  ایــن  کنســرو در 
۸ آبــان ۱۴۰۰  ســتاد تنظیــم بــازار کشــور، دو محصــول 
کنســرو ماهی تون و کنســرو رب گوجه فرنگی مشــمول 
قیمــت گــذاری پیشــینی شــده، ایــن در حالــی اســت که 
دولــت هیــچ کنتــرل و نظارتــی بــر روی مــواد اولیــه ایــن 
دو محصول نداشــته و اساســاً امکان چنین نظارتی نیز 
وجــود نــدارد. بــه عنــوان مثــال قیمــت ماهی تــون صید 
داخــل طــی یکمــاه گذشــته بیــش از ۵۰ درصــد افزایش 
داشــته اســت. این در حالی اســت که ستاد تنظیم بازار 
سقف قیمت مصرف کننده برای کنسرو ماهی تون ۱۸۰ 

گرمی ساده را ۳۵ هزار تومان تعیین کرده است.
این تشــکل بخش خصوصی معتقد اســت چنانچه 
تثبیــت  و  تعییــن  باشــد ضوابــط مصــوب هیئــت  قــرار 
قیمت هــا بــرای عوامــل زنجیــره توزیــع و عرضــه رعایــت 
شــود، قیمــت تولیدکننــده کنســرو ماهــی تــون باید ۲۷ 
هــزار و ۶۶۰ تومــان در نظــر گرفتــه شــود. حــال آنکــه 
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه، نهاده هــا و 
هزینه هــای تولیــد، قیمــت تمــام شــده ایــن محصول در 

خوشبینانه ترین حالت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
 در این نامه به قیمت کنسرو رب گوجه فرنگی نیز  
اشــاره شــده که طبق اعام سندیکای صنایع کنسرو، با 
در نظــر گرفتــن قیمــت کنونــی مواد اولیه و با احتســاب 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، بایــد قیمــت تولیدکننده ۴۳ 
هــزار تومــان و قیمــت مصرف کننــده  ۵۴ هــزار و ۹۰۰ 
تومان درج شود، که با نرخ کنونی تولیدکننده ۳۱ هزار 
و ۵۰۰ و مصــرف کننــده ۳۹ هــزار و ۸۰۰ تومــان قابــل 
قیــاس نیســت و ایــن موضــوع، تولیدکننــده را متحمــل 

زیان کرده است.
این تشکل هشدار داده که نتیجه این امر، کمبود 
بــازار و عرضــه کاالی غیــر اســتاندارد  کاال و آشــفتگی 

خواهد بود.
ســندیکای صنایع کنســرو در پایان از رئیس ســتاد 
تنظیم بازار کشــور خواســته این دو محصول از شــمول 
یــا دســت کــم در  قیمت گــذاری پیشــینی خــارج شــود 
کوتاه تریــن زمان اجازه افزایش قیمت منطقی برای آنها 

صادر شود.

آذربایجان به دلیل افزایش 
 شیوع کرونا، مرز مسافری

با ایران و ترکیه را بست
مدیــرکلدفتــرترانزیــتوحمــلونقــلبینالمللــیبــا
بیــاناینکــهآذربایجانازروزگذشــتهبــهدلیلافزایش
شــیوعکرونــااتباعخارجــیرانمیپذیرد،گفتکهاین
انســدادمرزهــایبیــنایرانوآذربایجانتنهامشــمول
مســافرانومرزمســافریمیشــودومرزهایتجاریو
باریبینایندوکشورفعالهستندوترددکامیونها

درحالانجاماست.
جــواد هدایتــی در گفت و گــو بــا ایلنــا، دربــاره علت 
بســته شــدن مــرز آذربایجــان و ایــران اظهــار کــرد: مــرز 
و  بســته  شــد  روزشــنبه  از  پل دشــت  مســافری جلفــا- 
آنچــه کــه طــرف آذری در ماقات مرزی اعــام کرده این 
اســت کــه به دلیــل افزایش شــیوع کرونا مرز مســافری 

را می بندد.
وی ادامــه داد: طبــق اعــام آذربایجــان بــه دلیــل 
افزایش شــیوع کرونا و شــدت گرفتن ســرایت کرونا در 
این کشور، مرز مسافری خود را با ایران و ترکیه در مرز 

صدرک را می بندد.   
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و حمل و نقــل بین المللی 
سازمان راهداری درباره تعیین تکلیف مسافران در مرز 
جلفا-پل دشــت گفــت: آذربایجــان اعام کرده اســت که 
اتبــاع خارجــی را نمی پذیــرد و همچنین اتبــاع خارجی از 
جملــه مســافران ایرانی ظرف ســه الی چهــار روز باید از 

مرز خارج شوند.
هدایتی تاکید کرد: البته این انسداد مرزهای بین ایران 
و آذربایجــان تنهــا مشــمول مســافران و مــرز مســافری 
می شــود و مرزهــای تجــاری و بــاری بیــن ایــن دو کشــور 
فعال هستند و تردد کامیون ها در حال انجام است.     

آخرین وضع امحای کاالهای 
قاچاق لوکس

رئیــسســازمانجمــعآوریوفــروشســازمانامــوال
تملیکــیبــااشــارهبــهآخریــنوضــعامحــایکاالهــای
قاچــاقلوکــس،گفــتکــهبرخــیاقــاممتروکــه۲۰
ســالدرگمرکماندهبودوبهســازماناموالتملیکی

معرفینمیشد.
بــه گــزارش تســنیم، حمیــد اجتهــادی در مراســم تودیع 
و معارفــه مدیــر جدیــد امــوال تملیکی اســتان تهــران، با 
اشــاره بــه آخرین وضــع امحای کاالهــای قاچاق لوکس، 
گفــت: مطالبــات در این حوزه از ســازمان اموال تملیکی 
انجام می شود اما باید فرآیندهای مربوطه طی شود. در 

این خصوص مکاتبات مختلفی نیز انجام شده است.
رئیس ســازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی، 
افزود: باید اقداماتی که در حوزه اموال تملیکی اســتان 
تهران انجام شــده ســرعت بگیرد. اســتان تهران در کنار 
اســتان هرمــزگان بیشــترین حجــم امــوال تملیکــی را در 

اختیار دارند.
وی در خصوص تعیین تکلیف کاالهای متروکه، تصریح 
کــرد: از ۲۰ ســال قبــل کاالهایــی در گمــرکات دپو شــده 
بود و به سازمان  معرفی نمی شد اما یک مرتبه انبوهی 
از اظهارنامه ها به ســازمان اموال تملیکی  ارســال شــده 
اســت. معــاون وزیــر اقتصاد، گفت: ایــن اقدامات نیز از 

پیگیری دائمی رئیس قوه قضائیه انجام شده است.

اخبـــــــــــــــــار

تکلیف افزایش تعداد 
مسافران تاکسی هنوز 

مشخص نیست
معاوننظارتوامورمناطقســازمانتاکســیرانیشهر
تهراناعامکردکههنوزستادکرونادرموردافزایش
شــهرداری بــه اباغیــهای تاکســی مســافران تعــداد

نداشتهاست.
وحید ســرلک در گفت وگو با ایســنا، در مورد ســرانجام 
تاکســی های  در  اجتماعــی  فاصله گــذاری  طــرح  اجــرای 
پایتخت، افزود: با وجود فروکش کردن تلفات و میزان 
ابتایــان بــه کرونــا در کشــور امــا همچنــان ســتاد کرونا 
در مــورد افزایــش تعــداد مســافران تاکســی ها تصمیمی 

نگرفته و اباغیه ای به شهرداری تهران نداشته است.
وی بــا بیــان اینکــه بــا افزایــش مبتایــان بــه کرونــا 
و در راســتای فاصله گــذاری اجتماعــی تعــداد مســافران 
تاکســی ها از چهــار نفر به ســه نفر کاهــش یافت و این 
اتفاق در تاکســی های ون هم رخ داد و تعداد مســافران 
آن هــا نیــز کاهــش یافت، گفت: البته براســاس تصمیم 
جدیــد بــه ناظــران خطــوط اعــام کردیــم که در ســاعات 
پیک مســافران که معموال صبح و عصر اســت و شــاهد 
ازدحام مسافران در پایانه  و خطوط هستیم، در صورت 
رضایــت مســافران، تاکســی ها می تواننــد چهــار مســافر 
ســوار کنند؛ اما به شــرط رضایت تمامی مســافران باید 
ایــن اتفــاق رخ دهــد. ســرلک افــزود: ایــن تصمیــم در 
راســتای افزایش ســرعت دهی خدمات به مردم است تا 
در ســاعات پیــک منتظــر تاکســی نماننــد و ســریع تر بــه 

محل کار یا خانه هایشان برسند.
وی بــا بیــان اینکــه این اتفاق تنها در ســاعات پیک 
و بــا جلــب رضایــت مســافران تاکســی بایــد رخ دهــد، 
افــزود: البتــه راننــدگان هنگامی که چهار مســافر ســوار 
می کنند نباید کرایه ســه نفر را بگیرند و باید براســاس 
برچســب های نصب شــده در تاکسی ها کرایه چهار نفر 

را دریافت کنند.

 افت بازارهای جهانی
فلزات صنعتی

بهایفلزمسبهزیر۸۰۰۰دالردرهرتنسقوطکرد
وبهپایینترینحدخودازاوایلسال۲۰۲۱رسیدزیرا
تشــدیدنگرانیهادرموردکندیاقتصادجهانیباعث

افتبازارهایفلزاتصنعتیشدهاست.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن فلــز کــه بــه طور گســترده 
بــه عنــوان اقتصادی تریــن فلــز جهانــی در نظــر گرفتــه 
می شــود، در بــورس فلــزات لندن بــا ۳.۵ درصد کاهش 
به ۷۹۷۰ دالر و ۵۰ ســنت در هر تن رســید که پس از 
بدترین ســه ماهه خود از زمان شــروع همه گیری، ضرر 
را افزایــش داد. به نظر می رســد ســرمایه گذاران به طور 
فزاینده ای متقاعد شده اند که در بحبوحه سیاست های 
پولی سختگیرانه و بحران انرژی با محوریت اروپا، رشد 

اقتصادی کاهش می یابد.
تحلیلگــران اظهار کردنــد نگرانی های فزاینده ای در 
مــورد تقاضــای جهانــی وجود دارد. بر اســاس ســناریوی 
فــرود ســخت برای اقتصادهای آمریــکا و اروپا، در حالی 
کــه بهبــود ضعیــف در چیــن قــادر بــه جبــران کاهــش 
تقاضــای جهانــی نیســت، بــازار مــس در دو ســال آینده 

با حدود ۱۰ درصد مازاد عرضه کل مواجه خواهد شد.
آلومینیــوم و روی نیــز زیان هــای خــود را افزایــش 
دادنــد و پــس از آنکــه شــاخص شــش فلــز پایــه بــورس 
فلــزات لنــدن، شــدیدترین رکــود ســه ماهــه خــود را از 
زمــان بحــران مالــی ســال ۲۰۰۸ تجربــه کــرد، نیمه دوم 
را بــا وضعیــت رکــود آغــاز کردنــد. این یک تغییر ســریع 
نسبت به شرایط اوایل سال است؛ زمانی که ترکیبی از 
تقاضای رونق، مشــکات لجستیکی و قطع تولید باعث 

افزایش قیمت فلزات از جمله مس و نیکل شد.
قیمت مس در آخرین اعام به ۷۹۸۱ دالر و ۵۰ ســنت 
در هر تن رســید. آلومینیوم ۲.۴ درصد کاهش و نیکل 
۵.۴ درصد کاهش داشــت. ســنگ آهن نیز در سنگاپور 
ســقوط کــرد زیــرا نگرانی ها مبنــی بر اینکــه دولت چین 
در زمــان تقاضــای ضعیف و افزایــش ذخایر، محدودیت 

تولید فوالد را اجباری خواهد کرد، افزایش یافت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، نقــاط روشــنی برای 
از  بــه تدریــج  زیــرا تقاضــای چیــن  فلــزات وجــود دارد 
قرنطینه هــای کووید بهبود می یابد و دولت محرک هایی 
از جمله پول نقد بیشــتر برای هزینه های زیرســاختی را 
افزایــش می دهــد. رکود بازار اماک کشــور در ماه ژوئن 
کاهــش یافــت و فعالیت های صنعتی نیــز قوی تر از حد 

انتظار بازگشت.

رشد ۱۲ هزار تومانی قیمت 
مرغ نسبت به هفته گذشته

بررســیوضعقیمتکاالهایاساســیواقامضروری
خانواردرهفتهدومتیرحاکیازافزایشقیمتمرغ،
تخممــرغوصیفیجــاتاســتضمــناینکــهکمــاکان

عرضهربگوجهفرنگیبااختالهمراهاست.

به گزارش مهر، براین اساس قیمت مرغ که تا سه هفته 
قبــل حــدود ۴۲ هزار تومان بود همچنان روند افزایشــی 
خود را طی می کند و در حال حاضر در برخی نقاط شهر 

قیمت این کاال به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
همچنیــن قیمــت تخم مــرغ رونــد افزایشــی را طــی 
کــرده و در برخــی مناطــق تــا شــانه ای ۹۰ هــزار تومــان 
نیز رســیده اســت. از طرفی قیمت صیفی جات از جمله 
سیب زمینی و گوجه فرنگی و پیاز با افزایش نسبت به 
هفته گذشته مواجه بوده ضمن اینکه رب گوجه فرنگی 

همچنان کمیاب است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــرکلدفتــرحمــلونقــلکاالیســازمان
راهــداریوحمــلونقــلجــادهایازجابــه
جایــیبرونشــهریســاالنه۵۰۰میلیونتن
کاالازســویناوگانســنگینو۲۵۰میلیون

تنازسویوانتبارهاخبرداد.
مهــرداد حمداللهــی مدیــرکل دفتــر حمل 
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  کاالی 
جاده ای در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه 
۶۲ درصــد هزینه هــای لجســتیک مربــوط بــه 
حمل و نقل کاال اســت گفت: برآوردهایی که 
در خصــوص تأثیــر هزینه های حمل و نقل بر 
قیمت تمام شده کاال دارد نشان می دهد تنها 
۱۲ درصد این هزینه ها مربوط به حمل و نقل 
اســت که البته بســته به نوع کاالها بایکدیگر 

متفاوت است.
ســازمان  کاالی  حمــل  دفتــر  مدیــرکل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای ادامــه داد: 
معطلــی  ماننــد  جانبــی  هزینه هــای  از  اگــر 
کامیون ها، توقف در پایانه های بار و تردد یک 
ســر خالــی بکاهیــم می توانیم ۷ تــا ۸ از تأثیر 
حمــل و نقــل بــر قیمــت تمام شــده را کاهش 

دهیم.
وی تصریــح کــرد: ســاالنه بالــغ بــر ۵۰۰ 
میلیــون تــن کاال در ســطح کشــور جابــه جــا 
می شــود کــه توســط کامیــون و کامیونت هــا 
 ۲۵۰ ســاالنه  همچنیــن  می شــوند؛  حمــل 
در  بارهــا  وانــت  ســوی  از  کاال  تــن  میلیــون 
ســطح کشــور جابه جا می شــود که شناسایی 
نمی شــوند و ســند حمل ندارند اما بر اســاس 
اطاعات دوربین های جاده ای این عدد برآورد 

می شود که رقم بزرگی است.
از  بخشــی  اینکــه  بیــان  بــا  حمداللهــی 
جابه جایی بارها توســط خودروهای ســنگین 
نیــز بــدون بارنامــه و اســناد حمــل جابــه جــا 
می شــوند یــادآور شــد: حــدود ۴ هــزار و ۷۰۰ 
شــرکت حمل و نقل داخلی داریم که نشــان 
می دهد جامعه بزرگی از صنعت حمل و نقل 

در حال فعالیت هستند.
بخــش  در  فعــال  راننــدگان  تعــداد  وی 
حمــل کاال را ۵۲۰ هــزار نفــر عنــوان و اظهــار 
کــرد: ۳۷۰ هــزار ناوگان باری در بخش حمل 
و نقــل کاال داریــم کــه ایــن دو عــدد نشــان 
می دهــد بایــد توجه ویــژه ای به صنعت حمل 

و نقل شود.
۳۵استارتاپحملکاالی

جادهایداریم
ایــن مقام مســئول در ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای بــه نقــش فنــاوری 
اطاعــات و اســتارتاپ ها در صنعــت حمــل و 
نقــل اشــاره کرد و گفــت: ایــن فناوری ها باید 
برای توســعه این صنعت به کار گرفته شــود؛ 
در حــال حاضــر ۳۵ بــازارگاه الکترونیکــی در 
بخــش حمــل کاال مجــوز فعالیــت دارنــد ولــی 
بســیاری از آنها رشــد چندانی نداشــته اند که 
شاید یکی از علل آن، بی توجهی خود فعاالن 
ایــن بخــش و نیــز دســتگاه متولــی دولتــی به 

بازارگاه های الکترونیکی حمل کاالست.
ضوابــط  اخیــراً  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جدیدی برای فعالیت بازارگاه های الکترونیکی 

کاال تدویــن شــده که قــرار اســت در آیین نامه 
جدیــد، این بازارگاه ها خودشــان هم عملیات 
حمل را بر عهده بگیرند؛ در بخش وانت بارها 
هم فضایی فراهم شده تا بتوانند وانت بارها 

هم شرکت های حمل و نقلی ایجاد کنند.

کامیونملکیبرایشرکتهای
حملونقلیصرفهاقتصادی

ندارد
و  مالکیــت  اینکــه  بیــان  بــا  حمداللهــی 
خریــد نــاوگان برای شــرکت های حمل و نقلی 
صرفــه نــدارد، گفــت: تــاش زیــادی کردیــم تا 
افزایــش  راســتای  در  سیاســت های حمایتــی 
نــاوگان ملکــی از ســوی شــرکت های حمــل و 
نقلــی تصویــب و اعمــال شــود و یارانه هایــی 
برای شــرکت ها در این راســتا در نظر گرفتیم 
امــا در عمل شــرکت ها همچنــان تمایلی برای 
خریــد نــاوگان ندارنــد؛ البتــه یکــی از موانــع 
اصلــی در این مســیر، قانون مالیات بر ارزش 
افــزوده کــه در اصــاح ایــن قانــون در ســال 
گذشــته، حــذف شــد چــون مالکیــت نــاوگان 
بــرای شــرکت حمل و نقل به صرفــه نبود؛ در 
حالــی کــه شــرکت ها ۷ تــا ۸ درصــد از صــدور 
بارنامــه بــه عنــوان تعرفــه صدور اســناد حمل 
دریافــت می کننــد، بایــد ۹ درصــد از آن را بــه 
عنــوان مالیــات بر ارزش افــزوده می دادند که 
عماً توجیه اقتصادی مالکیت ناوگان از سوی 
شــرکت های حمــل و نقلــی را زیر ســوال برده 
بود. همچنین تملک ناوگان، الزمه اســتخدام 

راننده و بیمه کردن آن است.

فقط۶.۵درصدکامیونهای
شرکتهایحملونقلی

ملکیاست
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر تنهــا ۶.۵ 
درصــد مالکیــت نــاوگان حمــل کاالی جــاده ای 
مــا در اختیار شــرکت های حمل و نقلی اســت 
فعــال  نــاوگان  هــزار   ۳۷۰ تــا   ۳۶۰ از  یعنــی 
در جاده هــا ۲۴ تــا ۲۵ هــزار دســتگاه آن در 
اســت  نقلــی  و  حمــل  شــرکت های  مالکیــت 
کــه نشــان می دهــد در ایــن زمینــه موفقیتــی 
نداشــته ایم؛ لــذا بر آن شــدیم تــا در آیین نامه 
جدید، مدیریت ناوگان را به جای مالکیت آن 

مد نظر قرار دهیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای یکی از موانع 
حــوزه  محدودیت هــای  را  لجســتیک  توســعه 
همیــن  بــرای  گفــت:  و  دانســت  جغرافیایــی 
منظور اعام کردیم اگر شــرکتی ناوگان ملکی 
باشــد، محدودیــت  و تحــت پوشــش داشــته 
جغرافیایــی حــوزه فعالیــت را حــذف و اعــام 
هــم  نقــل  و  حمــل  شــرکت های  اگــر  کردیــم 
ناوگان ملکی داشته باشد هم تحت پوشش، 
می تواند در کل کشــور فعالیت داشــته باشــد 
و برای ناوگان خود در هر جای کشــور بارنامه 

صادر کند.

محدودیتجغرافیاییو
استانیصدوربارنامهبرای

شرکتهایحملونقلیمالک
کامیونلغوشد

وی خاطرنشــان کــرد: یکی دیگر از موانع 
میــان  هماهنگــی  نبــود  لجســتیک،  توســعه 
دســتگاه های متولــی حمــل و نقــل اســت بــه 
همیــن منظــور همکاری های خوبی با ســازمان 
بنادر و دریانوردی آغاز کرده ایم که به کاهش 
بنــادر  در  راننــدگان  معطلی هــای  و  تأخیرهــا 
کمک می کند؛ برای پایلوت، از دو بندر شــهید 
رجایی و امام خمینی )ره( آغاز کرده بودیم که 

در حال توسعه به سایر بنادر است.
بــه ایجــاد کمیتــه  بــا اشــاره  حمداللهــی 
راهبــری حمــل و نقــل در ســازمان راهــداری و 
حضور نمایندگان همه تشکل های حوزه حمل 
و نقــل در ایــن کمیته گفت: موارد مورد نظر و 
انتقادات و اعتراضات تشکل ها در این کمیته 
به سازمان راهداری منتقل می شود و اگر این 
ســازمان امکان پیگیری آن را داشــت، پیگیری 
خواهــد کــرد در غیــر ایــن صــورت به دســتگاه 

مربوطه ارجاع می دهد.

بنابــراعاممعــاونوزیرکشــور،بازدیدهای
پایــش و بــرایرصــد اســتانها میدانــیدر
قیمتهــایمصوبکاالهایاساســیتقویت

میشود.
بــه گــزارش بازار، محســن کوشــش تبار 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشــور 
اصلــی  گــروه   ۵ قیمت هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
کاالهــای اساســی بــر اســاس چارچوب ســتاد 
تنظیم اســناد ملی تعیین شــده است، افزود: 
ایــن قیمت هــا بصورت کارشناســی مشــخص 
شــده و بصــورت مســتمر بــا توجــه به شــرایط 

موجود در بازار رصد و بررسی می شود.
او افــزود: در ایــن قیمت گذاری ها تاش 
شــده بــا حفــظ حقــوق مــردم قیمتــی تعییــن 
شــود که کمتریــن هزینه را بــرای تولیدکننده 
در بــر داشــته باشــد و از ســوی دیگــر حقــوق 

مصرف کننده در آن رعایت شده باشد.
کوشــش تبــار گفــت: از روزیکشــنبه بــا 
حضور اعضای کمیته اقدام مشترک استان ها 
نظارت هــا  غذایــی،  مــواد  تولیــد  بخــش  در 
در  مغرضانــه  اشــکال  صــورت  در  و  تشــدید 
بــا  قانــون  چارچــوب  در  قیمت گذاری هــا 

متخلفان برخورد می شــود. بــه تولیدکننده ها 
رعایــت  بــه  نســبت  شــده  داده  تذکــر  هــم 
قیمت هــای مصــوب حساســیت داشــته و در 
صــورت درج قیمت های غیرواقعی، اصاحات 

الزم صورت پذیرد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی وزیر 
کشــور افــزود: از امــروز یکشــنبه بازدیدهــای 
میدانی و نظات ها در استان ها برای جلوگیری 

از بروز گرانفروشی تقویت می شود.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی وزیر 
کشــوربا بیــان اینکــه قیمت هــای مصــوب در 

تصمیم گیــری  مــاک  اردیبهشــت   ۳۱ تاریــخ 
بــرای تولیدکننده هــا و اصنــاف اســت، افزود: 
در ایــن قیمت هــا با بررســی ها بــه عمل آمده 
هــم حاشــیه ســود بــرای تولیــد کننده هــا در 
نظــر گرفته شــده و هــم قدرت خریــد مردم و 

مصرف کننده دیده شده است.
مــردم  حــق  ایــن  افــزود:  تبــار  کوشــش 
اســت که نسبت به چارچوب سیاست گذاری 
مدیــران و دولــت مردان مطالبه کنند و دولت 
بــا  خــود  نظــارت مســتمر  بــا  دارد  حــق  هــم 

متخلفان برخورد کند.

حســنی،دبیراتحادیهبنکدارانموادغذایی
بــابیــاناینکــهحــدوددوســوم)۶۵درصــد(
مــردمقــادربــهخریــدبرنــجایرانینیســتند،
گفتکهبرنجایرانیدرسطحبنکداریبین

۶۰تا۱۲۰هزارتومانفروختهمیشود.
افزایــش قیمت هــا در بــازار مــواد غذایی 
ادامــه دارد. بررســی های خبرنــگار  همچنــان 
بــازار نشــان می دهــد کــه قیمــت برنــج ایرانی 
در ســطح خرده فروشــی بــه حــدود ۱۴۰ هــزار 
گرانــی  دربــاره  نگرانی هــا  و  رســیده  تومــان 
دوباره محصوالتی همچون روغن ادامه دارد. 
در ایــن بیــن بــه گفتــه فعــاالن بازار بســیاری 
از تولیدکننــدگان خواهــان عرضــه محصوالت 

در  و  هســتند  جدیــد  قیمت هــای  بــا  خــود 
بازهــم شــاهد گرانی هــای  آینــده  هفته هــای 

جدیدی خواهیم بود.
قاســمعلی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایــی بــا بیــان اینکــه یــک ســوم مــردم تنهــا 
قــدرت خرید برنج ایرانــی را دارند، ادامه داد: 
دو ســوم مــردم کشــور ناچــار بــه اســتفاده از 

برنج های خارجی هستند.
او می گویــد: بــه دنبــال رشــد قیمت هــا، 
بسیاری از مردم که قادر به خوردن برنج های 
خارجــی نیســتند و تعــداد وعده هــای برنجــی 
خــود را بــه یــک یــا نهایــت دو بــار در هفتــه 

کاهش داده اند.

بــه گفتــه دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد 
غذایی قیمت برنح ایران در ســطح بنکدارانی 
از ۶۰ هزار تومان شروع و تا ۱۲۰ هزار تومان 
ادامــه دارد. هــر کیلــو برنــج هنــدی در ســطح 
عمده فروشــی بیــن ۲۴ تــا ۳۷ هــزار تومــان و 
برنــج پاکســتانی هــم ۲۷ تــا ۳۸ هــزار تومــان 

است.
قیمتروغندرایرانمعادل

بازارجهانی
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  بــازار  فعــال  ایــن 
شــایعات دربــاره احتمال گرانــی دوباره قیمت 
روغــن، گفــت: بــازار کشــش بیشــتر از این را 

نــدارد. ضمــن اینکه هــم اکنون قیمــت روغن 
در ایــران معــادل قیمت هــای جهانــی اســت. 
اگــر قــرار باشــد قیمت ها بازهــم افزایش یابد 
شــاهد قاچاق این محصول از مرز کشــورهای 

دیگر به ایران خواهیم بود.
او بــا اشــاره بــه کاهــش تقاضــای روغــن 
در بــازار، گفــت: بعــد از حــذف یارانــه ارزی، 
تقاضا در بازار هدفمند شده و دیگر خبری از 

تقاضای اضافی و کاذب نیست.
حســنی همچنیــن بــا اشــاره بــه کمبــود 
شــکر در بــازار؛ گفــت: هــم اکنــون شــکر در 
بــازار بــه قیمــت ۲۷ هزار ۱۰۰ تومــان فروخته 

می شود.

گزارشمرکزآمارایراننشــانمیدهدروغن
جامدبا۲۴۷درصد،ماکارونیبا۵۶درصدو
مرغبا۳۲.۵درصد،رکورددارافزایشقیمت

اقامخوراکیدرخردادبودهاند.
بــه گــزارش بــازار، مرکــز آمــار ایــران در 
خوراکــی  کاالهــای  قیمــت  متوســط  گزارشــی 
منتخــب درمناطق شــهری کشــور در خــرداد را 
منتشــر کــرده اســت. بر مبنای ایــن گزارش در 
خرداد امسال از ۵۳ خوراکی منتخب در نقاط 
شهری ۳۷ کاال درصد تغییرات ساالنه باالتری 
نســبت بــه نــرخ تــورم نقطــه ای ۵۱,۴ درصــدی 
داشــته اند. بر اســاس این گزارش قیمت برنج 
درجه یک ایرانی در خرداد نســبت به ماه قبل 

۱۸.۸ درصــد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
قبل ۱۶۴.۲ درصد افزایش داشــته اســت. شیر 
پاستوریزه نیز نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد 
و نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۹۳ درصد 
گرانتر شــده اســت. قیمت ماســت پاســتوریزه 
و  درصــد   ۵۲.۴ اردیبهشــت  بــه  نســبت  نیــز 
نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۱۲۷.۲ درصد 

افزایش داشته است.
و  ســفید  قرمــز،  گوشــت  گــروه  در 
فرآورده هــای آن ها، »مرغ ماشــینی« با ٣٢.٥ 
درصد، »گوشــت گاو یا گوســاله« با ١٦ درصد 
و »گوشــت گوســفند« با ٧.٤ درصد بیشترین 
افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

»ماکارونــی«  غــات،  و  نــان  گــروه  در 
بــا ٥٦.١ درصــد، »شــیرینی خشــک« بــا ٢٧.٦ 
درصــد   ٢٥.٥ بــا  آش«  »رشــته  و  درصــد 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.
در گــروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن 
نیــز بیشــترین افزایــش قیمت نســبت بــه ماه 
قبل مربوط به »روغن نباتی جامد« با ٢٤٧.٢ 
درصــد و »روغــن مایــع« بــا ٢٣٣.٨ درصــد و 
»پنیر ایرانی پاستوریزه« با ٥٥.٧ درصد بوده 

است.
در گــروه میــوه و خشــکبار بیشــترین افزایش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »خربزه« 

بــا ٣١.١ درصــد، »هلــو« بــا ٢٢.٧ درصد بوده 
و بیشــترین کاهــش قیمــت نیــز مربــوط بــه 

»هندوانه« با ٢.٤- درصد بوده است.
همچنیــن در گروه ســبزیجات و حبوبات 
بیشــترین افزایــش قیمت نســبت بــه ماه قبل 
مربــوط بــه »هویــج فرنگــی« بــا ٢٨.٥ درصــد، 
»بادمجان« با ١٣.٨ درصد و »ســیب زمینی« 

با ١٣.٥ درصد بوده است.
در گــروه قنــد و شــکر، آشــامیدنی ها و 
ســایر خوراکی ها هم بیشترین افزایش قیمت 
نســبت به ماه قبل مربوط به »ســس مایونز« 
بــا ٢٧.٧ درصــد و »قنــد« بــا ١٨.٩ درصد بوده 

است.

روغن،ماکارونیومرغ،رکورددارجهشقیمتدرخرداد۱۴۰۱

دبیراتحادیهبنکدارانموادغذایی:دوسومایرانیاندیگرتوان
خریدبرنجایرانیراندارند

معاونوزیرکشورخبرداد:تقویتنظارتهادرباره
رعایتقیمتهایمصوب؛ازامروز

جابهجایی
یکسومکاال
درسالبدون

سندحمل
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جزئیات واردات ۴.۵ میلیارد 
دالر کاالهای اساسی اعالم شد

طبــق اعــام معاون گمــرک ایران در ســه ماهه ابتدایی 
امسال بیش از ۴.۵ میلیارد دالر کاالهای اساسی وارد 

کشور شده است.
 فــرود عســگری، معــاون امور گمرکــی گمرک ایران 
طــی گزارشــی جزئیــات واردات کاالهــای اساســی کــه از 
ابتدای ســال تاکنون اعالم نشــده بود را به ایســنا اعالم 
کرد که نشان می دهد در سه ماهه نخست سال جاری 
بالــغ بــر ۵.۹ میلیون تن بــه ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد 
دالر کاالی اساسی از گمرک ترخیص و وارد کشور شده 

است.
ارز  دو  بــا  اساســی  کاالهــای  قلــم   ۲۵ واردات 
ترجیحــی و نیمایــی انجــام می شــود کــه تــا اوایــل ســال 
جاری هفت قلم با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شــد 
اما از اردیبهشــت ماه حذف ارز ۴۲۰۰ آغاز شــده اســت 
ولــی بــه هر حال بخشــی زیــادی از کاالهایی کــه قبال با 
این نرخ تامین ارز شده بود، در حال ترخیص است که 
شــامل گندم، جــو، ذرت، روغن خــام، دانه های روغنی، 
کنجاله سویا و بخشی از دارو و تجهیزان پزشکی است.
گــزارش معــاون گمرک نشــان می دهد کــه گندم با 
۱.۷ میلیــون تــن بــه ارزش ۷۱۸.۶ میلیون دالر و ذرت با 
۱.۷ میلیــون تــن به ارزش بیــش از ۶۷۵.۹ میلیون دالر 

در صدر ۲۵ قلم کاالی اساسی وارداتی قرار دارند.
همچنیــن انــواع دانه هــای روغنــی بــا ۶۴۴.۱ هــزار 
تــن بــه ارزش بیش از ۵۰۳.۷ میلیون دالر و روغن های 
خوراکی نیمه جامد و مایع با ۲۹۵.۹ هزار تن به ارزش 
بالغ بر ۵۰۹.۹ میلیون دالر دیگر اقالم وارداتی اساسی 

با حجم باال هستند.
 ۱۶۱ ارزش  بــه  تــن  هــزار  بــا ۲۷۷  کنجالــه ســویا 
میلیــون دالر و جــو بــا ۲۵۵.۵ هــزار تن بــه ارزش بیش 
از ۹۴.۱ میلیــون دالر بــه همــراه ذرت از نهاده های دامی 

هستند که در سه ماه اول امسال وارد شده اند.
دیگــر کاالیــی کــه بــا ارز ترجیحــی تامیــن ارز وارد 
کشور شده دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی 
اســت کــه بالــغ بر ۴.۱ هــزار تن بــه ارزش بیش از ۶۳۴ 

میلیون دالر از گمرک ترخیص شده است.

افزایش ۸۸۸ هزار تُنی خرید 
گندم نسبت به سال گذشته

خرید تضمینی گندم از کشاورزان در 31 استان کشور 
تــا صبح روزگذشــته )شــنبه یازدهم تیر( بــه بیش از ۴ 

میلیون و 92 هزار تن رسید.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران؛ ارزش 
۴ میلیــون و ۹۲ هــزار تــن گنــدم که خریــد آن از چهارم 
فروردیــن  در کشــور آغــاز شــده و در حــال حاضــر در ۳۱ 
اســتان ادامــه دارد، بیــش از ۴۷ هــزار و ۳۳۳ میلیــارد 

تومان است.
خریــد  گذشــته  ســال  می افزایــد:  گــزارش  ایــن   
تضمینــی ایــن محصول کشــاورزی تا این مقطع از ســال 
زراعی، ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار تن بود که امسال تا این 
تاریخ، خرید تضمینی گندم در کشــور از رشــدی بالغ بر 

۲۸ درصد برخوردار بوده است.
بر اســاس این گزارش، اســتان خوزســتان با خرید 
یک میلیون و ۳۵۵ هزار تن، یک سوم کل خرید گندم 
کشور را به خود اختصاص داده و بعد از آن، به ترتیب 
اســتان گلســتان با خرید ۷۲۰ هزار تن و اســتان فارس 
بــا خریــد ۴۱۱ هــزار تــن، پیشــتاز خریــد ایــن محصــول 

کشاورزی در کشور هستند.
گفتنی اســت، همزمان با خرید تضمینی محصول 
یــک  تضمینــی  خریــد  کشــور،  در  گنــدم  اســتراتژیک 
محصــول راهبــردی دیگــر از کشــاورزان کشــور نیــز از 
ابتــدای ســال جاری آغاز شــده که تاکنــون، ۹۳ هزار تن 
دانــه ی روغنــی کلــزا بــه ارزش یک هــزار و ۳۳۲ میلیارد 
تومــان از کلــزاکاران خریــداری شــده و در خریــد ایــن 
محصول کشــاورزی نیز، اســتان  خوزســتان با خرید ۵۶ 
هزار تن پیشتاز است و پس از آن به ترتیب استان های 

ایالم و فارس قرار دارند.

1۴33 واحد کارگاهی 
با اولویت شرکت های 

دانش بنیان احداث شد
بنابــر اعــام معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، 
یک هــزار و ۴33 واحــد کارگاهــی کوچــک بــا اولویــت 
استقرار شرکت های دانش بنیان، واحدهای با فناوری 

برتر و صنوف تولیدی احداث شد.
بــه گــزارش ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران، علــی رســولیان در پیامــی ضمــن تبریک 
فرارســیدن روز ملــی »صنعــت و معــدن« اظهــار کــرد: 
در ســالی کــه از ســوی رهبــر معظم انقالب اســالمی به 
»تولیــد؛ دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن« مزیــن شــده 
اســت، دهــه تولیــد و تجــارت از یکــم تیــر روز اصناف تا 
دهــم تیــر روز صنعــت و معــدن فرصت بســیار مغتنمی 
اســت تــا ضمــن گرامیداشــت ایــن ایــام، از تالش هــای 
فعــاالن  همــه  و  معدنــکاران  صنعتگــران،  مجاهدانــه 
عرصــه کار، تولیــد و تجــارت صمیمانــه قدردانــی کنیم و 
یــک بــار دیگــر نشــان دهیــم کــه ایــن عزیــزان چگونه با 
همــت، پشــتکار و صبــوری، بــا وجــود همــه تحریم هــای 
ظالمانه ایستادند و ایران عزیزمان را به سمت قله های 

پیشرفت، افتخار و مقاومت هدایت کردند.
بــه حرکــت درآوردن چــرخ  بــی شــک  افــزود:  وی 
صنعــت و تولیــد کشــور مســتلزم همــت مجاهدانــه و 
مدیریــت جهــادی همــه فعــاالن عرصــه تولیــد و تجــارت 
اســت و در ایــن راه خطیــر، کســب موفقیت هــای بــزرگ 
جهادگــران عرصــه تولیــد و تجــارت، نشــانه ای آشــکار از 
توســعه و پیشــرفت چشــمگیر فرزندان عزیز و تالشــگر 
میهن عزیز اسالمی مان است. معاون وزیر صمت تاکید 
کــرد: به طــور قطــع آن جایــی کــه رهبــر معظــم انقــالب، 
»عابدیــن«  را  کارآفرینــان  و  »عبــادت«  را  کارآفرینــی 
معرفی کرده اند، تکلیف ما حمایت از تولید و کارآفرینی 

همه فعاالن اقتصادی است.

اخبـــــــــــــــــار

تهیــه  از  کشــورمان  جمهــوری  رئیــس 
پیش نویس ســند جامع صنعت کشــور از ســوی 
دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد 
و گفــت که با مشــورت کارشناســان پیش نویس 
خوبــی در ایــن زمینــه تهیــه شــده و در حال طی 

مراحل نهایی شدن است.
روزگذشــته  صبــح  رئیســی،  ابراهیــم  ســید 
)شــنبه( در مراســم روز ملــی صنعــت و معــدن با 
قدردانــی از همــه فعاالن عرصــه صنعت و معدن 
کشــور گفــت:  ۱۲ ســال اســت کــه رهبــر معظــم 
انقــالب اقتصــاد را محــور نامگــذاری ســال ها قرار 
داده اند و در ۶ سال اخیر بر توجه به تولید تاکید 

ویژه داشته اند.
رئیــس جمهوری بــا بیان اینکه تولید یکی از 
محورهــای اصلی خلق قدرت برای کشــور اســت، 
افــزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام 
معظــم رهبــری و ضرورت هــای توســعه اقتصــاد 
کشــور، حمایــت از تولیــد، تالش بــرای رفع موانع 
پیــش روی تولیــد و تاکیــد بــر توســعه صــادرات را 

وظیفه خود می داند.
رئیســی فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان 
را »افســران میــدان تولیــد و خلــق قــدرت ملــی« 
بــرای عقــب  اظهــار داشــت: دشــمن  و  دانســت 
 نــگاه داشــتن کشــور و ضعیــف کــردن مولفه های 
خلــق قــدرت که تولیــد جــزو مهمترین آنهاســت، 
تــالش می کنــد رونــد تولیــد را مختــل و ضعیــف 
کنــد. وظیفــه مــا در برابــر ایــن تالش هــا حمایــت 
از تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــه عنــوان 

افسران این میدان است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: فعالیت در هر 

میدانی به طور طبیعی مشــکالت و ســختی هایی 
دارد و فعــاالن اقتصــادی و تولیدکننــدگان بایــد 
بداننــد کــه موفقیــت در مســیر تولیــد بــه عــزم و 
اراده پوالدین، برنامه ریزی دقیق و تالش مستمر 

نیاز دارد.
آیت هللا رئیســی بــا تاکید بر ضــرورت توجه 
بیشــتر بــه گســترش فعالیت هــای دانش بنیان با 
هــدف ایجــاد مشــاغل و محصــوالت دانــش  پایــه 
خاطرنشــان کرد: تولیــدات دانش بنیان توانایی و 
ظرفیــت رقابت پذیری باالتری در بازارهای جهانی 

و داخلی دارند.
ملــی  روز  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــور  رئیــس 
صنعت و معدن فرصت مناســبی اســت تا عالوه 
بر قدردانی از زحمات و تالش های تولیدکنندگان 
بــه  نیــز  بازنگــری  و  مــرور  اقتصــادی،  فعــاالن  و 
داشــته  حــوزه  ایــن  دســتاوردهای  و  فعالیت هــا 
باشــیم، گفــت: ایــن جمــع بهتریــن محــل بــرای 
تشــریح و تبیین آســیب ها و مشکالت و نیز ارائه 
بــر  راهکارهــای برون رفــت از مشــکالت و غلبــه 

موانع است.
دکتــر رئیســی خطاب بــه فعــاالن اقتصادی 
حاضــر در مراســم بــا تاکیــد بر اینکه بــرای تبیین 
مشــکالت و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده 
نکنیــد و تــا رفــع واقعــی و نهایــی مشــکل پیگیــر 
مقــام  تاکیــد  از  پــس  افــزود:  باشــید،  موضــوع 
معظــم رهبــری در دیــدار بــا فعــاالن اقتصــادی 
و تولیدکننــدگان مبنــی بــر تدویــن ســند جامــع 
مامــور  را  کارگروهــی  دولــت  کشــور،  صنعــت 
تهیــه این ســند کــرد که با مشــورت کارشناســان 
پیش نویــس خوبــی تهیــه شــده و در حــال طــی 

مراحل نهایی شدن است.
رئیــس جمهــوری در ادامــه تنقیــح قوانیــن 
و پرهیــز از تصمیمــات خلق الســاعه را از جملــه 
اقدامــات بــرای هموار شــدن مســیر تولیــد عنوان 
کــرد و اظهــار داشــت: آینــده بایــد بــرای فعــاالن 
اقتصــادی و صنعتــی قابــل پیش بینــی باشــد تــا 
بــرای آن برنامه ریــزی کننــد و ضــرورت  بتواننــد 
ایــن پیش بینی پذیــری پرهیــز از اتخــاذ تصمیمات 

خلق الساعه است.
آیــت هللا رئیســی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هســتم، 
تصریــح کــرد: دولت باید تصدی گری هــای خود را 
در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت 
آقــای فاطمی امیــن  البتــه  قــرار گیــرد.  و نظــارت 
مســئولیت های  از  نیــز  را  اولویت هــا  تشــخیص 

دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
میــدان  کــرد:  خاطرنشــان  جمهــور  رئیــس 
فعالیــت بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود 
و  کاســته  خــود  تصدی گری هــای  از  دولــت  و 
وزن نظارتــی و حمایتــی خــود را افزایــش دهــد. 
چابک ســازی دولــت و جلوگیــری از فربــه شــدن 
و افزایــش هزینه هــای دولــت بایــد مدنظــر همــه 
نهادهــا و دســتگاه ها بــه ویــژه دولــت و مجلــس 

شورای اسالمی باشد.

 شناسایی 31۷ مورد
 از قوانین زائد بخش صنعت

در ادامه وزیر صنعت با اعالم اینکه در روند 
تنظیم گــری امــور ۳۱۷ مــورد از قوانیــن و مقررات 

زائد و دست و پاگیر شناسایی  شده است، گفت: 
چهــار گام در حــوزه حکمرانــی صنعــت، معــدن و 
تجارت در ۱۰ رشته در حال عملیاتی شدن است.
ســید رضــا فاطمــی امیــن، افــزود: در صنایع 
متعــدد تــوازن الزم در کشــور وجــود نــدارد، برای 
مثــال در صنعــت خــودرو ظرفیت هــای متفــاوت 
تولیــد بدنــه، رنــگ، موتــور و غیــره متناســب بــا 

یکدیگر ایجاد نشده اند.
وی افــزود: ازنظــر ســرمایه گذاری نیــز ایــن 
نبود توازن مشــهود اســت و در حوزه جغرافیایی 
نیــز به عنــوان نمونه در شــهرک صنعتی اشــتهارد 
در اســتان البــرز، حــدود ۴۰ هزار فرصت شــغلی 
از ســرمایه گذاری در حوزه هــای مختلــف صنعتــی 
هــزار   ۱۰ تنهــا  درحالی کــه  اســت،  ایجادشــده 
ظرفیت نیروی انسانی موجود در خود شهرستان 
اشــتهارد وجــود دارد و بیــش از۳۰ هــزار نیــروی 
انسانی موردنیاز باید از مناطق دیگر تأمین شود.
وزیــر صمــت تصریــح کــرد: بر اســاس ســند 
چشــم انداز ۱۴۰۴، بایــد تــا چهــار ســال آینــده در 
همه شــاخص های علمی اقتصادی وغیره جایگاه 
نخســت منطقه را کســب کنیم، به همین ســبب 
بایــد از خــود بپرســیم کــه آیــا بــه این چشــم انداز 
می رســیم و اگر چالشی وجود دارد این چالش ها 

در چه زمینه هایی است؟
فاطمی امین اضافه کرد: تجربه نشان داده 
اســت کــه پــس از ورود بــه هــر صنعتــی، پــس از 
حــدود ۱۰ تــا ۱۵ ســال بــه بلــوغ در آن رســیده و 

توانسته ایم زیروبم کار را یاد بگیریم.
جغرافیایــی،  توزیــع  در  داد:  توضیــح  وی 
شــیوه  ارزش صنایــع،  زنجیــره  و  ســرمایه گذاری 

حکمرانــی اشــتباه بوده اســت، بنابرایــن با وجود 
صرف وقت و سرمایه، خروجی الزم را نگرفته ایم.

 ۴ گام اصلی 
حکمرانی حوزه صمت

وزیــر صمــت تصریــح کــرد: چهــار گام اصلی 
حکمرانــی حــوزه صنعت، معدن و تجــارت، یعنی 
نظــارت  و  حمایــت  تنظیم گــری،  اولویت گــذاری، 
در دســتور کار ویــژه وزارت صمــت اســت و اگــر 
بتوانیــم ایــن چهــار کار را به خوبــی انجام دهیم، 
صنعتگــران خود فضا را برای تحقق اهداف، مهیا 

می کنند.
فاطمــی امیــن اعــالم کــرد: براســاس برنامه 
اولویت گــذاری شــده وزارت صمــت، خوشــبختانه 
خام فروشــی مواد معدنی در کشــور نداریم و در 
طول مدت استقرار دولت حدود ۵۰۰ میلیون تن 
مواد معدنی در کشــور تولیدشــده که فقط کمتر 

از یک درصد آن، صادرشده است.
وی اضافــه کرد: درروند تنظیم گری امور نیز 
۳۱۷ مــورد از قوانیــن و مقــررات زائــد و دســت و 
پاگیــر شناسایی شــده و به ســمت تنقیح و حذف 
مــوارد اضافــی حرکــت کردیــم؛ همچنیــن درروند 
تنظیــم بــازار ســعی بــر ایجــاد ثبــات بوده اســت، 
بــرای مثــال در صنعت فوالد کــه ظرفیت بازار آن 
بیــش از ۵۰۰ هــزار میلیــارد تومــان، یعنی حدود 
۲۰ میلیــارد دالر اســت، تدابیــری در پیش گرفتــه 
شــده که کمترین نوســان قیمتی را داشــته باشد 
و این ثبات به وجود آمده بدون کوچک ترین کار 

تعزیراتی و نظارتی خاص ایجادشده است.

ایــران می گویــد، بخــش  اتــاق بازرگانــی  رئیــس 
خصوصی می تواند شــرایط را بــرای ترانزیت کاال 

به اوکراین فراهم کند.
بــه گزارش ایســنا، غالمحســین شــافعی در 
جریان دیدار با سفیر اوکراین در تهران، با اظهار 
تأســف از وقــوع جنگ در اوکراین بیــان کرد: این 
جنــگ همه کشــورهای منطقــه را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. چــرا کــه اوکرایــن پهناورترین کشــور 
منطقــه اســت و بــا توجــه بــه موقعیــت کم نظیــر 
این کشــور در کشــاورزی و معدن، شــرایط آن بر 
شرایط اقتصادی کشورهای منطقه اثرگذار است.
او با بیان اینکه همه کشــورها نگران وخیم 
شــدن اوضــاع صنعــت غذایــی جهان تحــت تأثیر 
جنگ اوکراین هســتند ادامه داد: خوشــبختانه با 
وجود این شرایط آمارها نشان می دهد مناسبات 
اقتصادی ما با اوکراین روند رو به رشــدی داشــته 

است.

چهــارم  یــک  کــه  آنجــا  از  افــزود:  شــافعی 
خــاک حاصلخیــز دنیــا متعلــق بــه اوکراین اســت 
کشــت  بــه  عالقه منــد  ایــران  اقتصــادی  فعــاالن 
فراســرزمینی در این کشــور هستند و با توجه به 
خشکســالی های فراگیر در ایران برخی اســتان ها 
عملیاتــی  را  اوکرایــن  در  فراســرزمینی  کشــت 

کرده اند.
او با اشاره به بسته شدن راه های ترانزیتی 
اوکرایــن بــه دلیل وقوع جنگ بیــان کرد: با توجه 
بــزرگ  تأمین کننده هــای  از  اوکرایــن  اینکــه  بــه 
نهاده هــای دامــی و کشــاورزی اســت و در حــال 
ایــن  بــرای صــادرات  بــا مشــکالت جــدی  حاضــر 
محصــوالت مواجــه اســت مــا آمادگــی داریــم تــا 
ترانزیت این محصوالت از ایران و از طریق خلیج 
فارس را مورد بررسی قرار دهیم تا محدودیت ها 

را کاهش دهیم.
رئیــس اتــاق ایران با اشــاره بــه تبادل هیات 

اوکرایــن در  ایــران و  بــزرگ میــان  هــای تجــاری 
ســال های گذشته گفت: زمینه های متنوعی برای 
همــکاری میــان دو کشــور وجــود دارد و مــا آماده 
هستیم برای باال بردن سطح مناسبات اقتصادی 

اقدامات الزم را انجام دهیم.
بــر اســاس گــزارش ســایت اتــاق ایــران، در 
ادامــه ســرگی بوردیلیاک ســفیر اوکراین در ایران 
هــم بــا تأکیــد بــر یافتــن راه هــای همکاری هــای 
دو جانبــه تجــاری میــان ایــران و اوکرایــن گفــت: 
ســطح  ســه  در  اوکرایــن  و  ایــران  همکاری هــای 
می تواند دنبال شــود. اول در ســطح رفع نیازهای 
امــروز و فــوری اوکرایــن دوم در ســطح بازســازی 
صدمات ناشــی از جنگ و ســوم در ســطح بعد از 
بازســازی اوکرایــن کــه دیگر این کشــور از جایگاه 

فعلی خود فاصله خواهد گرفت.
امــروز اوکرایــن  او از جملــه نیازمندی هــای 
و  بنزیــن  از  اعــم  ســوخت  دیــزل،  تأمیــن  را 

گازوئیــل، ســدیم کربنــات، گوجه فرنگــی و نمــک 
برشــمرد و ادامــه داد: اوکرایــن نیازمند کمک های 
بشردوســتانه ایــران بــه ویــژه دارو و مــواد غذایی 

است.
بوردیلیــاک بــا اشــاره بــه اینکه بعــد از پایان 
بــه مصالــح  بازســازی  بــرای  ایــن کشــور  جنــگ، 
ســاختمانی، قیــر و شیشــه های بــا ابعــاد بــزرگ 
نیازمند است افزود: از آنجا که روسیه و بالروس 
االن  بودنــد  قیــر  صادرکننــدگان  اصلی تریــن  از 
فرصــت مناســبی بــرای ایران اســت کــه جایگزین 

این دو کشور در تأمین قیر اوکراین شود.
او بیــان کــرد: گام بعدی شــرکت های ایرانی 
بــرای بازســازی اوکرایــن مشــارکت در بازســازی 
پاالیشــگاه ها، مخــازن نفتــی و مراکز صنعتی این 

کشور است.
ســفیر اوکرایــن در ایــران با اشــاره به انجام 
بــه  ایــران  خــام  نفــت  صــدور  بــرای  مذاکراتــی 

بنــدری در لهســتان گفــت: از آنجا که قرار اســت 
فرآورده های این نفت بعد از پاالیش در لهستان 
به اوکراین ارسال شود ما مکاتباتی با خزانه داری 
آمریکا جهت گرفتن مجوز صادرات نفت ایران به 

لهستان انجام داده ایم.
رئیــس اتــاق ایــران نیز در ادامه با اشــاره به 
تــوان بــاالی ایــران در تأمیــن مصالح ســاختمانی، 
بــا  و  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور  و  قیــر 
اســتقبال از ایــده تعییــن یک کشــور معیــن برای 
بازســازی هــر منطقه در اوکراین گفــت: ما آماده 
کاری  گــروه  اوکرایــن  بازســازی  بــرای  هســتیم 
تشکیل بدهیم. اما پیش از آن نیازمند اطالعات 
دقیق تــری درباره نیازمندی های اوکراین و مناطق 

مورد بازسازی هستیم.
شافعی افزود: ایران تقریباً در صنعت نفت خودکفا 
شــده اســت و ما اراده و توان خوبی برای بازســازی 

تاسیسات پاالیشگاهی و نفتی اوکراین داریم.

بــه گفتــه کاکایــی، عضــو هیات علمی دانشــکده 
صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  خــودرو  مهندســی 
ایــران، وزارت صمــت هــر روز تحــت تاثیــر افکار 
عمومی یکســری تصمیماتی می گیرند اما در این 
تصمیمــات ثباتــی ندارنــد از ایــن رو در یک ســال 
اخیــر در ایــن وزارتخانه شــاهد تصمیمات ضد و 

نقیض هستیم.
امیرحســن کاکایــی در گفت وگــو بــا ایلنا، با 
بیان اینکه سیاست گذاری در صنعت با مهندسی 
تفاوت دارد، گفت: سیاســت گذاری روشــی است 
کــردن منافــع ملــی؛ گاهــی برخــی  بهینــه  بــرای 
تصمیم گیری هــا یکســری زیان هــا را بــا خــود بــه 
همــراه می آورند امــا در مجموع باید منافع آن به 

مضرات اش بچربد.
وی با اشاره به تبعات افزایش استانداردهای 
خــودرو در ایــران، افــزود: اگر خواســتار باال بردن 
اســتانداردهای آالیندگــی هســتیم بایــد ســوخت 
بــا کیفیــت باالتــری بــه مــردم عرضــه کنیــم. در 
ایــن شــرایط آلودگــی کــم می شــود اما بــه تبع آن 
قیمــت ســوخت نیــز صعــودی می شــود و همــه از 
پیامدهــای افزایــش نــرخ آگاه هســتیم از ایــن رو 

سیاست گذاری ها را باید بهینه کنیم.

کاکایــی بــا بیان اینکــه تصمیم گیرنــدگان در 
وزارت صمــت کار را بلنــد نیســتند، افزود: وزارت 
صمت تحت تاثیر افکار عمومی است از این رو در 
یک سال اخیر در این وزارتخانه شاهد تصمیمات 

ضد و نقیض بسیاری هستیم.
مهندســی  دانشــکده  علمــی  هیــات  عضــو 
خودرو دانشــگاه علم و صنعت ایران با اشــاره به 
اشــکال اصلــی صنعــت خــودرو در کشــور، گفت: 
مســئوالن بــه جــای اینکــه بــرای رفــع مشــکالت 
صنعــت و تولید متمرکز شــوند تــالش دارند بازار 
را کنتــرل کننــد. ۴ ســال گذشــته بــا همیــن نــگاه 
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان 
داخلــی زیــان وارد شــد؛ همچنیــن بیــش از ۲۰۰ 
هــزار میلیــارد تومان رانت در مــردم توزیع کردند 
و در نهایــت نــه بــازار تحــت کنتــرل قــرار گرفت و 
نــه توانســتند کیفیــت خودروهــا را ارتقــا بدهند. 
خودروســازان در ظاهــر خــودرو  ۱۵۰ میلیونــی 
به دست مردم می رساند اما در بازار مصرف کننده 

۳۰۰ میلیون آن را خریداری می کند.
وی بــا طــرح این پرســش که با چــه منطقی 
دنبــال  بایــد  وزارتخانــه  را  خــودرو  قرعه کشــی 
کنــد، گفــت: صحبت هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 

خودروســازی در کشــور  را می خواهند خصوصی 
کننــد پــس اگــر بــه دنبــال ایــن مهم هســتیم چرا 
ســامانه  راه انــدازی  از  ســخن  دیگــر  ســوی  از 
متمرکــز فروش به میــان می آید؟ با این بهانه که 
می خواهنــد بــر همه اطالعات دسترســی داشــته 
باشــند این در حالیســت که در واقع این ســامانه 
می خواهد دولت فروشنده خودرو باشد و بخش 

خصوصی را به محاق ببرد.
کاکایــی بــا بیان اینکــه در نظام کمونیســتی 
دولت هــا بــازار را کنتــرل می کننــد، افــزود: ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه در ابتــدا داللــی در نظام 
بــرود امــا در گام نخســت،  کمونیســتی از بیــن 
رانــت خــواری را ایجــاد و بــه صنعــت آســیب وارد 
می کنــد و در نهایــت بــازار را مختــل خواهــد کرد. 
آیا با قرعه کشی دالل بازی ها حذف شدند؟ وقتی 
اختــالف قیمــت در کارخانــه و بــازار بیــش از ۵۰ 

میلیون تومان است نمی توان مانع داللی شد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تمرکــز بــر صنعــت، 
بــازار  بــه  را  مکانیــزم  بایــد  کــرد:  نشــان  خاطــر 
بســپاریم اینگونــه قیمت هــا به تعادل می رســد و 
تــا زمانی کــه تولیــد کــم اســت نمی توان بــا قیمت 
گــذاری دســتوری بازار را مهــار کرد. باید بازار آزاد 

شود اما از سوی دیگر باید بر روی تولید متمرکز 
شــویم و تولیــد را افزایش بدهیــم اما باید بر این 
نکتــه تاکیــد کنم که تولید نیز با دســتور افزایش 

پیدا نمی کند.
مهندســی  دانشــکده  علمــی  هیــات  عضــو 
خــودرو دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا بیــان 
اینکــه افزایــش تولید مســتلزم قدم برداشــتن در 
راســتای اقتصــادی مقاومتــی اســت، بیــان کــرد: 
دولت باید در این صنعت سرمایه گذاری و موانع 
تولیــد را رفــع کنــد. دولت ها را نمی تــوان به تمام 
معنــا از اقتصــاد و صنعــت حــذف کرد متاســفانه 
در  امــا  دارنــد  را  اختیــارات   ایــران  در  دولت هــا 
قبــال آن پاســخگو نیســتند. آمریــکا چــرا بــا چین 
دعــوا دارد؟ چــرا کــه منافع صنعت خــود را دنبال 

می کند.
بــه گفتــه کاکایــی؛ سیاســت گذاری نیازمنــد 
یــک تیــم منســجم اســت و ایــن مهــم از ســوی 
وزارت صمــت کــه اطمینانــی از فردای خــود ندارد 
میســر نیســت؛ متاســفانه این وزارتخانه ضعیف 
عمــل می کنــد و بــا طوفــان بــه این ســو و آن ســو 
مــی رود. در ســال ۹۷ انحــراف بــازار و تولیــد کــم 
بــود، می توانســتیم در این زمــان بر تولید متمرکز 

شویم اما اقدامی نکردیم و هم اکنون این فاصله 
معنادار شده است.

وی بــا بیــان اینکــه برخــی موانــع تولیــد از 
دولــت  مســئوالن  و  مجلــس  نماینــدگان  ســوی 
بــه خودروســازان تحمیــل می شــود، افــزود: مثــال 
صنعت به شدت با کمبود برق و گاز مواجه شده  
اســت. در دنیا مرســوم اســت که اجازه می دهند 
صنعــت بــه کار خود ادامه بدهــد و در ازای آن از 

آنها مالیات دریافت می کنند.
مهندســی  دانشــکده  علمــی  هیــات  عضــو 
میــزان  ایــران  خــودرو دانشــگاه علــم و صنعــت 
کاهــش تولیــد ملــی در یک ســال اخیــر  را حدود 
یــک درصــد کاهشــی دانســت و افــزود: در حــال 
حاضــر چهــار دهــم اقتصــاد مطلــوب را به دســت 
آوردیم و این مسئله باعث شده است که قیمت 
پرایــد بــه ۲۰۰ میلیــون برســد و بــاال رفتــن قیمت 

خودرو به اقتصاد کالن باز می گردد.
بــه گفتــه کاکایی؛ زمانی خودروســازی چهار 
درصــد تولیــد ناخالص ملی را تامین می کرد و اگر 
اجازه رشد این صنعت را می دادیم خودرو یکی از 
کاالهای ارزان بود و اقتصاد تا این میزان ســقوط 

نمی کرد.

زیان 1۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در چهار سال اخیر

ایران آماده کمک ترانزیتی به اوکراین

 رئیس جمهوری: تصمیمات خلق الساعه به ضرر حمایت
از تولید و صنعت است
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برای توسعه زیرساخت 
اینترنت ثابت به حمایت 

دولت نیاز داریم
مدیرعاملشرکتملیمخابراتایرانخاطرنشانکرد
کــهتوســعهاینترنــتثابــتدرکشــور،نیازبــهحمایت
دولــتدارد،تنهــادرایــنصــورتاســتکــهمیتوانیم

آهنگتوسعهراسرعتببخشیم.
به گزارش ایرنا، استفاده از بستر اینترنت در چند 
سال اخیر و خصوصاً با شیوع کرونا شدت یافته است. 
این مســاله باعث شــده اســت که ضریب نفوذ اینترنت 
در کشــور بــه بیــش از ۱۲۷ درصــد برســد. بــا توجــه بــه 
عقب ماندگی که در حوزه اینترنت ثابت وجود دارد، بار 
ترافیکی از روی شــبکه ثابت به ســمت سیار روانه شده 
و کیفیت این شبکه را نیز با چالش مواجه کرده است.
توسعه شبکه ثابت کشور با مشقت زیادی همراه 
اســت و هزینــه زیــادی نیاز دارد، شــاید بــه همین دلیل 
است که توسعه این زیرساخت در کشور با کُندی پیش 

می رود.
یکــی از آمارهــای مهمــی که باعث می شــود، کُندی 
شــبکه ثابت بســیار به چشــم بیاید، این اســت که تنها 
۳۲ درصــد از روســتاهای کشــور دارای اینترنــت ثابــت 
هستند و ۷۰ درصد روستاها که چیزی حدود ۳۵ هزار 
روســتا از طریق اینترنت ســیار به شــبکه ارتباطی کشور 

متصل هستند.
در  مخابــرات  شــرکت  مدیرعامــل  امســال،  اوایــل 
مراســم افتتــاح ۲۸۰۰ پــروژه مخابراتی بــه ارزش ۳۴۰۰ 
میلیــارد تومــان، اعــام کــرد: میــزان ســرمایه گذاری در 

حوزه مخابرات باید ۱۰ برابر این عدد باشد.
مجیــد ســلطانی دیــروز در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
توســعه نامناســب اینترنــت ثابــت گفــت: در ســال های 
گذشــته تقریبــاً همــگام بــا پیشــرفت فنــاوری در دنیــا، 
توســعه اینترنــت در کشــور را آغــاز کردیــم. برنامه هــای 
مربوط به توسعه اینترنت در دستور کار سیاستمداران، 
دولتمــردان، شــرکت های ارتباطی و مخابراتی و شــرکت 
مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی قرار 

گرفته است.

۱۷۰هزارکیلومترفیبرنوریدرایران
او تصریــح کــرد: اکنــون حــدود ۱۷۰ هــزار کیلومتــر 
فیبرنوری توســط شــرکت مخابرات ایران در بین شهرها 
و شهرســتان ها اجــرا شــده و در حــال کار اســت. اینکــه 
آیــا در حقیقــت میــزان فیبرنــوری یــا تجهیــزات الیه های 
شبکه که باید به خانوارها خدمات و سرویس پرسرعت 
ارائــه مــی داد، کافــی بوده یا نــه؟ باید بگویــم خیر کافی 

نبوده است.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات افــزود: ما در کشــور 
پهنــاوری زندگــی می کنیــم که شــهرها و روســتاهای آن 
پراکنــده اســت، همین مســئله هزینه توســعه اینترنت 
ثابــت را افزایــش می دهد. حتی در کشــورهای توســعه 
یافتــه اروپایــی کــه وسعتشــان از ایران کمتر اســت نیز 
انگیــزه زیــادی بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه اینترنــت 
ثابــت وجــود نــدارد، چــرا کــه فنــاوری ایــن حوزه بســیار 

گران قیمت است.

بهپشتیبانیحاکمیتنیازداریم
ســلطانی دربــاره نحــوه مواجــه بــه این مشــکل در 
دیگــر کشــورها گفــت: بــرای حــل ایــن مشــکل در بقیــه 
کشــورها حاکمیت هــا و دولت هــا بــا تخصیــص اعتبــار و 
کاهش مالیات به شــرکت های اصلی خود کمک کردند. 
در تمــام کشــورهای دنیــا، معمــوالً ۴۰ درصــد از هزینــه 
زیرســاخت فیبرنــوری در بخش ارتباطــات ثابت برعهده 

دولت است.
ســلطانی خاطرنشــان کرد: ارائه سرویس به مردم 
و توسعه زیرساخت ها در حوزه ارتباطات ثابت و همراه 
بایــد به شــکل تــوأم صــورت می گرفــت. نمی توانیم مثاً 
بخــش ســیار را کنار بگذاریــم و ثابت را پیش ببریم. در 
کشــور مــا پراکندگــی جغرافیایی زیاد اســت و روســتاها 
فاصلــه زیــادی با یکدیگر دارند، برخی نقاط کوهســتانی 
و صعب العبــور هســتند و شــرایط خــاص اقلیمی دارند، 
ایــن  بــه  فیبرنــوری  ایــن دســت، کشــیدن  از  مســائلی 
مناطق را طوالنی می کند. از آنجایی که مردم روســتاها 
بــه اینترنــت نیــاز دارنــد، در بخشــی از روســتاها صرفــاً 

اینترنت سیار توسعه پیدا کرده است.
او بــا بیــان این کــه اکنون از حدود ۵۰ هزار روســتا 
در کشــور، تقریبــاً ۷ هــزار روســتا یا بــه اینترنت متصل 
نیستند، یا کیفیت مناسب را ندارند، افزود: دولت برای 
اتصــال روســتاها به اینترنت بــه اپراتورها کمک کرد، ما 
این کمک در واقع چشم پوشی از حق السهمی است که 
اپراتورها به دولت پرداخت می کنند. حمایتی که صورت 
گرفت کافی نبود و سرعت را به آن شکل باال نبرد، اما 
در نتیجــه مشــارکت دولــت نزدیــک ۴۰ هــزار روســتا به 
اینترنت متصل شدند و توانستند از خدمات ارتباطی با 

استانداردهای مختلف استفاده کنند.

خبـــــــــــــــــر

وزیرخارجهکشورماندربدوورودبهدمشق
مورداستقبالهمتایسوریخودقرارگرفت.
به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان 
پــس از ورود به ســوریه تاکید کرد: ســفر اخیر 
رئیس جمهــوری  بشــار اســد بــه ایــران نقطــه 
عطفی در روابط دو کشور بود و ما وارد مرحله 

جدیدی در همه زمینه ها شده ایم.
وزیــر خارجــه کشــورمان همچنیــن گفت: 
ایــران تجــاوز صبــح روز گذشــته صهیونیســتی 
بــه جنــوب طرطــوس را محکوم می کنــد. رژیم 
دارد  ســعی  خــود  تجــاوزات  بــا  صهیونیســتی 
دمشق را شهری ناامن نشان دهد تا در مسیر 

بازگشت آوارگان سوری مانع تراشی کند.
رســمی  خبرگــزاری  گــزارش  اســاس  بــر 
سوریه)ســانا(، فیصل مقداد، وزیر امور خارجه 
ســوریه پس از اســتقبال از همتای ایرانی خود 

در فــرودگاه بین المللی دمشــق بــه خبرنگاران 
گفــت: ایــن ســفر حائز اهمیت بســیاری اســت 
و در پــی تحــوالت داخلــی، منطقــه ای و بیــن 

المللی فراوان انجام شد.
او گفت: در کنار ایران در پیگیری پرونده 
هســته ای می ایســتیم و از موضع ایران در این 

زمینه حمایت می کنیم.
خارجــه  وزیــر  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
فــرودگاه  وارد  پیــش  دقایقــی  کشــورمان 

بین المللی دمشق شد.
از  پیــش  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
عزیمــت به دمشــق در گفت وگویــی اظهار کرد: 
در ادامــه ســفری کــه ۴ روز پیــش بــه ترکیــه 
داشــتم ضــروری اســت کــه بــا مقامات ســوریه 

هم مشورت هایی را داشته باشیم.
در  تحوالتــی  افــزود:  امیرعبداللهیــان 

منطقــه در حــال وقــوع اســت کــه بایــد تــاش 
کنیــم جمهــوری اســامی ایــران همــواره نقــش 
ســازنده ای را در منطقــه ایفا کنــد و مانع وقوع 

بحران جدید در منطقه شویم.
او خاطرنشــان کــرد: بخشــی از ســفر مــن بــه 
ســوریه با این هدف انجام می شود که بتوانیم 
در مســیر اســتقرار صلــح و امنیــت در منطقــه 
میــان ســوریه و ترکیــه بعنــوان دو کشــوری که 
جمهوری اســامی ایــران روابط مهمی با هر دو 

طرف دارد قدم برداریم.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بیــان کــرد: 
بخــش دیگــر ســفر من هــم پیگیری مناســبات 
دوجانبــه و رایزنــی بــا بشــار اســد و وزیــر امــور 
خارجــه و مقامــات عالیرتبه ســوریه درخصوص 
مســائل مختلفــی کــه در ســطح منطقــه ای و 

بین المللی وجود دارد، است.

بریتیشپترولیومازرشد۳.۱درصدیتولیدگاز
طبیعــیایــراندرســال۲۰۲۱خبردادوایرانرا
چهارمیــنتولیدکننــدهوچهارمیــنمصرفکننده
بزرگگازطبیعیدرجهانطیاینسالمعرفی

کرد.
به گزارش ایرنا، شــرکت انگلیســی بریتیش 
پترولیوم در بخشی از گزارش جدید خود موسوم 
به گزارش مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲ از رشد 
۳.۲ درصــدی مصــرف گاز طبیعــی در ایــران طــی 
سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن خبر داده و 
کل مصرف گاز طبیعی در ایران طی ســال ۲۰۲۱ 
را ۲۴۱.۱ میلیــارد مترمکعــب اعــام کــرده اســت. 
بنابرایــن رشــد مصــرف گاز طبیعــی در ایــران طی 
این ســال از رشــد تولید بیشتر بوده است. ایران 
در ســال پیــش از آن ۲۳۴.۳ میلیــارد مترمکعــب 
گاز مصــرف کــرده بــود. متوســط رشــد ۱۰ ســاله 
مصــرف گاز طبیعی در ایران بین ســال های ۲۰۱۱ 

تا ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۶ درصد در سال بوده است.
در سطح جهان ۴۰۳۷.۵ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی طی ســال ۲۰۲۱ مصرف شــده که این 
رقم با رشــد ۵.۳ درصدی نســبت به سال قبل از 
آن مواجــه شــده اســت. ایرانی هــا ۶ درصد از کل 
گاز مصرفی جهان در این سال را مصرف کرده اند 
و چهارمیــن مصرف کننده بزرگ گاز جهان در این 

سال شناخته شده اند.
چیــن  و  روســیه  آمریــکا،  کشــور   ۳ تنهــا 
مصــرف گاز بیشــتری نســبت بــه ایــران در ســال 
۲۰۲۱ داشــته اند که وسعت و جمعیت هر یک از 
این کشــورها چنــد برابر ایران اســت. مصرف گاز 
طبیعی در ایران حدوداً معادل نصف کل مصرف 
گاز طبیعی در قاره اروپا بوده است )۴۲ درصد(. 
کشــورهای اروپایی در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۷۱.۱ 

میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
آمریــکا ۸۲۶.۷ میلیــارد مترمکعــب گاز در 
ســال ۲۰۲۱ مصرف کرده که معادل ۲۰.۵ درصد 
کشــور  ایــن  اســت.  جهــان  مصرفــی  گاز  کل  از 
بزرگتریــن مصرف کننــده گاز جهان طی این ســال 

بوده است و روسیه با سهم ۱۱.۸ درصدی از کل 
گاز مصرفــی جهــان و چیــن با ســهم ۹.۴ درصدی 
بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم و ســوم از ایــن نظــر 

قرار داشته اند.
همجنیــن ایــن گزارش از رشــد ۴.۸ درصدی 
تولیــد گاز طبیعــی جهــان طــی ســال ۲۰۲۱ خبــر 
داده اســت. کل تولید گاز طبیعی جهان در ســال 
۲۰۲۰ بالــغ بــر ۳۸۶۱.۵ میلیــارد مترمکعــب بوده 
کــه ایــن رقم در ســال ۲۰۲۱ بــه ۴۰۳۶.۹ میلیارد 

مترمکعب افزایش یافته است.

ایرانچهارمینتولیدکننده
بزرگگازجهان

ایران با تولید ۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب که 
معادل ۶.۴ درصد کل تولید گاز طبیعی جهان در 
سال ۲۰۲۱ است به عنوان چهارمین تولیدکننده 
بزرگ گاز جهان در این سال شناخته شده است.
آمریــکا بــا تولید ۹۳۴.۲ میلیــارد مترمکعب 
گاز و اختصاص ســهم ۲۳.۱ درصدی از کل تولید 
در  طبیعــی  گاز  تولیدکننــده  بزرگتریــن  جهانــی 
جهــان شــناخته شــده و روســیه بــا تولیــد ۷۰۱.۷ 
میلیارد مترمکعب و سهم ۱۷.۴ درصدی از تولید 
گاز جهــان در رتبــه دوم و چیــن بــا تولیــد ۲۰۹.۲ 
میلیــارد مترمکعــب و ســهم ۵.۲ درصــدی از کل 
تولید جهانی سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان 

در سال ۲۰۲۲ شناخته شده اند.

رشدتولیدگازطبیعیایران
بیشاز۲برابرمتوسطجهانی

باوجودتحریمها
 بــر اســاس ایــن گــزارش تولیــد گاز طبیعــی 
در ایــران از ســال ۲۰۱۱ همــواره رونــدی صعــودی 
را طــی کــرده و تحریم هــای آمریــکا کــه بــه بهانــه 
فعالیت هــای هســته ای علیــه ایــران وضــع شــده 
نتوانســته رشــد تولیــد گاز در ایــران را متوقــف یا 
معکوس کند. طی این ســال ها تولید گاز طبیعی 

در ایران به طور متوسط ساالنه ۵.۴ درصد رشد 
کــرده اســت کــه بیــش از دو برابــر رشــد متوســط 
جهانــی بــوده اســت. تولیــد گاز طبیعــی جهان در 
این دوره ۱۰ به طور متوســط ۲.۲ درصد در ســال 

رشد داشته است.
در ســال ۲۰۲۱ نیــز تولیــد گاز طبیعــی ایران 
نســبت بــه ســال قبــل از آن رشــد ۳.۱ درصــدی 
داشــته و از ۲۴۹.۵ میلیــارد مترمکعــب در ســال 
۲۰۲۰ بــه ۲۵۶.۷ میلیــارد مترمکعــب طــی ایــن 

سال افزایش یافته است.

ایران۱۷.۳میلیاردمترمکعب
گازطبیعیدرسال۲۰۲۱

صادرکرد
از  دیگــری  بخــش  در  پترولیــوم  بریتیــش 
طبیعــی  گاز  جهانــی  تجــارت  کل  خــود  گــزارش 
در جهــان از طریــق خــط لولــه طــی ســال ۲۰۲۱ را 
۷۰۴.۴ میلیــارد مترمکعــب اعام کرده اســت که 
فقــط ۲.۴ درصــد از ایــن رقــم ســهم ایــران بــوده 
اســت. ایــران بــا وجود این که ســهم ۶.۴ درصدی 
از کل تولیــد گاز طبیعــی در جهــان را داراســت 
بــه دلیــل باال بــودن مصرف داخلی تنها توانســته 
اســت، ســهم ۲.۴ درصــدی از بــازار جهانــی گاز را 

تصاحب کند.
ســال  در  ایــران  طبیعــی  گاز  صــادرات  کل 
۲۰۲۱ بالغ بر ۱۷.۳ میلیارد متر مکعب محاســبه 
شــده اســت که ۹.۱ میلیارد مترمکعب از این رقم 
به ترکیه و ۷.۷ میلیارد مترمکعب به عراق صادر 
شــده اســت. ۰.۵ میلیارد متر مکعب از صادرات 
گاز ایــران نیــز بــه مقصــد کشــورهای CIS بــوده 

است.

افزایش۱۶درصدیتولیدنفت
ایراندرسالگذشتهمیالدی

بر اســاس همین گــزارش، تولید نفت ایران 
در ســال گذشته میادی با وجود ادامه تحریم ها 

۵۴۰ هــزار بشــکه در روز افزایــش پیــدا کــرد و به 
۳ میلیــون و ۱۷۰ هــزار بشــکه در روز رســید کــه 
معــادل ۴.۱ درصــد از نفــت تولیــدی جهان اســت 
و ۱۶ درصــد نســبت بــه ســال قبــل از آن افزایش 

داشته است.
ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه در ســال 
۲۰۲۱ میــادی روزانــه ۷۷ میلیــون و ۸۳۰ هــزار 
بشــکه نفت در جهان تولید شــده که در مقایسه 
با ســال ۲۰۲۰، حدود ۱.۴ درصد افزایش داشــته 

است.
در ســال گذشــته میــادی همچنیــن مصرف 
نفــت ۵.۳ میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافت 
بــا ایــن حــال ۳.۷ میلیــون بشــکه در روز کمتر از 
ســطح ۲۰۱۹ باقی مانده و کمتر از میزان مصرف 

نفت پیش از شیوع کرونا است.
براســاس ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه پایــان 
بیشــترین  جهــان،  در  سراســری  قرنطینه هــای 
میزان مصرف نفت مربوط به بنزین )۱.۸ میلیون 
بشــکه در روز( و گازوئیل )۱.۳ میلیون بشــکه در 

روز( بوده است.
کشــورهای آمریــکا )۱.۵ میلیــون بشــکه در 
روز(، چین )۱.۳ میلیون بشکه در روز( و اتحادیه 
اروپــا )۵۷۰ هــزار بشــکه در روز( نیــز باالتریــن 
میــزان افزایــش مصرف نفت را در ســال گذشــته 

میادی به خود اختصاص داده اند.
بیشــترین میزان این افزایش مصرف توسط 
اوپــک پــاس تولیــد شــده اســت. در بیــن همــه 
کشــورها، لیبی )۸۴۰ هزار بشــکه در روز(، ایران 
)۵۴۰ هــزار بشــکه در روز( و کانــادا )۳۰۰ هــزار 
بشــکه در روز( بیشــترین افزایــش را داشــته اند. 
روز(،  در  بشــکه  هــزار   ۲۰۰( نیجریــه  همچنیــن 
انگلســتان )۱۷۰ هــزار بشــکه در روز( و آنگــوال 
)۱۵۰ هــزار بشــکه در روز( بیشــترین کاهــش را 

گزارش کردند.

رتبهدومایراندرمیزانافزایش
افزایشتولیدنفت

بنابراین ایران دومین کشور جهان است که 
بیشــترین افزایش تولید نفت را در سال گذشته 

میادی به خود اختصاص داده است.
ایران در حالی در سال ۲۰۲۱ میادی روزانه 
۳ میلیــون و ۱۷۰ هــزار بشــکه در روز نفت تولید 
کرده که در سال ۲۰۲۰ میادی تولید نفت ایران 
۲ میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه در روز بوده است.
بر این اســاس تولید نفت ایران ۱۶.۱ درصد 
افزایش را در سال ۲۰۲۱ میادی به ثبت رسانده 
ایــران  از نفــت تولیــدی جهــان در  و ۴.۱ درصــد 

محقق شده است.
افزایــش ۱۶ درصــدی تولیــد نفــت ایــران در 
حالــی محقق شــده که کشــورهای عضو اوپک در 
ســال گذشــته میــادی در مجمــوع ۲.۶ درصــد به 
تولیــد خــود اضافــه کرده انــد و از ۲۷ میلیــون  و 
۵۱۷ هــزار بشــکه در روز تولیــد خــود را بــه ۲۸ 
میلیــون و ۲۲۳ هــزار بشــکه در روز رســانده اند 
و در مجمــوع ۳۶.۳ درصــد از تولیــد نفــت جهــان 

توسط اعضای اوپک انجام شده است.
ایــن آمــار در حالی منتشــر شــده که پیش 
از ایــن نیــز مقامــات ایرانــی از افزایــش تولیــد و 
صادرات نفت ایران در ســال گذشــته خبر داده 

بودند.
ســال گذشــته و هم زمان با روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم، بدون آنکه تغییری در شــرایط 
تحریم هــا علیــه صنعــت نفــت ایــران بــه وجــود 
آیــد، تولیــد و البته صادرات نفت ایران افزایش 

پیدا کرد.
رییســی،  ابراهیــم  ســید  آیــت هللا   
رئیس جمهوری ایران سال گذشته از افزایش ۴۰ 

درصدی صادرات نفت ایران خبر داده بود.
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ســیزدهم نیز  
اعام کرد که وزارت نفت حدود ۱۰ درصد بیشتر 
از تعهــدی کــه در تبصــره یک و تبصــره ۱۴ بودجه 
ســال ۱۴۰۰ داشــته، ایفای تعهد کرده و از همین 
رو دولــت کســری بودجــه ای از محــل درآمدهــای 

نفتی نداشته است.

وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیازحــلمشــکل
تــا آزاد احتســابمالیــاتمضاعــفدرمناطــق
پایــانتیــرخبــردادونبودمدیریتواحدوعدم
آزاد منطقــه مشــکالت ریشــه را هماهنگیهــا

ارونددانست.
بــه گزارش فرینا، سیداحســان خاندوزی در 
جریــان ســفر یــک روزه بــه اروند و در نشســت با 
جمعــی از فعــاالن اقتصــادی آبــادان و خرمشــهر، 
افــزود: بــرای حــل مشــکل مالیاتــی مناطــق آزاد 
پیــش نویــس الیحــه ای را آمــاده کردیــم کــه در 
کمیســیون اقتصــادی دولــت تصویــب شــده و در 
هیات وزیران پیگیری الزم انجام شــده اســت که 

امیدواریم تا پایان تیرماه اجرایی شود.
او  افــزود: ســازمان مالیاتــی حــق نــدارد بــه اســم 
مالیــات بــر صفــر از احدی بیشــتر طلب کند و اگر 

مــوردی بــود از طریق وزارت پیگیــری می کنیم. در 
مورد دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد 
به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد 
و در قانون حکمی مغایر آن نیســت و اگر هســت 
بــه مــا معرفــی کنیــد تا بررســی کنیــم و تنها حکم 

فعلی موجود همان قانون دی ماه است.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره به 
رها شــدگی در عرصه مدیریتی اقتصاد کشــور در 
ســال های اخیــر ادامه داد: نبــود مدیریت واحد و 
عــدم هماهنگی هــا در نقطه پایانی عملیات نمود 
پیــدا می کنــد و آن چیزی که مشــکل اصلی امروز 
ماســت مســاله ناهماهنگی دســتگاه های کشــور 

است.
خانــدوزی با اشــاره بــه ظرفیت هــای منطقه 
آزاد ارونــد و مشــکات فعلی ایــن منطقه، گفت: 

اگــر دولــت قبــل در تعیین محدوده ایــن منطقه، 
ضوابــط و شــرایط ایــن منطقه را با دقــت و تدبیر 
بیشــتری انجــام مــی داد، امــروز بــا این مشــکات 
حــل  بــرای  راهــکار  ارائــه  در  و  نبودیــم  مواجــه 

معضات بهتر عمل می کردیم.
او با اشاره به اینکه در تمام دنیا این گمرک 
اســت کــه مدیریــت واحــد مــرزی را برعهــده دارد 
ولــی اگــر در نظــام تصمیــم گیــری یک نهــاد دیگر 
ایــن توانمنــدی را داشــته باشــد اشــکالی نــدارد؛ 
تصریح کرد: اگر نهادی بتواند مدیریت کند حتماً 
نفــع مــردم ارجحیــت دارد ومــا از مدیریــت واحــد 
استقبال می کنیم؛ نارضایتی مردم به حق است 
و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می کنم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش، 
خاطر نشان کرد: در حوزه آسیب شناسی تجارت 

کشــور مســیری غیــر از مدیریــت یکپارچــه مرزی 
برای ما متصور نیست.

او همچنین گفت: در حوزه شرکت های ذیل 
وزارت اقتصــاد، بانــک دولتــی، مالیــات و گمــرک 

کاماً پیشــگام تفویض اختیار هســتم و خواستار 
این هســتیم احدی از استان ها به تهران مراجعه 
نکننــد و بیش از ۹۰ درصــد تصمیم گیری ها را در 

خود استان ها انجام می دهیم.

مدیرعاملشرکتآبوفاضالبکشوراعالمکردکه
باوجودافزایششدیدگرمایهواباتمهیداتاتخاذ
شــده،امســالقطعیشــبکهآبدرهیچنقطهایاز

ایراننخواهیمداشت.
بــه گــزارش ایرنــا، اتابــک جعفری دیــروز در آیین 
تکریــم و معارفــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اصفهــان افزود: چنانچه قطعــی آب احتمالی و موقت 
در برخــی نقــاط رخ دهد به دلیل حوادث و مشــکات 

شبکه آب است و در زمان کوتاهی رفع خواهد شد
او اضافــه کــرد: تمــام پروژه هــای آبــی کشــور کــه 
پیش تــر متوقــف شــده بــود اکنــون در حــال پیگیری و 
اجراســت و بــا همــت جهادی تا پایان دولت ســیزدهم 

به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب کشور با اشاره 
به اینکه در سال های اخیر آبرسانی با تانکر در مناطق 
مختلــف از جملــه هفت هزار روســتا انجام می گرفته 
اســت تصریح کــرد: با برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
و بــا اجــرای طــرح جهــاد آبرســانی، پــروژه تامیــن آب 

آشــامیدنی پایــدار و دائــم بــه ۷ هزار روســتا و مناطق 
محروم با مشــارکت ســپاه پاســداران و ۳ هزار روســتا 
با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و در 

مجموع بالغ بر ۱۰ درصد پیشرفت دارد.
جعفری خاطرنشــان کرد: امســال در مقایســه با 
سال قبل ۲۶ درصد کاهش بارندگی در کشور گزارش 
شــد و نشــان می دهد که بحران خشکســالی در ایران 
تنها مختص یک سال نیست و ادامه دار خواهد بود.
او اظهار کرد: برای گذر از این شرایط سخت باید 
برنامه های جامع و مدون داشته باشیم، چراکه در ۷، 

۸ سال اخیر برخی پروژه ها تعطیل شده بود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان در 
ایــن مراســم گفــت: بازســازی شــبکه فاضــاب در این 
اســتان که به دلیل قدمت باال فرســوده شده از جمله 
اولویت هــا به شــمار می رود و بــرای آن وام خوبی نیز 

اخذ شده است.
عداالنــه  توزیــع  داد:  ادامــه  اکبریــان  حســین 
خدمات بخصوص در مناطق محروم بطور جدی پیش 

می رود و جهاد آبرســانی به روستاها جزو برنامه های 
اساسی خواهد بود.

او اضافــه کــرد: ایــن اســتان همــواره در مباحــث 
فنی، بهره برداری و سرمایه انسانی جایگاه خاصی در 
کشور داشته و پیشرو بوده است و در موضوع پساب 
نیــز بایــد بیش از قبل از این داشــته بــا ارزش به نحو 

مطلوب استفاده شود.

امیرعبداللهیان:درارتباطباسوریهواردمرحلهامسالقطعیآبنخواهیمداشت
جدیدیشدهایم

حذفاخذمالیاتمضاعفدرمناطقآزاد

مصرفگازایرانبهاندازهنصفقارهاروپا
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تسهیل آغاز زندگی با وام 
ازدواج بانک آینده

 
بانــک آینــده در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی 
و بانکــداری اســامی تــا بــه  امــروز بــا تأمیــن اعتبــاری 
بالــغ بــر 20 هــزار میلیــارد ریــال، توفیــق پرداخــت وام 
از  نفــر  هــزار   51 از  بیــش  بــه  ازدواج  قرض الحســنه 

جوانان کشور را داشته 
است.

ســال گذشــته نیــز 
مشــترک  زندگــی  نهــال 
زوج  هــزار   11 از  بیــش 
تســهیالت  بــا  جــوان 
ازدواج  قرض الحســنه 
بانک آینده شکوفه زد.

هم چنیــن در ســه 
ماهه نخست امسال، نزدیک به 2000 متقاضی با هدف 
تســهیل شــرایط ازدواج زوج های جوان از این تسهیالت 
بهره منــد شــدند و 2300 نفــر نیــز در مرحلــه تشــکیل 
پرونده هســتند، که بر اســاس ضوابط تعیین شــده، وام 

خود را دریافت خواهند کرد. 

بیمه آسیا، ستاد رسیدگی 
به حوادث زلزله در استان 

هرمزگان را تشکیل داد
اســتان هرمــزگان جهــت  آســیا در  بیمــه  کارشناســان 
 کمک رســانی و ارزیابی خســارت ها به مناطق زلزله زده

اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی 
بیمه آســیا، در پی وقوع 
زلزله در استان هرمزگان 
خســارت های  بــروز  و 
ایــن  در  مالــی  و  جانــی 
مناطــق، مدیرعامل بیمه 
ای  ابالغیــه  در  آســیا 
ضمــن عرض تســلیت به 

بازماندگان کشــته شــدگان  حادثه زلزله و ابراز همدردی 
بــا آســیب دیــدگان ایــن حادثه دســتور داد، ســتادی برای 
کمک رسانی، ارزیابی و پرداخت خسارت ها تشکیل شده 
و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن، نســبت به انجــام وظایف 
محولــه، اقــدام گــردد و گــزارش آن ارائــه شــود.  بنابرایــن 
گزارش، کلیه بیمه گذاران بیمه آسیا در مناطق زلزله زده 
استان هرمزگان که دارای پوشش بیمه نامه آتش سوزی 
و منازل مســکونی هســتند، در صورت بروز خسارت، می 
تواننــد جهــت بررســی، ارزیابی و دریافت خســارت ها، به 
شــعبه بیمه آســیا در بندر عباس و یا نمایندگی های این 

شرکت در مناطق زلزله زده مراجعه کنند.

مرکز تماس دیجیتال 
اولویت بانک ایران زمین

به منظور ایجاد ارتباط دوسویه بین مشتریان و کارکنان 
بــا حــوزه مدیریــت بانــک ایران زمیــن، مدیر امــور روابط 

عمومی این بانک از مرکز تماس بانک دیدن کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی؛ در ایــن دیدار که بــا حضور 

حســین  محمــد  ســید 
اســتاد مدیر امور روابط 
ایــران  بانــک  عمومــی 
زمیــن و علیرضــا کریمی 
شــرکت  مدیرعامــل 
انفورماتیــک  پدیســار 
خدمــات  ارائــه  مجــری 
مرکــز تماس بانک ایران 
عالئــی  رزیتــا  زمیــن، 

مســئول ارتبــاط بــا مشــتریان بانک ایران زمیــن و مجید 
بهرامی مســئول مرکز تماس برگزار شــد، ضمن بررســی 
عملکرد این مرکز در 3 ماهه اول ســال، از واحد ارتباط 

با مشتریان دیدار کردند.
در این دیدار مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین 
مرکــز تمــاس بانــک را واحدی با قابلیت زیاد و موقعیتی 
حســاس بیــان کــرد و گفت: نحــوه برخورد کارشناســان 
بــا مشــتریان از اهمیــت باالیی برخوردار اســت زیرا این 
مرکز صدای بانک اســت و رفتار ما با مشــتریان باید به 

نحوی باشد که درخور شأن مشتریان باشد.

عملکرد مثبت بانک 
کارآفرین در سال 1401

عملکــرد تجمیعــی ســه مــاه نخســت ســال1۴01 بانــک 
کارآفرین مثبت شد.

بــه گــزارش روابــط 
عمومی بانک کارآفرین، 
اطالعــات  بررســی های 
از  شــده  ثبــت  ارقــام  و 
عملکــرد بانک کارآفرین 
نشان می دهد که  بانک 
عملکــرد  در  کارآفریــن 
بــه  منتهــی  ماهــه  یــک 

ابتدای تیرماه از محل تسهیالت اعطایی، سپرده گذاری، 
اوراق، ســرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ ۶۷3 

میلیون تومان درآمد کسب کرده است.
همیــن آمــار تائیــد می کنــد کــه بانــک کارآفریــن از محــل 
هزینــه مالــی، ســود ســپرده ها و کارمزدهــا مبلــغ ۴۵۸ 
میلیارد تومان هزینه شناسایی کرده و در نتیجه در این 
مــاه تــراز مثبــت 12۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده اســت. 
همچنین وکار با سرمایه ثبت شده 3۹۵0 میلیارد تومان 
در عملکرد 3 ماهه ســال مالی منتهی به 2۹ اســفندماه 
1۴01 مبلــغ 1۹۸1 میلیــارد تومــان درآمــد داشــته اســت. 
بانــک کارآفریــن در زمــان یــاد شــده مبلــغ 1۴10 میلیــارد 
تومان هزینه شناســایی کرده و در عملکرد تجمیعی تراز 

مثبت ۵۷1 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

کوتاه از بانک و بیمه

بازدید مدیرعامل بانک 
مسکن پروژه آزادراه هفت 

تن قائم شهر – ساری
محمــود شــایان، مدیرعامــل بانک مســکن بــا حضور در 
محــل پــروژه احــداث آزادراه هفــت تــن قائــم شــهر - 
ساری از نزدیک در جریان امور ساخت این پروژه قرار 

گرفت.
بــه گــزارش پایگاه 
 - خبــری بانــک مســکن 
هیبنــا ، طــی این بازدید 
نماینــده  بابایــی  علــی 
میانــدورود،  و  ســاری 
نوبخــت  علــی  محمــد 
شهرســتان  فرمانــدار 
از  چنــد  تنــی  و  ســاری 
مســووالن این شهرســتان حضور داشــتند و چند و چون 

احداث این آزادراه و مزایای آن را تشریح کردند.
آزادراه هفــت تــن به وســعت ۴۴ کیلومتــر از قائم 
شــهر بــه میاندرود ســاری امتــداد دارد که بانک مســکن 
تامیــن مالــی ۵0 درصــد ایــن پــروژه را بــر عهــده گرفتــه 

است.
ایــن آزادراه در مرکــز اســتان مازنــدران قــرار دارد و 
با احداث آن حجم بار ترافیکی زیادی را در این اســتان 

کاهش می یابد.
مجلــس  اول  رییــس  نایــب  نیکــزاد  علــی  پیشــتر 
شــورای اســالمی در جلســه پیگیری مصوبات استانی از 
همکاری مدیرعامل مســکن برای تامین مالی این پروژه 

مهم در استان مازندران تقدیر و تشکر کرده است.

 رفع مشکالت بیش از
60 هزار نفر با تسهیالت 

بانک کارگشایی
بانک کارگشایی از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان 
خردادماه، بیش از 60 هزار فقره وام قرض الحسنه و 
تســهیات جعاله رفع احتیاجات ضروری به متقاضیان 

پرداخت کرده است.
ایــران،  ملــی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
و  جعالــه  تســهیالت 
رفــع  الحســنه  قــرض 
ضــروری  احتیاجــات 
بــا  کارگشــایی  بانــک 
بــدون  و  زمــان  حداقــل 
ضامــن راهــی اســت تــا 
بانــک در مواقع ضروری 
درمــان،  هزینــه  بــرای 
کمک هزینــه تحصیلی، 
تهیــه جهیزیــه، ودیعــه مســکن و… در کنــار مشــتریان 
خــود باشــد، در همیــن راســتا، ایــن بانــک طــی ســه ماه 
ابتــدای امســال در مجمــوع ۶0 هــزار و 1۹۶ فقــره وام 
قــرض الحســنه و تســهیالت جعالــه بالــغ بــر ۶ هــزار و 
333 میلیــارد ریــال در جهــت گره گشــایی از مشــکالت 
و رفــع نیازهــای فوری و احتیاجات ضــروری نیازمندان و 

متقاضیان اعطا کرده است.
بانــک کارگشــایی در این مدت نیــز تعداد 22 هزار 
و 223 فقــره تســهیالت قرض الحســنه بــه ارزش ۴1۴ 
میلیــارد و 1۵۸ میلیــون ریــال و تعــداد 3۷ هزار و ۹۷3 
فقره تسهیالت جعاله به ارزش پنج هزار و ۹1۹ میلیارد 

ریال پرداخت کرده است.

 فشار بیمه درمان
بر پرتفوی البرز

2۷ درصــد از ســبد پرتفــوی بیمــه البرز در بهار امســال 
به بیمه درمان اختصاص داشته و در مقابل ۷0 درصد 
پرداخــت  خســارت  از 
شــرکت  ایــن  شــده 
ســهم پرونده های بیمه 
نتیجــه  و  بــوده  درمــان 
اینکــه نســبت خســارت 
 ۳۳ از  البــرز  بیمــه 
درصــد در بهار 1۴00 به 
61 درصــد در بهار 1۴01 
رســیده است.ســنگینی فشــار بیمه درمان باعث شــده 
کــه بــه احتمــال زیاد هیــات مدیره بیمه البــرز در صدد 

ترمیم پرتفوی شرکت برآید.
بــه گــزارش الفباخبــر ، حــق بیمــه تولیدی شــرکت 
بیمــه البــرز در ســه مــاه نخســت امســال بــا رشــدی 1۵ 
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم 1۷ هزار 
و 1۸۴ میلیارد و ۴۸2 میلیون ریال رســیده و در مقابل 
خســارت پرداخــت شــده جهشــی 112 درصــدی داشــته 
اســت به گونه ای که این شــرکت در بهار امسال بالغ بر 
10 هــزار و ۵۴۹ میلیــارد و ۴۹2 میلیــون ریــال خســارت 

پرداخت کرده است.
در فصــل بهــار امســال از کل حــق بیمــه تولیــدی 
شــرکت یادشــده، 2۷ درصد به رشــته بیمه درمان، 23 
درصــد بــه شــخص ثالــث اجبــاری، 11 درصــد بــه رشــته 
آتش سوزی، ۸ درصد مسئولیت و ۴ درصد بیمه زندگی 
اندوختــه دار اختصــاص داشــته و ســهم رشــته های بیمه 
زندگــی غیراندوختــه دار ، بیمــه هواپیمــا و بیمــه حوادث 

سرنشین هر کدام 3 درصد بوده است.
بیمه البرز اعالم کرده که ۷0 درصد از کل خسارت 
پرداختــی اش بــه رشــته بیمــه درمان و ۹ درصــد به بیمه 
شخص ثالث و ۷ درصد به بیمه بدنه خودرو اختصاص 

داشته است.
بــر ایــن اســاس نســبت خســارت بیمــه درمــان در 
پرتفــوی فصــل بهــار 1۴01 بیمــه البرز 1۶0 درصــد برآورد 
شده و پس از آن رشته بدنه خودرو با نسبت خسارت 

۵۹ درصدی قرار دارد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ترجمه: علی صالحی

پــس از گســترش معنــادار بــازار رمزارزها در 
دنیا و درگیر شــدن ســرمایه های خرد و کان 
بــه ایــن بخش و پذیرش این واقعیت توســط 
نهادهــای بــزرگ پولی دنیا نظیر فــدرال رزرو 
و بانــک مرکــزی اتحادیه اروپا،  موضوع لزوم 
قانون گذاری در این حوزه نیز مطرح شد. در 
ایــن گزارش آخرین اظهارنظرها توســط افراد 
مطــرح حــوزه پولــی دنیــا نظیر رییــس فدرال 
رزرو،  و رییــس بانــک مرکــزی اتحادیــه اروپا 
آورده  رمزارزهــا  قانون گــذاری  خصــوص  در 

شده است.
ســاختار  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  برخــی 
کریپتوکارنســی و فلســفه ایــن بــازار هرگونــه 
دخالــت مســتقیم و غیرمســتقیم قانون گــذار 
و سیاســتگذار را نفــی می کنــد. در مقابــل نیز 
عده ای بر این باورند که این بازار نیز مثل هر 
بــازار مالــی دیگری نیازمند وضــع قوانین برای 
جلوگیــری از تضییــع حقــوق افــراد ضعیف تــر 
و ســرمایه های کوچک تــر اســت. بــا تمــام این 
تفاســیر هنوز هیچ قانون مشــخص و مدونی 

برای بازار رمزارزها وضع نشده است.

تمرکز فدرال رزرو بر 
قانونگذاری استیبل کوین ها

مــاه جــوالی ســال گذشــته، جــروم  در 
پــاول؛ رئیــس فــدرال رزرو در مــورد عالقــه 
ایــن نهــاد بــه قانون گــذاری اســتیبل کوین ها 
مرکــزی  بانــک  دیجیتــال  ارز  پتانســیل  و 
کوین هــا  اســتیبل  کــرد.  صحبــت   )CBDC(
)بــرای مثــال تتــر و کویــن USD( دســته ای از 
ارزهــای رمزپایــه هســتند کــه ارزش خــود را 
بــه یــک ارز فیات موجود، مانند دالر آمریکا، 
مرتبــط می کننــد. ایــن مورد بــه تثبیت ارزش 
آن هــا کمک می کنــد، بنابراین آن ها برخالف 
ماننــد  ثبــات   فاقــد  دیجیتالــی  دارایی هــای 
دیجیتــال  پرداخت هــای  بــرای  بیت کویــن 
ایــده آل،  حالــت  در  هســتند.  مناســب تر 
ایــن ســکه ها توســط ذخیــره ارزی کــه بــه آن 
گــره خورده انــد تعهــد می شــوند، امــا امــروزه 
مقــررات رســمی کمــی برای اجــرای آن وجود 
دارد. پــاول آن ها را با صندوق های بازار پول 
یا ســپرده های بانکی مقایســه کرد که دارای 
ایــاالت متحــده  در  قــوی  نظارتــی  چارچــوب 
قانــون  حاضــر  حــال  »در  گفــت:  او  اســت. 
مدونــی برای اســتیبل کوین ها وجود ندارد و 
اگــر قرار اســت آن ها بخش قابــل توجهی از 
جهــان پرداخت باشــند -که ما فکــر نمی کنیم 
امــا  باشــند،  شــده  رمزنــگاری  دارایی هــای 
ممکن اســت اســتیبل کوین ها باشــند - پس 
مــا بــه یــک چارچــوب نظارتــی مناســب نیــاز 
داریــم کــه صادقانــه بگویــم چیــزی در حــال 

حاضــر تحت این عنوان وجود ندارد.
اکنون پس از گذشــت قریب به یکســال 
حرف هــای  همــان  هنــوز  اظهارنظــر،  ایــن  از 

تکــرار  رزرو  فــدرال  رییــس  از طــرف  قدیمــی 
می شــود بــی آنکــه خبری از اقدامــات موثر در 

این زمینه باشد.

دیدگاه رئیس بانک مرکزی 
اروپا در رابطه با رمزارزها

کریســتین الگارد، رییــس بانــک مرکــزی 
اتحادیــه اروپــا در اظهارنظــر خــود در مــاه می 
گفــت: رمــز ارزهــا هیچ بنیــادی ندارنــد و باید 
به گونه ای تنظیم شوند که مردم را از قمار با 

پس انداز زندگی خود دور کند.
الگارد بــه تلویزیــون هلنــدی گفــت کــه 
"نگــران افــرادی اســت کــه درکی از ریســک ها 
ندارند، همه دارایی خود را از دســت خواهند 
داد و به شدت ناامید خواهند شد، به همین 
دلیــل اســت کــه من معتقدم کــه این موضوع 

باید تنظیم شود.”
بازارهــا، بــا رهبری ارزهــای بیت کوین و 
اتــر ۵0 درصــد نســبت بــه اوج ســال گذشــته 
کاهــش یافته انــد. در عیــن حــال، ایــن طبقــه 
از دارایــی بــا بررســی دقیق تــر از ســوی تنظیم 
کننده هــا مواجــه اســت کــه نگــران خطراتــی 
هســتند که ممکن اســت برای سیســتم مالی 

ایجاد کند.
الگارد گفت که نســبت به ارزش کریپتو 
بدبیــن اســت و آن را بــا یــورو دیجیتــال بانک 
مرکــزی اروپــا )پــروژه ای کــه ممکــن اســت در 
چهــار ســال آینــده بــه نتیجه برســد( مقایســه 
می کنــد. او گفت: "ارزیابی بســیار متواضعانه 
مــن ایــن اســت کــه هیــچ ارزشــی نــدارد، بــر 
اســاس هیــچ اســت، هیــچ دارایــی بنیادینــی 
وجــود نــدارد کــه بــه عنــوان لنگر ایمنــی عمل 
کنــد." الگارد گفــت که خودش هیچ رمز ارزی 
ندارد زیرا "من می خواهم آنچه را که موعظه 
می کنــم عمــل کنم." امــا همانطور کــه یکی از 
پســرانش برخــالف توصیــه او در رمــز ارز هــا 
ســرمایه گــذاری کــرد، گفــت : "او فــردی آزاد 

است.”

آیا رمزارزها واقعا نیازمند 
قانون گذاری هستند؟

در ابتدای ماه جاری میالدی، کریســتوفر 
جــی، والــر از اعضای فــدرال رزرو در خصوص 
قانون گــذاری بــرای بــازار رمــز ارزها ســخنرانی 
کوتاه و متفاوتی کرد که در ادامه خواهد آمد:
از فرصتی که برای شــرکت در این بحث 
جالب دادید متشکرم. خوشحالم که با چنین 
دانشــگاهی،  کارشناســان  از  خوبــی  ترکیــب 
صنعتی و رسمی در مورد موضوعی با اهمیت 
واقعــی بــرای آینــده سیســتم مالــی صحبــت 
می کنــم. هــدف مــن صحبــت در مــورد چرایی 
دارایی هــای  بــازار  قانون گــذاری  چگونگــی  و 

رمزنگاری شده نیست.
درعوض، می خواهم مشــاهداتی را ارائه 

دهــم کــه امیــدوارم بــه تمرکــز بحــث و ایجــاد 
ســوال در جــای صحیــح کمــک کنــد. مســئله 
اصلی در مقررات دارایی های رمزنگاری، نحوه 
محافظت از سرمایه گذاران رمزنگاری پیچیده 
نیســت. مســاله ایــن اســت کــه بقیــه افــراد 
چگونــه در مقابــل ایــن ریســک ها محافظــت 

شوند.
گذشــته  ســال  پنــج  معیــاری،  هــر  بــا 
رشــدی باورنکردنــی در بازارهــای دارایی هــای 
دیجیتال بوده است. هر جنبه ای از آن ها، از 
پروتکل ها و پلتفرم ها، تا ابزارها و واسطه ها، 
گســترش یافته است. آگاهی عمومی و توجه 
دولــت افزایــش یافتــه اســت. مهم تــر از همه، 
خود کریپتو از مجموعه ای محدود از ســکه ها 
به منظــور ارائــه روش هــای پرداخــت جایگزین 
ترتیبــات  یــا  غیرمتمرکــز  مالــی  تأمیــن  بــرای 
»DeFi« کــه بــه منظــور ارائــه جایگزین هایــی 
بــرای طیــف وســیعی از محصــوالت و خدمات 

مالی است، تکامل یافته است.
و  می افتــد  اتفــاق  ســرعت  بــه  نــوآوری 
بســیاری از افراد و گروه هایی که در این اتاق 
نمایندگی می شــوند، اســتفاده های جدیدی از 

این فناوری در امور مالی پیدا کرده اند.
از  بســیاری  عمــل،  یــا  قانــون  طبــق 
محصــوالت و فعالیت هــای مرتبط با رمزنگاری 
و  قانونــی  ســاختارهای  شــکاف های  بیــن  در 
نظارتی ســنتی، بیرون از به اصطالح »محیط 
محیــط،  آن  در  می گیرنــد.  قــرار  نظارتــی« 
پشــتیبآن های عادی و شــبکه های ایمنی مالی 
ســنتی لزومــاً یا به طــور قابل اعتمــادی اعمال 
نمی شوند. نوسانات باال یک قاعده است، نه 
اســتثنا. کالهبرداری و ســرقت به طور منظم، 
اغلــب در مقیــاس بــزرگ رخ مــی دهــد. تمــام 
گزینه هــا همیشــه روی میــز اســت و شــما بــا 

مسئولیت خود انتخاب می کنید.
ایــن   DeFi گــران  معاملــه  از  برخــی 
پویایی ها را به خوبی درک می کنند. حتی اگر 
ایــن اصــل را نپذیرنــد هم، این مهــم به عنوان 
وضعیــت طبیعــی یــک بــازار جدیــد، هیجــان 

انگیز و نسبتاً غیرقابل تنظیم وجود دارد.
دارد:  وجــود  نکتــه  یــک  میــان  ایــن  در 
Crypto و DeFi ممکــن اســت جدیــد باشــند، 
امــا مفهــوم ایــن نــوع از بازارهــای آزاد امــری 
از پروفســور دبــورا  بــه نقــل  جدیــد نیســت. 
اســپار "ایــن تکنولوژی هــا یــک حرکــت تنــد در 
امتــداد مرزهــای فنــاوری در لحظــه ای از زمان 
اســت و فرصت های جدیــدی را برای تجارت و 
میــل فوق العــاده در میان کارآفرینان مشــتاق 
ایجــاد می کنــد. در هــر کــدام از ایــن مــوارد، 
جهش تکنولوژیکی شــکاف سیاسی نیز ایجاد 
می کنــد. بــه عبــارت دیگر، نوآوری، شــرکت ها 
را قــادر می ســازد تــا در حوزه هــای جدیــدی از 
فعالیت، فارغ از قوانین یا مقرراتی که ممکن 
است آن ها را در قلمروی تثبیت شده تر مقید 

کند، بازی کنند.”
بــه  موضــوع می تــوان  ایــن  از مصادیــق 
 ،1۴00 دهــه  در  دور  راه  از  دریایــی  تجــارت 

گســترش حمل و نقــل ریلی در آمریکای قرن 
نوزدهــم و رشــد انفجــاری تأمیــن مالــی آن ها 
توســط بانک ها، انفجار ترانزیستوری در دهه 
۶0 و ۷0 و اینترنت در دهه ۹0 اشاره کرد. اما 
با ظهور فناوری جدید و فقدان قوانین روشن 
بــرای آن برخــی از ثروت هــای جدید به دســت 
آمد، در حالی که برخی دیگر از دست رفتند.

ایــن نــوع بازارها نکات جذابی نیز دارند. 
ســریع،  اغلــب  خــروج  و  ارزان  اغلــب  ورود 
رقابت شــدید و ناکارآمدی کشنده ویژگی های 
ایــن بازار هســتند. بنابراین بازســازی و بهبود 
به ســرعت اتفاق می افتد. ایده ها، شــیوه ها و 
فناوری هایی که در این تالطم زنده می مانند، 
و  قدیمی تــر  بازارهــای  می تواننــد  نهایــت  در 
بخشــند.  بهبــود  و  کــرده  متحــول  را  آرام تــر 
همانطــور که قبــالً در زمینه اســتیبل کوین ها 
گفتــم، ایــن ســرریزهای مثبــت می تواننــد )در 

شرایط مناسب( وضعیت همه را بهتر کنند.
از منظر بسیاری از فعاالن بازار -کسانی 
کــه در ایــن ســختی و رکــود زنــده می ماننــد و 
ضــروری  تنهــا  نــه  مقــررات  می کننــد-  رشــد 
نیســت، بلکه اثر معکوس نیز دارد. هزینه ها 
ورود  بــرای  موانعــی  می دهــد،  افزایــش  را 
ایجــاد می کنــد و نــوآوری را از بیــن می بــرد. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می رســد که 
بــه  کــه  می داننــد  تجربــه  بــا  ســرمایه گذاران 
چــه حــوزه ای وارد می شــوند، و اینکــه آن هــا 
درخواســت حمایــت نمی کننــد زیــرا معتقدنــد 
نیــازی بــه آن وجــود نــدارد. با توجه بــه موارد 
یــاد شــده، ایــن بحث مطــرح می شــود که چرا 
بایــد مقــررات را وارد فضایی کنیم که نیازمند 
و  قوانیــن  وضــع  )بــدون  نیســت؟  مقــررات 
مقررات، مسیر، اصالح و پیشرفت را سریع تر 

و با کیفیت بیشتری طی می کند(
بیایید روی کاربران دارایی های رمزنگاری 
شــده تمرکز کنیم، که نســبت بــه همین چند 

سال پیش خانواده بسیار بزرگتری شده اند.
رزرو  فــدرال  نظرســنجی  جدیدتریــن 
خانوارهــا  اقتصــادی  تصمیم گیــری  مــورد  در 
در  بزرگســاالن  از  درصــد   12 کــه  داد  نشــان 
ســال گذشــته از رمزارزها اســتفاده می کردند 
یــا رمــزارز داشــته اند و بیــش از ۹0 درصــد از 
ایــن افــراد رمزارزهــا را بــه عنــوان یــک مقصد 
ابــزاری  تــا  ســرمایه گذاری نگهــداری کرده انــد 

برای پرداخت.
تعــداد   )Pew( پیــو  تحقیقــات  مرکــز 
کاربــران را حتــی بیشــتر از 1۶ درصــد و ســایر 
کــرده  اعــالم  درصــد   20 تــا  را  نظرســنجی ها 

است.
ســرمایه گذاران  کاربــران  ایــن  از  برخــی 
حرفــه ای باتجربه ای هســتند، اما برخی دیگر، 
از  کنجــکاوی  بــا  آن هــا  نیســتند.  این گونــه 
طریق دنبال کردن داســتان های میلیاردرهای 
نوظهــور کریپتویــی یــا وعده هــای بازدهــی باال 
و قابــل اعتمــاد، پس انــداز زندگی شــان جذب 

بازاری جدید و پیچیده رمزارز کرده اند.
منبع: سایت سنا

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
معتقــد اســت مــردم می تواننــد، نســبت بــه 
بیشــتری  اطمینــان  صادرشــده  چک هــای 
داشــته باشــند و این امر بر مراودات تجاری 

تاثیرگذار خواهد بود.
نماینــده  آبــادی،  نجــم  محبــی  بهــروز   
جغتــای، جویــن و ســبزوار و عضــو کمیســیون 
مجلــس  در  محاســبات  و  بودجــه  برنامــه، 
شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا 
درباره مزایای چک جدید صیادی گفت: قانون 
جدیــد چــک ایــن اطمینــان خاطــر را بــه مردم 
می دهــد که برای وصول پول خود با مشــکلی 
روبــرو نخواهنــد شــد. کســی که بابــت انجام 
کار اقتصادی درصدد اســتفاده از چک اســت، 
بایــد آن را بــه ثبت برســاند و قطعــا به خوبی 
مــی دانــد که در صــورت عدم پرداخت، ســایر 
حســاب های او تحت الشــعاع قــرار می گیــرد و 
در صورت لزوم حتی مسدود هم خواهد شد. 
وی در ادامــه اضافــه کــرد: مــوارد اشــاره 
بــه  صیــادی  چــک  مثبــت  نــکات  از  شــده 
حســاب می آیــد کــه در ســطح جامعه نســبت 
بــه فعالیــت اقتصــادی از این طریــق اطمینان 
را زیــاد می کنــد. در رابطــه بــا چــک در کشــور 
حتــی  و  افتــاده  اتفــاق  اســتفاده هایی  ســوء 
نابــودی کشــاند.  بــه  را  بنیــان خانواده هایــی 
قانــون جدیــد چــک حداقل از چنیــن اتفاقاتی 
جلوگیری می کند. بنابراین هر اندازه قوانینی 
وجود داشــته باشــد که این اطمینان را کامل 
کنــد و آن را تحکیــم ســازد و بــرای فرارهــای 
قانونــی افــراد در ایــن حــوزه محدودیــت بــه 

وجود آورد، بسیار مفید خواهد بود. 
نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در این 
رابطه یادآور شــد: نمونه هایی ســراغ دارم که 
فــردی چــک صــادر می کرد، ولی حســاب دیگر 
او کار می کــرد و چــک صــادره از یــک حســاب 
دیگــر برگشــت می خــورد و هیــچ اتفاقــی هــم 
نمی افتاد. امروزهمان شخص با کد و شناسه 
ملــی در برابــر چک صادره مســئول محســوب 
مــی شــود. بنابرایــن رویــه چک صیــادی کامال 

درست و حساب شده است. 

ایــن عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و 
محاســبات در ایــن رابطــه تاکیــد کــرد: عــالوه 
برمســئله فــوق، کار قــوه قضائیــه هــم بســیار 
راحــت تــر خواهــد شــد؛ زیــرا مراجعــات کمتر 
می شــود. عموم مردم هم می توانند، نســبت 
بیشــتری  اطمینــان  بــه چک هــای صادرشــده 
داشــته باشــند و ایــن امــر بر مــراودات تجاری 

هم تاثیر گذار خواهد بود. 
محبی نجم آبادی در ادامه افزود: با تمام اینها 
بایــد در نظــر داشــت کــه تصمیــم فــوق دارای 

مزیــت و نواقصــی اســت. اینکه گفته می شــود 
فعــاالن  توســط  صیــادی  چــک  از  اســتقبال 
اقتصــادی ســنتی کاهش پیدا کــرده تا حدودی 
درست است زیرا حامل می نوشتند و با امضا 
در پشت آن بخشی از مشکالت خود را با یک 
چــک برطــرف مــی ســاختند، ولــی بایــد در نظر 
داشت که همین ویژگی زمینه ایجاد مشکالت 
فراوانــی بــود. البتــه طراحان چــک صیادی باید 
منعطــف باشــند و انتقادات مــردم را در جهت 

رفع نواقص مورد توجه قرار دهند.

کــرد  عنــوان  تعــاون  بیمــه  مدیرعامــل 
بــا وجــود هیاهــوی اســتارت آپ هــا در مــورد 
 ۹5 همچنــان  امــا  بیمه هــا  آنایــن  فــروش 
درصــد از فــروش بیمــه همچنــان در بســتر 

چهره به چهره رخ می دهد.
یونــس  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مظلومــی، مدیرعامــل بیمــه تعــاون در آئیــن 
اختتامیــه رونمایــی از رویــداد ســخنرانی بیمه 
در بیمــه مرکــزی گفــت: این رویداد، مســتقل 

در راســتای توســعه فرهنــگ بیمــه در حالــی 
انجام شــد که پلتفرم آن صرفاً از ســوی بیمه 

تعاون آماده سازی شده است.
وی افــزود: توســعه ضریــب نفــوذ بیمــه 
در دنیــا در حالی اســت کــه در ایران همچنان 
بیمه هــای زندگــی با عقب ماندگی نســبت به 

دنیا مواجه است.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، بــا وجــود 
فــروش  مــورد  در  آپ هــا  اســتارت  هیاهــوی 

امــا همچنــان ۹۵ درصــد از  آنالیــن بیمه هــا 
فروش بیمه همچنان در بستر چهره به چهره 
رخ می دهــد. جنــس بیمه هــای زندگی نشــان 
بــه هیــچ وجــه خاصیــت آنالیــن را  می دهــد 
نداشته و صرفاً باید از طریق گفتمان سازی و 

سخنوری با مشتریان رشد  یابد.
چنیــن رویدادهایی می تواند ابزاری برای 
فعال کردن نمایندگان فروش بیمه و رشــد و 

ارتقای استعدادها و مهارت سخنوری باشد.

رمزارزها در باتکلیفی قانونی

فروش ۹۵ درصدی 
خدمات بیمه به صورت 

چهره به چهره

 چک صیادی، مراجعات به قوه قضائیه
را کاهش داد
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شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
 3024 تعـداد  بـه  پشـتی  الک  چـراغ  باالسـت  انـواع  خریـد  مناقصـه:  موضـوع 

زیـر: شـرح  بـه  دسـتگاه 
تعدادواحد کاالشرح کاالردیف

167دستگاهباالست چراغ الک پشتی 250 وات جیوه1
2،857دستگاهباالست چراغ الک پشتی 125 وات2

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
داوطلبان می توانند از روز شنبه مورخ 1401/04/11 لغایت روز چهارشنبه مورخ 
1401/4/15 به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مبلغ خرید اسناد مناقصه:

مبلغ 545،000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق 
به حساب سپهر)شماره 0101853765005( بانک صادرات کد 2008

تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به مبلغ 697،101،000 ریال به 
شرح زیر می باشد:

-ضمانـت نامـه بانکـی حداقـل بـا اعتبـار سـه مـاه و قابـل تمدیـد بـه مـدت سـه 
مـاه دیگـر

-اصـل فیـش واریـز وجـه بـه حسـاب جـام بـه شـماره 16720405/50 بانـک ملـت 

شـعبه مرکـزی چالـوس
-ضمانتنامـه صـادره توسـط موسسـات بیمـه گـر دارای مجـوز الزم بـرای فعالیـت و 

صـدور ضمانـت نامـه از سـوی بیمـه مرکـزی ایـران
-کسـر از محـل مطالبـات بـه صـورت سـند حسـابداری از محـل مطالبـات قطعـی 

تاییـد شـده از سـوی امـور مالـی
-چک تضمین شده بانکی)چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

تاریخ بارگزاری پاکات مناقصه:
روز پنجشنبه)ساعت 14:00( مورخ 1401/04/30

تاریخ گشایش پاکات مناقصه:
زمان بازگشایی ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01 در محل حوزه ستاد 

شرکت اتاق معاون مالی و پشتیبانی
سایر شرایط:

-هزینه آگهی مناقصه )هر دو نوبت( به عهده خریدار می باشد.
-حضور یک نفر از طرف پیشـنهاددهندگان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسـه 

گشـایش پاکات آزاد می باشـد.
-اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلی تامین شده است.

از  بعـد  کـه  پیشـنهاداتی  و  امضـاء، مشـروط، مخـدوش  فاقـد  پیشـنهادهای  -بـه 
انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود.

-سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ نوبت دوم: روز یکشنبه مورخ 1401/04/12

چاپ نوبت اول: روز شنبه مورخ 1401/04/11
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

شناسه : 1343973

 دوم(آگهی مناقصه عمومی)دو مرحله ای( شماره 1401/162-07
 نوبت

(

در خرداد سال جاری عرضه محصوالت بنزینی و 
دیزلــی شــرکت نفت ایرانــول در بازارهای داخلی 

۲۰درصد افزایش یافت.
شــرکت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
نفــت ایرانــول، محمد طایفه، سرپرســت معاونت 
تولیــد و بهره بــرداری ایــن شــرکت گفــت: بــا توجه 
بــه احســاس کاذب کمبــود روغــن موتــور بنزینــی 
و دیزلــی در ســطح کشــور، شــرکت نفــت ایرانــول 
در راســتای اجــرای مســئولیت اجتماعــی خود، در 
خرداد ماه قدم های بزرگ و موثری با هدف ایجاد 
ثبــات و آرامــش در بــازار روغن موتــور و کمــک بــه 

ناوگان حمل و نقل عمومی برداشته است.
او گفــت: در ایــن راســتا، بــا تاکیــد و پیگیری 
مدیــر عامل شــرکت، مبنــی بر اســتفاده از تمامی 
ظرفیت هــای موجــود، تولیــد و عرضــه محصــوالت 
دیزلی و بنزینی در خرداد ماه ســال جاری نســبت 
به دوره مشــابه ســال قبل ۲۰درصــد افزایش و از 
شش میلیون و سیصد و چهل هزار لیتر به هفت 
میلیون و پانصد و هشتاد هزار لیتر رسیده است.

بهره بــرداری  و  تولیــد  معاونــت  سرپرســت 
ایــن شــرکت تاکید کرد: به منظور رضایت بیشــتر 
مصرف کنندگان محصوالت بنزینی و دیزلی ضمن 
تقویــت پخش فــروش مویرگی خود، با هماهنگی 
بــه عرضــه مســتقیم  اقــدام  وزارت راه و ترابــری 
محصــوالت پــر مصرف دیزلی  با قیمت مصوب در 
پایانه های حمل و نقل سراسر کشور کرده است. 
نظارت بیشتر در حوزه فروش و رساندن محصول 
بــه مصــرف کننــده نهایــی امریســت کــه حســب 
تاکیــدات مدیریت عامل در حــال انجام و پیگیری 
مجدانــه اســت. از ایــن رو برنامه عرضه مســتقیم 
محصــوالت در سراســر کشــور بــا دقــت فــراوان و 

قوت بیشتری در حال پیگیری و انجام است.
طایفــه در ادامــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری 
که به نام »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« 
مزیــن شــده اســت، عالوه بــر افزایــش تولیــد بــه 
دنبــال همــکاری بــا مجموعه هــای  دانش بنیــان با 
هدف بومی ســازی تولید مــواد افزودنی و افزایش 

بهره وری در تولید هستیم. قطعا اگر بتوانیم مواد 
اولیــه مــورد نیــاز روغــن موتــور را در داخل کشــور 
تولید کنیم می توان امیدوار شد، عالوه بر کاهش 
بهــای تمــام شــده این محصوالت، شــاهد افزایش 

تولید نیز باشیم.
او در پایــان افــزود: رونــد افزایــش تولیــد و 
عرضه مســتقیم محصوالت در سراســر کشــور در 
هفته هــا و ماه های آینده ادامه دارد و امیدواریم، 
بــا عرضــه مســتقیم محصــوالت بــا قیمــت مصوب 
بتوانیم رضایت بیشتر مصرف کنندگان عزیز را به 

ارمغان بیاوریم.

بازچابک ســازی و احیــای منابــع مالــی قانونــی 
و  برنامه ریــزی  کنــار   در  می توانــد  ایــدرو 
افزایــی  هــم  و  کارشناســانه  تــاش حداکثــری 
در عرصــه  فعــال  بیــن دســتگاهی بخش هــای 
دانش بنیــان کشــور  بــه نقش آفرینــی بهینــه و 
دســتیابی هر چه بیشــتر به اهداف این عرصه 

استراتژیک کمک اساسی کند.
و  دانش بنیــان  »تولیــد   کــه  ســالی  در 
اشــتغال آفرین« بــه عنــوان راهبــرد ســال رهبــر 
معظم انقالب راه دستیابی به پیشرفت عادالنه 
و حــل مشــکل فقــر عنــوان شــده اســت، فراهم 
آوری حداکثــری زمینه هــا و الزامــات تحقــق ایــن 
راهبرد و جانمایی هر دستگاه برای نقش آفرینی 

حداکثــری و بهینــه در اکوسیســتم دانش بنیــان 
کشــور بیش از پیش ضرورت و فوریت می یابد.

دانــش مهم تریــن  عمــال  امــروز  دنیــای  در 
منبــع جایگزیــن در مدیریت ســنتی تولید شــده 
اســت و  ســخن گفتن از رشــد فزاینده و ســریع 
اقتصــاد و صنعت دانش بنیان در جهان با اخبار 
و اطالعات متفاوتی که از این روند در دسترس 

عموم قرار دارد بدیهی مکرر خواهد بود.
ایــران  در  نــوآوری  نظــام  بــه  نگاهــی  بــا 
می تــوان ماموریت هایــی را در ایــن فراگــرد برای 
ســازمان های توســعه ای تعریف کرد، چراکه این 
سازمان ها به فراخور ذات و ماهیت خود در هر 
دوره  نقش هــای متفــاوت و متناســبی را بــرای 

کمک به توسعه ایفا کرده اند و می کنند.
ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران 
تریــن  بــه عنــوان نخســتین و قدیمــی  )ایــدرو( 
سازمان توسعه ای کشور از جمله سرمایه گذاری 
بــه  و تســهیل گری در عرصه هــای خطرپذیــر را 
عنوان یک شــیوه مالوف در عمر ۵۵ ســاله خود 

تجربه کرده است.
ایــدرو در راســتای تالش برای تحقق شــعار 
خــود  از میدان هــای نقش آفرینــی  یکــی  ســال  
فناورانــه  در طرح هــای  ســرمایه گذاری  حــوزه  را 
می دانــد. اعــم از اینکــه به طــور مســتقیم و  از 
طریق بازار سرمایه ایفای نقش کرده است، یا با 
عاملیت صندوق نوآوری و شــکوفایی در راستای 

مقررات اصل ۴۴ تسهیلگری انجام دهد.
نقش آفرینی در حوزه سرمایه گذاری تولید 
دانش بنیــان زمانــی اهمیــت بیشــتری می یابــد 
از  دانش بنیــان  اقتصــاد  ســهم  بررســی  بــا  کــه 
کل اقتصــاد کشــور بــه اعــداد تک رقمــی برخورد 

می کنیم.
ایجــاد  ایــدرو همچنیــن  راســتا  در همیــن 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری خطــر پذیــر را در 
برنامه های خود قرار داده اســت که می تواند به 
عنوان مشوق حمایتگرانه، انگیزه های الزم را در 
فعــاالن تولید دانش بنیــان از طریق حمایت های 
مالــی، تضمیــن خریــد ، صــدور ضمانت نامه و... 

افزایش دهد.

بهره برداری از فوالد مکران در سال آینده 

مســئول اداره ســازمان منطقــه آزاد چابهــار بــا اعــام 
اینکــه در ســال آینــده پــروژه فــوالد مکران بــا ظرفیت 
تولیــد 1.6  میلیــون تن آهن اســفنجی به بهره برداری 
می رســد، خاطرنشــان کرد که پیشــنهاد اصاح قانون 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در مناطــق آزاد در مســیر 

ارائه به مجلس شورای اسامی است.
بــه گــزارش فرینا، نصــرهللا ابراهیمــی ادامه داد: 
بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی اعالمی از طرف شــرکت 
بایــد پــروژه در ســال 97 بــه بهره برداری می رســید، در 
حالــی پیشــرفت واقعی پــروژه تا زمان تحویــل کمتر از 
1۰ درصــد بــود. مســتند به قوانین و مقــررات جاری در 
مناطــق  بایــد تغییراتــی در قــرارداد اعمال می شــد و از 
ســوی دیگــر 1۰۰ هکتار زمین نیز بــه دلیل قرار گرفتن 
در حریم مسیر جایگزین شد که این موضوع نیز برای 

مذاکرات زمان بر بود.
او بــا تأکید بر اینکه ســازمان منطقــه آزاد چابهار 
بــدون هیــچ قصــوری تعهــدات خــود را بــه ســرانجام 
رســانده اســت، تأکیــد کــرد: پــس از جابه جایــی زمیــن 
۲8 هکتــار بــه کل 3۰۰ هکتاری زمین در اختیار پروژه 
افــزوده شــد کــه مطابــق آیین نامــه نحــوه اســتفاده از 
زمیــن و منابــع ملــی در مناطق آزاد باید به قیمت روز، 

محاسبه و  به سازمان پرداخت شود.
بــا  آزاد چابهــار  منطقــه  اداره ســازمان  مســئول 
بیــان اینکــه اجــرای قانــون پرداخــت مالیــات بــر ارزش 
افــزوده بــه دلیل تصویب در مجلس شــورای اســالمی 
الزم االجرا است، اظهار کرد: مشکل اساسی در اجرای 
ایــن مصوبــه پرداخــت مضاعــف در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصــادی اســت، بــه ایــن معنــا کــه فعــاالن اقتصــادی 
کــه مــواد اولیــه ای را از ســرزمین اصلی خریــداری و در 
هنــگام خریــد مالیــات ارزش افــزوده را بــه فروشــنده 

پرداخت کرده و سپس به منطقه وارد می کنند.
ابراهیمی افزود: گمرک جمهوری اســالمی مجدد 
هنگام ورود مواد اولیه به محدوده مناطق آزاد مالیات 
بــر ارزش افــزوده را دریافــت می کنــد، به عبــارت دیگر 
بــرای یــک خریــد، دو مرحلــه مالیات ارزش افــزوده در 

مناطق پرداخت می شود.
او تصریــح کرد: از ســوی دیگــر بعد از طی فرآیند 
کاال،  بــه  اولیــه  مــواد  تبدیــل  و  فــرآوری  یــا  و  تولیــد 
تولیدکننــده بــرای صــادرات کاال به ســرزمین اصلی بار 
دیگــر مجبــور بــه پرداخــت 9 درصــد مالیــات بــر ارزش 
افــزوده می شــود، بــه عبارتــی مالیــات ارزش افــزوده 
پیــش از اینکــه کاال بفــروش برســد و از مصرف کننــده 
نهایی کند، باید از ســوی تولیدکنندگان پرداخت شــود 
و بــه همیــن دلیل واحدهای تولیــدی در مناطق آزاد با 

مشکالت عدیده ای مواجه شده اند.
چابهــار  آزاد  منطقــه  ســازمان  اداره  مســئول 
خاطرنشــان کرد: پیشــنهاد شــده اســت که این قانون 
و دســتورالعمل اجرایــی آن اصــالح شــود تــا موجــب 
دلســردی فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی مناطق 
آزاد نشــود و ایــن اصالحیــه در مســیر قانونــی خود در 

دولت برای ارائه به مجلس شورای اسالمی است
ابراهیمــی بیــان کــرد: این پایــان ماجرا نبــود زیرا 
هم زمــان بــا آغــاز تحریم ها و نوســان نــرخ ارز، واردات 
تجهیزات زیرساختی با مشکالتی همراه شد و از سوی 
دیگــر ســرمایه نیــاز به افزایش داشــت کــه اکنون7۰۰ 
میلیــارد تومــان اســت و افزایــش ســرمایه تا یــک هزار 
و ۵۰ میلیــارد تومــان در دســتور کار مجمــع عمومــی 

فوق العاده شرکت قرار گرفته است.
او اظهــار کــرد: بــه دنبال رفع مشــکالت فی مابین 
بوده ایــم تــا در روند اجرای پــروژه و ادامه کار خللی به 
وجود نیاید از این رو تالش کرده ایم تا با داوری دقیق 
اختالف بین ســازمان و شــرکت رفع شود و بدهی ها و 

مطالبات سازمان نیز وصول شوند.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان 
اینکــه امیــدوار هســتیم طی ســال آینده ایــن پروژه به 
بهره بــرداری و ســوددهی برســد، تصریــح کــرد: در این 

پــروژه ســهامداران عمده، شــرکت همگامان سیســتان 
و بلوچســتان ۴1 درصد، شــرکت توسعه آزاد پاسارگاد 
۲۰ درصد، بخش خصوصی حدود ۲۰ درصد، ســازمان 
درصــد،   8.6 )ایمیــدرو(  معــادن  نوســازی  و  توســعه 
سازمان منطقه آزاد چابهار 6.۲ درصد و گروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید ۲ درصد سهم دارند.
ابراهیمــی گفت: مقرر اســت میزان دقیق ســهام 
و میــزان افزایــش آن بــرای منطقــه آزاد چابهــار بعد از 
بررســی دقیــق مطالبــات و بدهی هــای طرفیــن مــورد 
ارزیابی دقیق تر قرار گیرد و اکنون هیچ مشــکلی برای 

ادامه روند کار توسط شرکت وجود ندارد.

ریمدان در مسیر توسعه
او بــا بیــان اینکــه 6۲۰۰ هکتــار از مــرز ریمــدان 
)بازارچه مرزی ریمدان( به توسعه منطقه آزاد چابهار 
الحــاق شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن محــدوده 
نیازمنــد احیــا اســت کــه در فاز نخســت در 16۲ هکتار 
از آن، ۲7 فاز عملیاتی تعریف شــده اســت که شــامل 
زیرساخت های لجستیکی، ترانزیتی، امکانات اقامتی، 

فضای اداری، گمرک و فضای سبز می شود.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان 
اینکــه بــرای تأمیــن زیرســاخت های موردنیــاز ازجملــه 
تأمیــن آب آشــامیدنی ســازمان منطقــه آزاد چابهــار با 
قــرارگاه ســازندگی خاتم قراردادی بــه ارزش اولیه 1۴6 
میلیــارد تومــان را بــه امضــا رســانده شــد کــه بــا ایجاد 
ســه مخــزن ذخیره ســازی و لوله گــذاری آب بــه منطقه 

ریمدان و روستاهای مسیر منتقل خواهد شد.
ابراهیمی با بیان اینکه ریمدان مشکلی در تأمین 
برق ندارد، خاطرنشــان کرد: در صورت اجرا پروژه آب 
منطقــه ســه مخــزن ۲۰۰۰ مترمکعبی احداث می شــود 

که آب 1۴ روستا در مسیر را نیز تأمین خواهد کرد.

 کاهش سرعت توسعه 
در پی انتخاب نکردن 

او بــا اشــاره به تعییــن و انتخاب هیــات مدیره از 
ســوی هیات وزیران طبق قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه بازداشــت شــدن برخــی 
افراد در چابهار و پیگیری احکام قضایی برخی از امور 
اجرایــی، پروژه های عمرانی، تفاهم نامه ها و قراردادها 
و برخی تصمیم گیری های آتی با مشــکل مواجه اســت 

و با سرعت کندی پیش می رود.
بــا  آزاد چابهــار  منطقــه  اداره ســازمان  مســئول 
بــه  چابهــار  آزاد  منطقــه  در  درآمدزایــی  اینکــه  بیــان 
دلیــل صــادر نشــدن حکم جایگزین بــرای مدیرعامل با 
مشــکل مواجه شــده اســت، خاطرنشــان کرد: با توجه 
بــه مشــکالت اتفاق افتــاده در این منطقــه با همکاری 
شورای تأمین استان و مراجع قضایی و شورای نظارتی 
اســتان توانســتیم بخشــی از مشــکالت را پشــت ســر 
بگذاریم، اما اصل توسعه باید با تعیین اعضای هیات 
مدیره، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توســط هیات 

وزیران انجام شود.
ابراهیمــی بــا تاکید بر اینکــه اکنون هیچ پروژه ای 
متوقــف نشــده اســت، تاکیــد کــرد: جــذب منابــع برای 
فعالیت های عمرانی و انعقاد قراردادها سرمایه گذاری 
دچــار توقــف و کنــدی در امــور اجرایی شــده اســت که 

خسارتی غیرمستقیم به درآمد سازمان وارد می کند.
او تصریــح کرد: امیدوار هســتیم بــا پیگیری هایی 
مشــاور رییــس جمهــوری و دبیــر شــورایعالی مناطــق 
آزاد، بــه زودی شــاهد انتخــاب و معرفی هیات مدیره و 

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار باشیم.
ســوی  از  حکمــی  در  ابراهیمــی  اســت؛  گفتنــی 
دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاریـ  صنعتــی و ویژه 
اقتصــادی بــا حفــظ ســمت معــاون توســعه مدیریــت 
دبیرخانــه مناطــق آزاد، در ۵ مــاه گذشــته مســئولیت 

اداره منطقه آزاد چابهار را نیز عهده دار شده است.

خبـــــــــــــــــر

همــراه اول به همــراه شــرکت های زیرمجموعــه 
خود با محوریت هوشمندســازی و شــعار لمس 
شــهر  نمایشــگاه  ســومین  در  دیجیتــال  جهــان 

هوشمند ایران حضور می یابد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
ســیار ایران، ســومین نمایشــگاه شــهر هوشــمند 
مجــوز  بــا   )۲۰۲۲  Smart City Expo( ایــران 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران و حمایــت وزارت 
کشــور، همزمان با نمایشــگاه »شــهر نوآور« که 
مربــوط بــه شــهرداری ها و دهیاری هــای سراســر 
کشور است از 1۲ تا 1۴ تیر 1۴۰1 در مصلی امام 
خمینی)ره( با حضور همراه اول برگزار می شود.

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران بــه عنــوان 
همــراه  تلفــن  اپراتــور  بزرگتریــن  و  نخســتین 
مترمربــع   6۰۰ وســعت  بــه  فضایــی  در  کشــور 
در ایــن رویــداد کســب وکاری بــا محوریــت ارائــه 
و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاختی  »راهکارهــای 
مخابرات«، »حوزه های مربوط به شهر هوشمند 
ماننــد اپراتــور انــرژی«، »شــبکه توزیــع کاال« و 

»سالمت هوشمند« حضور می یابد.
»مدرســه  بــا  همــراه  آکادمــی  همچنیــن 
اینترنت اشــیاء« و مرکز تحقیق و توســعه همراه 
اول بــا »پلتفــرم اختصاصی IOT« در این رویداد 
که میزبان ۲۵۰ ســازمان و شــرکت  دانش بنیان 

از سراسر کشور است، حاضر می شوند.
ایــن  برگــزاری  روزهــای  در  اســت،  گفتنــی 
نمایشــگاه، ســخنرانی های علمــی و تخصصــی و 
کارگاه های آموزشــی در زمینه معرفی و تشــریح 
ویژگی هــای  و  هوشمندســازی  مختلــف  ابعــاد 
شــهرهای هوشــمند با حضور استادان و صاحب 

نظران داخلی و خارجی نیز برگزار می شود.
عالقه منــدان بــه بازدیــد از ایــن نمایشــگاه، 
می تواننــد در روزهــای مذکــور از ســاعت 9 تا 17 
بــه نمایشــگاه شــهر هوشــمند آمــده و از نزدیــک 
بــا تجربیــات و دســتاوردهای همــراه اول در ایــن 

حوزه آشنا شوند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت 
ســرمایه گذاری و توســعه معــادن و فلــزات، ســه 
محور اصلی را در ارتباط با توســعه اکتشــافات در 

این شرکت تشریح کرد.
امیــن صفــری گفت: شــرکت ســرمایه گذاری 
شــرکت  ایجــاد  بــا  فلــزات  و  معــادن  توســعه  و 
در  »اکتشاف تجلی ســبا«،  عنــوان  بــا  اکتشــافی 
ماه های گذشــته در زمینه هــای تامین تجهیزات و 
ماشــین آالت، تربیــت نیــروی انســانی و همچنین 

انجام حفاری و تعریف مغزه های جدید اکتشافی 
جــدی  ورود  و  پرداخــت  فعالیت هــا  توســعه  بــه 
داشــت. او بیــان کــرد: عالوه بر واردات یک ســری 
دســتگاه های حفاری به کشــور، این شرکت اقدام 
بــه تربیــت نیروی انســانی حفار در شهرســتان ها 
از جملــه زابــل کــرده اســت. صفــری ادامــه  داد: 
همچنیــن در شــرکت های زیرمجموعــه معــادن و 
فلــزات از جملــه صبانــور طرح جامع اکتشــاف در 
هشــت ماه گذشــته تدوین شــد و اکنون در حال 

پیاده  ســازی اســت. او خاطرنشــان کرد: 13۰ هــزار 
متــر حفــاری در صبانــور طراحی شــده و همچنین 
در سایر معادن دیگر نقاط کشور از جمله جانجا 
6۰ هزار متر حفاری، در کوهبنان کرمان ۲۰ هزار 
متر حفاری و در معدن ســنگ آهن صاحب ســقز 

نیز برنامه های حفاری تعریف خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت 
ســرمایه گذاری معــادن و فلــزات اضافــه کــرد: این 
شــرکت در برخــی محدوده هــای اکتشــافی کــه در 

حــد پروانــه اکتشــاف بــوده از جملــه معادنــی در 
خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی، سیســتان و 

بلوچستان و اردبیل ورود کرده است.
صفــری تصریح کــرد: این مهم از طریق خود 
شــرکت یــا شــرکت های تجلــی و یاقوت بــه عنوان 

بازوان اجرایی آن انجام می شود.
رونــد  تــداوم  بــا  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  او 
اکتشــافات بیــن 1.۵ تــا ۲ ســال آینــده بــه نتایــج 

خوبی دست یابیم.

 گــروه صنعتــی بــارز در آخریــن ارزیابی»ادیــت 
فرآیند« گروه خودروسازی سایپا موفق به اخذ 
نمــره 9۲.63 شــد و در زمــره 1۰ شــرکت برتــر 

تامین کنندگان سایپا قرار گرفت.
بــه گزارش روابــط عمومی و ارتباطات گروه 
صنعتــی بــارز، در جریــان ارزیابــی ادیــت فرآینــد 
گــروه صنعتــی بــارز در ســال های گذشــته موفق 
به کســب امتیازاتی در محدوده 8۰ تا 8۵ شــده 

بــود کــه در خرداد امســال این رکــورد به 9۲.63 
ارتقا یافت.

ایــن نمره باالترین نمره اعطایی بین تامین 
کننــدگان تایــر اســت و گــروه صنعتــی بــارز را در 
زمره 1۰ شــرکت برترتامین کنندگان گروه ســایپا 

قرار می  دهد.
ثبــت ایــن رکــورد نتیجــه تــالش و کوشــش 
بلــوغ  ســطح  ارتقــاء  زمینــه  بــارز،  در  کارکنــان 

فرآیندهــای مرتبــط و رفــع عــدم انطباق هــای بــه 
وجود آمده در سال  های گذشته بوده است.

فرآیندهــای  شــامل  فرآینــد«  »ادیــت  ارزیابــی 
عملیاتــی منجــر بــه ســاخت، از تــدارکات و خرید 
مــواد اولیــه تــا تولیــد محصــول نهایــی و ارســال 
جملــه  از  مختلــف  خودروســازان  کــه  اســت  آن 
ســاالنه  صــورت  بــه  ســایپا  خودروســازی  گــروه 
تامین کنندگان خود را مورد ارزیابی قرار می دهد.

 کارخانــه عظیــم و دانش بنیــان زرکام در ارتباط 
رئیــس  رئیســی،  آیــت هللا  بــا  تصویــری  زنــده 

جمهور، به بهره برداری رسید.
زرکام در اســتان البرز  قرار دارد و با بیش 
از 1۰ هــزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری بخش 

خصوصی ساخته شده است.
بنیان گــذار گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر 
گفــت: بیــش از  ۴۰۰ نــوع محصــول غذایــی و 
کانفکشنری با تکنولوژی و فن آوری روز دنیا در 

این کارخانه تولید می شود.
مســاحت   : داد  ادامــه  ســلطانی  مرتضــی 
کارخانــه زرکام 3۰۰ هــزار متــر مربــع و بــا همت 
مهندســان و کارگــران جــوان ایــن مــرز و بــوم ، 

ساخته شده است.
او افــزود : ایــن کارخانــه بــه عنــوان یکــی از 
بزرگتریــن طرحهای بخش خصوصی کشــور برای 

۵ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
بنیان گــذار گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر 
خاطرنشــان کــرد: همــه محصوالت ایــن کارخانه 
امــکان صــادرات و حضــور در بازارهــای جهانی را 
دارد و با بزرگترین شرکتهای چندملیتی ، رقابت 
خواهدکرد و به انحصار آن ها پایان خواهد داد.

بــه گفتــه ســلطانی ، زنجیــره تامیــن کامــل 
گــروه صنعتــی زر  از مزرعــه تا ســفره را پوشــش 
می دهد و وجود شــرکت های آرد زر، زرماکارون، 
غــالت،  ذخیره ســازی  پیشــرفته  ســیلوهای 
پاالیشــگاه دانش بنیــان غــالت زر بــا محصــوالت 
شــیرین کننده های  خانــواده  از   ”High Tech“
طبیعی در یک مجموعه در دنیا کم نظیر است.

بهره بــرداری از کارخانــه زرکام، تحوالت بی 
سابقه ای در صنایع تبدیلی و بازرگانی در سطح 

ملی و کشورهای منطقه در پی خواهد داشت.

افزایش ۲۰ درصدی عرضه انواع 
روغن موتور شرکت نفت ایرانول

ثبت رکورد جدید بارز 
در میان تامین کنندگان 

تایر کشور

زرکام، بزرگترین کارخانه کانفکشنری خاورمیانه

 حضور همراه اول با شعار لمس جهان دیجیتال
در نمایشگاه شهر هوشمند

توسعه اکتشافات در شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات

بازچابک سازی و نقش آفرینی سازمان های توسعه ای در تولید دانش بنیان
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آگهی تغییرات شرکت معدنی رستاک سنگ فالت آسیا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبـت 584535 و شناسـه ملـی 14005961346 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره 
مورخ 1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : 1- شرکت همگام سرام غرب به شماره 
ملی 10103461798 به نمایندگی آقای جالل شهرابی به شماره ملی 0032913702 به 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره 2- شـرکت پدیـده هـای معدنـی فـالت آسـیا به شناسـه ملی 
10103430926 بـه نمایندگـی آقـای مسـعود باریکانـی بـه شـماره ملـی 4899660804 
بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت مدیـره 3- آقـای امیراحمـد موسـوی بلـده بـه شـماره ملـی 
0054891655 خـارج از شـرکاء بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره 4-آقـای نیمـا باریکانـی 
فرزنـد فرامـرز بـا شـماره ملـی 0017491843 خـارج از شـرکاء و خـارج از اعضـاء هیئـت 
مدیـره بـه سـمت مدیرعامـل تعییـن گردیدنـد. حـق امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و 
تعهـدآور از قبیـل چـک و سـفته و بـروات و قراردادهـا بـا امضـاء مشـترک دو عضـو از سـه 
عضـو هیئـت مدیـره ، متفقـا همـراه بـا مهـر شـرکت و کلیـه اوراق عادی و نامـه های عادی 
و اداری بـا امضـاء مدیـر عامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیـاب وی بـا امضـاء 

یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. 
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها

وموسساتغیرتجاریتهران)1345246(

آگهی مفقودی 
 NAAM31FE2GR033825  اتومبیل پژو ۴۰۵ رنگ نقره ای  شماره شاسی
شـماره موتـور 164B0055778  پـاک انتظامـی ایـران ۵۳ -۲۴۷ ه ۱۳ 

بنـام آقـای احسـان جسـاس مـورد سـرقت قـرار گرفتـه اسـت.

گواهی حصر وراثت
بـه کالسـه  دادخواسـت  بـه شـرح  دارای شـماره شناسـنامه 559  بیـات  آقـای عبـاس 
879 111 در این حوزه درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

1400
شـادروان ترابعلـی بیـات بـه شـماره شناسـنامه 244 در تاریـخ 1386/11/21 در اقامتـگاه 
دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی / متوفیـه منحصـر اسـت 
بـه: 1- عبـاس بیـات فرزنـد ترابعلـی بـه ت ت 1358/1/1 بـه ش ش 559 2- علـی بیـات 
فرزنـد ترابعلـی بـه ت ت 1363/10/14 بـه ش ش 5 3- حسـن  بیـات فرزنـد ترابعلـی 
بـه ت ت 1365/6/11 بـه ش ش 8740 4- ابوالفضـل بیـات فرزنـد ترابعلـی بـه ت ت 
1360/9/11 به ش ش 5 5- محمد بیات فرزند ترابعلی به ت ت 1354/1/1 به ش ش 
558 6- احمـد بیـات فرزنـد ترابعلـی بـه ت ت 1370/11/4 بـه ش ملـی 6470003656   
7- مهلقـا بیـات فرزنـد ترابعلـی بـه ت ت 1346/11/20 بـه ش ش 652 8- بتـول بیـات 
فرزنـد ترابعلـی بـه ت ت 1343/2/10 بـه ش ش 362  9- نازبانـو بیـات فرزنـد علـی 
بـه ت ت 1330/1/2 بـه ش ش 2 همسـر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هر کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی / متوفیـه نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف یـک مـاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
قاضی حوزه 11 شورای حل اختالف قهاوند

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

صادرات بیش از ۲۵۷هزار 
تن کاال از پایانه های مرزی 

شمال سیستان و بلوچستان
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای سیســتان 
و بلوچســتان از صــادرات ۲۵۷هــزار و ۸۹۱  تــن  کاال به 
وســیله ۱۰هــزار و ۹۸۴دســتگاه کامیــون از پایانه هــای 
مرزی میرجاوه و میلک در 3 ماهه نخســت ســالجاری 

خبر داد.
کل  اداره   عمومــی  روابــط  از  دیــروز  گــزارش  بــه 
راهداری و حمل ونقل جاده ای سیســتان و بلوچســتان، 
جالل الدیــن قــادری بــا بیــان اینکــه ۱۵۴ هــزار و۶۲۲ تن 
کاال از طریــق پایانــه مــرزی میرجــاوه و۱۰۳هــزار و ۲۶۹ 
تن  کاال از طریق پایانه مرزی میلک جابجا شــده اســت، 
اظهــار کــرد: گاز مایع، قیــر و هیدروکربن از پایانه مرزی 
میرجــاوه و بنزیــن، ســیمان و فرآورده هــای لبنــی عمــده 
کاالهــای صادراتــی از پایانه مرزی میلک را در این مدت 
توســعه  راســتای  در  کــرد:  بیــان  او  تشــکیل می دهــد. 
اقتصــادی سیســتان و بلوچســتان و منطقــه، توجــه بــه 
مبــادی ورودی و خروجــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت و از ایــن بــرای تــردد در پایانه هــای مــرزی بایــد 
تســهیل شــود. مدیــر کل راهداری و حمــل و قل جاده ای 
سیســتان و بلوچســتان مجمــوع ترانزیــت از پایانه هــای 
مــرزی میرجــاوه و میلــک را در ســه ماهه نخســت ســال 
جــاری ۲۳۴هــزار و ۳۲۱ تــن کاال و واردات را ۹۶ هــزار 
و ۲۷۹تــن کاال عنــوان کــرد. قــادری اصلی تریــن قابلیت 
خارجــی،  تجــارت  را  بلوچســتان  و  سیســتان  توســعه 
ترانزیــت و حمل ونقــل عنــوان کرد و گفــت: هم اینک به 
طــور متوســط روزانــه ۴۷۵ دســتگاه کامیــون در پایانــه 

مرزی میلک و میرجاوه تردد می کنند.

اجرای عملیات آبیاری و 
مراقبت سنواتی تثبیت 

شن های روان در 3 منطقه 
بیابانی شهرستان گرمسار

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
گرمســار از پایــان اجــرای عملیــات آبیــاری و مراقبــت 
بیابانــی  عرصه هــای  از  هکتــار   ۲3۸ در  ســنواتی 

شهرستان گرمسار خبر داد.
امیرحسین شــاه حسینی گفت:  اجرای پروژه های 
بیابانزدایــی ســبب مقابلــه بــا فرســایش بــادی وکاهش 
زیســتی  منابــع  از  حفاظــت  آن-  از  ناشــی  خســارات 
واقتصــادی منطقــه- جلوگیــری از مدفــون شــدن اراضــی 
کشــاورزی در زیــر ماســه های روان- افزایــش پوشــش 
گیاهــی و بهبــود وضعیــت مراتــع منطقه  ایجاداشــتغال 
وافزایش درآمد ساکنان منطقه می گردد.  او افزود: در 
راستای نیل به اهداف بیابان زدایی در سال جاری طرح 
آبیــاری ســنواتی در مناطــق همت آباد، فرور و ایســتگاه 
کویر به وســعت ۲۳8هکتار در دو  نوبت آبیاری همراه 
بــا مرمــت تشــتک ها با  اعتبار ۲ میلیــارد و ۴۴۰ میلیون 

ریال از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۰ اجرا شد.

اخبـــــــــــــــــار

و  معــادن  و  صنایــع  بازرگانــی،   اتــاق  رئیــس 
اتــاق   آمادگــی  از  اردبیــل   اســتان  کشــاورزی 
بــرای  برگــزاری همایــش ملــی ســرمایه گذاری و 
کارآفرینــی در اســتان خبــر داد و تاکیــد کــرد که 
بایــد بســته های تشــویقی در ایــن حــوزه تعریف 

و ارائه شود.
حسین پیرمؤذن دیروز در مراسم تجلیل از 
صنعتگــران و معدنــکاران اســتان اردبیــل در اتاق 
بازرگانی اردبیل اظهار کرد: برای اولین بار یکم تا 
دهــم تیــر به نام دهه »تولید، صنعت و تجارت« 
نام گــذاری شــده کــه بر همین محــور تالش ما در 
اســتان اردبیل بر این است تا حمایت همه جانبه 

را از فعاالن بخش خصوصی انجام دهیم.
او بــا تبریــک هفته قــوه قضائیه از مجموعه 
قضایــی اســتان در راه انــدازی دادگاه ویژه تجارت 
قدردانی کرد و گفت: قطعا با تشکیل این شعبه 
ویــژه مشــکالت فعاالن بخــش خصوصی و عرصه 

تجارت به سرعت رفع خواهد شد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی،  صنایــع و معــادن و 
کشــاورزی اســتان اردبیــل بــا قدردانــی از حمایت 
مســئوالن اجرایــی و مدیــران بانکــی در همراهــی 
کــرد:  ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی تصریــح 
بــرای  خوبــی  مشــاوران  بازرگانــی  اتاق هــای 
مســئوالن هر ۳ قوه محســوب می شوند تا زمینه 
تسهیل ســازی بخشــنامه ها و بهبــود عملکردهــا 
را در حــوزه تولیــد، اشــتغال و کارآفرینــی شــاهد 

باشیم.
پیرمؤذن افزود: اســتان اردبیل، اســتان نوپا 
در عرصــه صنعتــی و تولیــدی اســت و بایــد ایــن 

نوجــوان مورد حمایت و پشــتیبانی قــرار گیرد که 
شایسته است با راهکارهای صحیح در این حوزه 

به اقدامات رو به جلو کمک کنیم.
او بــه ســفر اخیــر وزیــر اقتصــاد بــه اســتان 
همــراه بــا اعضــای کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
چــه  هــر  امیدواریــم  داد:  ادامــه  و  کــرد  اشــاره 
نصــب  ویــژه  بــه  ســفر  ایــن  مصوبــات  ســریعتر 
دســتگاه اکس.ری را در گمرک بیله ســوار شــاهد 
باشیم تا فعاالن عرصه تجارت دغدغه ای از بابت 

واردات و صادرات نداشته باشند.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اردبیــل بــا انتقــاد از 
اعمــال تعرفــه عــوارض برای واردات ماشــین آالت 
خــط تولیــد خاطرنشــان کــرد: بــا گره گشــایی این 
و مجلــس،  دولــت  بــه دســت  اساســی  مشــکل 
امیدواریــم هــر چــه ســریع تر ایــن تعرفــه حذف و 
امکان واردات ماشــین آالت و دســتگاه های مدرن 
در حــوزه صنعــت، تولید و بخش های معدنی نیز 

فراهم آید.
پیرمــؤذن در بخــش دیگری از ســخنان خود 
اضافه کرد: بسیاری از نمایندگان در مورد اعمال 
ایــن تعرفــه اظهــار بی اطالعــی می کردنــد و تالش 
بــر این اســت تا بــا پیگیری کمیســیون اقتصادی، 
کمیســیون صنعتی و معدنی مجلس این قوانین 
و مقــررات نابه جــا از پیــش روی ســرمایه گذاران 
ماشــین آالت  واردات  توســعه  و  شــده  برداشــته 
صنعتی و خط تولید را در ســطح ملی و اســتانی 

شاهد باشیم.
او بیــان کــرد: کــم و کاســتی ها در این حوزه 
بســیار زیاد اســت اما به همت دولت سیزدهم و 

مســئوالن پرتالش ســعی بر تسهیل سازی محیط 
کســب وکار و رفــع مشــکالت شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی اســت تــا فعــاالن بخــش خصوصــی بــه 
راحتــی و با دغدغــه کمتر بتوانند در بخش تولید 

حضور پیدا کنند.
رئیس خانه صنعت و معدن اســتان اردبیل 
از گره گشــایی در بســیاری از حوزه هــای صــدور 
مجوزهــا و نظــام بوروکراســی خبــر داد و اظهــار 
امــروز ســرمایه گذاران در آن  کــه  کــرد: گردابــی 
گرفتــار شــدند، مراحــل اخــذ زمیــن اســت کــه به 
معنــای واقعــی صنعتگران و تولیدکنندگان را آزار 

می دهد.
مراحــل  بایــد  کــرد:  تصریــح  پیرمــؤذن 
واگذاری زمین تســهیل شــده و در کنار آن ســایر 
زیرســاخت ها نیز در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
فراهم آید و اگر توسعه ای نیز نیاز است، این کار 

به سرعت اجرایی و عملیاتی شود.
او به بخشــنامه اخیر دولت در تســهیل گری 
امــور مالیاتی،  گمرکــی و بیمه تأمین اجتماعی به 
نفــع بخــش خصوصــی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
تسهیل گری بخش خصوصی را نجات خواهد داد 
چرا که قرار شده در حوزه مالیات با بخشش صد 
درصــدی جرایم، تقســیط ۶۰ ماهه بدهی فعاالن 

حوزه صنعت و تولید انجام شود.
کنــار بخشــودگی  در  افــزود:  ایــن مســئول 
جرایم و تقســیط بدهــی مالیاتی، در حوزه تأمین 
اجتماعی نیز مقرر شــد تا تقســیط بدهی فعاالن 
عرصــه تولیــد و صنعــت انجــام شــود کــه البتــه 
قانون گــذار تســهیل گری در این حــوزه را بر عهده 

استآن ها  گذاشته است.
پیرمــؤذن در بخــش دیگری از ســخنان خود 
نیــز  تســهیالت  پرداخــت  در  کــرد:  خاطرنشــان 
بانک هــای عامــل همراهــی بیشــتری را خواهنــد 
بانک هــای  بــه  را  اطمینــان  ایــن  مــا  و  داشــت 
خصوصــی می دهیــم که در شــرایط کنونــی تولید 
ســودآور اســت و آن هــا  نباید نگــران بازپرداخت 

تسهیالت ارائه شده باشند.
او اضافه کرد: از محل تبصره ۱8 قرار است 
به صورت اســتانی پرداخت تســهیالت به فعاالن 
حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت در اولویــت قرار 
گیــرد کــه امیدواریم در کوتاه تریــن زمان پرداخت 

این تسهیالت را شاهد باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل حرکت استان را 
جهشی در مسیر توسعه صنعتی، سرمایه گذاری 
جــواز  آمــار  داد:  ادامــه  و  کــرد  بیــان  تولیــدی  و 
تأســیس بســیار باالســت و فرهنگ تولید در این 
اســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و انتظــار می رود 
همراهــی  تســهیالت  پرداخــت  در  نیــز  بانک هــا 
بیشتری داشته باشند چرا که امروز بخش تولید 
ســوددهی باالیــی دارد و پرداخــت تســهیالت در 
این بخش از توجیه قابل قبولی برخوردار است.
پیرمــؤذن بــازار صادراتــی کشــورمان را ۶۰۰ 
میلیــون نفــری اعــالم کــرد و گفــت: تــالش مــا بر 
ایــن اســت تــا دفاتر نمایندگــی اتاق اردبیــل را در 

فودســیتی روســیه بازگشــایی کرده و در کنار آن 
در ســایر کشــورها نیز حمایــت از تولیدکنندگان، 

صادرکنندگان و تجار را شاهد باشیم.
او در مــورد تعرفــه ترجیحی مقــرر بین تجار 
ایران و روسیه بیان کرد: در کنار حل موانع پیش 
رو در ایــن بخــش، امیدواریم بــا همراهی فعاالن 
تســهیل گری  شــرایط  تجــارت  و  صنعــت  عرصــه 

خوبی را به نظاره بنشینیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اردبیل حــذف ارز ترجیحی 
را از اقدامات شایسته دولت سیزدهم برشمرد و 
افــزود: در کنــار حــذف ارز ترجیحــی و ممانعت از 
ورود دالالن به حوزه صنعت و تولید، اقدام دیگر 
دولت برداشــته شــدن تعهدات ســفت و ســخت 
ارزی است که صادرکنندگان به راحتی می توانند 
در خارج از کشور ارز حاصل از صادرات را صرف 
خریــد مــواد اولیــه کــرده و یــا از طریــق صرافی ها 

اقدام به بازگشت منابع موجود کنند.
پیرمــؤذن از آمادگــی اتــاق بازرگانــی اردبیــل 
بــرای برگــزاری همایــش ملــی ســرمایه گذاری در 
اســتان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم 
مشــوق های  اســتانی  مســئوالن  همراهــی  بــا 
ســرمایه گذاران بــه صــورت بســته های کامــل در 
ایــن همایــش ملی ارائه شــود تا در مهــر برگزاری 
این همایش را با حضور ســرمایه گذاران داخلی و 

خارجی در اردبیل شاهد و ناظر باشیم.

خراســان  بازرگانــی  خدمــات  و  غلــه  کل  مدیــر 
رضــوی گفــت: نخســتین محمولــه روغــن خــام 
آفتابگــردان از کشــور قزاقســتان و از طریق مرز 

ریلی سرخس وارد استان شد.
گفت وگــو  در  دیــروز  فریدونــی  وحیدرضــا 
بــا ایرنــا افــزود: این محمولــه به میزان هــزار تن، 
از محــل قــرارداد خریــد ۲ هــزار تنــی از مقصــد 
قزاقســتان وارد کشــور شــد و بــه مــرور تمــام این 

حجم خریداری شده وارد خواهد شد.
او با تاکید بر این که هدف از واردات روغن، 
تنظیم بازار و تقویت ذخایر روغن در کشور است 
افزود: این محموله ها به طور خام وارد شــده که 
پس از تخلیه و بارگیری برای ذخیره سازی و طی 
فرایند تصفیه به کارخانه های روغن کشی ارسال 

خواهد شد.
مدیــر کل غلــه و خدمات بازرگانی خراســان 

رضــوی گفت:روغــن ذخیــره شــده بر اســاس نیاز 
بازار و با صدور مجوز مراجع مربوطه برای تنظیم 
بــازار کشــور عرضــه و از طریــق شــبکه های توزیع 
و  اختیــار مصرف کننــدگان خانــوار  سراســری در 

صنایع قرار خواهد گرفت.
فریدونــی همچنیــن با اشــاره بــه ارزش این 
حجــم روغــن گفــت: افــزون بــر ۴ میلیــون یــورو 

ارزش این محصول وارده به کشور است.

احداث راه های مواصالتی اعم از آزادراه ها، بزرگراه ها 
و راه آهن وجود شــبکه حمل و نقل و جاده های ایمن 
و مناســب برای دسترســی و ارتباط با ســایر مراکز مهم 
یکی از اصلی ترین شاخصه های توسعه یافتگی در هر 

منطقه ای به شمار می رود.
از  همــواره  جاده هــا  و  راه هــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مهم ترین مســیرهای مواصالتی بین شــهرها و روستاها 
بــوده و امــروزه نیــز بــا پیشــرفت تکنولــوژی و افزایــش 
جمعیــت و نیــاز انســآن ها  به مســافرت و تجارت باعث 
شده است امنیت و اهمیت راه ها از دغدغه های اصلی 
و مهــم در جامعــه باشــد و از ایــن رو توســعه جاده هــای 
مواصالتــی شــاه کلیــد رونــق اقتصــادی هــر منطقــه ای 

محسوب می شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان تاثیر این عامل بر 
رشــد و گســترش سایر عوامل توســعه انکارناپذیر است 
و زمینه توسعه از جنبه های مختلف را فراهم می آورد.
بــر همیــن اســاس در اســتان زنجــان هفــت پــروژه 
راهســازی شــامل ۶ پــروژه ملــی و یــک طــرح اســتانی 
در زنجــان در دســت ســاخت قــرار دارد کــه یکــی از این 

پروژه ها پروژه ملی زنجان – بناب – منجیل  است.

مسیر زنجان تا رشت ۱۸۰ کیلومتر 
کوتاه تر می شود

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان زنجــان گفــت: با 
ســاخت جــاده بنــاب - منجیــل، مســیر ۳۰۰ کیلومتــری 
زنجــان – رشــت ۱8۰ کیلومتــر کوتاهتــر شــده و بــه ۱۲۰ 

کیلومتر می رسد.
مســعود بیات منش افزود: اســتان زنجان ۶ پروژه 
راهســازی مهــم ملی دارد و همزمــان هفت جاده با این 
پروژه هــا ســاخته می شــود که چهــار جاده مســیر اصلی 
بــرای ارتبــاط بــا اســتان های همجــوار اردبیــل، گیــالن، 
آذربایجــان غربــی، کردســتان و همدان اســت و ۳ جاده 
بــه بزرگــراه تبدیــل می شــود کــه ایــن جاده ها در شــبکه 

بزرگراهی درجه یک کشور و آسیایی قرار دارند.
او، به پروژه راه اصلی بناب – منجیل اشاره کرد و 
ادامــه داد: از ســه راهی طــارم تا منجیل ۱۰۵ کیلومتر و 
کریدور مناسبی برای ارتباط منطقه شمالغرب و شمال 
بــه شــمار مــی رود کــه توجیــه مناســبی دارد بــه همیــن 
دلیــل در حــال مذاکــره با بخش خصوصی برای ســاخت 
ایــن مســیر هســتیم و درآمد جــاده منابع ایــن بخش را 

تامین خواهد کرد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان زنجان گفت: از 
مســیر ۱۰۵ کیلومتری ســه راهی طارم تا منجیل، حدود 
8۶ کیلومتــر در ایــن اســتان و ۱۹ کیلومتــر از آن نیــز در 

استان گیالن قرار دارد.

بیــات منــش با بیان اینکــه 8۶ کیلومتر حوزه 
استان زنجان به هشت قطعه تقسیم شده است، 
خاطرنشــان کرد: ســاخت چهار قطعــه آن به پایان 
رســید و حدفاصــل روســتای ذاکــر تــا ســرخه دیزج 
سخت ترین قطعه این مسیر به طول ۳۰ کیلومتر 

است.
 – بنــاب  کریــدور  تکمیــل  بــا  او،  گفتــه  بــه 
منجیل، خودروهای سنگین از این مسیر به دلیل 
صعــب العبــور بــودن تــردد نخواهنــد کرد و مســیر 
۳۰۰ کیلومتــری زنجــان – قزویــن – رشــت را طــی 

می کنند.
زنجــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
گفــت: بــا پایــان یافتــن پــروژه بنــاب - منجیــل این 
مســیر ۳۰۰ کیلومتــری بــه ۱۲۰ کیلومتــر کاهــش 

خواهد یافت.
بیات منش تاکید کرد: بر اســاس محاســبات 
انجــام شــده بــا ســاخت ایــن جــاده و کوتــاه شــدن 
مصــرف  در  ریــال  میلیــارد   ۲۰۰ ســاالنه  مســیر، 

سوخت صرفه جویی خواهد شد.
او اظهارکــرد: از محــل صرفــه جویی ســوخت، 
جــاده بناب - منجیل، ۶ ســاله ســود خــود را تامین 

خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: 
انتظــار داریــم در ایــن جاده ۱۰ هــزار ترافیک جذب 
و راه شــریانی شــده با اشباع شــدن ترافیک در ۱۰ 

سال آینده نیز به بزرگراه تبدیل شود.
در  ترافیــک  هرچــه  افــزود:  منــش  بیــات 
جاده های استان زنجان افزایش یابد منافعی را به 

لحاظ شغل های خدماتی ایجاد می کند.

تخصیص ۴۵۰ میلیارد ریال برای به 
پروژه ملی زنجان – بناب – منجیل  
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی زنجان گفت: پروژه ملی زنجان – بناب 
– منجیــل بــه طول 8۰ کیلومتر از ســه راهی بناب 
تا پایان حوزه استحفاظی استان زنجان در گیلوان 

است.
اصغــر اســماعیلی گفــت: از ایــن 8۰ کیلومتر 
عملیات اجرایی در ۴۴ کیلومتر انجام شده که ۳۶ 

کیلومتر باقی مانده از پروژه ملی است.
بــه گفتــه او، از این ۳۶ کیلومتر نیز حدود ۱8 
کیلومتــر در دســت اجراســت و  ۱8 کیلومتــر دیگــر 

نیز باقی مانده است.
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی زنجــان گفــت: از ســفر رئیس جمهــوری 
بــه اســتان زنجــان ۱۰۰ میلیــارد تومان اعتبــار برای 
ادامه ســاخت پروژه ملی زنجان – بناب – منجیل 
در سالجاری و سال آینده پیش بینی شده است.

اســماعیلی خاطرنشــان کرد: تاکنــون ۴۵۰ میلیارد 

بینــی شــده، امســال  پیــش  اعتبــار  ایــن  از  ریــال 
تخصیص یافت و پروژه هم اکنون فعال است.

او گفــت: بــا توجه بــه اینکه این پروژه احداث 
جدید در منطقه کوهستانی است عملیاتی دشوار 
در گردنه های طارم بویژه در مسیر خانچایی  دارد 

چرا که این مسیر ترانشه های سختی دارد. 
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی زنجــان ادامــه داد: ایــن پــروژه از ســال 
آغــاز شــده  در قطعــات مختلــف  و ۱۳88   ۱۳8۷

است.
از  اول  قطعه بنــدی   افــزود:  اســماعیلی 
حدفاصــل ســه راهــی ســرخه دیــزج تــا گیلــوان بــه 
طول حدود ۲۲  کیلومتر، قطعه بعدی از سه راهی 
بناب تا ذاکر به طول هفت کیلومتر  در سال های 

۹۰ تا ۹۲ به پایان رسید.
بــه گفتــه او، بعــد از گیلــوان تــا پایــان حــوزه 
اســتحفاظی اســتان زنجان به ســمت منجیل با ۱۶ 

کیلومتر  بعد از نیز به پایان رسیده است.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  اســماعیلی 
ســال های متولــی پــروژه ملــی زنجــان – بنــاب – 
منجیل  در قطعات مختلف به پایان رسیده است 
و قطعاتــی کــه در اولویت بوده عملیات اجرایی آن 
انجام و در فازهای مختلف به بهره برداری رســیده 

است.
ایــن مســئول اضافــه کــرد: بــه طــور کلــی در 

مجمــوع  پــروژه ملــی زنجان – بنــاب – منجیل  به 
طــول 8۰ کیلومتــر در حال حاضــر حدود ۶۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه در ۳۶ کیلومتــر از آن 
در دســت اجــرا بــا ۲۰ درصــد پیشــرفت در دســت 

اجراست.
اســماعیلی گفــت:  هرکیلومتــر از ایــن پــروژه 
در مســیر کوهســتانی بــرای  ســاخت نیازمنــد ۱۵۰ 

میلیارد ریال اعتبار دارد.
تومــان  میلیــارد   ۲۰۰ هــزارو  کــرد:  تاکیــد  او 

اعتبار برای پایان کل پروژه نیاز داریم.
معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرســازی زنجان خاطرنشــان کرد: بــا بهره برداری 
از ایــن پــروژه بخشــی از ترافیک شــمالغرب کشــور 
از استان های آذربایجان غربی، اردبیل، آذربایجان 
و  همــدان  اســتان های  از  ترافیــک  ایــن  شــرقی 
کردستان به سمت شمال کشور را جذب می کند.
اســماعیلی گفــت:  بهره بــرداری از پروژه ملی 
زنجــان – بنــاب – منجیــل موجب ایجــاد میانبر به 

سمت رودبار و استان گیالن می شود.

برای ۷ عنوان پروژه در استان 
زنجان اعتبار مصوب شده است

معــاون برنامــه و بودجــه ســازمان مدیریــت 
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  زنجــان  اســتان  برنامه ریــزی  و 

بــه مصوبــات ســفر  بودجه هــای تخصیــص یافتــه 
سال گذشته رئیس جمهوری به زنجان گفت: برای 
پروژه هــای این بخش هفــت عنوان پروژه با اعتبار 
۱۱۵ میلیــارد تومــان از ۱۴۲۰ میلیارد تومان مصوب 

شد.
احمد خداوردی افزود: ۴۷۷ میلیارد تومان از 
مجموع منابع مصوب ســفر ســال گذشــته  رئیس 
 جمهــور بــه زنجان صرفاً از منابع ســازمان برنامه و 
بودجــه و مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان در قالب 
اعتبارات عمرانی تامین و برای ۴۳ عنوان پروژه به 

دستگاه ها ابالغ شد.
او افــزود: ســفر هیــات  دولــت به این اســتان 
در مجمــوع 8۳ عنــوان مصوبــه عمرانــی با بیش از 
۴۱۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار، ۲۱ مجــوز و ۱۵ مــورد 
مصوبــه بــرای تســهیالت بانکــی بــه همــراه داشــت 
کــه بــر اســاس تقســیم کار انجــام شــده، اقدامات 

عمرانی از سوی این سازمان پیگیری می شود.
بهره بــرداری از محــور ارتباطــی زنجــان - طارم 
کاهــش  تــردد،  در  تســهیل  بــر  عــالوه  منجیــل   -
چشــمگیر مصــرف ســوخت و ســفری ایمــن  را برای 

هموطنان به دنبال خواهد داشت.
راه  کیلومتــر   8۴۰ هــزارو   ۵ زنجــان  اســتان 
ارتباطــی دارد کــه از این میــزان، ۲۰۰ کیلومتر آزاد 
راه، ۱۱۳ کیلومتر بزرگراه، ۳۴۲ کیلومتر راه اصلی 

و ۹۷۴ کیلومتر راه فرعی است.

پروژه ملی زنجان – بناب – منجیل جانی دوباره می گیرد
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 به بنز 110 توربو پالس
فکر کنید

راضیه حسینی

منطقی در شــبکه یک ســیما گفت: »شــرکت های بزرگ 
خودروســازی دنیــا می خواهند برخی طراحی هایشــان را 
در ایــران انجــام دهنــد، 
ارزان تــر  برایشــان  زیــرا 
تمــام می شــود، امــا مــا 
کمتــر  فرصــت  ایــن  از 

استفاده کردیم.«
اگر مثالً مســئوالن  
بــه  طراحــی  بــرای  بنــز 
ایــران بیاید تــازه متوجه 
همــه  ایــن  می شــوند 
مــدت چقــدر ریخــت و پاش الکــی کرده اند. اصــالً نیازی 
بــازار  نبــوده هرچنــد ســال کلــی طراحــی جــذاب وارد 
کننــد. می توانســتند از مــدل بنزهــای 110 چــراغ گــرد به 
بعد، دیگر دســت به طراحی نزنند.  مثالً هر ســال قطر 
چراغ هــا را کــم کننــد، یــک زه بــه کنــار در اضافــه کنند. 
بــا صنــدوق عقب بــازی کنند. کش بدهنــد، جمع کند و 
گاهــی هــم کالً بردارند. بعد بنز 110پالس، بنز110 فیس 

لیفت، توربو پالس و... تولید کنند.
 بعد از ســی، چهل ســال یک مدل تازه بزنند و به 
عنــوان خودروی جدید ملــی وارد بازار کنند. هیچ نیازی 

هم به تغییر موتور و اجزای داخلی خودرو نیست. 
بــه نظرمــان بهتــر اســت خودروســازان بــزرگ دنیــا 
فعــالً بــه فکر طراحی در ایران نباشــند. الزم اســت ابتدا 
دوره ای بــا عنــوان »چگونگــی اســتفاده از طراحــی یــک 
خــودرو بــه مــدت ســی ســال« در ایــران بگذرانــد. اگر با 
موفقیــت از ایــن کالس عبــور کردنــد، بــه دوره بعــدی 
می رســند، بــا عنــوان »چطــور کاری کنیــم مــردم آرزوی 

همین خودروی قدیمی را داشته باشند.«
دیگــر نیــازی  ایــن دوره هــا احتمــاالً  بــا گذرانــدن 
نمی بیننــد بــرای طراحــی ارزان بــه ایــران بیاینــد. اصــالً 
ارزان تریــن  در  راحــت  بــا خیــال  و  نمی کننــد  طراحــی 
حالــت ممکــن خودروهــای خــود را می فروشــند. البتــه 
بایــد بــه نــکات ریز فروش توجه کامل داشــته باشــند. 
بــرای ایــن منظــور هــم بهتــر اســت یــک دوره »چطــور 
قیمــت بــاال را مفــت نشــان دهیــم« در ایــران و نــزد 
مسئوالن خودروسازی بگذرانند. در این دوره آموزش 
می بیننــد کــه خــودرو بــه هر قیمتی رســید اعــالم کنند 
»مــا بــرای تولیــد هــر خــودرو ضــرر زیــادی می کنیــم و 
هیــچ ســودی برای مان ندارد.« باید تــا می توانید بابت 
تولید همین خودروی قدیمی منت ســر مردم بگذارید 

تا قدر بدانند.
 در آخــر هــم حتمــاً یادتــان باشــد نداشــتن ایربــگ 
جزئــی از اشــتباهات خودروســازی اســت. الزم نیســت 

بابت این موضوع پاسخگو باشید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

علــوم  دانشــگاه  اپیدمیولــوژی  اســتاد 
مجــدد  خیــزش  از  بهشــتی  شــهید  پزشــکی 

اپیدمی کرونا در کشور خبر داد.
اپیدمیولــوژی  اســتاد  ســوری،  حمیــد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در 
گفت وگــو بــا ایلنــا بــا اشــاره بــه وضــع بیماری 
کرونــا در ایــران، اظهــار کــرد: شــواهد متعــدد 
اپیدمیولــوژی حاکــی از افزایش خیزش مجدد 
اپیدمی در کشور است، در حالی که دو هفته 
پبش عمده موارد اپیدمی در آمریکای جنوبی 
بــود به ســرعت جغرافیــای اپیدمی تغییر و به 
آســیا و بویژه منطقه ما، غرب آســیا و منطقه 
مدیترانــه شــرقی کــوچ کــرده اســت. تقریبــا 
تمامــی کشــورهای منطقه این روند افزایشــی 

را به سرعت شاهد هستند.
 وی افزود: در این شرایط شاخص هایی 
مانند مرگ و بســتری یا رنگ بندی شــهرها که 
از اســاس غیرعلمی اســت ما را گمراه خواهد 
کــرد. حــال ســوال ایــن اســت، پــس در ایــن 
شــرایط چــه بایــد کــرد؟  اولیــن کاری کــه باید 
انجام داد، تقویت بیماریابی فعال با افزایش 
تســت در جمعیــت عمومی بــه ویژه در مبادی 

ورودی کشور و مکان های پرخطر است.
اقــدام  دومیــن  اینکــه  بیــان  بــا  ســوری 
طغیان هــای  و  ابتــال  کانون هــای  شناســایی 
پراکنده در کشــور و اقدامات فوری برای مهار 
واکنــش  تیم هــای  تقویــت  گفــت:  آنهاســت، 
ســریع که معلوم نیســت چرا وزارت بهداشت 
آن را تعطیــل کــرد بــرای ایــن امر بســیار مهم 
اســت. رصــد و رهگیــری رو بــه قبــل و رو بــه 
بعد ابتال در موردهای شــاخص، اقدام مهمی 

دیگر است.
ســوری یــادآور شــد: اجــرای طرح شــهید 
ســلیمانی بــا توجــه بــه شــرایط حاضــر اقــدام 
مهم دیگر اســت. پیشــگیری به جای درمان و 

ســرمایه گذاری بیشــتر در این امر بســیار مهم 
اســت. در طول این پاندمی تحقیقات نشــان 
داده که حدود 57 درصد هزینه ها صرف دارو 
شــده اســت که هیچ کــدام درمــان اختصاصی 
نبوده است در حالی که با کمتر از یک درصد 
ایــن هزینــه می توان بیماریابی فعال را ایجاد 

و تقویت کرد. 
ایــن اپیدمیولوژیســت بــا اشــاره بــه ایــام حــج 
اظهــار کــرد: اکنــون بــا توجــه بــه ایــام حــج و 
بازگشــت زائــران عتبــات، الزم اســت اقدامات 
ویژه برای زوار و سایر مسافرانی که به کشور 
بازمی گردنــد انجام شــود. در مدیریت اپیدمی 

کووید 19 هنوز سواالت بی پاسخ فراوانی برای 
تحلیــل وضعیــت و برنامه ریزی و تصمیم گیری 
داریــم. برای مثال هنوز ما نمی دانیم عوارض 
احتمالی واکســن هایی کــه تزریق کرده ایم چه 
بــوده اســت؟ هنــوز نمــی دانیــم ســطح ایمنی 
مــردم بــرای مقابلــه بــا بیمــاری چقــدر اســت؟ 
هنوز نمی دانیم واریانت غالب یا واریانت های 
جدیــد دقیقا چه هســتند؟ و هنــوز با لجاجت 
از در اختیــار گذاشــتن داده هــای اپیدمــی بــه 
محققان خودداری می شــود و این داده ها در 
انحصار تعداد معدود و انگشت شماری است 
که دانش کافی برای تحلیل  و استنتاج علمی 

از آنها را ندارند و هر کسی جز خود را نامحرم 
می دانند.

ســوری بیان کرد: متاسفانه پیش بینی های ما 
درســت از کار درآمده و شــاهد خیزش مجدد 
اپیدمــی هســتیم و بــاز هــم مســئوالن وزارت 

بهداشت تعلل می کنند.
وی تأکیــد کــرد: ردیابــی تمــاس یافتگان 
اگــر اکنــون شــکل نگیــرد و طــرح شــهید حاج 
اگــر  نکننــد،  اجــرا  االن  را  ســلیمانی  قاســم 
بودجــه برای پیشــگیری تزریق نشــود، یک ماه 
دیگر ممکن اســت ده ها برابر الزم شــود خرج 

درمان کنند.

ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای 
اســامی بــر لــزوم افزایش حقوق مشــموالن 
قانون کار در همه دستگاه ها براساس قانون 
کار تاکیــد کــرد و گفــت که پــس از اعام نظر 
هیــات تطبیــق قوانین و مصوبــات، دولت در 
مصوبه ای با افزایش حقوق مشــموالن قانون 
مشــغول  اجرایــی  دســتگاه های  در  کــه  کار 
کار  قانــون  بــا  متناســب  هســتند،  فعالیــت 

موافقت کرده است.
بــه گــزارش ایلنا، ســیدنظام الدین موســوی در 

پاســخ بــه ســوالی دربــاره نظــر مجلــس درباره 
میــزان افزایــش حقــوق کارکنــان دســتگاه های 
اجرایی که مشــمول قانون کار هستند، گفت: 
در ایــن بــار هیئت تطبیق قوانین مجلس پس 
از بررسی های فنی و حقوقی به افزایش حقوق 
مشــموالن قانــون کار شــاغل در دســتگاه های 

اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
وی افــزود: پیــش از ایــن هیــات دولت ضریب 
افزایــش حقــوق کارکنان دســتگاه های اجرایی 
کــه مشــمول قانــون کار هســتند را 10 درصــد 

اعــالم کــرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت 
بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در 
مجلس مواجه شــد. موســوی تاکید کرد: پس 
از  ایــن ایــراد، دولــت مصوبــه ای در تاریــخ 1۸ 
خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان 
دســتگاه های اجرایــی کــه مشــمول قانــون کار 
هســتند، تابع قانون کار باشــد، بنابراین برای 
ایــن دســته از کارکنــان دســتگاه های اجرایــی، 
حداقــل دســتمزد 57 درصــد و ســایر ســطوح 

دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می یابد.

در ســال گذشــته، ۵۵۶ هــزار و ۷۲۷ 
ازدواج اتفاق افتاده اســت. این عدد نســبت 
بــه ســال قبــل، حــدود ۱۲ هــزار و ۲۰۰ نفــر 

افزایش داشته است.
یــک  بردیافــر  نیمــا  مهــر،  گــزارش  بــه 
کارشناس مســائل اجتماعی گزارش آماری از 
وضــع ازدواج در کشــور ارائــه کــرد و گفت: در 
سال گذشته، 55۶ هزار و 7۲7 ازدواج اتفاق 
افتاده اســت. این عدد نســبت به ســال قبل، 
حــدود 1۲ هــزار و ۲00 نفــر افزایــش داشــته 
اســت. در حقیقــت ۲.۲ درصــد افزایــش نــرخ 
ازدواج را داشــتیم. این ارقام بیانگر آن اســت 
که در ســال 1۴00، به ازای هر هزار نفر، ۶.9 
ازدواج داشتیم، در حالی که این رقم در سال 
1۳99، ۶.۸ بوده است. این افزایش می تواند 

امیدوارکننده باشد.
وی اضافــه کــرد: در ســال 1۳99، نــرخ 
ازدواج بــه ازای هــر هــزار نفــر، 9.۸ بــود، در 
ســال 1۳9۳ به 9.۳ رســید و در ســال 1۳9۴ 
به ۸.۶ رسید. این روند کاهشی ادامه داشت 
تــا اینکــه در ســال 1۳9۸، ایــن رقــم بــه ۶.5 
رســید. خوشــبختانه در ســال 1۳99 و 1۴00 
افزایــش داشــتیم. یکــی از تحلیل هایی که بر 
این موضوع می شــود این اســت که در این دو 
سال به دلیل همه گیری کرونا، امکان برپایی 
ازدواج ساده بیشتر فراهم بوده و رقم ازدواج 
افزایــش داشــته اســت. بــا ایــن حــال از آنجــا 
کــه پژوهش هــای دقیقی در این حــوزه انجام 
نشده است، نمی توان اظهارنظر دقیقی کرد، 

چرا که عوامل جمعیتی نیز دخیل است.

این کارشــناس مســائل اجتماعی درباره 
متوســط ســن ازدواج در کشور گفت: از سال 
1۳75، متوســط ســن ازدواج افزایشی بوده و 
به طور مداوم این عدد افزایش داشته است. 
در ســال 1۳75، متوســط ســن ازدواج بــرای 
آقایان ۲5.۲ سال و برای خانم ها ۲1.9 بوده، 
امــا در ســال 1۳9۸ ایــن عــدد بــرای آقایان به 
۲9.7 و برای خانم ها به ۲۴.۸ رســیده است، 
اما در سال 1۳99 و 1۴00 این رقم ها کاهش 
داشــته اســت، بدین صورت که متوســط سن 
بــه ۲7.7  ازدواج در آقایــان در ســال 1۳99 
رســیده  بــه ۲7.9  در ســال 1۴00  و  رســیده 
اســت. بــه صــورت کلــی می توان گفــت در دو 
تــا حــدی  ازدواج  اخیــر میانگیــن ســن  ســال 
کاهــش پیــدا کــرده و میزان آنــان نیز افزایش 

محسوسی داشته است.
بردیافــر بــا اشــاره به ســن تجــرد قطعی 
مطــرح  تحلیلگــران  از  برخــی  ســوی  از  کــه 
می شــود، گفــت: دربــاره ســن تجــرد قطعــی 
تعریف هــای مختلفــی وجود دارد، حتی برخی 
از جامعه شناســان، بــاوری بــه ایــن موضــوع 
ندارنــد، اما از آنجــا که موضوع باروری مطرح 
می شود، سن ۴0 تا ۴5 سال را برای خانم ها 
مطــرح می کننــد. انفجــار جمعیتــی در ســال 
کنتــرل  سیاســت های  آن  از  پــس  و   1۳۶0
جمعیــت در ســال 1۳70 باعــث شــد کــه بــر 
اساس اختالف سنی ۴ سال بین آقا و خانم، 
در برهــه ای از زمــان پدیــده »مضیقــه مــرد« 
ایجــاد شــود، امــا پیش بینــی می شــود کــه بــه 

زودی با مضیفه زن روبه رو شویم.

مســابقه  اجرایــی  عوامــل  روزگذشــته 
بین المللــی دانش آمــوزی نــور جزئیــات برگــزاری 

این مسابقه را تشریح کردند.
الهــام یاوری معاون وزیــر آموزش و پرورش 
و رئیس ســازمان ملی اســتعدادهای درخشان در 
نشست خبری پنجمین دوره مسابقه بین المللی 
دانش آمــوزی نــور بــا بیــان اینکه ســمپاد نماینده 
مســابقات  ایــن  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
بین المللی اســت؛ گفت: مــا دو هدف از برگزاری 
پــرورش  مــا  اول  داریــم؛ هــدف  ایــن مســابقات 
اســتعدادهای فراگیــر دانش آموزانــی اســت کــه 
ســمپادی یــا غیــر ســمپادی هســتند. هــدف دوم 
ایــن اســت کــه پــرورش چنــد ســاحتی و رشــد و 
تربیــت فکــری اســتعدادهای کشــور همزمــان بــا 

آموزش های منظور مدارس شکل بگیرد.
اســتعدادهای  پــرورش  ســازمان  رئیــس 
درخشــان در تشــریح مســابقه بین المللــی نــور، 
افــزود: در این مســابقه قرار اســت دانش آموزان 
یــک مفهــوم ریاضــی یــا انتزاعــی را انتخــاب کنند 
و یــک مــدل فیزیکــی را بر اســاس آن بســازند که 
صحــت آن مفهــوم ریاضی را اثبات کند به صدها 
منتخــب جوایــزی اهــدا خواهــد شــد. امیدواریــم 
همــه دانــش آمــوزان بــا اســتعداد کشــور در کنار 
همه استعدادهای کودک و نوجوان جهان اسالم 

در این رقابت شرکت کنند.
همچنیــن ســیدعلی عمرانــی، مدیــر اجرایی 
ایــن  در  مصطفــی)ص(  فنــاوری  و  علــم  بنیــاد 
نشست گفت: به دنبال این هستیم که بازیگران 
عرصــه علــم و فناوری با یکدیگر در جهان اســالم 
هــم صــدا شــوند. ســمپاد )ســازمان ملــی پرورش 
استعدادهای درخشان( جزو جلوداران این حوزه 
اســت و امیدواریــم بــا ایــن همــکاری، مجموعــه 
فاخــری در ایــن عرصــه در حــد بین المللــی تولیــد 

شود.
فنــاوری  و  علــم  بنیــاد  اجرایــی  مدیــر 
مجموعه هــای  کــرد:  خاطرنشــان  مصطفــی)ص( 
مختلــف دیگــر هــم بــه منظــور گســترش و جذب 
ایــن مســابقه  بــا  مشــارکت، همــکاری مناســبی 
دارنــد. همچنین اعتباربخشــی، یکی از مهم ترین 
مأموریت هــای مــا اســت که در این اعتباربخشــی 
می شــود  باعــث  مصطفــی)ص(  جایــزه  اعطــای 
الگوهــای علــم و فنــاوری معرفــی شــوند. ظرفیت 
ایــن افتخــارات بــرای توانمنــدی رهبــران علــم و 
فناوری، جریان فکری و گفتمانی را در حوزه علم 

و فناوری ارائه می کند.
حــازم فریپــور، دبیر مســابقه نور نیز در این 
نشســت گفــت: بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی 
)ص( با هدف امید بخشی، هویت سازی و ترویج 

علم در میان نوجوانان جهان اسالمی و مشارکت 
مراکــز آموزشــی و علمــی اقــدام بــه برنامه ریــزی 
رویــداد مســابقه دانــش آمــوزی نــور بــا رویکــرد 
ســاخت فیلم هــای علمــی و آموزشــی ۶0 ثانیه ای 

کرده است.
اولیــن  را  نــور  دانش آمــوزی  مســابقه  وی 
فعالیــت در حــوزه دانش آمــوزی بنیــاد مصطفــی 
)ص( دانست که به صورت ساالنه با گرامیداشت 
یکــی از شــخصیت های برجســته علــم و فنــاوری 
برگــزار  بین المللــی  ســطح  در  اســالم  جهــان 
می شــود و گفــت: این مســابقه در ادوار گذشــته 
بــا مشــارکت نزدیــک به 17 هــزار دانش آموز از 11 
کشــور مراکــش، الجزایــر، مالــزی، هنــد، ترکیــه، 
عــراق، تانزانیــا، تونس، پاکســتان، افغانســتان و 

ایران برگزار شده است.
فریپــور ادامــه داد: در دور اول مســابقه نور 
1۶07 اثر از ســوی 10۳00 دانش آموز برگزار شــد 
و ایــن میــزان در دور دوم بــا ۲ هــزار اثر از ســوی 
5100 دانش آمــوز و در دور ســوم بــا ارائــه 17۳۳ 

اثر از سوی 51۲۳ دانش آموز رسید.
بــه گفتــه وی، دور چهــارم نیز بــا ارائه 7۳۲ 

اثر از سوی ۲۴۶9 دانش آموز برگزار شد.
دبیر مسابقه نور، با تاکید بر اینکه پنجمین 
دوره ایــن مســابقه بــا گرامیداشــت »ابوریحــان 

بیرونــی«، دانشــمند و ریاضیــدان بــزرگ جهــان 
اســالم برگزار  می شــود، یادآور شــد: ایــن دوره از 
رقابت هــا در قالــب فیلم هــای علمــی ۶0 ثانیــه ای 
بــا دو محوریــت »موضــوع عمومــی« و »موضــوع 
ویژه« برگزار می شــود. در موضوع عمومی تمرکز 
بــر آزمایش هایــی در مبحــث »بینایــی و خطــای 
بینایــی« و در موضــوع ویــژه تمرکــز بــر »ســاخت 

مدل های واقعی برای مفاهیم ریاضی« است.
فریپــور بــا بیــان اینکــه تاکنــون 777 اثــر از 
ســوی تیم های دانش آموزی از ۲۸ اســتان کشور 

و کشــورهای آفریقای جنوبی، اردن و فرانســه به 
این رقابت ارسال شده است، یادآور شد: مهلت 
ارســال آثــار تــا ۳0 تیــر مــاه بــوده اســت، ولی به 
دلیــل شــیوع کرونا و تعطیلــی مدارس، این زمان 

تا ۲5 مرداد ماه تمدید شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه 100 تیــم برتر در 
مجمــوع ۲00 میلیــون تومــان و بــه ۳ تیــم برتــر 
بخــش ویژه ۲0 میلیون تومان اعطا خواهد شــد، 
گفــت: نتایــج نهایــی ایــن مســابقات در شــهریور 

اعالم می شود.

حذف آزمون از شرایط 
رتبه بندی معلمان

در دیــدار اعضــای فراکســیون فرهنگیــان مجلــس 
پــرورش؛ رونــد  و  آمــوزش  بــا وزیــر  شــورای اســامی 
ابــاغ  مراحــل  آخریــن  تحــول،  ســند  شــدن  اجرایــی 
آیین نامــه اجرایــی رتبه بنــدی معلمان و تامیــن و توزیع 

نیروی انسانی بررسی شد.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آموزش و پرورش، یوسف نوری در دیدار اعضای 
فراکســیون فرهنگیــان مجلــس شــورای اســالمی کــه در 
اردوگاه فرهنگی تربیتی شــهید باهنر برگزار شــد، اظهار 
کــرد: وضــع نیــروی انســانی آموزش و پــرورش در ترازی 
کــه ســند تحــول بنیادین بیــان کرده، نیســت، لذا توجه 
بیــش از پیــش بــه این موضــوع جزء نیازهــای آموزش و 
پــرورش اســت و بــه حمایت مجلس شــورای اســالمی و 

دولت نیاز دارد.
نوری با تشــکر از فعالیت های مجلس شــورای اســالمی 
بــرای تصویــب قانــون رتبه بندی معلمــان گفت: مجلس 
شورای اسالمی، دولت و شورای نگهبان کمک کردند تا 
قانون رتبه بندی معلمان تصویب شود و وزارت آموزش 
و پرورش بر اساس تکلیف قانونی که بر عهده داشت، 
پیش از اتمام زمان قانونی، آیین نامه اجرایی رتبه بندی 

معلمان را آماده کرد و به هیات دولت فرستاد.
دســتگاه های  ســایر  بــا  همراهــی  در  افــزود:  وی 
مشــارکت کننده در آیین نامه اجرایــی رتبه بندی معلمان 
و تامیــن نظــرات آن هــا، ایــن آیین نامــه تــا زمــان آمــاده 
شــدن بــه دولــت،۲۶ بــار ویرایــش شــد و در کمیســیون 
اجتماعــی دولــت هــم بــه آن بندهایی اضافه شــد که با 
دستور رئیس جمهور و در جلسه هیات دولت آن بندها 
لغــو شــد کــه می تــوان به حــذف آزمــون از شــرایط نظام 

رتبه بندی معلمان اشاره کرد.
عضــو کابینــه دولــت مردمی اظهــار کــرد: از ابتدای 
آغــاز به کار دولت ســیزدهم، موضــوع خدمات رفاهی و 
بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان در دســتور کار وزارت آموزش 
و پــرورش قــرار گرفــت و تاکنــون اقدامــات در این زمینه 
صــورت گرفته اســت که تغییر بیمــه فرهنگیان از روش 

صندوقی به بیمه گری یکی از این موارد است.
موضوعاتــی  نشســت  ایــن  در  اســت؛  شــایان ذکر 
ماننــد؛ اجرای ســند تحول، نحوه اجــرای نظام رتبه بندی 
معلمــان، راهکارهــای برون رفــت از چالش هــای اجــرای 
ســند تحــول، کســری نیروی انســانی، آئین نامــه اجرایی 
رتبــه بنــدی معلمــان و ...، طــرح و موردبحــث و بررســی 

قرار گرفت.

شرایط دریافت وام 1۲ 
میلیون تومانی بازنشستگان 

ابالغ شد
بازنشســتگان کشــوری بــا داشــتن شــرایطی می تواننــد 

تسهیات دوازده میلیون تومانی دریافت کنند.
بــه گــزارش ایلنا، دریافت وام 1۲ میلیون تومانی چندین 
شرط دارد؛ بازنشسته عضو کانون باید حقوق خود را  از 
شعب  بانک رفاه شهر تهران دریافت کند. سایر بانک ها 
بــه دلیــل عــدم امکان کســر اقســاط توســط بانــک عامل 

نمی توانند وام پرداخت کنند؛ این اولین شرط است.
دریافت وام شروط دیگری نیز دارد:

باتوجــه بــه قوانیــن بانــک مرکزی ســن بازنشســته  
متقاضی وام باید کمتر از 77 سال تمام باشد.

بازنشســته باید فاقد بدهی بانکی،  چک برگشــتی 
و اقســاط معوقــه وام از ســایر بانک هــای کشــور باشــد 

)مطابق مقررات بانک(.
بازنشســته نباید در ۳ ســال گذشــته از تســهیالت 

وام بانک رفاه استفاده کرده باشد.                  
بازنشسته/مســتمری بگیر که درخواست وام دارد 
باید ســیم کارت بنام خود داشــته باشــد؛ شــماره تلفن 
همــراه وارد شــده صرفــا می بایســت متعلــق به شــخص 

بازنشسته/مستمری بگیر باشد.

اخبـــــــــــــــــار

 ذخیره استراتژیک 
بیش از ۴0 میلیون دز 

واکسن کرونا
عضــو کمیتــه واکسیناســیون کرونــا بــا اشــاره بــه 
اینکــه خــط تولیــد واکســن های ایرانــی کرونــا متوقــف 
شــده اســت، گفت که دلیلی وجود ندارد وقتی مصرف 
نداریــم، تولیــد صــورت گیــرد؛ امــا تولیدکننــدگان ایــن 
توانایــی را دارنــد تــا بــه محض ثبت ســفارش واکســن، 

مجددا تولید را از سر بگیرند.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  قانعــی  مصطفــی  دکتــر 
واکســن  دو  مطالعــات  رونــد  از  اخبــار  آخریــن  دربــاره 
کرونــای ایرانــی، گفت: واکســن MRNA هنوز در مرحله 
اخــذ مجــوز برای ورود به مرحله بالینی اســت. واکســن 
آدنوویروســی انســتیتو پاســتور نیز هنوز پرونده خود را 

به سازمان غذا و دارو تحویل نداده است.
در  کرونــا  واکســن  ذخیــره  میــزان  دربــاره  وی 
اســت  میــزان ذخیــره مناســب  کشــور، توضیــح داد: 
ذخیــره  کرونــا  واکســن  دز  میلیــون   ۴0 از  بیــش  و 
اســتراتژیک داریم. در صورتی که الزم باشــد مجددا 
کــه  آنچــه  مشــابه  گســترده ای  واکسیناســیون  رونــد 
انجــام شــود، مــا ذخیــره  در ماه هــای قبــل رخ داد، 
مناســبی داریــم و از طرفــی زیرســاخت تولیــد هم به 
شــرایط بســیار خوبــی رســیده اســت و دیگر چالشــی 

در ایــن زمینه نخواهیم داشــت.
قانعــی با اشــاره به توقــف خط تولید واکســن های 
ایرانی بیان کرد: دلیلی وجود ندارد وقتی مصرف نداریم 
تولیــد صــورت گیــرد؛ امــا تولیدکننــدگان ایــن توانایــی را 
دارند تا به محض ثبت ســفارش واکســن، مجددا تولید 

را از سر بگیرند.
انقضــای  تاریــخ  فرارســیدن  زمــان  دربــاره  وی 
واکســن های کرونای دپو شــده، اظهار کــرد: مجموعه ای 
از واکســن های ایرانی و خارجی را داریم که طبق قانون 
هر واکسنی که تولید شود، تاریخ انقضا هم بر روی آن 
درج می شــود و اگر از نظر تاریخ انقضا مشــکلی داشته 

باشد، اجازه ترخیص آن از انبارها صادر نمی شود.
عضو کمیته واکسیناسیون کرونا درباره پیش بینی 
خــود از شــرایط کرونــا طــی ماه هــای آتــی نیــز، گفــت: 
تصور می کنم تا شــهریور مشــکلی نخواهیم داشت، اما 
احتمــال دارد بــا آغــاز فصــل پاییــز و همزمــان بــا شــیوع 

آنفلوآنزا، کرونا هم روند افزایشی داشته باشد.
قانعــی افزود: در مــورد برنامه هــای جدید پیرامون 
واکسیناســیونِ دزهــای یــادآور بایــد شــواهد از کل دنیــا 
جمــع آوری شــود تــا نتایــج ســایر کشــورها را از تزریــق 
یادآور دوم مشاهده کنیم. عالوه بر آن نوع ویروس در 
گــردش، میــزان فراگیری آن و... همگی در تصمیم گیری 

پیرامون تزریق دزهای یادآور واکسن موثر است.

جزئیات برگزاری مسابقه بین المللی دانش آموزی نور

رشد ۲.۲ درصدی نرخ ازدواج در سال گذشته

حقوق مشموالن 

قانون کار دستگاه های 

دولتی اصالح شد

خیزش مجدد اپیدمی کرونا


