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 بانک های خصوصی، اقتصاد ایران را
دالل محور کرده و از بانک مرکزی هم 

تمکین نمی کنند

نقدینگی و تورم، لزوم درک دقیق روابط اقتصادی
فرشاد پرویزیان

نایب رییس انجمن اقتصاددانان ایران

تجهیز اتحادیه اروپا برای حمایت از بنگاه های اقتصادی 
در رقابت با چین

به تازگی چالش جذابی برخالف رویه علمی 
حــوزه اقتصــاد پولی مطرح شــده کــه کمبود 
نقدینگــی در کشــور را عامــل تــورم معرفــی 
رابطــه  کشــف  از  دهــه  چندیــن  می کنــد! 
اســت.  اقتصــاد گذشــته  در  پــول  مقــداری 
در ایــن نظریــه کــه بــه رابطــه مقــداری پــول 
معــروف اســت، گفتــه می شــود: حجــم کل 
نقدینگــی ضــرب در ســرعت گــردش آن در 
اقتصــاد بــا ارزش پولی کل کاالها و خدمات 

تولید شده در اقتصاد برابر است. 
حــال برخــی دوســتان نســبتی بــا عنــوان نقدینگــی به 
تولیــد ناخالــص داخلــی را تعریــف کــرده و ایــن نســبت را 
در  می گوینــد  و  کــرده  مقایســه  مختلــف  اقتصادهــای  در 
اقتصادهــای بــا نــرخ تورم پایین، این نســبت بزرگتر اســت، 
یعنی نقدینگی بیشــتری وجود دارد. در این جا باید چندین 

نکته اساسی را بیان کنم: 
1-ایــن رابطــه بــه مفهــوم تابــع نیســت بلکــه صرفــا بــه 
معنــای اتحــاد ریاضــی یعنی برابری مقــداری دو طرف اتحاد 
است که مقدار تولید، ناشی از مقیاس اقتصادی، در کوتاه 
مــدت بــه راحتی قابل افزایش نیســت، با افزایش نقدینگی 
در طــرف راســت رابطه، حفظ اتحاد، الجــرم منجر به تغییر 

سطح عمومی قیمت ها و یا همان تورم می شود. 
2-نکتــه اســتداللی دیگــر این کــه اگــر حجــم نقدینگی، 
زیــاد و موجب تورم اســت، چــرا بنگاه های اقتصــادی، دچار 
کمبــود نقدینگی و مشــکالت ســرمایه در گردش هســتند و 
نتیجــه می گیرنــد مشــکل تــورم ناشــی از نقدینگی نیســت. 
در این جــا بایــد توجه کرد خــود نقدینگی موجود ایجاد تورم 
نمی کنــد، بلکــه افزایــش نقدینگــی موجب تورم می شــود. و 
نکتــه ظریف مســتتر در این داســتان، ســرعت گــردش پول 

است. 
3-نــگاه تکنیــکال بــه رابطــه مقــداری پــول از جهــات 
مبنــای  نکنیــد  فرامــوش  اســت.  چالــش  قابــل  متعــددی 
فــرض  بــر چنــد  مبتنــی  تکنیــکال  تحلیل هــای  زیرســاختی 
اساســی از جملــه رفتــار عقالیــی و کارایــی بازارهــا یعنــی 
بهره منــدی همــه فعــاالن از اطالعات یکســان و نبــود پدیده 
عــدم تقــارن اطالعاتــی و یــا همــان رانــت اطالعاتــی اســت. 
شــما نمی توانیــد در بازارهــای غیــرکارا با نادیــده گرفتن این 
اصلی تریــن فــرض، بــا محاســبات عــددی تکنیــکال، توصیه 

سیاستی کنید. 
4- برخی با نگاهی شاید شبه تکنیکال رابطه مقداری 
پــول را بــا نادیــده گرفتن موضــوع اتحاد، به صورت نســبت 
نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بیان کرده و در مقایسه 
نســبی ایــن مقــدار در اقتصادهــای مختلــف نتیجــه گرفتــه 
انــد هرجا حجم نقدینگی بیشــتر اســت، نرخ تــورم پایین تر 
اســت و می گوینــد نقدینگــی پاییــن موجــب تــورم اســت و 
نــه نقدینگــی بــاال و لــذا لزوم کنتــرل نقدینگــی را به مکتب 
مخرب نئولیبرالی شیکاگو ارجاع می دهند. بیایید به رابطه 

بیان شده توسط دوستان دقت کنیم، حجم 
نقدینگــی تقســیم بــر تولیــد ناخالص داخلی 
همــان حجم نقدینگی بخش بر مقدار تولید 
ضــرب در قیمــت مقادیــر تولیدی اســت. این 
بــازی بــا رابطــه مقــداری پــول و در حقیقــت 
رابطــه صحیــح بــه معنــای محاســبه ســرعت 
گــردش پــول اســت. دوســتان شــاید مفهــوم 
پیچیده سرعت مبادالت در اقتصاد را نادیده 
گرفته انــد کــه در ارتباط موثر با ســازمان های 
پولی و مالی و کارکرد و کارایی و کارآمدی بازارهای مختلف 
اســت. مقــدار کل تولیــد نیــز در اقتصــاد صرفــا یــک عــدد 
نیست و فناوری و درجه پیچیدگی در اقتصاد را درون خود 
مســتتر دارد. در نظرگرفتــن هم زمــان نــکات چندگانــه فــوق 
بیانگر این است که حجم نقدینگی که نه، بلکه تغییر آن؛ 
موجــب تــورم یعنی تغییر ســطح عمومی قیمت ها می شــود 
و در اقتصادهای مورد بررسی دوستان که کمبود نقدینگی 
را عامــل تــورم دانســته اند بهتر اســت به این نــکات و پیش 
فــرض توجــه شــود. البته در حوزه نظریــه اقتصاد پولی باید 
گفــت در جایــی ممکــن اســت حتی کاهش حجــم نقدینگی 
)کــه البتــه رابطــه تیلــور یعنــی برابــری نــرخ بهــره اســمی با 
محمــوع نــرخ بهــره واقعــی بعــالوه نرخ تــورم نیز بایــد مورد 
نظــر باشــد( در شــرایطی حســب میــزان نرخ بهــره واقعی و 
تناسب نرخ اسمی با نرخ تورم جاری، ممکن است به علت 
ناکامــی بنگاه ها به نقدینگــی مورد نیاز، خود موجب گرانی 
قیمت تمام شده پول و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده 
محصــول یعنــی بــروز تــورم و یا حتــی بروز ابرتورم شــود که 
در اینجا باید به مهمترین چالش اقتصاد کشور یعنی بیان 
شــده یعنــی جــاری نبودن یک پارادایم مشــخص در اقتصاد 
بر گردیــم. براســتی کارکــرد نــرخ بهــره در اقتصــاد را دقــت 
کرده ایــم؟ اصــال فرمول را کنار بگذاریــد و منکر قانون تیلور 
شــوید و نوعی رابطه نئولیبرالی بخوانیدش؛ آیا در شــرایط 
تورم 40 درصدی شــما حاضرید تســهیالت دریافتی حتی با 
نرخ تسهیالت 30 درصدی را به بانک بازگردانید؟ این یعنی 
ریســک بــاالی نقدینگی، منجمد شــدن دارایی های بانکی و 
اجبار شــبکه بانکی به سمت بنگاهداری به جای بانکداری، 
کــه اضافــه کنیــد تســهیالت تکلیفــی و اجباری را کــه دوباره 
موجب خلق نقدینگی و ادامه جریان تورمی می شود. عالوه 
کنید روابط غیر شــفاف و انواع رشــوه و فســاد را که بتواند 
از چنیــن شــبکه بانکــی وام هــای هــزاران میلیــاردی بگیرد و 
عــوارض و تبعــات اجتماعــی این فســاد را نیــز تحلیل کنید. 
یکبار بهتر نیست پارادیم مورد قبول خود را واضح و شفاف 
تعریــف و بــر اســاس همــان دیــدگاه فرادســتی، متغیرهــای 
اقتصادی را به واقع علمی مدیریت کنیم؟ چنین دیدگاهی 
را قبــول نداریــد؟ علــم ریاضی و آمار و اقتصادســنجی را که 
قبــول داریــد. بــه تحقیق تجربــی پرداخته و ســطح اطمینان 

تحلیل های خود را اثبات کنید. 
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بــه تازگــی در اتحادیــه اروپــا توافقی هرچند 
موقــت حاصــل شده اســت کــه براســاس آن 
اختیارات الزم به این اتحادیه داده می شود 
در  خارجــی  ســرمایه گذاری های  بتوانــد  تــا 
ایــن قــاره کهــن را بهتــر کنتــرل کنــد. بدیــن 
ترتیــب اتحادیــه اروپا قــادر خواهد بود از به 
وجــود آمــدن فضاهــای رقابتــی غیرمنصفانه 
توســط شــرکتهای خارجــی که تحــت حمایت 
دولت هایشــان هســتند در اروپــا جلوگیــری 

کند.
ایــن توافــق مشــخص بــر ضــد کشــور خاصــی نیســت 
امــا در حقیقــت بــرای مقابلــه با قــدرت فزاینده چیــن تدوین 
شده اســت. »برونــو لومِــر« وزیر اقتصاد فرانســه ضمن ابراز 
خرســندی از حصــول ایــن توافــق در مصاحبــه بــا خبرگــزاری 
رویتــرز اعــالم کــرد: »ایــن توافــق بــه عنــوان گامــی بــزرگ در 
حمایــت از منافــع اقتصــادی مــا محســوب می شــود.« درایــن 
مســیر اتحادیه اروپا مســلح به دستورالعملهایی برای مبارزه 
بــا رقابتهــای غیرمنصفانــه شــرکتهای خارجی کشــور ثالث در 

این قاره می شود.
شــرکت های  ســرمایه گذاری  میــزان  اخیــر  ســالهای  در 

چینــی در اتحادیــه اروپــا بــه نحــو چشــمگیری 
افزایــش یافته اســت. ایــن ســرمایه گذاری ها در 
زمینه های بسیار متنوع  از قبیل سرمایه گذاری 
در تاکســتان های بوردو در فرانســه تا ســاختن 
روبات در آلمان و تولید ماشین آالت ساختمانی 

در ایتالیا صورت گرفته  است.
چیــن  ســرمایه گذاری  چشــمگیر  رشــد 
مســائل  درخصــوص  نگرانی هایــی  اروپــا،  در 
اشتغال، فناوری و ظرفیت های صنعتی در این 
قاره به وجود آورده است. براین اساس اتحادیه اروپا تصمیم 
گرفــت نظــارت برایــن امــر را تشــدید کنــد. برخی کشــورهای 
عضــو ایــن اتحادیــه همچنیــن بــه شــدت نگــران حمایت های 
گســترده دولــت کمونیســت چیــن از رقابت هــای ناعادالنــه 
شــرکت های متبوعش در اروپا هســتند. از اینرو بروکســل از 
مــاه مــه 2021 )اردیبهشــت 1400( بــه دنبــال تجهیــز به آئین 
نامه هایی برای کنترل بیشتر سرمایه گذاریهای خارجی تحت 
حمایــت دولتهــای متبوعشــان در اروپــا بوده اســت. بــه کمک 
ایــن مقــررات اروپــا قادر خواهــد بود بر فعالیتهای شــرکتهای 
خارجی در بازارهای متنوع اروپا نظارت بیشتر داشته باشد.
منبع: روزنامه تریبیون
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علی رمضانیان

بانــک هــای خصوصــی تاریخی چند قرنی دارند . اولین بار در قرن 
هفدهــم میــالدی در انگلســتان بانکــداری خصوصــی متولــد شــد. 
در ایــران، در بهمــن 1328 مصطفــی تجدد که در رشــته اقتصاد و 
حقوق در آلمان تحصیل کرده بود و سابقه فعالیت در بانک ملی 
و بانــک صنعتــی و معدنی ایران را داشــت، با همکاری محمدعلی 
مفرح، نخســتین بانک خصوصی ایرانی را به  نام »بانک بازرگانی 
ایران« با ســرمایه ای حدود 50 میلیون ریال تأســیس کردند. طی 
سه سال در آن دوران، پنج بانک خصوصی تاسیس شد. این رویه 
تا انقالب سال 57 ادامه داشته ولی در خرداد سال 1358 بعد از 
این که شورای انقالب مصوبه دولت موقت را در مورد ملی شدن 
بانک هــای خصوصی تأیید کرد؛ بانک هــای خصوصی در بانک های 

دولتی ادغام شدند.
بعــد از ســال هــا وقفــه، در تاریــخ 20 مــرداد مــاه 1380 بانک 
اقتصــاد نویــن به عنــوان اولیــن بانک خصوصی بعــد از انقالب ثبت 
قانونــی شــده و کــم کم در ســال های بعــد بانک های زیــادی به این 
مجموعه اضافه شده و در حال حاضر 17 بانک خصوصی، تجاری و 

دو بانک قرض الحسنه غیردولتی در کشور وجود دارند. 
بانک هــای خصوصــی در ایــران بــا انتقــادات زیــادی مواجهــه 
هســتند. بنــگاه داری، فعالیــت در مســتغالت، اعطــای تســهیالت 
نامتعــارف و مــواردی از ایــن دســت از جملــه مســائلی هســتند که 
سبب شده تا بانک های خصوصی اولین مهم مشکالت اقتصادی 
کشــور باشــند.افزون بر این، در سال های اخیر به دلیل مشکالتی 
که در اقتصاد و علی الخصوص در ســمت رشــد نقدینگی رخ داده 
بانک هــای خصوصــی مورد اتهامات زیــادی قــرار گرفته اند. گرایش 
بانک های خصوصی به فعالیت در بخش مسکن به عالوه  اضطرار 
بانک های خصوصی به بخش مسکن ناشی از تملک به بدهکاران 
بانکــی ســبب شــده حجــم بســیار زیــادی از امــالک، دارایی هــا و 
مستغالت امروز در ترازنامه  بانک های خصوصی داشته باشیم که 
تحت عنوان دارایی های منجمد، یکی از چالش های اصلی بانکداری 
در کشــور شــده که همین موضوع جریان پولی را در کشــور تحت 

الشعاع قرار داده است.  

خلق نقدینگی بانک های خصوصی چند برابر 
بانک های دولتی

طبــق اعــالم بانــک مرکــزی در فروردین ماه امســال میــزان نقدینگی 
در کشــور برابر با 4823 هزار میلیارد تومان به ثبت رســیده اســت. 
رشــد ماهانــه 2.3 درصــدی در ایــن ماه موجب می شــود تا این رقم 
110 هــزار و 900 میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرده و بــه 4 هــزار و 
934 هــزار میلیــارد تومــان صعــود پیــدا کنــد. در این صــورت میزان 
نقدینگی در این ماه رشــدی 37 درصدی را در مقایســه با موقعیت 
مشــابه خود در ســال گذشــته خواهد داشــت که به لحاظ مقداری 
حاکی از افزایش هزار و 333 هزار میلیاری است. سوال اصلی این 
اســت که این همه نقدینگی را چه کســی خلق کرده اســت؟ دولت، 
بانکهــای دولتــی، بانکهای خصوصی یا بنگاه هــای اقتصادی؟ جواب 
بسیاری از کارشناسان روشن و شفاف بوده و متهم دریف اول بانک 
هــای خصوصی هســتند. براســاس گزارش بانک مرکــزی، بانک های 
خصوصی در سال 97 کال حدود شش درصد از قرض های دولت را 
در اختیــار داشــتند در حالی کــه 60 درصد بدهی ایجاد کردند یعنی 

7هــزار میلیــارد تومــان به  دولت کمک کردند اما در مقابل 78 هزار 
میلیــارد تومــان از بانک مرکزی قرض گرفتند و مابقی پول ها صرف 
سفته بازی شده است. از طرف دیگر بانکها در بخش سپرده قانونی، 
تسهیالت و غیره نیز اقدام به خلق نقدینگی کرده و  از بانک مرکزی 
تمکین نمی کنند بسیاری از کارشناسان معتقدند که برخالف تصور، 
دولت 13 درصد از خلق نقدینگی ها را بر عهده داشته و 87 درصد 
مابقی توسط بانک ها تولید می شود که بانک های خصوصی شش 

برابر بانک های دولتی اقدام به این کار می کنند.

بانک های خصوصی عامل دالل محوری شدن 
اقتصاد ایران

امــا اساســی تریــن انتقادی که به بانکهــای خصوصی وارد می 

کنند این اســت که رفتار این بانکها ســبب شــده اســت که اقتصاد 
ایران به یکی از داللی ترین اقتصادهای چهان بدل و در عمل تولید 

زیر پای بانکهای خصوصی قربانی شود. 
یکــی از موضوعــات مهــم بــرای بانک هــای خصوصــی موضــوع 
تسهیالت، معوقات و مطالبات است. براساس مطالعاتی که چندی 
پیــش، در دانشــگاه عالمــه طباطبایی با محوریت فرشــاد مومنی و 
عبــاس شــاکری انجــام شــد، بعــد از تاســیس بانک هــای خصوصی 
تســهیالت بخــش تولیــدی اعــم از صنعتــی و کشــاورزی، کاهــش 
معنــاداری داشــته و بیشــتر بــه ســمت کارهــای بازرگانــی و احتماال 
داللــی رفتــه اســت و رفتــه رفتــه بخــش تولیــد با مشــکل نقدینگی 
مواجــه شــده و اقتصــاد کشــور بــه ســمت داللی پیش رفته اســت؛ 
چرا که 80 درصد از تسهیالت بانکی از سوی بانکهای خصوصی به 
شهروندان اعطا می شود. در این تحقیق آمده است که در سالهای 
90 و 91 که  قیمت مسکن باال رفته بود سهم تسهیالت اعطایی به 
بخش مسکن افزایش چشمگیری داشته و بعد از رکود بازار مسکن 
در ســال 92 بــه بعد تســهیالت مســکن بانکهای خصوصــی ناگهان 
سقوط کرده بود که گویای همراهی بانکها با فعالیت سوداگرانه و 

پرش های قیمتی در بخش مسکن دارد.  

استفاده بانک های خصوصی از رویه های غلط 
بانکداری 

بانک هــای خصوصــی برای سودآورنشــان دادن خود همــواره تالش 
می کنند تا از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. بانک ها در یک برهه 
زمانی با استفاده از تسعیر نرخ ارز و پس از آن با شرکت فروشی 
اقــدام بــه خلــق پــول کرده اند.  یکی از جاهایی که انتظار شــفافیت 
بسیار زیادی در اعطای تسهیالت داریم بانک های خصوصی هستند 

که بخشــی از تســهیالت خود را در اختیار شــرکت های زیرمجموعه 
خود قرار می دهند.

بــه گفتــه عبــاس دادجــوی توکلی، کارشــناس مســائل پولی، 
عمده بانک های کشور طی دهه 90، زیان ده بودند و برخی از آنها 
بــا سوءاســتفاده از بنگاهــداری و همچنین ســود حاصل از تســعیر 
ارز، بعضاً از مســیر تســعیر دارایی های بی کیفیت ارزی، زیان خود 
را در صورتهــای مالــی بــه صــورت »حداقلــی« نشــان داده و یا حتی 

سودآور شدند!
بــه گفتــه توکلــی، در بســیاری از بانک ها که شــعب خــارج از 
کشــور دارنــد، بــاالی 50 درصــد تــا 90 درصــد دارایی هــای ارزی، 
مشــکوک الوصــول؛ معــوق اســت امــا بانک هرســال با اســتفاده از 
تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی های مشکوک الوصول و معوق، 
سود شناسایی می کند. به همین دلیل است که بانک ها به شدت 
بــه دنبــال بازنگری در نرخ تســعیر ارز هســتند؛ ســال های گذشــته 
می دیدیم به محض اینکه دستورالعمل تسعیر ارزی می آمد، همه 
بانک هــا در عــرض کمتــر از یــک ســاعت در کدال، ســود شناســایی 
می کردنــد شــرکت فروشــی را ابــزار مهمــی بــرای خلــق پــول توســط 
بانک هــا معرفــی می کنــد و می گویــد در بســیاری از نمونه هایــی که 
از ســال 1393 به بعد بررســی کرده ایم، »معامله با خودی، کســب 
ســودهای صــوری، متــورم کردن و نقــد جلــوه دادن دارایی«، هدف 
اصلی این شــرکت فروشــی ها بوده اســت و در حجم باالیی انجام 
گرفتــه اســت؛ و جالــب اینکــه برخــی بانک هــا در برخــی ســال ها با 
فروش تنها یک درصد دارایی خود )از نوع واگذاری سرمایه گذاری-
شــرکت فروشــی(، 30 درصــد از ســود علی الحســاب پرداختــی بــه 

مشتریان خود را پوشش داده اند.

بانک های خصوصی از بانک مرکزی تمکین 
نمی کنند

آلبــرت بغازیــان، اقتصاددان، در برابر این پرســش »عصر اقتصاد« 
که بانک های خصوصی در خلق نقدینگی بیشترین نقش را دارند؛ 
اظهــار کــرد: در ابتــدا باید در مورد خلــق پول و نقدینگی بحث کرد. 
در بخــش تولیــد و دیگر فضای کســب و کار می گویند که نقدینگی 
و ســرمایه در گــردش بــرای خریــد کاال و مــواد اولیــه کــم اســت. در 
مقابل اقتصاددادان می گویند که نقدینگی زیاد است. پس مشکل 
کجاست؟ این نقدینگی که همه از ان دم می زنند پس کجاست؟ 
چرا بخش تولید نقدینگی و ســرمایه در گردش ندارد؟ برای پاســخ 
بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه وقتــی در بانک هــا ســپرده گــذاری 
می شود. بانک ها موظف هستند که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی 
نگهدارند. این موضوع برای حفظ نقدینگی در کشــور اســت. بانک 
مرکزی موظف به سیاست گذاری در خصوص حجم نقدینگی و نرخ 
بهره اســت. وقتی سیاســت بانک مرکزی انبســاطی می شود یعنی 
بانــک مرکــزی نــرخ ذخیــره قانونی را کاهــش داده اســت و بانک ها 
تســهیالت بیشــتری پرداخــت کــرده و نقدینگی در جامعــه افزایش 
می یابد. این افزایش حجم پول و نقدینگی زمانی خطرناک می شود 
کــه بــه ســمت تولیــد نــرود. چرا کــه به معنای این اســت کــه تولید 
وضعیــت مناســبی نــدارد. یعنی وقتی تســهیالت بــرای تولید نبوده 
و برای داللی و غیره باشــد؛ این حجم نقدینگی برای هر اقتصادی 
خطرناک است. این جاست که موضوع بانک های خصوصی مطرح 
مــی شــود. بانــک مرکزی بعضــا بــرای بانک های خصوصــی این نرخ 
سپرده قانونی را کمتر در نظر می گیرد. ولی برای بانک های دولتی 
این ســخت گیری های بیشــتری وجود دارد. از طرف دیگر اگر بانک 
مرکزی نرخی را برای سپرده قانونی در نظر می گیرد این بانک های 
خصوصی هستند که بعضا این نرخ سپرده قانونی تعیین شده از 
ســوی بانک مرکزی را رعایت نکرده و حتی بعضا خودســرانه تغییر 
مــی دهنــد تــا وام بیشــتری بدهنــد رویــه ها بــه گونه ای اســت که 
گویــی بانــک مرکــزی برای بانک هــای خصوصی کنترل کمتــری را در 
نظر می گیرد. در حقیقت، بانک های خصوصی تمکین نکرده و بعضا 

تحت قنون و دستورات بانک مرکزی رفتار نمی کنند.

تولید را بی دریغ فدای بانک های خصوصی کردند
بغازیــان در ادامــه افــزود: درصــد باالیی از تســهیالت کشــور صرف 
کارهــای داللــی شــده و هرگز به ســمت تولید نمــی رود و حتی اگر 
به اسم تولید وامی دریافت شده نیز بعضا صرف داللی می شود 
و این برای اقتصاد بســیار خطرناک اســت؛ چرا که حجم نقدینگی 
متناســب با تولید رشــد نمی کند و مانند کشــورهای بزرگ دنیا که 
حجم نقدینگی باالیی دارند و حتی رشــد نقدینگی باالســت اما به 
دلیل حجم باالی تولید و هدایت تســهیالت به ســمت تولید هرگز 
مشکالتی که در  ایران داریم را در ان کشورها شاهد نیستیم. در 
واقع در ایران تولید را پای بانکهای خصوصی قربانی کردیم تا همه 

چیز به نفع این بانکها باشد.
بــرای  را  خصوصــی  بانک هــای  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
شهروندان جذاب تر از بانک های دولتی می داند؛ چرا که بانک های 
دولتی بوروکراســی های پیچیده ای داشــته و برای افراد معمولی و 
حتی تولیدکننده ها امکانات کمتری را در نظر می گیرد و صرفا به 
عنــوان حیــات خلــوت دولت برای اقدامات دولــت و اومر انها مانند 
تســهیالت تکلیفــی اســت. نکتــه دیگری کــه باید بــه آن توجه کرد 
اینکه بسیاری از بانکهای خصوصی مانند آینده، ایران زمین و دی 
و غیره برای این ایجاد شــده  که صاحبان ان نیاز به پول داشــتند 
و راهی آســان تر از تاســیس بانک برای جمع کردن پول نداشــتند. 
اینهــا اقدام به تاســیس بانک کردنــد از مردم پول جمع کردند بعد 
برای اهداف خود از بانک خودشــان به خودشــان وام دادند. بانک 
آینده بیشــترین تســهیالت را به ایران مال داده، یعنی به خودش 
وام داده اســت . ایــن رویــه در هیــچ جــای دنیــا مرســوم نیســت و 
هــر وقــت این اقدام را انجــام می دادند قطعا بانک مرکزی برخورد 
شدیدی می کرد اما در ایران بانک مرکزی نه تنها اقدام خاصی نکرد 
بلکه برای تسهیل کارهای این بانک به آنها کمک نیز کرده است. 

دوران بی قانونی رمزارزها در اتحادیه اروپا
ترجمه: محمود نواب مطلق

در  دیجیتالــی  بی ثبــات  فوق العــاده  دارایی هــای 
فضایــی خالــی از هرگونــه نظــارت قانونــی مــورد 
تبــادل قــرار می گیرنــد. بــرای نظارت برایــن قبیل 
دارایی های پرمخاطره توافقی حاصل شده  است. 
شــورای اتحادیــه اروپــا بــه همــراه مجلــس اروپــا 
بــه وعــده خــود مبنــی بــر پایــان دوران بی قانونی 
اروپایــی  نهــاد  دو  ایــن  کردنــد.  عمــل  رمزارزهــا 
پنجشــنبه 30 ژوئــن )۹تیر( در ایــن زمینه به یک 

توافق دست یافتند.
براین اساس رمزارزهای دیجیتالی که بیت کوین معروفترین 
آنهاســت از ایــن پــس تحــت ضوابــط معیــن قانونی قــرار خواهند 
گرفت. »اِستِفان بِرگِر« نماینده حزب مردم آلمان و مذاکره کننده 

مجلس اروپا در امر ضابطه مند شــدن دارایی های 
کــردن  قانونمنــد  بــرای  »مــا  می گویــد:  مجــازی 
وضــع  مقرراتــی  مجــازی  دارایی هــای  مبــادالت 
کردیم. اروپا، اولین قاره در جهان است که چنین 
قوانینــی را بــه تصویــب رسانده اســت.« بــه گفتــه 
مقامــات ذیربط هدف اصلی این مقررات، حمایت 
از مصرف کننــدگان و موظف کــردن ارائه کننــدگان 
خدمــات رمزارزهــای دیجیتالــی به پاســخگو  بودن 
در مــورد فعالیتهایشــان اســت. ایــن توافــق زمانی 
به دســت آمــده کــه رمزارزها با ســقوط چشــمگیری در ارزش های 

خود مواجه بوده اند.
بســیاری از کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورند کــه عمده 
خریــداران از ماهیــت خریدهــای خــود کامــال بی اطــالع هســتند و 

هیچ گونــه شــفافیتی در ایــن امر وجود ندارد. آنچه بســیار رایج و 
معمول شــده ، عملیات کالهبرداری اســت. در این موقعیت وقت 
آن فرارسیده تا اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از چندپاره شدن 
بازارهــای مربــوط وارد شــود و ضوابط معینی را وضع کند؛ چرا که 
دولت هــای اروپایــی هریــک بــه تنهایی در این خصوص دســت به 

اقداماتی متفاوت و در برخی موارد متناقض نیز می زنند.
از ایــن پــس ارائــه کننــدگان خدمــات مربــوط بــه رمزارزهــا 
موظفنــد درمــورد فعالیتهــای خــود و مبانی آن شفاف ســازی کنند 
و اطالعات ضروری را در اختیار مشتریانشــان بگذارند. اطالعاتی 
از قبیــل شــرح حــال صادرکننــده رمزارزهــا، نــوع برنامــه رمزارزها 
و همچنیــن اطالعاتــی در مــورد چگونگــی اســتفاده از موجــودی 
ایــن »کارت شناســایی هویتــی« ارائه کننــدگان  بــه  صندوق هــا. 
خدمــات رمزارزهــا جزئیاتــی از قبیــل حقوق، تکالیــف و مخاطرات 
اســتفاده از این دارایی های دیجیتالی نیز ضمیمه می شــود. تمام 

این اطالعات دراختیار مقامات دولتی نیز قرار می گیرد.
ادامه در صفحه 5
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احتمال جیره بندی آب گرم برای آلمانی ها
ترجمه: سلیم حیدری

درحالیکــه آلمــان خــود را برای قطــع احتمالی 
واردات گاز روســیه آمــاده مــی کنــد، ســناتور 
محیط زیست این شهر گفت: شهر هامبورگ 
آلمــان آب گــرم را بــرای خانوارهــا جیــره بندی 
می کند و حداکثر دمای گرمای آن را در صورت 

کمبود شدید گاز محدود می کند.
آلمان ماه گذشته به مرحله دوم از برنامه 
ســه مرحلــه ای خود وارد شــد. ایــن اتفاق پس 
از کاهــش صــادرات گاز روســیه از طریــق خــط 

لولــه نــورد اســتریم 1 – افتــاد و ایــن مرحله یک مرحلــه قبل از 
سهمیه بندی مصرف سوخت توسط دولت آلمان است.

دولت از شهروندان و شرکت ها می خواهد مصرف انرژی 
را کاهش دهند و به کشور کمک کنند تا  ذخیره سازی گاز خود 
را تا فصل زمستان کامل کند، اما در صورت تمام شدن گاز در 

حال بررسی تدابیری برای شهرها نیز هستند.
ینس کرستان، سناتور محیط زیست هامبورگ روز شنبه 
به نقل از روزنامه Welt am Sonntag گفت: "در صورت کمبود 
حــاد گاز، آب گــرم تنهــا در زمان هــای خاصــی از روز در شــرایط 

اضطراری قابل دسترس است."
کرســتان گفــت کــه شــهر همچنیــن مــی توانــد کاهــش 

کلــی حداکثــر دمــای اتــاق را در شــبکه گرمایش 
منطقــه در نظــر بگیــرد. طبــق طــرح اضطــراری 
فــدرال، خانواده هــا و موسســات حیاتــی ماننــد 
بیمارستان ها در مرحله سوم بر صنعت اولویت 
دارنــد، امــا ممکــن اســت به دالیل فنی ســهمیه 
بندی در همه جای هامبورگ امکان پذیر نباشد.
"در صــورت کمبــود گاز  افــزود:  کرســتان 
در همــه جــا نمی توان بین مشــترکین تجاری و 

خصوصی تفاوتی قائل شد."
هم زمان با تعجیل آلمان برای یافتن مسیرهای جایگزین 
گاز و تامین LNG به عنوان یک جایگزین احتمالی، این سناتور 
 )LNG( هشدار داد که یکی از پایانه های موقت گاز طبیعی مایع

در هامبورگ تا اواسط سال آینده عملیاتی نخواهد شد.
او گفت: "در طول ماه جوالی )تیر( خواهیم دانست که آیا 
بهــره بــرداری از یک پایانه LNG موقت در هامبورگ امکان پذیر 

است یا خیر؟"
ایــن روزنامــه بــه نقــل از وزارت اقتصاد گــزارش داد که دو 
 Brunsbuettel و Wilhelmshaven آلمان در LNG پایانه موقت

باید تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
منبع: رویترز
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۱۱ هزار تن روغن خام و 
گندم با قطار وارد کشور شد

یــکقطــارباریحامــلیکهــزارتنروغــنآفتابگردان
و ازبکســتان کشــورهای از عبــور بــا و قزاقســتان از
ترکمنســتانازطریــقمــرزریلــیســرخسوارداســتان
خراســانرضویشــدکهبااحتســاب۱۰هزارتنگندم
کــهدرهفتههــایاخیــربــاقطارواردایناســتانشــده
بــود،مجموعــا۱۱ًهــزارتــنکاالهــایاساســیازطریــق

ناوگانریلیواردکشورشدهاست.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایــران؛ ایــن قطــار حامــل روغــن وارداتــی، اولیــن 
محموله از محل قرارداد دو هزار تُنی خرید روغن خام با 
قزاقســتان وارد کشورمان شده است و محموله ی بعدی 

نیز متعاقباً وارد خواهد شد.
 بــر اســاس ایــن گــزارش، هــدف از واردات روغــن 
خــام، کنتــرل بــازار و تقویــت ذخایــر روغــن در کشــور 
اســت کــه بــرای ذخیره ســازی و طــی فراینــد تصفیــه بــه 
کارخانه های روغن کشی ارسال خواهد شد، ضمن اینکه 
۱۰ هزار تن گندم وارداتی از طریق شــبکه  ریلی نیز قبالً 

تخلیه و ذخیره سازی شده است.
 ایــن گــزارش می افزایــد، روغن ذخیره ســازی شــده 
بــر اســاس نیــاز موجــود و بــا صــدور مجــوز از مراجــع 
مربوطــه بــرای تنظیــم بــازار روغــن از طریــق شــبکه های 
توزیــع سراســری و فروشــگاه های زنجیــره ای در اختیــار 
مصرف کنندگان خانواده و مصارف صنایع قرار می گیرند.
 گفتنــی اســت، ورود برخــی از کاالهــای اساســی 
از طریــق خطــوط ریلــی و از مبــدأ آســیای میانــه، عــالوه 
بــر تســریع در جابه جایــی، باعث صرفه جویــی در هزینه 
حمل ونقــل و انتقــال این کاالها به مراکز ذخیره ســازی و 

کانون های جمعیتی می شود.

پایان اعزام حجاج ایرانی
ناوبــری و فرودگاههــا شــرکت حــج عملیــات مســئول
هواییایراناعالمکردکهتاشنبهشبحدود۲۷هزار
زائــرایرانــیبــهخانهخدااعزامشــدندومتوســطتاخیر
پروازهاروندکاهشیداشتهبه۶۱دقیقهرسیدهاست.
غالمرضا رستمیان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
تــا ســاعات پایانــی شــنبه شــب )۱۱ تیــر( ۲۱ روز از آغــاز 
عملیــات پــرواز حجــاج گذشــته اســت و در ایــن ایــام ۱۱۱ 
پــرواز از فرودگاه هــای اردبیــل، اصفهان، ارومیــه، اهواز، 
شــیراز،  ســاری،  تبریــز،  بیرجنــد،  بوشــهر،  بندرعبــاس، 
کرمــان، گــرگان، مشــهد، یزد، زاهــدان، زنجــان و همدان  
انجام شد. با این تعداد پرواز ۲۷ هزار و ۳۴۹ مسافر با 
۴۹۵ هزار و ۱۴۲ کیلوگرم بار به خانه خدا اعزام شدند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آمــار بــدون محاســبه آمــار 
پروازهــای حج شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( اســت، 
افــزود: پروازهــای حــج در فرودگاه هــای زاهــدان و امــام 
خمینــی هنــوز بــه پایــان نرســیده و صبــح روزیکشــنبه با 
انجــام ســه پرواز از زاهدان و فــرودگاه امام خمینی تمام 

خواهد شد.
مســئول عملیــات حج شــرکت فرودگاه هــا و ناوبری 
هوایــی ایــران بــا بیــان اینکــه ۲۹ درصــد از پروازهای حج 
از فــرودگاه  امــام خمینــی )ره( و ۷۱ درصــد از ۱۷ فرودگاه 
دیگر انجام شــده اســت، ادامه داد: روزیکشنبه ۷۸۱ زائر 
از زاهــدان و ۷۸۰ زائــر از فــرودگاه امــام خمینــی )ره( در 
قالــب شــش پــرواز به عربســتان اعــزام خواهند شــد و با 
این حســاب ۴۰ هزار زائر ایرانی در حج امســال به خانه 
خــدا خواهنــد رفت. همچنین ۲۳ تیر ماه پرواز بازگشــت 
حج امســال به کشــور نیز انجام می شود. رستمیان همه 
پروازهــای حــج امســال بــا مســئولیت شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران انجام شــده و عربســتان پروازی 
در ایــن زمینــه انجــام نداده اســت، گفت: متوســط تاخیر 
ایــن پروازهــا حــدود ۶۱ دقیقــه بوده اســت که به نســبت 
سال های گذشته این تاخیرها کاهش محسوسی داشته 
و حتی نســبت به پروازهای روزها و هفته گذشــته روند 
کاهشــی را نشــان می دهــد. البتــه ایــده آل این اســت که 

پروازهای حج  با کمترین زمان تاخیر انجام شود.

اخبـــــــــــــــــار

برخورد قانونی با واحدهای 
تولیدی مصالح ساختمانی 

غیراستاندارد
بازرســاناســتاندارددرجریــانبازرســیازواحدهــای
تولیــدیبتــنآمادهدرشهرســتانهایری،اسالمشــهر
وقــدس،چندیــنواحــدتولیدکنندهبتنآمادهوبلوک

غیراستانداردراپلمپکردند.
تهــران،  اســتان  اســتاندارد  اداره کل  گــزارش  بــه 
عباس نوری اظهار کرد: طی بازرســی مشــترک بازرسان 
اســتاندارد به همراه نماینده انجمن تولیدکنندگان بتن 
آمــاده و قطعــات بتنــی ایــران در منطقــه شــهرری، یــک 
واحــد تولیــدی بتن آماده بدون نشــان اســتاندارد با نام 

»آریا بتن قصر« پلمپ شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن در بازرســی از واحدهــای 
تولیدی اسالمشهر، واحد تولیدی بتن آماده فاقد نشان 
اســتاندارد بــا نــام »رایکا« پس از پلمــپ، برای اقدامات 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
نــوری در پایــان از شناســایی و توقیــف ۵ واحــد 
تولیدکننده متخلف و بدون مجوز اســتاندارد، که بلوک 
افــزود: بازرســان  ســبک تولیــد می کردنــد، خبــر داد و 
اســتاندارد و انجمــن صنفی تولیدکنندگان بلوک ســبک 
اســتان تهران، در بازرســی از واحدها در شهرقدس، ۲۴ 

هزار عدد بلوک غیراستاندارد را توقیف کردند.

کشف انبار گندم احتکار شده 
به ارزش ۵۵۵ میلیارد تومان

مدیــرکلدفتــربازرســیونظــارتبــرکاالهایاساســی
وزارتجهادکشــاورزیگفتکهاشــدمجازاترابرای
محتکرانکاالهایاساســیوابســتهبــهدولتوبخش

خصوصیاجراخواهیمکرد.
مســعود  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
امراللهی در رابطه با کشف گندم احتکار شده در استان 
اصفهــان، اظهــار کــرد: طی بازرســی که بازرســان وزارت 
جهــاد کشــاورزی در اســتان اصفهــان و بــا گزارش هــای 
واصلــه در هفتــه گذشــته از احتــکار گنــدم، بــا همکاری 

سازمان اطالعات سپاه با یک اَبراحتکار مواجه شدیم.
وی ادامــه داد: در یــک انبــار ۵۰ هــزار تــن گنــدم 
احتــکار شــده بــود کــه ارزش ریالــی پرونــده آنکــه بــه 
ســازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شــده نزدیک به ۵۵۵ 

میلیارد تومان است.
امراللهــی بــا بیــان اینکــه محتکــران قــوت مــردم را 
هدف قرار داده اند، تصریح کرد: بازرسان ما در سراسر 
دســتگاه های  و  بســیج  بازرســان  همــکاری  بــا  کشــور 
فعالیــت  حــال  در  شــبانه روزی  صــورت  بــه  اطالعاتــی 

هستند.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی 
وزارت جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد: اگــر یــک کارخانه یا 
تولیــدی کاالیــی را احتــکار کننــد، بازرســان وزارت جهــاد 
کشاورزی بدون هیچ مماشات با آن ها برخورد خواهند 
کــرد و اشــد مجــازات را برای محتکران کاالهای اساســی 
وابسته به دولت و بخش خصوصی اجرا خواهیم کرد.

کاهش شدید تقاضا در بازار 
تلفن همراه

دبیــرانجمــنواردکننــدگانموبایــلبابیــاناینکهبرای
وارداتگوشــیهــایبــاالی۶۰۰دالر،ارزیتخصیــص
دادهنمــیشــود،گفــتکــهبــهدلیــلکاهــشتقاضــا،
فروشندگانکاالهارابازیانوزیرقیمتمیفروشند.
مــورد  در  مهــر،  بــا  گفت وگــو  در  اســحاقی  امیــر 
وضعیــت بــازار تلفــن همــراه، اظهار کــرد: ۹۱ درصد نیاز 
بــازار بــا گوشــی های تلفــن زیــر ۶۰۰ دالر پاســخ داده 
می شــود امــا بــا توجه به افت شــدید تقاضــا، طی ۲ ماه 
گذشــته شــرکت ها و فروشــندگان، گوشــی را بــا زیــان 
می فروشــند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تســویه 

کنند.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم 
جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن 
همــراه مصــرف نشــده در کشــور داریــم کــه از میانگیــن 
مصرف باالســت و فروشــندگان، کاال را عمال زیر قیمت 

می فروشند تا بدهی های خود را بدهند.
اســحاقی اضافــه کــرد: اگرچــه نــرخ ارز نیمــا که به 
گوشــی های زیــر ۶۰۰ دالر تخصیــص داده می شــود بــه 
صــورت مورچــه وار در حــال افزایــش اســت امــا بــاز هم 

شرکت ها کاال را با زیان می فروشند.

تخصیصنیافتنارزبرایواردات
گوشیهایباالی۶۰۰دالر

بــاالی  تلفــن  گوشــی های  واردات  مــورد  در  وی 
۶۰۰ دالر، گفــت: تقریبــاً از ۲۴ اردیبهشــت بــا واردات 
گوشــی های بــرای ۶۰۰ دالر مشــکل داریــم زیــرا فقــط 
ویرایش ثبت سفارش این کاال اصالح شده و هیچ گونه 

تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی شود.
اســحاقی افــزود: هنوز کمیته مشــترک اقدام ارزی 
بانــک مرکــزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این 
کاال بــه تصمیــم نهایی نرســیده اند که همین امر موجب 
شده خرید و فروش پاسپورت و واردات کاالی مسافری 

افزایش یابد.
ادامــه داد: در حــال حاضــر ۱۲۰ هــزار کاالی  وی 
مسافری وارد کشور شده که نشان می دهد سواستفاده 

از این جریان به اوج خود رسیده است.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم 
جانبی اضافه کرد: عمالً واردات گوشــی های تلفن باالی 
۶۰۰ دالر متوقــف بــوده و کاالهــای وارد شــده نیــز در 
گمــرک دپــو شــده اســت. ما بــا ســازمان توســعه تجارت 
ایــران نامه نگاری هایــی انجــام دادیــم و خواســتار تعیین 
تکلیــف کاالهــای دپو شــده و نحوه تخصیص ارز شــدیم 
کــه مقرر شــد هفتــه آینده کمیته اقدام ارزی جلســه ای 

در این خصوص برگزار کند.
وی بــا بیــان اینکه آرامش بازار از بین رفته اســت، 
گفت: در حال حاضر عرضه به شدت باال بوده و تقاضا 

به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهفروشــندگانمیــوهوترهبار
گفتکهباوجودفراوانیمیوهدرتابســتان
اماهمچنانگرانهستندکهمتاثرازگرانی

وتورمسایربخشهااست.
اســدهللا کارگــر در گفت وگــو بــا بــازار، 

دربــاره وضــع بــازار میوه و تره بار با اشــاره به 
اینکه در ماه های اخیر دارای نوســانات زیادی 
در این صنف شاهد بودیم و قیمت میوه افت 
و خیزهــای زیادی داشــت، اظهــار کرد: قیمت 
باالی میوه های نوبرانه بسیار طبیعی است و 
در تمام دنیا نیز به همین شیوه است اما به 
واسطه فراوانی محصول در مدت زمان کوتاه 

قیمت ها متعادل می شود.
در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بهــار  فصــل  در  نیــز  مــا  کشــور 
شــاهد قیمت هــای نجومــی برخی 
امــا  افــزود:  میوه هــای نوبــر بودیــم، 
در  خوشــبختانه  محصــوالت  قیمــت 
زمــان کوتاهــی بــه دلیل وجــود فراوانی 

محصول کاهش یافت و کنترل شد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میوه و 
تــره بار با اشــاره بــه اینکه برخی افزایش ها 
بــه دلیــل تقاضــای بــاال افزایش یافــت، بیان 

کــرد: برخــی از محصــوالت بــه دلیــل افزایــش 
تقاضــا افزایــش پیــدا کــرد کــه بــا برنامه ریزی 
صــورت گرفتــه کنترل شــد و در حال حاضر با 
قیمت بسیار مناسب در بازار عرضه می شود.
کارگــر گفت: افزایــش قیمت میوه و تره 
بــار متاثــر از تورمــی اســت کــه ایــن روزهــا در 

بخش های مختلف شاهد آن هستیم .
وی بــا بیــان اینکــه تابســتان فصــل بهار 
میوه هــا اســت، افــزود: در فصل تابســتان به 
واسطه وجود تنوع بسیاری از میوه ها بهترین 
فصــل اســت و طبــق ســال های گذشــته بایــد 

میوه ها در کنار فراوانی ارزان نیز می شد.
و  میــوه  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
تره بــار خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر به 
محصــوالت  در  زدگــی  آفــت  نداشــتن  دلیــل 
کشــاورزی بــا کمبود در هیــچ محصولی روبرو 
نیســتیم و فراوانــی وجــود دارد اما متاســفانه 

قیمت ها ارزان نشده است.

هواپیمایــی شــرکت سرپرســت گفتــه بــه
ایرانایر)همــا(،ازســهمــاهگذشــتهصندوق
بازنشســتگیهمــابــهصنــدوقبازنشســتگی
کشوریواگذارشدوحقوقبازنشستگانبه
موقــعدرحــالپرداخــتاســتوحقوقیکه
بهصورتقانونیبرگردنایرانایراستیه

بازنشستگانارائهخواهدشد.
به گزارش ایلنا، شمس الدین فرزادی پور 
بــا اشــاره به پــرواز ۶۵۵ ایران ایر به دوبی که 
هدف شــلیک ناو امریکایی قرار گرفت، اظهار 
کرد: آمریکا، دشمن وامانده و بی حد و حصر 
٣۴ سال قبل با شلیک مستقیم به هواپیمای 
ایــران ایــر جنایــت خــود را به مــردم ایران یک 
بتوانیــم  امیدواریــم  و  داد  نشــان  دیگــر  بــار 

پاسخگوی دِین خود به این شهدا باشیم .
وی بــا بیــان اینکــه روزشــنبه بــا انجــام 
زاهــدان  و  تهــران  ایســتگاه های  از  پــرواز  دو 
پایــان می رســد،  بــه  رفــت حجــاج  پروازهــای 
گفت: از ١٨ ایســتگاه کشــور ٣٩ هزار و ۵٣١ 
زائر در پروازهای رفت به علمیات حج منتقل 

شدند.
سرپرســت شــرکت هواپیمایــی ایران ایــر 
)هما( ادامه داد: در انجام پروازهای رفت حج 

کمتریــن تاخیــر را داشــتیم به غیــر از دو مورد 
که با تاخیر ٨ الی ١٠ ساعت مواجه شدیم در 
مابقی پروازها میزان تاخیر به صورت متوسط 
کمتــر از ٣٠ دقیقــه بوده اســت و در برخــی از 
پروازهــا هــم زودتــر از زمان پرواز انجام شــد. 
همچنین نقص فنی، کمترین علت تاخیرهای 

پروازهای رفت حج بوده است.
بــا بیــان اینکــه پروازهــای برگشــت  وی 
حجــاج از ٢٣ تیرمــاه در بــازه زمانــی ١۶ روزه 
شــروع می شــود، افــزود: پروازهــای رفت با ۴ 
فروند هواپیما انجام شد که ٢ فروند دیگر به 

پروازهای برگشت اضافه خواهد شد.
سرپرســت شــرکت هواپیمایــی ایران ایــر 
درباره دالیل عربســتان برای اینکه فقط ایران 
ایر پروازهای حج را انجام شود، گفت: دالیل 
عملیاتی، سیاسی و قواعد و قواعد بین المللی 
را مطرح کردند و البته عربســتان بر این باور 
است که شرکت ملی ضمانت بیشتری دارد و 

بر این موضوع حساسیت داشت.
وی دربــاره اینکــه آیا ایرالیــن های مانند 
ماهان درخواســتی برای انجــام پروازهای حج 
داشــتند، افزود : عربستان مشخص و تعیین 
کــرد که کــدام ایرالین به کمک ایران ایر بیاید 

کــه ۵ پــرواز رفــت حــج را هواپیمــای معراج با 
کالساین ایران انجام شد.

تکلیــف  تعییــن  دربــاره  فرزادی پــور 
صنــدوق ایــران ایــر تاکیــد کــرد: از ســه مــاه 
گذشــته صندوق بازنشستگی هما به صندوق 
بازنشســتگی کشــوری واگــذار شــد و حقــوق 
بازنشستگان به موقع در حال پرداخت است 
و حقوقی که به صورت قانونی بر گردن ایران 

ایر است یه بازنشستگان ارایه خواهد شد.
وی ادامــه داد : معتقــدم واگــذاری صنــدوق 
بازنشســتگی ایــران ایــر به نفع بازنشســتگان 
اســت. سرپرست شــرکت هواپیمایی ایران ایر 
دربــاره زمینگیــر شــدن هواپیمــا هواپیماهــای 
atr اظهــار کــرد: هواپیماهــای atr بــا توجــه به 
نیازهــای هما، هواپیماهای زیان ده محســوب 
می شوند و البته زمینگیری آنها به معنای کنار 
گذاشتن این هواپیماها نیست و سیاست ما 
این است که »آی تی ار«ها به چرخه عملیات 
وارد کنیــم و در مســیرهای حداقــل زیــان یــا 

سربه سر از آنها استفاده می کنیم.
فرزادی پور در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه بدهی ایران ایر بابت هواپیمای برجامی 
چقدر است، گفت: بدهی ایران ایر فقط برای 

هواپیماهــای آی تــی ار ار حــدود ٢٧٠ میلیــون 
دالر اســت و امیدواریــم دولت بــرای پرداخت 

این بدهی ها به ایران ایر کمک کند.
وی با اشــاره به امکان سوخت رسانی در 
عربســتان اظهــار کرد: مشــکلی بــرای دریافت 
سوخت در عربستان نداریم اما از آنجایی که 
قیمت بلیت پروازهای حج با قیمت های سال 
٩٨ عرضــه شــده و بــه یک ســوم قیمت بوده، 
دریافت سوخت در عربستان نمی صرفد. این 
در حالی اســت که برای حمل و نقل یک زائر 
۴ بار پرواز انجام می شود. قیمت سوخت در 
ایــران لیتری ۶٠٠ تومان اما در عربســتان ١.٧ 

دالر است.
فرزادی پــور بــا اشــاره بــه فــروش دالری 
بلیــت پروازهــای داخلــی بــه اتبــاع خارجــی، 
گفــت: در حال حاضر بلیت آبادان-مشــهد در 
عــراق بیــن ٩٠ تــا ٩۵ دالر به فروش می رســد 
در حالی شرکت هواپیمایی این مسیر را ٧٠٠ 
هــزار تومــان بــه فــروش می رســاند و پول این 
هواپیمایــی  شــرکت های  جیــب  بــه  مســیرها 
نمــی رود و نصیــب دالالن می شــود. معتقــدم 
اگــر ایرالین هــا بــه صــورت مســتقیم در عراق 
بلیت بفروشند مشکل تا حدی حل می شود.

معــاونبازرگانــیایرانایــرازبرنامهریــزیبــرای
آخــر تــا ترکیــه بــه چارتــری پروازهــای حــذف
تابســتانخبــردادوگفــتکــهتمــامپروازهــای

داخلیچارتریایرانایرحذفشدهاست.
ابوالقاســم جاللــی در گفت وگــو بــا تســنیم 
بــا یــادآوری این کــه تا ۶ مــاه قبل تمــام پروازهای 
خارجــی ایران ایــر چارتــری بــود، اظهــار کــرد: از ۶ 
فروردیــن امســال تمام پروازهــای چارتری داخلی 
را حــذف کردیــم و در ایران ایر هیچ مســیر داخلی 

دیگر پرواز چارتری ندارد.
وی ادامه داد: در رابطه با پروازهای خارجی 
هــم به یکبــاره نمی توانســتیم همــه آنهــا را حــذف 
کنیــم. بــرای خــروج پروازهای خارجی از سیســتم 

چارتــری برنامه ریــزی دقیق را انجــام دادیم که بر 
اســاس آن در بهــار امســال خیلــی از مســیرهای 

پروازی خارجی چارتری را حذف کردیم.
وی افــزود: از جمله این مســیرها، پروازهای دبی 
را به جــز مســیر بوشــهر را حذف کردیــم، در واقع 
تمــام حــوزه خلیــج فــارس را از حالــت پروازهــای 

چارتری خارج کرده  و آن را سیستمی کرده ایم.
جمهــوری  هواپیمایــی  بازرگانــی  معــاون 
اســالمی ایــران بیــان کــرد: همچنیــن مســیرهای 
پروازی آسیای میانه شامل کشورهای آذربایجان 
و ارمنســتان را از حالــت چارتری خــارج کرده ایم، 

در ادامه مسیر ترکیه و عراق باقی ماند.
جاللــی دربــاره پروازها به این دو کشــور نیز 

گفت: طبیعت این ۲ مســیر پروازی آن اســت که 
حتمــاً بایــد برای ترکیه تور بســته شــود. در رابطه 
بــا عــراق هــم چــون پروازهــا زیارتی اســت و برای 
مســافران هتل می گیرند،  زائران بیشتر تمایل به 
پروازهــای گروهــی دارنــد. وی تأکیــد کــرد: با این 
شــرایط ترجیــح دادیــم پروازهــای چارتــری این دو 
مسیر را حفظ کنیم. وی با اعالم این که »احتمال 
دارد تــا آخــر تابســتان امســال کل مســیر پروازی 
بــه ترکیــه را از حالــت چارتری خــارج کنیم« ابراز 
کرد: برای مسیر پروازی به عراق فعالً برای پرواز 
سیســتمی تقاضای چندانی وجود ندارد. در زمان 
حاضــر تمام پروازهــای ایران ایر بــه نجف چارتری 
اســت به جــز ۲۵۰۰ صندلــی پروازی کــه اخیراً در 

راســتای  تســهیل در امــر زیارت زائــران به صورت 
سیستمی عرضه شده است.

جمهــوری  هواپیمایــی  بازرگانــی  معــاون 
اسالمی ایران اضافه کرد: اگر بازار کشش داشته 
باشــد پروازهــای نجــف را نیــز از حالــت چارتــری 
خارج خواهیم کرد، در غیر این صورت پروازها به 

همان روش چارتری انجام خواهد شد.
جاللــی با یادآوری این کــه پروازهای چارتری 
معمــوالً در ســال دو بــار در قالــب قــرارداد واگذار 
می شــود،  گفت: قیمت  پروازها بر اســاس عرضه 
و تقاضــا تعییــن می شــود؛ به عنــوان مثــال پــرواز 
اســتانبول اآلن تقاضــا دارد امــا مهرمــاه بــه بعــد 
تقاضــای چندانــی وجــود نــدارد. به طــور معمــول 

از اواســط فروردیــن تا اواســط خــرداد عمالً فصل 
مسافرت نیست و ممکن است چارترکننده ای که 
شــش ماهه پروازها را گرفته اســت، دچار ضرر و 

زیان شود.
مســافر  کــه  مــوارد  برخــی  در  افــزود:  وی 
نیســت، پرواز برگشــت برای مسیری مانند نجف 
بــا قیمت ۸۰۰ هزار تومان هم فروخته می شــود. 
امــا در ایــام خــاص ماننــد روز عرفــه، در مســیر 
برگشــت مســافر چندانی وجود ندارد. اما پس از 
این ایام،  در مسیر رفت تقاضای چندانی نداریم. 
این طبیعی است که مسافری که می خواهد یک 
روز قبــل از عرفــهـ  بــه نجف پرواز داشــته باشــدـ  

باید قیمت بیشتری را برای پرواز پرداخت کند.

اتحادیــه مدیــره هیــات رئیــس اعــالم بنابــر
مــرغتخمگــذار،حــدود۱۲۰۰تــنتخــممــرغبــه
افغانستانصادرشداماهنوزمرزهایعراقبر
رویتخممرغهایایرانیبازنشــدهاســت.خبر
فشــارترکیهبرعراقبــرایواردنکردنتخممرغ
ازســویمســئوالنوزارتکشــاورزی ایــران از
تکذیبشدامااینسخنازسویصادرکنندگان

تخممرغتاییدشدهوواقعیتدارد.
ناصــر نبی پــور در گفت وگــو با ایلنــا، با بیان 
درب  تخم مــرغ  فــروش  قیمــت  میانگیــن  اینکــه 
کارخانــه کیلویــی ۳۱ تــا ۳۴ هــزار تومــان اســت، 
افــزود: قیمــت بــار ۱۱ کیلویــی، هر کیلــو ۳۱ هزار 

تومان و بار ۱۳ کیلویی ۳۴ هزار تومان است.

وی ۹۰ هــزار تومــان را نــرخ منطقی برای یک شــانه 
تخم مــرغ درب واحدهــای صنفــی دانســت و افزود: 
قیمــت یک شــانه تخم مرغ ۲ کیلویــی درب کارخانه 
حدود ۶۴ هزار تومان تمام می شود پس با احتساب 
کرایه حمل و نقل و سود قانونی یک شانه تخم مرغ 

۹۰  تا ۱۰۰ هزار  تومان تمام می شود.
ایــن فعال اقتصــادی تاکید کرد: دولت نرخ مصوب 
یــک کیلــو تخم مــرغ را ۳۵ هــزار تومــان اعــالم کرد 
ایــن در حالیســت کــه قیمــت تمام شــده یــک کیلو 
تمــام  مرغــدار  بــرای  تومــان  هــزار   ۴۸ تخم مــرغ 
می شــود. اینجا این پرسش مطرح است که دولت 
با توجه به کدام آنالیز به این قیمت رسیده است؟

وی در پاســخ به این پرســش که قیمت یک شــانه 

تخــم مــرغ ۱۰۰ هــزار تومانــی با قــدرت خرید مردم 
همخوانی ندارد؟ گفت: تولیدکننده درباره کاهش 
قــدرت خرید مــردم نمی تواند اقدامی کند زمانی که 
دولت یارانه ها را حذف کرد باید به این موضوعات 
حاضــر  حــال  در  تخم مــرغ  می کــرد.  فکــر  هــم 
ارزان تریــن محصــول در ســبد پروتئیــن خانوارهــا 
هست از این رو مردم اقدام به خرید آن می کنند.

نبی پــور بــا اشــاره بــه صــادرات تخم مــرغ به 
افغانستان، اذعان کرد: حدود ۱۲۰۰ تن تخم مرغ 
به افغانســتان صادر شــد اما هنوز مرزهای عراق 
بر روی تخم مرغ های ایرانی باز نشده است. خبر 
فشار ترکیه بر عراق برای وارد نکردن تخم مرغ از 
ایران از ســوی مسئوالن وزارت کشاورزی تکذیب 

صادرکننــدگان  ســوی  از  ســخن  ایــن  امــا  شــد؛ 
تخم مرغ تایید شده و واقعیت دارد.

تــن  بــه گفتــه وی؛ روزانــه ۲ هــزار و ۹۰۰ 
تخم مــرغ تولیــد می شــود کــه از این حجــم حدود 

۸۰ تا ۱۰۰ تن تخم مرغ صادر می شود.
رئیــس هیات مدیره اتحادیــه مرغ تخم گذار 
اقدامات شــرکت پشــتیبانی امور دام برای تنظیم 
بــازار تخم مــرغ را تاثیرگــذار ندانســت و افــزود: 
شــرکت پشــتیبانی اعالم کرد که تخــم مرغ مازاد 
را کیلویــی ۳۲ هــزار تومــان خریــداری می کنــد؛ 
امــا پولــی بــرای خریــد ایــن محصــول نــدارد و بــه 
دیگــر  روز   ۴۵ کــه  اســت  گفتــه  تولیدکننــدگان 
هزینــه را پرداخــت می کند پــس اگر مرغدار آن را 

ارزان تر بفروشــد بهتر از این  اســت که پولش را 
یک ماه بعد وصول کند.

در  نهاده هــا  قیمــت  بــه  اشــاره  بــا  نبی پــور 
ســامانه بــازارگاه، بیان کــرد: نهاده ها در ســامانه 
بــازارگاه نقــدی عرضــه می شــود؛ ذرت کیلویــی ۱۱ 
هزار و ۳۰۰ تومان و سویا ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان 
در سامانه بازارگاه بارگذاری و مرغداران اقدام به 

خریداری می کنند.
وی در پایــان بیــان کــرد: مرغــداران با هدف 
 ۹ حــدود  خردادمــاه  تخم مــرغ  تولیــد  کاهــش 
میلیون مرغ تخم گذار را به کشتارگاه فرستادند؛ 
در حالــی کــه در شــرایط عــادی حــدود ۲ میلیــون 

مرغ به کشتارگاه ها فرستاده می شد.
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آیا صنعت در مسیر روشن 
قرار می گیرد ؟

سکینه مهرایی 

باالخــره بعــد از فــراز و نشــیب های فــراوان و عبــور از 
تصمیمات خلق الســاعه مدیران نابلد و گذشــت چهار دهه 
از شعار تامین استقالل کشور در زمینه های تامین نیازهای 
داخلی؛ رونق اقتصاد ملی و رشد صادرات غیر نفتی، دولت 
انقالبــی و وزارت صنعــت در یــک تصمیــم جــدی ســعی در 
ایجــاد  تحــول در ایــن وزارتخانــه را دارنــد . محور اصلی که 
میتــوان بــه آن توجــه کــرد؛ اهمیــت دادن  بــه شــرکت های 
دانش بنیــان اســت کــه خوشــبختانه مــورد تفقــد دولــت و 
وزارتخانــه هــم قــرار گرفتــه اســت. اتفــاق خوشــایندی کــه 

باالخره شامل حال اهالی صنعت و صنعتگران می شود.
اخرین روز دهه تولید وتجارت به روز ملی صنعت و 
معدن ختم شــد و با حضور رئیس جمهوری و وزیر صمت 
در محل همایش به پایان رسید. بسیاری از مسئوالن این 

حوزه هم از چالش ها و طرح های نو گزارش دادند.
ابراهیــم رئیســی با تاییــد مدیریت ناصحیــح و موانع 
بخــش  در  دولــت  دخالــت  بــدون  نظــارت  نویــد  موجــود 
خصوصــی را داد موضوعــی کــه بعــد از اتمام جنگ هشــت 
ساله از سوی دولت های وقت بارها تکرار شده بود وهربار 
عقیم می ماند اما این بار این موضوع به گونه ای طرح شده  
کــه گویــا انقــالب صنعتی در راه اســت آزادســازی نــرخ ارز 
شــاید اولیــن گام بــرای شــروع تصمیــم کبری بــود که خود 
مســبب بســیاری از نارضایتی هــا بــرای اهالی صنایع شــده 
اســت و صنعتگــران در حــال مدارا کــردن و وفق دادن حال 
خود با این مساله هستند چراکه وعده های خوشایند بارقه 

امیدی است در برهوت بحران زده.
امید اســت که بعد از بررســی چالش ها و مشــکالت 
ایــن بخــش، راهکارهــای منطقــی و کارامــد ارائــه شــود که 
بعــد از حصــول تجــارب یــک قــرن  بــاز در تلــه نادانــی خود 
گرفتــار نشــویم؛ ایــن که فــروش مواد اولیــه و خام کاهش 
یابد و با توان علمی و فنی نیروی خالق ایرانی صرف تولید 
داخلــی شــود خبر مسرت بخشــی اســت امــا در نهایــت آیا 
بــرای صــدور  تولیــدات کاالی ایرانــی و معرفــی آن بــه بازار 
جهانی هم راهکاری در نظر گرفته شده است یا به همین 
کشورهای حاشیه بسنده کرده ایم؟ آیا تولید همه کاالها و 
محصوالت ملی مقرون به صرفه اقتصادی اســت؟ چگونه 
نوسان قیمت بازار کاهش می یابد؟ آیا با قیمت گذاری های 
دســتوری کــه بارها تجربه کردیــم و حاصل آن چند قیمتی 
شــدن کاال بــود کــه  نهایتــا بــه قرعــه کشــی ها می انجامــد، 

می خواهیم به توازن برسیم ؟
بــه هرحــال امیدواریــم کــه مدیــران و برنامه ریــزان 
برای گشــایش و عبور از خندق ها تدبیر شایســته کرده 
ودر اختیــار اهالــی صنعــت و  اقتصاددانــان قــرار دهند؛ 
آنچه مســلم اســت فشــار حداکثری است که قرار است 

به عموم مردم وارد شود. 
بــرای شــکوفایی صنعــت  مــردم  بایــد همــه  حــاال 
کشورعزم خود را جزم  کنند اما آیا بر اعتماد زخم خورده 

مردم مرهمی گذاشته می شود؟

دیدگاه

امیر علی رمدانی
مولف، مدرس و مشاور سازمانی

هنگامــی کــه از »رشــد« صحبــت می شــود، منظــور ارتقــا یــک 
مولفــه اســت، امــا »توســعه« به ارتقــا و بهبود چندیــن مولفه 
اشــاره دارد. هنگامی که در عرصه صنعتی بیان می شــود، یک 
کشور در حال توسعه است، یعنی در مسیر ارتقا و بهبود تمام 
مولفه هــای خــود شــامل عرصه سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصــادی، صنعتــی و... قرار گرفته اســت.  بنابراین زمانی هم 
که از توســعه اشــتغال صحبت می شــود، منظور ایجاد، ارتقا و 
بهود زیرســاخت ها و بســترهای مورد نیاز برای ایجاد اشــتغال 
در ســطح کشــور اســت. با توجه به اینکه دو مقوله »تولید« و 
»اشــتغال« بــا یکدیگر پیونــد دارند و چرخ اقتصاد کشــورها را 
می چرخانند، آمارهای مربوط به اشــتغال نیز بیان کننده میزان 
ســامت جامعه و قدرت اقتصادی آن کشــور اســت. در همین 
راستا برخی از آمارهای اشتغال در سال 1400 و مقایسه آن با 

سال 1399 در نمودارهای ذیل ارائه شده است.
طبق فرمول و تعریف، »نرخ مشارکت اقتصادی« درصدی 
از افراد حاضر در ســن اشــتغال اســت که متقاضی کار هستند 
)چه بیکار و چه شــاغل( تقســیم بر کل جمعیت حاضر در ســن 
اشــتغال )15 ســال و بیشــتر(. این نرخ در ســال 1399 برابر با 

41/3 و در سال 1400 برابر با 40/9 بوده است.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در سال های 1399 و 1400

طبــق فرمــول و تعریــف، »نــرخ بیــکاری« عبــارت اســت از 
درصد بیکاران حاضر در جمعیت فعال اقتصادی نسبت به کل 
جمعیــت فعــال اقتصــادی که در ســال 1399 برابر بــا 9/6 و در 

سال 1400 برابر با 9/2 بوده است.

مقایسه نرخ بیکاری در سال های 1399 و 1400

همچنیــن بیــکاری مناطــق شــهری در ســال 1399 برابــر با 
10/4 و در ســال 1400 برابر با 9/9 بوده اســت. مطابق نمودار 

ذیل: 

مقایسه بیکاری مناطق شهری در سال های 1399 و 1400

بیکاری مناطق روستایی در سال 1399 برابر با 7/2 و در 
سال 1400 برابر با 6/9 است. مطابق نمودار ذیل: 

مقایسه بیکاری مناطق روستایی در سال های 1399 و 1400

بیکاری مردان در سال 1399 برابر با 8/4 و در سال 1400 
برابر با 7/9 است. مطابق نمودار ذیل: 

مقایسه بیکاری مردان در سال های 1399 و 1400

بیکاری زنان در سال 1399 برابر با 15/6 و در سال 1400 برابر 
با 16 است. در سال گذشته از جمعیت قابل توجهی از شاغالن 

زن از وضعیت اشتغال خارج شده اند، مطابق نمودار ذیل: 

مقایسه بیکاری مردان در سال های 1399 و 1400

مرکــز آمــار ایران در گزارشــی از کاهــش 0/4 درصدی نرخ 
بیکاری در سال گذشته در مقایسه با امسال خبر داد. در این 
راســتا نــرخ بیــکاری برخــی از اســتان های کشــور در جدول ذیل 

ارائه شد است:

نام استانردیف
درصد نرخ بیکاری

)سال 1400 در مقایسه 
با 1399( درصد

6/5زنجان1

6/6خراسان رضوی2

0/7مازندران3

12/6خوزستان4

14/9کرمانشاه5

15/8هرمزگان6

نرخ بیکاری استان های کشور

آمار اشتغال در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 :

نام استانردیف
درصد اشتغال

)سال 1400 در مقایسه 
با 1399( درصد

42/5زنجان1

42/1یزد2

41/5اردبیل3

31/6ایالم4

31/4کهگیلویه و بویر احمد5

31/3سیستان و بلوچستان6

آمار اشتغال استان های کشور

بهبود و ایجاد برخی از زیرســاخت های الزم برای اشــتغال 
مربــوط بــه دولت هــا می شــود و برخــی دیگر از مــوارد به بخش 
خصوصی )واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی( برمی گردد. 
در ایــن راســتا برخــی از مهم تریــن پیــش شــرط های الزم بــرای 

توسعه اشتغال صنعتی به شرح ذیل ارائه می شود: 
 توجــه بــه واحدهــای راکــد و نیمــه راکــد در شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی در راســتای رســاندن ظرفیــت ایــن واحدهــا 
بــه تولیــد مطلــوب و توجیه پذیــر. بیــش از نیمــی از شــاغالن 
بخــش صنعــت در صنایــع کوچــک و متوســط )SMEs( فعالیت 
دارنــد. شــهرک های صنعتی نقش موثر و به ســزایی در توســعه 
اشتغال، کارآفرینی و افزایش تولید دارند تا آنجا که طبق آمار 
منتشرشــده از ســوی خبرگزاری ایســنا، 40 هزار فرصت شغلی 
جدید با احیای واحدهای صنعتی در ســال گذشــته ایجاد شــده 

است.
 توجه به شرکت های دانش بنیانی که دارای محصوالت 
کاربردی )کاال یا خدمات( برای عرضه در ســطح اســتانی، ملی، 
منطقه ای و بین المللی هســتند. شــرکت  های دانش بنیان برای 
تبدیل ایده به محصول نهایی در راســتای تجاری ســازی ایده ها 
و به بازار رســاندن محصوالت نوآورانه، هم افزایی علم، ثروت، 
توانمندســازی و هدایــت دانش  آموختــگان برای ورود به فضای 

کســب وکار ایجــاد می شــوند. ایــن کســب و کارها از نظــر ایجــاد 
مشــاغل پایــدار مبتنــی بر فنــاوری و بهره بــرداری از فرصت های 
دارنــد.  اقتصــادی جوامــع  در موفقیــت  مهمــی  نقــش  جدیــد، 
از ایــن رو شناســایی و بررســی عوامــل موثــر بــر رشــد و توســعه 
کارآفرینــی در چنیــن ســازمان هایی می توانــد در برنامه  ریزی  ها 
و سیاســت  گذاری ها بــرای ارتقــا فعالیت هــای کارآفرینانه مفید 

باشد.
 یافتن و پر کردن حلقه مفقوده بین صنعت و دانشگاه 
در راســتای بــه کارگیــری و جــذب نیروهای متخصــص و فنی در 
ســازمان هایی کــه دارای حقــوق و مزایــای در شــان متخصصــان 
اســت. با ایجاد و تقویت دفاتر در بخش صنعت و دانشــگاه ها 
و همچنیــن نظــارت بر فعالیت آن ها می توان به این مهم کمک 
کرد. همچنین کارآموزی بین المللی قابلیت صدور کارآموز را به 

شرکت های خارجی نیز داراست. 
و  جــذب  فرایندهــای  ســازی  جــاری  و  برنامه ریــزی   
از ســلیقه محــوری در  اســتعدادیابی ســازمان ها و جلوگیــری 
اســتخدام نیروهــای متخصــص در ســطوح مختلف ســازمانی و 
بهره گیــری از مدل هــای عرضــه و تقاضــای نیروی انســانی نیز از 
جمله مواردی است که به به عنوان زیرساخت اشتغال صنعتی 
مــی توانــد مطــرح باشــد. اگــر از امــروز مشــخص نشــود که چه 
پرســنلی در 10 ســال آینــده مــورد نیاز اســت، بی شــک آســیب 
و ضررهــای جبران ناپذیــری به بدنه صنعتی کشــور وارد خواهد 
شــد؛ لــذا لزوم برنامه ریــزی برای عرضه و تقاضــا در بخش های 
گوناگون صنعتی نیازمند طرحی جامع اســت تا بتوان از طریق 

آن به پرورش نیروهای متخصص اقدام کرد. 
و  دانش محــور  خدمــات(  و  )کاال  محصــوالت  تولیــد   
صادرات محــور ســبب رونــق اقتصــادی خواهــد شــد، بــی شــک 
محصــوالت بــی کاربــرد و بــدون مزیــت رقابتــی در دنیــای امروز 
فروش نخواهند داشت و آنچه که واحدهای صنعتی را از نظر 
مالــی زنــده نــگاه مــی دارد، فــروش محصــوالت خــود و افزایــش 
ســهم بــازار اســت. ایــن موضــوع ســبب می شــود که نــه تنها به 
فکر تعدیل نیروهای خود نباشد، بلکه با توسعه خود به جذب 

افراد جدید نیز اقدام کند. 
 تســهیل مسیرهای ارتباط دانشی با کشورهای صاحب 
فنــاوری بــه منظور جــذب فناوری های جدید در راســتای تقویت 
و ارتقــای دانــش و مهارت آمــوزی نیــروی انســانی بســیار مهــم 
اســت که ســبب خواهد شــد، نیروهای کارآفرین تربیت و خود 

زمینه ساز اشتغال افراد دیگر شوند.
از آنجایــی کــه جوامــع مختلــف و دولت هــا بــر روی بهبود 
بــه عنــوان مهم تریــن  تولیــد توجــه دارنــد، موضــوع اشــتغال 
شــاخص، بهبــود اقتصــادی و بازگشــت مجــدد رونــق همــواره 
مطرح است. هنگامی که اقتصاد در حالت رکود قرار می گیرد، 
فعالیــت اکثــر واحدهــای صنعتی نیز کاهش مــی یابد و حالت 
عکــس آن نیــاز صــادق اســت، بــه بیان دیگــر با احیــای اقتصاد 
و رونــق بــازار و بهبــود مولفه های اقتصادی، مجددا با گذشــت 
زمــان، افــراد بــه شــغل های خــود بــاز می گردنــد؛ لــذا »احیــای 
صنعت، توجه به تولیدات صادراتی و دانشــی، برقراری ارتباط 
موثر با دیگر کشــورهایی که به عنوان بازار صادراتی هســتند، 
محاســبه عرضــه و تقاضــای نیــروی انســانی کشــور بــه تفکیک 
هر صنعتی طی 10 ســال آینده، بهره گیری از مولفه های نوین 
انقــالب صنعتــی همچــون هــوش مصنوعــی، اینترنــت اشــیا، 
نانــو، بایــو، پرینترهــای 3 بعدی به منظور ســاماندهی دانشــی 
واحدهای موجود و در حال ســاخت، احیای واحدهای صنعتی 
راکــد و نیمــه راکــد« از جملــه مولفه هــای اثرگــذار بــر اشــتغال 

صنعتی محسوب می شوند.

پیش شرط های الزم برای توسعه اشتغال صنعتی

بــه گفتــه رئیــس بنیــاد ملی گندمــکاران، ۲۵ 
گنــدم  از کشــاورزان  دولــت  کــه  اســت  روز 
خریــداری کــرده ولــی پــول آنهــا را پرداخــت 
نکــرده  اســت. ایــن بدهی دولت باعث شــده 
که پای دالالن در این میان باز شود و گندم 
تولید شده در کشور یا توسط دالالن احتکار 
و قاچــاق یــا برای خــوراک دام و طیور مصرف 

شود.
عطاهللا هاشمی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیــان اینکــه وضع غالت امســال در دنیا خوب 
نیست و اکثر کشورها تولیدات خوبی ندارند، 
بــه  اقــدام  اظهــار کــرد: برخــی کشــورها نیــز 
ذخیره ســازی غالت کرده انــد و از طرفی جنگ 
روســیه و اوکرایــن باعــث شــده کــه گندم این 
دو کشــور تقریبــا از بــازار جهانی حذف شــود. 
در نهایــت تمــام ایــن عوامل دســت به دســت 
هم داده که امســال ســال بســیار ســختی در 
خصوص غالت خصوصا گندم داشته باشیم.

وی ادامــه داد: وضــع تولیــد مــا امســال 
شــده  بهتــر  گذشــته  ســال  بــا  مقایســه  در 
اســت. اقدامــات کشــاورزان و بارش هــا منجر 
شــده کــه نســبت به ســال گذشــته 20 تا 25 
درصد تولیدات بیشــتر شوند. خرید تضمینی 
نیــز بــا توجــه بــه قیمــت مناســبی که شــورای 
اتخــاذ سیاســت ها در ســال  و  قیمت گــذاری 
زراعــی جــاری تعییــن کــرده، یعنــی هــر کیلــو 
گنــدم 11 هــزار و 500 تومــان، ایــن امیــدواری 

را ایجــاد کــرده کــه بتوانیــم گنــدم و نان مردم 
را تامین کنیم. 

رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: 
نکتــه مهمــی کــه در ایــن بیــن وجــود دارد این 
اســت کــه دولــت در خصوص خریــد تضمینی 
گنــدم و پرداخــت پــول کشــاورزان بــد عهــدی 
می کنــد و ایــن بدعهــدی از ســوی مباشــر ایــن 
خریــد یعنــی شــرکت بازرگانی دولتــی و بانک 
عامــل اتفــاق افتــاده اســت. بانــک کشــاورزی 
متعهــد شــده بــود 15 هــزار میلیــارد تومان از 
ذخایــر خــود را نزد بانک مرکــزی کاهش دهد 
و آن را به خرید تضمینی گندم از کشــاورزان 

منتقل کند.

وی تصریــح کــرد: حــدود 25 روز اســت 
کــه پــول کشــاورزان پرداخــت نشــده اســت. 
دولــت 20 هــزار میلیــارد تومان به کشــاورزان 
بابــت خریــد گنــدم بدهکار اســت. این بدهی 
کشــاورزان  و  نشــده  پرداخــت  خردادمــاه  از 
طلبکارنــد. ایــن بدهــی باعــث شــد کــه پــای 
دالالن در ایــن میــان بــاز شــود و گنــدم تولید 

شده در کشور هرز برود.
بانــک  بدعهــدی  گفــت:  ادامــه  در  هاشــمی 
را  مــا  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  و  کشــاورزی 
بسیار نگران کرده است و هر چه زمان بگذرد 
و ایــن بدهی پرداخت نشــود گندم کشــاورزان 
توســط دالالن خریداری و احتکار می شــود و یا 

به سمت خوراک دام و طیور و قاچاق می رود.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه دولــت بایــد هر 
چه سریعتر پول گندمکاران را پرداخت کند.

رئیــس بنیاد ملــی گندمــکاران در پایان گفت: 
تا امروز حدود 4 میلیون و200 هزار تن گندم 
خریــداری شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته حدود 25 تا 30 درصد 
افزایــش داشــته و ایــن روند خوبی اســت ولی 
اگر بدهی دولت به کشاورزان  پرداخت نشود 
ایــن اتفاق نگران کننده خواهــد بود. همچنین 
دولت باید به دلیل تاخیر یکماهه در پرداخت 
ایــن بدهــی با توجه به تورم فعلی حداقل 1.5 

درصد نیز اضافه بها پرداخت کند.

واردات بیــش از ۵۵0 میلیــون دالری، افزایــش 
4۷ درصــدی قیمت برنــج خارجی و 1۶4 درصدی 
ایرانی از تغییرات مربوط به برنج در مدت اخیر 
و البتــه در آســتانه تصمیم گیــری برای ممنوعیت 

فصلی واردات این کاال است.
به گزارش ایســنا، بخشــی از برنج مورد نیاز 
کشــور از طریــق واردات تامیــن شــده و حدود دو 
ســالی اســت کــه از لیســت دریافت کننــدگان ارز 
4200 تومانــی کنــار رفتــه و بــا ارز نیمایــی وارد 
می شــود. تغییــر نــرخ ارز از جملــه دالیل افزایش 
قیمــت برنــج وارداتی بود و در تغییر قیمت آن از 

حــدود 7000 تــا 8000 تومان تاکنون که به بیش 
از 42 هزار تومان رسیده، موثر بوده ولی مسایل 

دیگری نیز مطرح است.
نشــان  برنــج  واردات  گــزارش  تازه تریــن 
می دهد که در ســه ماهه اول امســال از مجموع 
واردات کاالی اساســی بــا شــش میلیــون تــن بــه 
ارزش بیــش از 4.5 میلیــارد دالر، ســهم برنــج به 
583.6 هــزار تــن به ارزش بالغ بــر 550 میلیون 
دالر می رســد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 
گذشــته از مجمــوع واردات 19.6 میلیــارد دالری 
کاالهــای اساســی ســهم برنــج،   1.5 میلیــون تن 

بــه ارزش بیــش از 1.3 میلیــارد دالر بــود کــه در 
مقایسه با سال 1399 حدود 46 درصد در وزن و 

41 درصد در ارزش افزایش داشت.
 بررســی جریــان قیمــت کاالهــا در گــزارش 
خــرداد مرکــز آمــار نیــز نشــان می دهــد کــه برنــج 
وارداتــی تــا 47.2 درصــد نســبت بــه پارســال و 
9.8 درصــد در مقایســه بــا اردیبهشــت  امســال 
گــران شــده اســت؛ بــه طــوری که هــر کیلــو برنج 
خارجی درجه یک در خرداد سال گذشته به طور 
متوسط حدود 24 هزار و 700 تومان بوده که در 
اردیبهشت  امسال به 33 هزار و 200 تومان و در 

خرداد به متوســط 36 هزار و 400 تومان رســیده 
ولی تا 42 هزار تومان هم فروش رفته است.

در رابطــه بــا وضعیــت برنــج ایرانــی نیز این 
کاال در خرداد ســال گذشــته به طور متوســط 36 
هزار و 800 تومان، اردیبهشت  امسال حدود 82 
هــزار تومــان و در خــرداد 97 هــزار و 300 تومــان 
فروختــه شــده و فــروش آن بــه بالغ بــر 112 هزار 

تومان هم رسیده است.
بر اســاس این گزارش، برنج ایرانی نســبت 
خــرداد  بــا  مقایســه  در  و   18.8 اردیبهشــت   بــه 

پارسال 164.2 درصد گران شده است.

واردات  فصلــی  ممنوعیــت  آســتانه  در 
برنــج کــه از اول مــرداد تــا پایــان آبــان  هــر ســاله 
اعمــال می شــود رایزنی هــای زیادی بــرای لغو این 
ممنوعیــت صــورت گرفتــه و ظاهــرا وعده هایی از 
ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی وجــود داشــته امــا 
هنــوز رســما در این رابطــه اعالمی صورت نگرفته 
اســت. در ســال گذشــته نیــز بــه دلیــل تبعــات 
تورمی ناشــی از اعمال ممنوعیت و تامین نشدن 
بــه موقــع نیاز بازار، درخواســت هایی برای اعمال 
نشــدن ایــن ممنوعیــت وجــود داشــت کــه بــا آن 

موافقت نشد.

۴۵ هزار تن از مانده ذرت های 
آلوده تعیین  تکلیف شد

طبــق اعــام گمــرک ایــران، 4۵ هزار تن باقــی مانده از 
محموله ذرت های آلوده که در گمرک پلمپ شده بود، 
 بعد از آزمون سوم سازمان استاندارد و صدور تائیدیه، 
با اباغ مرجع قضایی به گمرک، ترخیص شده است.

بــه گــزارش ایســنا، چندی پیــش، یــک مکاتبه بین 
مسئوالن گمرک، نشان داد که 27 هزار تن ذرت دامی 
از گمرک ترخیص شــده و بخشــی از  این محموله آلوده 
بــه آفت کــش  بوده اســت؛ در دی ماه پارســال، شــرکت 
»پ« حدود 68 هزار تن ذرت را که در یکی از انبارهای 
منطقــه ویــژه اقتصادی بندر امام )ره( تخلیه شــده بود، 
به گمرک اظهار کرد، همزمان و یک روز زودتر  شــرکت 
»ز« نســبت به اظهار محموله 65 هزار تنی ذرت دامی 
اقدام می کند. اما آنچه اتفاق می افتد این اســت که در 
هفتم اســفند نامه اســتاندارد به گمرک نشــان می دهد 
کاالی شــرکت »پ« آلــوده بــوده و میزان آفت کش های 
موجود در آن از حد اســتاندارد و مجاز بیشــتر اســت و 
بر این اساس گمرک  نسبت به پلمب انبار مربوطه که 
محموله هر دو شرکت در آن قرار داشت، اقدام و علیه 
دو شــرکت وارد کننــده ذرت و شــرکت انبــاردار کــه برای 
محمولــه ناســالم بــا اســناد محموله ســالم بیجک صادر 
کــرده بــود بــه جــرم قاچــاق به مقــام قضایی اعــالم جرم 
کــرده اســت؛ اما این زمانی اســت کــه 27 هزار تن ذرت 

دامی ترخیص شده بود.
شرکت »ز« که ذرت های آن مورد تائید استاندارد 
قــرار گرفتــه و تمامــی مجوزهــا را دریافت کــرده بود، در 
زمــان ترخیــص کاالهــای خــود، بــا همــان کوتــاژ، کاالی 
آلــوده شــرکت »پ« را ترخیــص می کنــد، البتــه  اعــالم 
اخیر سازمان بنادر نشان داد که این دو شرکت متعلق 

به یک نفر بوده است.
امــا تازه تریــن اعــالم گمرک از ایــن حکایت دارد که 
مانده محموله ذرت دامی که آلوده تشخیص داده شده 
بــود، در اواخــر اردیبهشــت و خــرداد و بعــد از کاهــش 

میزان آفت کش به مرور زمان، ترخیص شده است.
آن طــور کــه لطیفــی، ســخنگوی گمرک ایران اعــالم کرده 
اســت، ســازمان اســتاندارد در دو مرحلــه، محموله ذرت 
شرکت را آزمون کرده و آلوده تشخیص داده بود از این 
جهت انبارهای مربوطه پلمپ شد، گفت: اما باید توجه 
داشــت کــه آلودگــی ایــن ذرت هــای دامــی بــه دلیل ســم 
آفالتوکســین نبــود بلکــه بــه دلیــل  مانــدگاری آفت کش 
بــود کــه بــه مرور زمــان در محصــوالت کشــاورزی از بین 
رفته و می تواند قابل اســتفاده باشــد. بر این اســاس با 
دســتور مقــام قضایــی در آزمــون ســوم حــدود 5000 تن 
از ایــن ذرت هــا در 10 بهــر تقســیم و مــورد آزمــون قــرار 
می گیرد که نشــان می دهــد آفت کش های آن تا حدی از 
بین رفته که به سطح استاندارد و قابل استفاده رسیده 
اســت. وی ادامه داد: بیســتم اردیبهشت، مرجع قضایی 
طــی مکاتبــه ای با گمرک، به اســتناد تائیدیه دامپزشــکی 
مانــده محمولــه  کــه  کــرد  اعــالم  اســتاندارد  و ســازمان 
شرکت«پ« که در آزمون های اول آلوده تشخیص داده 
شده بود، با طی تشریفات مربوطه قابل ترخیص است.

خبـــــــــــــــــر

بدهی ۲0 هزار میلیاردی دولت به گندمکاران

جزئیات واردات و قیمت برنج در آستانه ممنوعیت فصلی

صادرات دام در انتظار 
امضای وزیر جهاد

رئیــس هیات مدیره انجمــن صنفی گاوداران ایران با بیان 
اینکه مصوبه صادرات دام زنده به زودی توسط وزیر جهاد 
کشاورزی اباغ می شود، گفت که صادرات مدیریت شده 

خواهد بود تا به بازار داخل آسیبی وارد نشود.
ســید احمد مقدســی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه 
شــورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک حدود 3 هفته 
قبــل آزادســازی صــادرات دام زنــده را بــه تصویــب رســانده 
اســت، گفــت: هنــوز ایــن مصوبــه بــه امضــای وزیــر جهــاد 

کشاورزی نرسیده است.
وی اظهارامیــدواری کــرد: طــی یک تا دو روز آینده این 

مصوبه به امضای وزیر برسد و ابالغ شود.
مقدســی تاکیــد کــرد کــه در مرحلــه اول صــادرات دام 
زنــده بــا نظــارت معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی و 
به صورت مدیریت شده، انجام خواهد گرفت تا آسیبی به 

بازار داخل وارد نشود.
وی قیمــت تمــام شــده تولیــد هر کیلوگرم گوســاله نر 
زنــده را 117 هــزار و 500 تومــان اعــالم و اضافــه کرد که هر 
کیلوگــرم گوســاله نــر از دامداران به قیمــت 72 تا 73 هزار 

تومان خریداری می شود.
مقدســی از سیاســت های دولــت در ایــن زمینه انتقاد 
و اضافــه کــرد: دولــت هــم جلــوی صــادرات را گرفتــه و هــم 
دام مــازاد را بــا قیمــت واقعــی جمع آوری نمی کنــد و همین 
منجــر بــه زیان گســترده تولیدکنندگان شــده اســت. وی با 
بیان اینکه قیمت خرید شــرکت پشــتیبانی امور دام بســیار 
کمتــر از نــرخ تمام شــده تولید دام اســت، افــزود: عالوه بر 
این شــرکت مذکور به تعهدات خود به درســتی عمل نکرده 

و مطالبات تولیدکنندگان را به موقع تسویه نکرده است.
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حضور مستقل شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه 

بین المللی تجهیزات 
صنعت نفت

شــرکتهایدانشبنیــانایرانــیبــاحمایــتصنــدوق
نمایشــگاه پانزدهمیــن در شــکوفایی و نــوآوری
بینالمللــیوتخصصــیتجهیــزاتصنعــتنفــت،گاز
وپتروشــیمیوهمچنیــننمایشــگاهبهداشــت،ایمنــی
ومحیــطزیســتدرصنعــتنفــتبــهصورتمســتقل

حضورخواهندداشت.
و  نــوآوری  صنــدوق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــکوفایی ، ایــن نمایشــگاه  کــه از ۲۲ تــا ۲۵ شــهریور 
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در 
فــارس برگــزار می شــود، فرصتــی اســت تــا شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی، 
محصــوالت و توانمندی های خــود را به نمایش بگذارند. 
محصــول،  بازاریابــی  نمایشــگاه،  در  محصــوالت  ارائــه 
مالقات های تجاری دوجانبه و چند جانبه و نیز تسهیل 
در ارتبــاط میــان تامین کننــده و خریــدار از جملــه دیگــر 

مزایای حضور در این نمایشگاه است.
نمایشــگاه  ایــن  در  حضــور  جهــت  عاله منــدان 
www.farsfair.ir ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا   می تواننــد 
و  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای  و  کننــد  ثبت نــام 
همچنیــن اخذ مشــاوره بــا شــماره های ۰۹۱۷۰۵۵۲۴۶۰ 

و ۰۹۱۷۰۵۵۲۴۷۰ تماس بگیرند. 
ســاعت بازدیــد از ایــن نمایشــگاه ۴ روزه از ۱۷ تــا 

۲۲  خواهد بود.
شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  خدمــات  از  یکــی 
دانش بنیــان،  شــرکت های  بــازار  توســعه  راســتای  در 
حمایــت از حضــور مســتقل شــرکت های دانش بنیان در 
نمایشــگاه های بین المللــی داخلــی اســت تــا شــرکت ها 
بتواننــد بــه معرفــی محصــوالت و دســتاوردهای خود در 

این نمایشگاه ها بپردازند.

بازگشت اقتدار به مناطق آزاد 
با دستور ریاست جمهوری

ســعیدمحمــدازابتدایســکانداریمناطــقآزادتجاری
ـصنعتــیوویــژهاقتصــادیبربازگشــتمناطقآزادبه
ریلاصلیترسیمشدهازسویقانونگذارتاکیدداشت
وپاشــنهآشــیلمناطــقآزادرالــزوماجــرایمــاده65
قانوناحکامدائمیبرنامهتوســعهکشــورمیدانســت
وتاکیــدمیکــردکــهعــدماجــرایایــنمــادهقانونــیاز
بدوتاسیسمناطقآزاددرکشور،مدیریتیکپارچهو
واحدراازمدیرانعاملمناطقسلبوبوروکراسیرا

برایفعاالناقتصادیدوچندانکردهاست.
بــه گــزارش فرینــا، پیگیری های ســعید محمد در ۶ 
ماهه دوم ســال گذشــته منجر به این شد که در ابتدای 
معاونــت  بــه  نامــه ای  در  رئیس جمهــوری  جــاری  ســال 
حقوقی نهاد ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی 
بــا حضــور وزیر کشــور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد را 
بــرای بررســی شــفاف حقوقــی و تعییــن تکلیــف ضوابط 

مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی صادر کرد.
پس از این دســتور رئیس جمهوری و طرح موضوع 
در مجمــع عالــی مشــورتی معاونــت حقوقــی و برگــزاری 
جلســه ای مشــترک بــا دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد، 
معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور، معاون گمــرک و معاون 
اجرایــی رئیــس  جمهــور، تصمیمــات ۵ گانــه در راســتای 
اجرایی سازی ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه اتخاذ و به 
دفتر رئیس جمهوری ارسال و مراتب جهت اقدامات الزم 
در پارافی توســط شــخص اول دستگاه اجرایی کشور به 

وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ابالغ شد.
طبق این ابالغ، مقرر گردیده است: شورای تامین 
در تمامــی مناطــق آزاد بــه ریاســت مدیرعامــل ســازمان 
منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه به بند الف 
مــاده ۲۷ قانــون چگونگــی مناطق آزاد تجــاری ـ صنعتی 
جمهوری اســالمی ایران مصوب ۱3۷۲ و الحاقات بعدی 
آن شــهردار منطقــه آزاد، توســط شــورای شــهر انتخــاب 
و حکــم آن از ســوی مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد 
مربوطــه صــادر و فرمانــدار مناطــق آزاد نیــز با پیشــنهاد 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشــور و 
رئیس  گمرک مناطق آزاد با پیشــنهاد مدیرعامل منطقه 
و با حکم رئیس  ســازمان گمرک جمهوری اســالمی ایران 

منصوب شود.

اخبـــــــــــــــــار

گذر ظرفیت پاالیشی ایران 
از ۲.۲ میلیون بشکه 

ظرفیــتپاالیشــیایــراندریــکدهــهاخیربــاافزایش
بیشاز۴۰۰هزاربشــکهدرروزبهدومیلیونو۲۰۲

هزاربشکهرسید.
به گزارش ایســنا، ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( در بخشــی از بولتن ســاالنه خود که هفته 
گذشــته منتشر شــد به بررســی ظرفیت پاالیشی جهان 
به تفکیک کشورهای مختلف پرداخته است. بر اساس 
این گزارش، ظرفیت پاالیشی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر 
بــا ۲ میلیــون و ۲۰۲ هــزار بشــکه بــوده کــه در مقایســه 
بــا ســال ۲۰۲۰، یــک هــزار بشــکه افزایش یافته اســت. 
ظرفیت پاالیشی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲ میلیون 

و ۲۰۱ هزار بشکه در روز بوده است.
ظرفیــت پاالیشــی ایــران بر اســاس گــزارش بولتن 
ســاالنه اوپک از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۴۸۰ هزار 
بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت. ظرفیــت پاالیشــی 
ایــران در ســال ۲۰۱۱ برابــر بــا یــک میلیــون و ۷۱۵ هــزار 

بشکه در روز بود.
اوپــک ظرفیــت پاالیشــی عربســتان را 3 میلیــون و 
3۲۷ هــزار بشــکه در روز، ونزوئــال را ۲ میلیــون و ۲۷۶ 
هــزار بشــکه )شــامل آپگریــد ظرفیــت(، امــارات را یــک 
میلیون و ۲۷۲ هزار بشکه در روز و عراق را یک میلیون 
و ۱۱۶ هــزار بشــکه  در روز در ســال ۲۰۲۱ اعــالم کــرد. 
ظرفیت پاالیشــی ســایر کشــورهای عضو اوپک نیز کمتر 

از یک میلیون بشکه در روز است.
بــر اســاس گزارش بولتن ســاالنه اوپــک، آمریکا با 
ظرفیــت ۱۷ میلیــون و ۷۵۵ هــزار بشــکه در روز، چیــن 
با ۱۶ میلیون و ۴۶۲ هزار بشــکه و روســیه با ظرفیت ۷ 
میلیــون و ۱۰۵ هــزار بشــکه در روز بزرگتریــن دارندگان 

ظرفیت پاالیشی جهان هستند.

با وجود رشد ۵ درصدی 
 مصرف برق، خاموشی

در کشور رخ نداد
سخنگویصنعتبرقعنوانکردکهروزگذشتههیچ
خاموشیدرکشوروحوزههایبرگزاریکنکورباوجود

رشد5درصدیمصرفبرقرخنداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی 
در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی نوشــت: 
تابستان را با روزهای بسیار گرمی آغاز کردیم به طوری 
کــه میــزان تقاضــای بــرق بــه ۶۷ هــزار و 3۱۸ مــگاوات 

رسید.
او ادامه داد: این میزان در مقایســه با روز مشــابه 

پارسال، رشد ۵ درصدی را نشان می دهد.
ســخنگوی صنعــت بــرق افــزود: تــا امروز بــه لطف 
خــدا و همراهــی مــردم و تــالش شــبانه روزی همــکاران 
صنعــت بــرق، مشــکلی در تأمین برق بــه خصوص برای 

حوزه های امتحانی رخ نداد
رجبــی مشــهدی نوشــت: میــزان حداکثــر تقاضــای 
مصرف برق با میزان تقاضا در روز مشابه سال گذشته 
بیــش از 3 هــزار مــگاوات و معــادل مصرف ســه اســتان 

آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل است.
او افــزود: هموطنان بدانند یک صرفه جویی ســاده 
در مصــرف لــوازم خانگــی می توانــد تــا میــزان زیــادی به 

پایداری شبکه برق کمک کند.
ســخنگوی صنعــت بــرق نوشــت: بــه عنــوان مثال، 
خاموش کردن یک المپ به وســیله هر مشــترک حدود 

هزار مگاوات صرفه جویی ایجاد می کند.
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نقدینگی و تورم، لزوم 
درک دقیق روابط 

اقتصادی
ادامهازصفحه1

۵-عــده ای معتقدنــد مشــکل در ناتوانــی هدایــت 
نقدینگــی اســت. بپذیرید نقدینگی اصــال جایی نمی رود 
بلکــه در شــبکه بانکــی فقــط بــر روی کاغــذ از نــام یــک 
صاحــب حســاب بــه نــام صاحــب حســاب دیگــر ســند 
می خــورد. در ایــن بــاره یادداشــت های قبلــی بنده کامال 
بیانگر داســتان و مشــکل در نگاه مکانیکی به نقدینگی 
اســت. نقدینگــی همــواره نــزد بانــک اســت. می گوییــد 
بانک هــا بایــد نقدینگــی را در اختیــار بخش های تولیدی 
قرار دهند. پس چرا هدایت در همه این سال ها موجب 
بهبــود تولیــد نشــده اســت؟ شــاید ایــراد در ایــن اســت 
کــه مفهــوم نقدینگــی را بــا ســرمایه اشــتباه گرفته ایــم. 
مفهوم نقدینگی با ســرمایه گذاری متفاوت اســت. همه 
مشــاهدات تجربــی آیــا بــه طــرز معنــاداری بیانگــر تاثیر 
پول پاشی و یا هدایت پولی در بهبود اوضاع تولید بوده 
اســت؟ یکبار بپذیریم شــبکه بانکی دچار نابســامانی و 
درگیر انواع ریسک های اقتصادکالن است که البی های 
گســترده دریافت وام نیز به این معضالت افزوده شــده 

است. 
۶-ممکن اســت این شــیوه استدالل را در چارچوب 
مدل بهینه ســازی ریاضی مورد اســتفاده نیوکالسیک ها 
بدانند، آیا به شــیوه اقتصاد اتریشــی می توانید راه حل 
بیــان کنیــد؟ آیــا بــه شــیوه اقتصــاد مختلــط بــا تاکید بر 
نقــش مهــم و بایســته دولــت در مــوارد شکســت بــازار، 
راه حلــی بــرای مشــکالت موجــود اقتصــادی داریــد؟ آیــا 
می توانیــد نظام بانکــی را بگونه ای اصالح عملیاتی کنید 
کــه برمبنــای نــرخ بازدهــی طرح هــا و بانکداری بــه واقع 
اســالمی و نــه صرفــا عملیــات بانکــی بــدون ربــای فعلی 
در اقتصــاد نقــش آفرینــی کنــد؟ بــه گمانــم بهتر اســت 
گاهــی دقــت کنیــم ممکن اســت برخــی پامنبری هایمان 
هم ممکن اســت اندکی قدرت تحلیل داشــته باشــند و 
یک پاردایم را شــفاف بپذیریم و به افراد و کارشناســان 
برچســب سیاســی نزنیــم و همگــی برای حل مشــکالت 

اقتصادی کشور هم صدا و هم داستان تالش کنیم.

امــور ســازمان مالیاتــی درآمدهــای معــاون
مالیاتیکشــوراعالمکردکهبهموجبماده
)13(قانــوندائمیمالیاتبرارزشافزوده،
تــازمــانراهانــدازیســامانهمودیــان،نحــوه
ارائهاظهارنامهمالیاتیورسیدگیبهآنها،
ارزش بــر مالیــات قانــون مقــررات حســب

افزودهمصوب1387است.
به گزارش ســازمان امور مالیاتی، محمد 
مالیاتــی  پاکدامــن، معــاون درآمدهــای  تقــی 

سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به ماده 
)۱3( قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افزوده 
تــا  کــرد:  مصــوب دوم خــرداد ۱۴۰۰، عنــوان 
زمــان راه اندازی ســامانه مودیــان، نحوه ارائه 
اظهارنامه مالیاتی و رســیدگی به آنها، حسب 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون  مقــررات 

مصوب ۱3۸۷ است.
اجــرای  در  مالیاتــی  مودیــان  افــزود:  او 
مــاده )۲۱( قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 

مصــوب ۱3۸۷، مکلــف بــه تســلیم اظهارنامه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و پرداخــت مالیــات 
و عــوارض متعلــق به دوره مالیاتی بهار ســال 
جــاری حداکثــر تا پایــان روز چهارشــنبه مورخ 
۱۵ تیر ۱۴۰۱ است. معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: حسب 
مصوبه مراجع قانونی، حکم ماده )۱۴( قانون 
 مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای دوره مذکــور 

) بهار ۱۴۰۱( جاری نمی باشد.

و راه وزارت تجاریســازی دفتــر کل مدیــر
شهرســازیترفــعبــابیــاناینکــهعبــورکاال
اســت، یارانــهای حمــل و عبــور ایــران، از
بــا ایــران کــهســوختدر کــرد خاطرنشــان
نــرخیارانــهایعرضــهمیشــودوازایــنرو
ایــرانعبــورارزانــیداردوهزینههــارابــرای
صاحــبکاالکاهــشمیدهــدوحملکاالاز
مسیرایرانبرایروسیهوآسیایمرکزیدر
مقایسهبامسیرطوالنیدریاییطوالنی،به

کمتراز1۰روزمیرسد.
امیــن ترفــع، دبیــر کارگــروه روانســازی 
و توســعه ترانزیــت در گفــت وگــو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره پیشنهاد رئیس جمهوری 
بــه اعضــای بریکس برای اســتفاده ظرفیت ها 
و پتانســیل های ترانزیتی ایران اظهار داشــت:  
ایران یک شبکه ترانزیتی است که کشورهایی 
که در شرق، غرب، شمال و جنوب این شبکه 
ترانزیتــی قرار دارنــد می توانند از ظرفیت های 
ترانزیتــی ایران اســتفاده کنند و به جغرافیای 

اطراف دست پیدا کنند.
او با اشــاره به فعالیت کریدور شــمال – 
جنــوب بیــن ایــران، هنــد و روســیه از اعضای 
بریکــس و ســایر کشــورهای قابــل دسترســی 
در ادامــه ایــن مســیر گفــت: ایــران در شــبکه 
ترانزیتــی چه در کریدور شــمال بــه جنوب به 
ســمت آســیای مرکزی و قفقاز و چه در مسیر 
ترانزیتی شــرقی- غربی دارای زیرســاخت های 
با کیفیت است و عبور از ایران برای صاحبان 
از  و  می شــود  محســوب  ایمــن  و  امــن  کاال 
آنجایــی کــه هزینــه قابــل رقابــت اســت، پس 

برای تجار مطلوب خواهد بود.
مدیر کل دفتر تجاری ســازی وزارت راه و 
شهرســازی ادامــه داد: از ســوی دیگر ظرفیت 
مســیرهای شــرقی و غربی در شمال ایران که 
رقیب کشــورمان محســوب می شــوند، تکمیل 
و اشــباع شــده پــس الجــرم حجمــی از کاال 
بایــد از مســیرهای ایــران اســتفاده کننــد و بــا 
توجــه به اینکه مســیر ایــران مقرون به صرفه 

اســت، تجــار بــه دنبــال جمــع آوری اطالعــات 
از مســیر ایران برای اســتفاده از آن هســتند. 
البته مزیت ترانزیتی مربوط به امروز نیســت 
و در تاریــخ ایــران مرکــز تجــارت و مرکــز عبور 
مال التجاره بوده است و هنوز هم این مزیت 

در کشورمان وجود دارد.
در  محصــور  کشــورهای  افــزود:  ترفــع 
خشــکی به ایران دسترســی دارند و می توانیم 
رو  ایــن  از  باشــیم  داشــته  متقابــل  خدمــات 
بســیار مهم اســت که زنجیره لجستیک ایجاد 
شــود. بنــادر ایــران بــا زیرســاخت های موجود 
از حلقه هــای مهــم این زنجیره هســتند که به 
زیرساخت های لجستیکی کشورهای محصور 
متصــل  همســایه  کشــورهای  خشــکی  در 
می شــوند و اساســا هــدف مــا ایــن اســت کــه 
حمل ترانزیت یکسره در ایران را جا بیندازیم 

و موانع آن را برطرف کنیم.  
اودرباره توان شبکه ترانزیتی ایران برای ارائه 
خدمــات بــه اعضــای بریکــس اظهــار داشــت: 

مطلوبیــت ایــران بــرای ترانزیت این اســت که 
از یک طرف به دریا و آب های آزاد و از ســوی 
دیگــر بــه کشــورهایی کــه بــه آب دسترســی 
ندارنــد، متصــل اســت و این کشــورها با تمام 
کشورهای حوزه بریکس ارتباط تجاری دارند. 
ارتبــاط تجــاری آنهــا بــه این معنا اســت که ما 
هــم می توانیــم از مزیت هــای ترانزیتــی بــرای 
منافــع ملــی اســتفاده کنیــم و هــر چــه ارتباط 
تجــاری ایــن کشــورها بیشــتر شــود پتانســیل 

ایران برای ترانزیت کاال بالفعل می شوند.
توســعه  و  روانســازی  کارگــروه  دبیــر 
ترانزیــت تاکیــد کرد: مســیر ایــران در کریدور 
شــمال - جنوب می تواند زمان ســیر کاال برای 
مبادی و مقاصد هند- روســیه از ۲۶ روز را به 
حداکثر  ۱۰ الی ۱۲ روز کاهش بدهد و مسیر 
عبــور کاال از ایــران نصــف می شــود و بــا توجه 
کاهــش زمان حمل، قدرت برابری ارزها، نرخ 
سوخت و ... عبور کاال از ایران گران نیست.

ترفــع در پاســخ به این ســوال کــه چرا با 
وجود چنین مزیت هایی هند اخیر مسیرهای 
پاکستان و گرجستان را به ایران ترجیح داده  
است، گفت: نباید نگاه سیاه و سفید به این 
موضــوع داشــته باشــیم، اینکــه فــرواردر باری 
مســیر دیگــری جــز ایــران را انتخــاب می کنــد 
بــه معنــای اتمــام همکاری هــای هنــد بــا ایران 
نیســت. هنــد با ایــران همکاری های مشــترک 
متعــدد دارد و دو کشــور تعلقــات زیــادی در 
زمینه هــای مختلــف و پیوســتگی اقتصــادی از 
جملــه حمــل و نقل دارنــد. اما به هر حال هر 
تاجــری می توانــد مســیرهای متعــددی را برای 

حمل بار خود استفاده کند.
او با اشاره به محدودیت های حمل ونقلی 
بیــن ایــران و برزیــل کــه از اعضــای بریکــس 
محسوب می شــود، اظهار کرد: اکنون کاالهای 
فلــه بــه طــور مســتقیم از بزریــل وارد بنــادر 
کشــور می شــود و انتقــال بار به بنــادر دوبی از 
ایــن کشــور تنهــا مربوط به کاالهــای  کانتینری 
می شــود. اما در بحث ترانزیت غالت از بزریل 
از مسیر ایران به سایر کشورها درگیر مسائل 
قرنطینه ای هستیم که موانعی را ایجاد کرده و 

اجــازه عبور غالت ترانزیتی را نمی دهد.
ترفع تاکید کرد: برای ترانزیت کاالهای گیاهی 
ســختگیرانه  بســیار  قرنطینــه  مســائل  ایــن 
هســتند بــرای مثال بــرای ترانزیــت آرد؛ ایران 
اســتاندارد قرنطینــه ای برخــی از کشــورها را 
قبــول نــدارد از ایــن رو امــکان ترانزیــت آرد از 
این کشورها به افغانستان را نداریم و همین 

محدودیت ها موانع جدی ایجاد کرده اند.

میــزانبدهیهــایخارجــیایــراندرپایــان
اســفند1۴۰۰بــه8میلیــاردو675میلیــون
دالررســیدکــهنســبتبــهپایــانســال۹۹

معادل5.1درصدکاهشداشتهاست.
به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی، 
براســاس آخریــن آمــار بانک مرکــزی میزان 
اســفند  پایــان  در  ایــران  خارجــی  بدهــی 
۱۴۰۰ براســاس سررســید اولیه بدهی ها ۸ 
میلیــارد و ۶۷۵ میلیــون دالر اســت کــه ۶ 
میلیــارد و ۱۷۴ میلیــون دالر آن بدهی هــای 
میان مــدت و بلندمــدت و ۲ میلیــارد و ۵۰۱ 
بدهی هــای  میــزان  ایــن  از  دالر  میلیــون 

است. کوتاه مدت 
ایــن تعهــدات بالفعــل ایــران بــر مبنــای 
یــورو نیــز رقمــی بالــغ بــر ۷ میلیــارد و ۸۵۵ 
میلیــون یــورو محاســبه شــده کــه ۵ میلیــارد 

میــزان حجــم  ایــن  از  یــورو  میلیــون  و ۵۹۰ 
دو  و  بلندمــدت  و  میان مــدت  بدهی هــای 
میلیارد و ۲۶۵ میلیون یورو حجم بدهی های 

کوتاه مدت است.
حجــم بدهی هــای خارجی ایران در پایان 
اســفند ســال ۹۹ معــادل ۹ میلیــارد و ۱۴۲ 
میلیــون دالر بوده اســت کــه این آمار حکایت 
از کاهــش حجــم بدهی های خارجــی ایران در 

سال ۱۴۰۰ دارد.
الزم به ذکر است که نسبت بدهی های 
خارجــی ایــران بــه تولید ناخالــص داخلی رقم 
پایینــی بــه شــمار می رود و مقایســه شــاخص 
نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص 
داخلــی بــا ســایر کشــورها نشــان می دهد که 
ایــران در زمره کشــورهایی اســت کــه کمترین 

میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

عبورازایران،یارانهایاست

معــاونوزیــرراهومدیرعامــلســازمانبنــادرو
دریانوردیبابیاناینکهازشروعجنگتحمیلی
تاکنــون،دشــمنبــهدنبالاختاللوانســداددر
فرآیندهایتجاریوبازرگانیکشوربودهاست،
تاکیــدکــرد:بههیــچوجهنبایداجــازهدهیمکه
فعالیتهــایدریایــی،بنــدریوتجــارتخارجــی

کشور،دچارتوقفوانسدادشود.
ســازمان  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
اولیــن  در  صفایــی  علی اکبــر  بنادرودریانــوردی، 
گردهمایــی تخصصــی و کارگاه آموزشــی پدافنــد 
بــا  کشــور،  بنــادر  بحــران  مدیریــت  و  غیرعامــل 
بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: بــرای کاهــش 
و  انســانی  خطــرات  پیشــگیری  و  آســیب پذیری 
طبیعــی در بنــادر کشــور بایــد مــوارد اجرایــی در 
حــوزه پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحران، احصا، 

تعریف، جمع بندی و تصمیم گیری شود.
او افــزود: امــروزه موضــوع محــوری و اصلی 
در حــوزه مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل، 
بحــث حفاظــت داده هــا، حفاظــت سیســتم های 
نرم افــزاری و حفاظــت شــبکه اســت کــه در ایــن 
زمینه هــا ســازمان بنــادر و دریانــوردی برنامه های 

گسترده ای برای انجام دارد.

ایجادمرکزکنترلومدیریت

بحرانوپدافندغیرعامل
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا 
و  هدفمنــد  مانورهــای  برگــزاری  خوانــدن  موثــر 
ارزیابی های کارشناسانه تهدیدهای حوزه دریایی 
و بنــدری، اظهار کرد: الزم اســت ایــن تهدیدها را 
پیش بینــی و با برگزاری مانورهای جدی، یافته ها 
و نواقــص برآمــده از ایــن مانور هــا را ارزیابــی و 

اصالح کنیم.
صفایــی بــا بیــان اینکــه در حوزه تخصصــی پدافند 
غیرعامــل و مدیریــت بحــران، تخصــص و کارایــی 
نیروهای فعال در این حوزه ها بسیار حائز اهمیت 
اســت، از برنامه ریــزی بــرای ایجــاد مرکــز کنتــرل و 
مدیریــت بحــران و پدافند غیرعامل، با تجهیزات و 

امکانات کامل در بنادر کشور خبر داد.
مجموعــه  از  حفاظــت  و  حفــظ  افــزود:  او 
بنــادر، بــه عنــوان دروازه های اقتصــادی و تجارت 
خارجی کشور، بسیار مهم و حیاتی است و نباید 
اجــازه دهیــم حیثیــت بین المللــی ایــران در حوزه 
حمل ونقــل و لجســتیک دریایــی، دچــار آســیب 

سیاسی و تبلیغات منفی قرار گیرد.

هدفدشمنانسدادمراکز
خدماتاقتصادیاست

در ایــن نشســت همچنیــن ســردار محســن 
پدافنــد  ســازمان  رئیــس  جانشــین  ساســانی؛ 
غیرعامــل  پدافنــد  ســاختار  اســتقرار  غیرعامــل، 
مدیریــت،  بــرای  را  اجرایــی  دســتگاه های  در 
از  صیانــت  و  تمهیــدات  طراحــی  ســاماندهی، 
اقتصاد و زیرســاخت های کشــور حیاتی برشــمرد 
و گفــت: اکنــون، مهم تریــن تهدیــدات اقتصادی و 
حمل ونقلــی در حــوزه پدافنــد غیرعامــل، ترکیبی 
از تهدیــدات ســایبری و نرم افــزاری با هدف ایجاد 
عملیات روانی و فشار حداکثری به مردم است.

او اظهار کرد: دشمن با برنامه ریزی و هدف  
قــرار دادن مراکــز خدماتــی و اقتصــادی، درصــدد 
اســت تــا عــالوه بــر ایجــاد اختــالل و انســداد در 
مراکز و زیرســاخت های اقتصادی، عملیات روانی 
اســتفاده کنندگان  و  مــردم  روی  را  گســترده ای 

فراگیر از این مراکز خدماتی اعمال کند.
ســردار ساســانی بــا بیــان اینکه امــروز، یک 
اقدام کوچک سایبری یک اختالل بزرگ محسوب 
می شــود، افزود: ســازمان دهی، ایجاد تشــکیالت 
مناســب، برگــزاری آموزش هــای مناســب، انجــام 
تمرین و مانورهای تخصصی در کاهش اثرپذیری 
نقــاط خدماتــی و افزایــش و ارتقــای امنیــت ایــن 

نقاط موثر خواهد بود.
جانشــین رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامل 

و  بنــادر  ســازمان  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
دریانــوردی بــرای ارتقــای ضریــب امنیتــی بنــادر 
اعــم از آموزش هــای تخصصــی و مانورهای بزرگ 

پدافندی را بسیار راهگشا و راهبردی دانست.

ضرورتداشتنبرنامهدربرابر
اتفاقاتانسانیوطبیعی

همچنیــن محمدفریــد لطیفی؛ معــاون امور 
آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، 
با اشاره به اهمیت و جایگاه بنادر در موضوعات 
و  دریایــی  پشــتیبانی حمل ونقــل  و  اســتراتژیک 
کاالهــای اساســی، گفــت: مطابــق قانــون، همــه 
دســتگاه های اجرایــی بایــد برنامــه مــدون و قابــل 
اجــرا در راســتای آمادگــی و پاســخ دهی موثــر در 

برابر اتفاقات انسانی و طبیعی داشته باشند.

مهمتریناقداماتوزارتراه
درحوزهپدافندغیرعامل

رضــا نفیســی؛ رئیس مرکز تدویــن مقررات، 
ایمنــی حمل ونقــل و پدافند غیرعامــل و مدیریت 
بحــران وزارت راه، نیــز بــا اشــاره بــه ســطح بندی 
تاسیســات و زیرســاخت های حوزه حمل ونقل به 
ســطوح حیاتــی، حســاس، مهم و قابــل حفاظت، 

گفــت: نظارت بــر رعایت اصول پدافنــد غیرعامل 
آمــوزش  عمرانــی،  و  توســعه ای  طرح هــای  در 
تدویــن  غیرعامــل،  پدافنــد  تخصصــی  و  علمــی 
ســند راهبــردی پدافنــد غیرعامــل در وزارت راه و 
ایجــاد ســامانه پیشــگیری رصد، پایش، هشــدار، 
خنثی سازی تهدیدات نوین و نوظهور از مهم ترین 

اقدامات در این حوزه محسوب می شود.

انجاممطالعاتتفصیلی
مدیریتبحراندر۹بندر

همچنیــن  تخصصــی  نشســت  ایــن  در 
عبــدهللا جعفری؛مدیــر کل HSE ســازمان بنــادر 
و دریانــوردی بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد ایــن 
پدافنــد  و  بحــران  مدیریــت  حــوزه  در  اداره کل 
غیرعامــل از انجــام مطالعــات تفصیلــی مدیریــت 

بحران در ۹ بندر اصلی کشور خبر داد.
را  بحــران  مدیریــت  رویکــرد  مهم تریــن  او 
»دســتیابی بــه نقشــه راه در پدافنــد غیرعامــل 
بنــادر« عنــوان کــرد و اســتقرار ایــن سیســتم را 
در جهــت کاهــش ســطح آســیب پذیری، افزایش 
بــه حفــظ  کمــک  فعالیت هــا،  تــداوم  و  پایــداری 
آرامــش عمومــی و بی اثر یا کم اثر ســازی عملیات 

روانی دشمنان برشمرد.

برنامههایگستردهسازمانبنادربرایتقویتپدافندغیرعاملومدیریتبحران
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ارائه اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده فصل 

بهار به روال قبل
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ارتقاء مهارت سخنوری در 
فرآیندهای پرداخت خسارت 
قــدرت اقنــاع بیمه گــذاران در فرایند فروش بیمه نامه 
یــک ضــرورت اســت امــا در کنــار آن و حتــی مهمتــر از 

آن قــدرت اقنــاع بیمــه 
جریــان  در  شــده ها 
خســارت  پرداخــت 

است. 
اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط  کل 
الملــل  بیــن  امــور  و 
پرویــز  مرکــزی،  بیمــه 
در  کــه  خسروشــاهی 

آییــن اختتامیــه مســابقه بــزرگ ســخنرانی صنعت بیمه 
سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: درگیر شدن 
ذهــن مــردم بــا مفاهیــم بیمــه ای از مهمتریــن گام هــای 
افزایش ضریب نفوذ بیمه به شمار می رود. قائم مقام 
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا ابــراز خرســندی از توســعه 
فضــای رقابتی در صنعت بیمه، خاطرنشــان کرد: عنصر 
رقابت در هر کســب و کاری از اهمیت غیرقابل انکاری 
برخــوردار اســت و همیــن رقابــت پذیــری بــه شــکوفایی 
صنعت بیمه منتهی خواهد شــد. برنامه اینشورتاک نیز 
ایــده ای اســت کــه عنصــر رقابــت در آن نقش پــر رنگی 
دارد و بنابراین بسیار می تواند موثر باشد. وی در پایان 
بــا قدردانــی از مجریــان و شــرکت کنندگان ایــن دوره از 
رقابت هــا اظهــار داشــت: خوشــبختانه بیمــه تعــاون در 
حوزه های گوناگون دیگر نیز نظیر توسعه ورزش، ایفای 
مسئولیت های اجتماعی و فرهنگسازی ابتکار عمل های 
خوبــی داشــته اســت کــه انشــاءهللا اینگونــه ایده هــا و 

ابتکارات در سطح صنعت بیمه گسترش یابد. 
شایان ذکر است در پایان این نشست، لوح تقدیر 
و جوایــز برگزیــدگان ایــن دوره توســط قائــم مقــام بیمه 
مرکــزی، مدیرعامــل شــرکت بیمــه تعــاون و تنــی چند از 

مدیران عامل و مقامات صنعت بیمه اهدا شد.

امکان خرید اقساطی از 
دیجی کاال برای کارکنان 

پست بانک
مدیرعامــل پســت بانــک یکــی از اختیاراتی کــه بانک بر 
اساس آن می تواند تا حدی به معیشت همکاران کمک 

کند، کارانه طرح پایش و پویش ماهانه اعالم کرد.
اســتان  شــعب  مدیریــت  اداری  شــورای  در  وی 

کرمانشــاه تصریــح کرد: 
همــکاران  کارانــه  اگــر 
نســبت بــه ماه گذشــته 
دو برابــر شــده، مطمئن 
باشــید کــه کارکرد بانک 
اســت  شــده  برابــر  دو 
و کارنامــه بانــک نشــان 
فعالیــت  کــه  می دهــد 
خــرداد  در  بانــک  مالــی 

مــاه نســبت بــه فروردیــن و اردیبهشــت مــاه دو برابــر 
افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، نخســت 
عملکرد همکاران در خردادماه مثبت شــده و در مرحله 

دوم پرداخت اضافی اتفاق افتاده است.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
ایــران ، مدیرعامــل بانــک بــا بیــان اینکــه در جهت توجه 
بــه معیشــت کارکنــان، کارانــه طــرح پایــش و پویــش تــا 
دو برابــر بیــش از ایــن نیــز ظرفیــت افزایــش پرداخت را 
دارد، خاطرنشــان کــرد: با قراردادی کــه با دیجی کاال به 
امضا رســیده اســت برای مشتریان بانک فرصتی فراهم 
شــده تــا بــه صورت اقســاطی از این شــرکت خرید کنند 
و همین فرصت برای همکاران بانک با شــرایط ســهل تر 
مهیا شده و به زودی ابالغ می شود و همچنین کارگروه 
رفاهی با هدف بهبود معیشــت همکاران تشــکیل شده 

که اطالع رسانی در مورد آن نیز انجام می شود.

رشد ۸۷ درصدی پرداخت 
 وام های قرض الحسنه

بانک سینا
وام هــای قرض الحســنه پرداختــی بانک ســینا در ســال 
۱۴۰۰، بیش از ۸۷ درصد نســبت به ســال ۱۳۹۹ رشــد 

داشته است.
به گزارش روابط عمومی 
خلیل الــه  ســینا،  بانــک 
امــور  مدیــر  مهرابــی 
اســالمی  بانکــداری 
بانــک ســینا ضمن اعالم 
ایــن  افــزود:  فــوق  خبــر 
بانــک در راســتای ایفــای 
مسئولیت های اجتماعی 

و کمک به فقرزدایی در جامعه، طرح های قرض الحسنه 
متعددی را به منظور حمایت از قشــر آســیب پذیر جامعه 
اجرایی کرده  و در چارچوب طرح های یاد شده طی سال 
۱۴۰۰ مبلغ ۱۵ هزار و ۶۶ میلیارد ریال به واجدین شرایط 
پرداخت کرده اســت که در مقایســه با وام های پرداختی 
سال ۹۹، رشد ۸۷ درصدی را نشان می دهد. وی تصریح 
کــرد: ایــن وام هــا در قالــب طرح های کریمانه، مواســات، 
احســان، حافظان میهن، نیکو، ایثار، پردیس مهرآفرین، 
سخاوت و... و همچنین وام های ازدواج بوده که با هدف 
اشتغال زایی و رفع نیازهای ضروری اقشار کم برخوردار، 
حمایت از کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا، کمک به 
تامیــن مســکن محرومــان، ازدواج، حمایت از پرســتاران، 
کادر درمان و مددکاران آسایشگاه ها و مراکز توانبخشی 
مرزبانــان، خانــواده معظــم شــهدا  بهزیســتی،  ســازمان 
و پوشــش هزینه هــای درمانــی بیمــاران پرداخــت شــده 
اســت. وی همچنین با اشــاره به آغاز ششمین جشنواره 
حساب های قرض الحسنه بانک سینا، از نیک اندیشان و 
خیریــن دعــوت کرد تا برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر 

جامعه، در این جشنواره مشارکت کنند.

کوتاه از بانک و بیمه

 بهره برداری از سامانه
نرم افزاری جدید سوئیچ 

بانک تجارت
ســامانه جدیــد نرم افــزاری ســوئیچ کارت بانــک تجــارت 
مبتنــی بــر تکنولوژی هــای روز در راســتای بهبــود کیفیت 
خدمات کارت مشتریان 
کاهــش  تجــارت،  بانــک 
ناموفــق  تراکنش هــای 
ســرعت  افزایــش  و 
تراکنش های کارت مورد 
بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، در راستای 
اســتقرار ســامانه جدیــد 
جامــع بانکــی منظومــه بانک تجارت، ســوئیچ یــوز تجارت 
به عنوان اولین محصول از ســامانه جامع بانکی منظومه 
مــورد بهــره برداری قرار گرفت و بالغ بر 22 میلیون کارت 
از ۵۰ محصــول کارتــی مختلــف بــا کمتریــن زمــان اختالل 
و قطعــی سیســتم ها در اختیــار مشــتریان قــرار گرفــت. 
ایــن مهاجــرت از نظر مدت زمان قطعی سیســتم در زمان 
جابجایی ســوئیچ و مدیریت تاثیرات سیســتم های متعدد 
مرتبــط بــا کارت، بــه نــوع خــود در شــبکه بانکــی کم نظیر 
بــوده و بــا تدابیر اندیشــیده شــده توســط تیم های مجرب 
و متخصــص فناوری اطالعات بانک تجارت و شــرکت های 

همراه به نحو احسن به انجام رسید.

رشد سود مشارکت 
بیمه های زندگی بیمه ایران

بــا تصمیمــات مجمع ســود خوبــی نصیب بیمــه گذاران 
بیمه های زندگی بیمه ایران خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، عباس مهرابی زیارانی 
مدیــر کل ســرمایه گذاری 
شــرکت  مجامــع  امــور  و 
در نشســتی صمیمــی در 
تحــول،  طــرح  خصــوص 
ودســتاوردهای  اقدامــات 
ســرمایه گذاری  مدیریــت 
طــی   ۱۴۰۰ ســال  در 
ســخنانی اظهــار داشــت: 
تیــم  اســتقرار  از  بعــد 
ســرمایه گــذاری در ایــن مجموعــه  و با اجرای طــرح تحول ، 
بهره مندی از مشاوره شورای سرمایه گذاری، تالش و برنامه 
ریزی کارکنان این مدیریت ، عملکرد بورسی شرکت سهامی 
بیمه ایران ، در سال ۱۴۰۰ و همچنین  ۳ ماهه اول  ۱۴۰۱ ، 
بازدهی مناسب تری نسبت به شاخص کل بورس داشت. 
سرمایه گذاری در بیمه های زندگی در طول ۳ ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱ ، با بازدهی ۱۴٫۶ درصدی همراه بود که این رقم 
، ۱۷ درصد باالتر از  شاخص بورس است ، برهمین اساس 
انتظار داریم در پایان ســال ۱۴۰۱، بازده خوبی نصیب بیمه 

گذاران بیمه های زندگی بیمه ایران شود.

پرداخت ۵۴ درصد 
تسهیالت بانک توسعه 
تعاون در حوزه صنعت

آمار تســهیالتی بانک توســعه تعاون نشان دهنده این 
اســت که بخش صنعت در ســبد تسهیالتی بانک سهم 

۵۴ درصدی دارد.
روابــط  گــزارش  بــه 
توســعه  بانــک  عمومــی 
توســعه  بانــک  تعــاون، 
تعاون در ســال گذشته 
2۶۳ هــزار میلیارد ریال 
پرداخــت  تســهیالت 
 ۵۴ کــه  اســت  نمــوده 
درصد این تسهیالت در 
حوزه صنعت بوده اســت. که میزان این تســهیالت ۱۴۴ 
هــزار میلیارد اســت. صنایع ســبک، متوســط و ســنگین 
ایفــا  اقتصــاد کشــورها  نقــش راهبــردی و محــوری در 
مــی کننــد و صاحبــان صنایع ضمــن هم افزایــی متقابل 
و پوشــش نیازهــای داخــل کشــور، مزیت هــای صادراتی 
مهمــی را نیــز ایجــاد مــی کنند. تعاون نیز بــه عنوان یک 
فرابخــش، دربرگیرنــده بخش هــای مختلــف اقتصــاد از 
جمله صنایع گوناگون اســت و تشــکل ها و اتحادیه های 
تعاونی نیز در رســته های متعدد صنعتی حضور داشــته 

و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

کوتاه از بانک و بیمه

 دوران بی قانونی رمزارزها
در اتحادیه اروپا

ادامه از صفحه ۱

بدیــن ترتیب الزامــات ارائه کنندگان خدمات رمزارزها 
نیزافزایش می یابد؛ زیرا آنان صاحب دارایی هایی هســتند 
کــه خریــد و فــروش آن بــه وســیله درگاه هــای دیجیتالــی 
امکانپذیر است. آنها پس از تأئید مقامات ملی در فهرست 
ثبتــی مقامــات بازارهــای مالی اتحادیــه اروپا قــرار خواهند 
گرفــت. آنهــا بایــد صاحــب ســرمایه های پــاک باشــند. ایــن 
مقــررات بــه منظورجلوگیــری از سوء اســتفاده دربازارهــای 

مالی و به وجود آمدن تضاد در منافع وضع شده اند. 
هــدف اصلــی رســیدن بــه جایگاهی بــا ثبــات در دارایی های 
دیجیتالی است. بدین ترتیب این دارایی ها نیز درکنار سایر 
دارایی های حقیقی از جمله ســپرده های به دالر و یورو و یا 
ســهام و اوراق قرضه به عنوان دارایی های مطمئن صاحبان 
سرمایه محسوب خواهند شد. اما در واقع سازوکار به وجود 
آمــدن ثبــات در این دارایی هــای مجازی چگونه خواهد بود؟ 
آیا مورد به وجود آمده برای ارز مجازی آمریکا و کاهش آن 
در برابــر دالر نگرانــی مقامــات را برخواهد انگیخت؟ آیا این 
امر خطراتی برای واحد پولی حقیقی درپی خواهد داشــت؟ 

اینها مواردیست که به دقت باید بررسی شوند.
منبع: لوموند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

»کارت خــوان نداریم« یا »کارت خوان خراب 
اســت« از جملــه ترفندهایــی بــرای فــرار از 
از  تعــدادی  در  امــروزه  کــه  اســت  مالیــات 
اصنــاف پردرآمــد مثــل مراکــز درمانــی، دفاتر 

وکال و مطب پزشکان تکرار می شود.
 به گزارش ایرنا، این مراکز مشــتری های 
خــود را وادار می کننــد تــا پول نقــد بدهند، یا 
کارت بــه کارت کننــد تا شــاید با ایــن اقدام از 

زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
 ایــن در حالــی اســت کــه طبق مــاده ۷۱ 
دســتگاه  از  اســتفاده  صنفــی،  نظــام  قانــون 
الزامــی  صنفــی  واحدهــای  در  کارت خــوان 
اســت و به منظــور تســهیل دادوســتد و ثبــت 
و مستندســازی فعالیت هــای اقتصادی، افراد 
ارائه دهنــده  یــا  و  کاال  عرضه کننــده  صنفــی 
خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه 
فروش )pos( و یا دستگاه توزین دیجیتالی و 
یــا اردو برای فــروش کاال یا ارائه خدمت طبق 
ایــن آیین نامــه اســتفاده  ضوابــط و مقــررات 

کنند.
فــروش کاال و یــا ارائــه خدمــت توســط 
واحدهــای مزبــور بــدون اســتفاده از صنــدوق 
مکانیزه فروش و یا دســتگاه توزین دیجیتالی 
به عنــوان تخلــف صنفــی تلقــی و بــر اســاس 
مفــاد تبصــره 2 مــاده ۷۱ قانــون نظــام صنفی 
بــا واحــد صنفــی برخورد خواهد شــد. ازاین رو 
واحدهایی که از دستگاه کارت خوان استفاده 
نکننــد به ســازمان تعزیــرات معرفــی خواهند 

شد.
از  کارت خــوان  دســتگاه  از  اســتفاده 
اردیبهشــت ســال ۱۳۹۱ طبــق مصوبــه هیــات 
وزیــران الزامــی شــد بــر اســاس ایــن مصوبــه 
شــفافیت در سیســتم بانکی صــورت می گیرد 
بانک هــا  راســتا  همیــن  در  اینکــه  ضمــن 
مأموریــت دارنــد تراکنش هــای بانکــی افــراد و 
فروشــنده های صاحب دســتگاه کارت خوان را 

به سازمان امور مالیاتی اطالع دهند.
تراکنش هــای مالــی دســتگاه کارت خوان 
مانع از فرار مالیاتی می شود. ازاین رو کسانی 
کــه از ارائــه خوداظهــاری مالیاتــی خــودداری 
شناســایی  بــا  بانکــی  سیســتم  می کننــد 
تراکنش هــای مشــکوک راه فــرار مالیاتی را بر 

روی افراد می بندد.
دستگاه های کارت خوان 

به سامانه مالیاتی متصل 
می شوند

اســت  شــده  موظــف  مرکــزی  بانــک 
کــه ظــرف یــک ســال تمــام پایانه هــای دارای 
کارت خوان را ســاماندهی کرده و هر دســتگاه 
کارت خوان در کشور باید شناسه یکتا داشته 
دســتگاه  صاحبــان  اگــر  براین اســاس  باشــد 
کارت خوان کد اقتصادی هماهنگ با دســتگاه 
پــوز را دریافــت نکننــد از مــدار خدمــت خارج 

خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاه 
ایــران  مرکــزی  بانــک  مؤدیــان،  ســامانه  و 
وظیفــه دارد ضمــن همــکاری با ســازمان امور 
مالیاتــی تــا یک ســال پس از ابــالغ این قانون 
دســتگاه های کارت خــوان و پایانه های فروش 
را ســاماندهی کــرده و بــا ایجــاد تناظــر میــان 
آنها مجوز فعالیت، شــماره اقتصادی بنگاه ها 
بــه پایانه هــای فروش شناســه یکتا اختصاص 

دهد.
بانک مرکزی موظف است در چهارچوب 
قوانین مربوطــه اطالعات تراکنش های بانکی 
ماننــد مانــده اول دوره وجــوه واریــزی وجــوه 
ســایر  و  دوره  پایــان  مانــده  برداشــت  قابــل 
اطالعات حســاب های بانکــی به منظور تکمیل 
پرونــده هویتــی و دارایی به صــورت بر خط در 

اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کســانی کــه دارای دســتگاه کارت خــوان 
هســتند مــؤدی مالیاتــی محســوب می شــوند 
براین اســاس اطالعات مربوط به تراکنش های 
بانکی از ســوی بانک مرکزی به ســازمان امور 

مالیاتی اعالم می شود.
اصنــاف و مؤدیــان مالیاتــی از خردادمــاه 
تــا ۱۵ تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا اظهارنامه های 
مالیاتی را به همراه حســاب های تجاری را به 
ســازمان امــور مالیاتــی اعــالم کننــد در همین 
اظهارنامــه  می خواهنــد  کــه  مؤدیانــی  راســتا 
مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شــماره 
شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز 

اعالم کنند.
تنظیــم  مرکــز  رئیــس  گفتــه  طبــق 
مقــررات ســازمان امــور مالیاتی، این ســازمان 
حســاب های تجــاری را به بانــک مرکزی اعالم 
حســاب  آن  بانــک،  تأییــد  از  پــس  می کنــد، 
بــه  و  لحــاظ  فــرد  تجــاری  حســاب  به عنــوان 

پرونده مالیاتی آن الصاق می شود.
»محمــد برزگــری« در ایــن بــاره عنــوان 
شــخصی  یــا  غیرتجــاری  حســاب های  کــرد: 
مؤدیــان نیــز به صــورت متناوب از ســوی بانک 
مرکزی مورد پایش قرار می گیرد که به صورت 

سیســتمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با 
واریزی ها بررســی می شــود. اگر حســاب جزو 
تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک بودن 
واریزی هــا بــه ســازمان امــور مالیاتــی اعــالم 
می شــود کــه فــرد بایــد مســتندات ارائــه دهد 
و در غیــر ایــن صــورت بایــد جرائــم مبــارزه بــا 

پول شویی و مالیاتی را پرداخت کند.
بــه  وادار  را  مشــتری ها  اصنــاف  برخــی 
واریــز از طریــق کارت می کننــد ایــن در حالــی 
اســت کــه بــر اســاس پیشــنهاد ســازمان امور 
مالیاتــی، اگــر کارتــی بیــش از ۴۵ مــورد واریز 
داشــته باشــد، بایــد به عنــوان مورد مشــکوک 

فرار مالیاتی تلقی شود.
سامانه اعالم فرار مالیاتی و 
عدم استفاده از کارت خوان

 ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا ایجاد 
اعــالم  بــرای  را  زمینــه  زنــی  ســوت  ســامانه 
گزارش هــای فــرار مالیاتــی و عدم اســتفاده از 

کارت خوان را فراهم کرده است.
مــردم می تواننــد در سراســر  همچنیــن 
کشــور بــا شــماره ۱۵2۶، مرکز ارتبــاط مردمی 
شــکایات،  کشــور،  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
پیشــنهادها و ســؤاالت مالیاتی خود را مطرح 
کنند و این سازمان به سرعت موارد را پیگیری 

می کند.
شــهروندان می تواننــد تخلف هــای عــدم 
اســتفاده از کارت خوان هــا در مراکــز مختلــف 
را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی 
کشــور بــدون ثبــت اطالعــات شــخصی و یــا 
نگهــداری محرمانــه اطالعــات ثبــت کننــد تــا 
تخلــف به ســرعت از ســوی کارشناســان ایــن 

سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
در همیــن بــاره رئیــس کل ســازمان امور 
مالیاتــی کشــور اعــالم کــرد: مقابلــه بــا فــرار 
مالیاتــی را جــزء اولویت هــای اصلــی ســازمان 
شناســایی  راســتای  در  زنــی  ســوت  طــرح  و 
فرارهــای مالیاتــی و مؤدیــان جدیــد، با جدیت 

در حال انجام است.
از  پــس  منظــور«  »داود  اعــالم  طبــق 
راه انــدازی ســامانه ســوت زنــی مالیاتــی، بالغ 
بــر ۴ هــزار و ۱۰۰ گــزارش در ایــن ســامانه، 
ثبــت شــده اســت که فراینــد رســیدگی ها، در 
چارچــوب قانــون و مقــررات در حــال انجــام 

است.
وی بیشــترین آمار گزارش ها ســوت زنی 
را مربوط به حوزه پزشــکان عنوان کرده است 

کــه از ایــن تعداد، ۷۸۱ گــزارش تخلف مربوط 
به حوزه پزشــکی )اعم از پزشــک، بیمارستان، 
عــدم  زمینــه  در  اغلــب  کــه  و...(  درمانــگاه 

استفاده از کارت خوان بوده است.
امــور  ســازمان  رئیــس کل  گفتــه  طبــق 
مالیاتی کشور، پس از اخذ و تکمیل اطالعات 
پیامکــی  متخلفــان،  از  نفــر   ۱۶۶ بــه  کافــی، 
حــاوی ضــرورت قانونــی نصــب و اســتفاده از 
کارت خــوان و پیامدهــای قانونــی عــدم نصــب 

و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.
خواســت  شــهروندان  از  ادامــه  در  وی 
بــا مراجعــه بــه درگاه ملــی مالیات به نشــانی 
intamedia.ir در قسمت ویژه »سوت زنی«، 
گزارش های خود را ارســال نمایند و از پاداش 
ویــژه آن کــه تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی 

وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند.
تنظیــم  مرکــز  رئیــس  بــاره  همیــن  در 
مقــررات ســازمان امور مالیاتــی نیز تأکید کرد 
کــه مــردم تخلفــات مالیاتــی برخــی اصنــاف، 
عــدم  در  را  مراکــز  ســایر  و  درمانــی  مراکــز 
اســتفاده از کارت خوان ها به سازمان مالیاتی 

اعالم کنند.
»محمد برزگری« گفت که اگر فردی در 
مراجعــه بــه مرکــزی، کارت بانکــی ارائــه کرد، 
ولــی آن مرکــز از اســتفاده کارت خــوان امتناع 
را  کارت  بــا  انتقــال  درخواســت  او  از  و  کــرد 
داشــت، می توانــد ایــن موضوع را به ســازمان 

امور مالیاتی اعالم کند.
به گفته وی، برخی از صاحبان مشاغل، 
پرونده هــای  بــه  را  کارت خــوان  دســتگاه های 
مالیاتــی خــود متصل نمی کنند کــه همین امر 
موجب بروز شــائبه هایی شده که پرداخت ها 
در محل دیگری انجام می شــود. سازمان امور 
مالیاتی، جریمه های ســختی برای این عده از 
افــراد در نظــر می گیــرد ازایــن رو آن دســته از 
فعاالن اقتصادی که از کارت به کارت به جای 
کارت خــوان اســتفاده کنند، عالوه بر پرداخت 
مالیات مذکور، مشــمول پرداخت جریمه غیر 

قابل بخشش می شوند.
 عــده ای از اصنــاف بــه خیــال اینکــه از 
بــه  بــه کارت  طریــق وادار کــردن مشــتریان 
فــرار  مالیــات  پرداخــت  از  می تواننــد  کارت 
کننــد اقــدام بــه ترفندهایــی کرده انــد که این 
امــر کارســاز نبــوده اســت و در نهایــت در تور 
مالیــات قــرار می گیــرد و نه تنهــا موظــف بــه 
پرداخــت مالیــات بلکــه جریمه هــای ســنگین 

مالیاتی خواهند شد.

رئیــس کل بانــک مرکــزی در راســتای مطالبــه 
رییس جمهور اعالم کرد: آیین نامه  تســریع و 
تســهیل در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج از »حیث وثایق و تضامین« و تعیین 
»سقف زمان انتظار« امروز به شبکه بانکی 

ابالغ شد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
رئیــس جمهــوری  تأکیــد  پیــرو  آبــادی  صالــح 
مبنی بر تســریع و تسهیل پرداخت تسهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج و پیــرو بخشــنامه های 
پیشــین ایــن بانــک در خصــوص جــزء )۱( بنــد 
)الــف( تبصــره )۱۶( قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
تســهیالت  پرداخــت  موضــوع  بــا  کشــور  کل 
قــرض الحســنه ازدواج تصریح کــرد: امروز دو 
نکته مهم حســب دســتور رئیس جمهوری به 
شــبکه بانکی ابالغ شــد. نخســت آنکه درباره 
وثایــق مطابــق با نــص صریح قانــون، بانک  ها 
بــر  مبتنــی  مکلفنــد  اعتبــاری  موسســات  و 
اعتبارســنجی متقاضیــان، حداکثــر با اخذ یک 
ســفته از متقاضــی یــا یــک ضامــن معتبــر بــه 

پرداخت تسهیالت اقدام کنند. 
بانکهــا  همچنیــن  شــد:  یــادآور  وی   
مقــررات  و  ضوابــط  چارچــوب  در  می تواننــد 
اجرایــی  العمــل  دســتور  حســب  و  مربوطــه 
شــماره  )بخشــنامه  خــرد  تســهیالت  اعطــای 
2۴۷۹2 /۰۱ مــورخ ۰۴ /۰2 /۱۴۰۱( نســبت بــه 

اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند. 
دکتر صالح آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل 
بــر روی وب ســایت بانک مرکزی در دســترس 
اســت و در صــورت عــدم اجــرا یــا تأخیــر در 
پرداخــت تســهیالت تخلــف محســوب شــده و 

قابل پیگیری در مراجع ذی صالح اســت.
دربــاره  اعتبــار  و  پــول  شــورای  رئیــس 
دومیــن نکتــه گفــت: دومیــن مــورد آن اســت 
کــه مــردم بایــد در اســرع وقــت و بــر اســاس 
زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام 
مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه 
بانکی موظف اســت به محض تکمیل مدارک 
توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول 

به حساب مشتری واریز شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: لذا بانک 
موظــف اســت در اســرع وقــت ضمــن تعییــن 
شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در 
صف ســامانه قرض الحسنه ازدواج، با تکمیل 
مــدارک توســط متقاضــی ظرف مــدت حداکثر 
۱۰ روزکاری نســبت به پرداخت تســهیالت یاد 

شده اقدام کند.
تســهیالت  بــا  رابطــه  در  آبــادی  صالــح  دکتــر 
فرزنــدآوری خاطرنشــان کــرد: در ایــن بــاره نیــز 
مشــابه با تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و به 
همان شکل برخورد می شود. لذا بانکها بایستی 
ظــرف ۱۰ روز پــول را بــه متقاضــی واریــز کننــد و 
در صورتــی کــه بانکها ایــن کار را انجام ندهند با 

بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می شود. 
رئیــس کل بانــک مرکزی ضمــن تأکید بر 
اینکه مردم می توانند هرگونه ناهماهنگی از 
ســوی شــبکه بانکی را به بانــک مرکزی اطالع 
دهند،  گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه 
مــی کنند و شــکایت و درخواســتی دارند، می 
تواننــد بــا تماس با ســامانه ارتباطــات مردمی 
بانک مرکزی )شماره تلفن 2۷۰۶( یا »سامانه 
و  درخواســت ها  شــکایات«،  بــه  رســیدگی 
بانــک  شــکایات خــود را ثبــت کننــد و حتمــاً 

مرکزی این مهم را پیگیری می کند.
کــه  همانطــور  بنابرایــن  افــزود:  وی 
بــه  بخشــنامه  ایــن  در  شــود  مــی  مشــاهده 
صــورت شــفاف، تکلیــف وثایــق و زمــان بندی 
مرتبــط با آن مشــخص اســت و حداکثر ظرف 
مــدت ۱۰ روز وام بایــد بــه حســاب فــرد واریــز 
شــود و مســتندات نیــز در بخشــنامه بانــک 

مرکزی تبیین شده است.

تاکید بر کنترل رشد مقداری 
ترازنامه بانک ها

رئیــس کل بانک مرکزی درباره کنترل 
رشــد مقداری ترازنامه بانکهــا و برنامه های 
انضباطی این بانک خاطرنشــان کرد: رشــد 
مقداری ترازنامه بانکها از ۱.۵ تا 2.۵ درصد 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، براین اســاس 
بــرای برخــی بانکها ۱٫۵ درصد و 2٫۵ درصد 
بــرای بانکهــا بســته بــه شــرایط آن بانــک و 
شــاخص های موجــود در نظــر گرفته شــده 

است. 
وی تاکیــد کــرد: بانکــی کــه ایــن مهــم را 
رعایت نکند مشمول سپرده قانونی باالتر می 
شــود و مواردی را داشــتیم که ســپرده قانونی 

آنها تا ۱۳ درصد می تواند افزایش یابد.

 سقف کارت به کارت
و خرید روزانه اتباع مانند 

ایرانیان است
دکتــر صالــح آبــادی افــزود: در مجمــوع 
خدمــات بانکــی کــه بــه اتبــاع ارائــه می شــود 
ســازوکار الزم و در قانــون پیــش بینــی شــده 
صــالح  ذی  مراجــع  ســوی  از  نیــز    ً اخیــرا و 
بخشــنامه هایی در ایــن بــاره صــادر شــده کــه 
اتبــاع بایســتی کــد یکتایــی را از مرجع قانونی 
دریافــت کننــد و آن کــد مبنــای تمــام خدمات 
دریافتــی تبعــه خارجــی از شــبکه تلقــی مــی 
شــود، از همیــن رو ما نیــز تأکیداتی را در این 

خصوص به شبکه بانکی داشتیم.
عالــی تریــن مقــام بانــک مرکــزی یــادآور 
شــد: بــرای اتبــاع خارجــی بــه ماننــد ایرانیان، 
سقف کارت به کارت روزانه ۱۰ میلیون تومان 
است و این مهم برای اتباع و هموطنان هیچ 

تفاوتی ندارد.
وی تصریــح کــرد: ســقف خریــد روزانــه 
اتبــاع نیــز ماننــد ایرانیــان ۱۰۰ میلیــون تومان 
بــرای هــر نفــر و بــرای هــر کارت ۵۰ میلیــون 

تومان است.

ابالغ بسته تسریع و تسهیل پرداخت وام 
ازدواج به شبکه بانکی

گــزارش منتشــر شــده از  براســاس آخریــن 
ســوی بانــک مرکزی طی فروردیــن ماه میزان 
هــزار   ۳۴۰ مــرز  از  بانکــی  نظــام  معوقــات 

میلیارد تومان عبور کرد.
بــه گــزارش روزنامــه عصــر اقتصــاد، طــی 
فروردین ماه سال ۱۴۰۱ میزان مطالبات معوق 
نظام بانکی که سالهاست ذیل عنوان سایر در 
ترکیب انواع عقود تسهیالت گزارش می شود، 
نشان میدهد که طی فروردین ماه سال جاری 

میــزان این معوقات با رشــدی بیــش از ۱۵هزار 
میلیارد تومانی و با سرعت رشدی معادل ۴٫۸ 
درصد در مقایســه با اســفند ســال ۱۴۰۰از مرز 
۳۴۰هــزار میلیــارد تومان عبورکرده اســت. این 
حجــم از معوقــات معــادل ۹٫۶ درصــد از کل 
تســهیالت ارایه شــده از ســوی نظــام بانکی در 

پایان فروردین ماه بوده است.
براســاس همین گــزارش دربین بانکهای 
کشــور بانکها و موسســات مالی غیر دولتی با 

رفمــی معادل 22۷هزار میلیارد تومان معادل 
۶۶ درصد از کل مطالبات معوق را در ترازنامه 
خــود بــه ثبــت رســانده انــد. رشــد تســهیالت 
غیــر  موسســات  و  بانکهــا  بخــش  در  معــوق 
دولتــی طــی فروردینمــاه ســال جــاری معــادل 
تومــان  میلیــارد  ۱2هــزار  یعنــی  درصــد   ۵٫۸
بــه ثبــت رســیده اســت کــه ســهم آن در کل 
تســهیالت ارایه شــده از ســوی این موسسات 

معادل ۹٫۹ درصد بوده است.

عبور مطالبات معوقات 

نظام بانکی ازمرز 

3۴0هزار میلیارد تومان

خرابی کارتخوان، بهانه میلیاردها برای فرار از مالیات
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شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژها برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای تشخیص صالحیت 
شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید .

1-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی مناقصه:

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 12  مورخه   1401/04/13  لغایت تا ساعت 9 صبح  مورخه   1401/04/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام 

نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد 

که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 9 صبح  مورخه   1401/05/01   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی 

که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه 

شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه مذکور در ساعت 10 صبح  مورخه   1401/05/01 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. شرکت آبفا در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار است .
11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

14- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجانانتشار نوبت اول : 1401/04/13 نوبت دوم : 1401/04/14

ت اول(آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوب

(

شماره 
 مبلغبرآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

پیش پرداخت
مدت 
رشته ومحل تامین اعتبارپیمان

پایه مورد نیاز
تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار)ریال(

76-401

پروژه آبرسانی به شهر آببر 
شهرستان طارم
شماره فراخوان 

2001001230000051
4ماه489.527.711.652%25

آبرسانی به شهرهای دارای 
تنش آبی طبق شرح در 

اسناد مناقصه 

اشخاص حقیقی دارای حداقل پایه 3 در 
رشته آب یا ابنیه و پیمانکاران حقوقی دارای 

حداقل پایه 5 در رشته آب یا ابنیه
477.000.000

شرکت آب و فاضالب استان زنجان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

شناسه : 1346152

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
آدرس: ارومیه – خیابان والفجر 2 نرسیده به پل میثم

موضوع: 
* واگذاری نگهداری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین )01-57-01(*

- کلیه شرکتهای خدماتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در زمینه خدمات )نظافت و پشتیبانی( و نگهداری فضای سبز که دارای مجوز رسمی از اتحادیه 
مربوطه و تعیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند. مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/13 در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد. 
1( تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 1401/04/13 تا تاریخ 1401/04/20 )فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(

2( تحویل پیشنهادها تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01 می باشد. 
3( تاریخ گشایش پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 09:00 مورخ 1401/05/03 می باشد. 

4( برآورد: 44/716/630/371 ریال
5( تضمین: 2/235/831/519 ریال

6( نوع تضمین: 1( ضمانت نامه بانکی 2( فیش واریزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مركزی 

شهرداری شهریار در نظردارد به استناد مجوز شماره 1048 مورخ 1400/09/27 شورای اسالمی شهر شهریار و مصوبه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
به شماره 78 مورخ 1401/02/28 درخصوص واگذاری جایگاه سوخت CNG میدان جهاد شهریار از طریق عقد اجاره به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به شماره مزایده 
5001093897000004 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ، اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند . لیست موضوع های مزایده 

به شرح جدول ذیل می باشد :

1( سپرده نفرات اول و دوم مزایده تازمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد .
2( سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مزایده درج گردیده است .

3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست .
4( ارائه مدارک و مستندات ذیل ازسوی شرکت کنندگان درمزایده الزامی است :

4-1- ارائه جواز کسب جایگاه ازمراجع ذیصالح 
4-2- ارائه سابقه اجرایی با موضوع مرتبط با مزایده حداقل به مدت 3 سال .

5( هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برنده مزایده می باشد .
6( تاریخ نمایش درسامانه : مورخ 1401/4/13 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/5/4

7( مهلت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ نمایش درسامانه تا ساعت 13 تاریخ 1401/4/22 ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت .
8( مهلت ارائه پیشنهادات ازتاریخ 1401/4/13 ساعت 13 تا تاریخ 1401/5/4 ساعت 13 )درسامانه ستاد(

9( زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 12:30 مورخ 1401/5/5
10( زمان اعالم برنده : تاریخ 1401/5/5 ساعت 13

     نوبت اول: 1401/4/13               نوبت دوم :1401/4/20
سید حسن رهنما

 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه سوخت CNG میدان جهاد شهریار
ت اول(

 نوب
(

مبلغ سپرده شرکت درمزایده )ریال( قیمت پایه کارشناسی یک ساله )ریال( شماره مورد اجاره موضوع مزایده ردیف
240/000/000 4/800/000/000 5101093897000039 1 اجاره جایگاه سوخت CNG میدان جهاد شهریار

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ پایانه آزادگان واقع در بلوار خرمشهر- میدان تهران قدیم – 
پایانه آزادگان از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10روز پس از انتشار آگهی 
جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیرحضوری با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهی و 

دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.  
هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
نشانی سازمان: بلوار خرمشهر – میدان تهران قدیم – پایانه آزادگان – شماره تماس : 33551225 -33553261

روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قزوین

   شناسه : 1345614

»آگــــهی مـــــزایـــــده«

دستور رئیس جمهوری برای افزایش سرمایه صندوق 
نوآوری و شکوفایی در شورای راهبری دانش بنیان

از تاکیــد و  نــوآوری و شــکوفایی  رئیــس صنــدوق 
تاییــد شــورای راهبری فناوری هــا و تولیدات دانش 
بنیــان بــر لزوم افزایش ســرمایه ایــن صندوق خبر 
داد و گفــت: در اولیــن جلســه ایــن شــورا که عصر 
پنجشــنبه برگــزار شــد، رئیس جمهوری از ســازمان 
برنامــه و بودجــه خواســت تــا بــه فوریــت، مراحــل 
قانونــی افزایش ســرمایه صندوق نــوآوری را که در 
قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان و قانــون بودجه 
۱۴۰۱نیز به آن اشــاره شــده اســت، در دســتور کار 

خود قرار دهد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــوآوری و 
شــکوفایی، دکتــر علــی وحــدت در گفتگــو بــا پایگاه 
اطالع رسانی دولت، با اعالم این خبر و با اشاره به 
تشــکیل نخستین جلســه شورای راهبری فناوری ها 
و تولیــدات دانــش بنیــان در عصــر روز پنجشــنبه 
بــا حضــور رئیــس جمهــوری، گفــت: در ایــن جلســه 
گزارشــی از اقدامات انجام  گرفته در راســتای اجرای 
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ارائــه و یکــی از 
مهم تریــن مباحثــی کــه در ایــن میــان مطــرح شــد و 
آیــت هللا رییســی نیــز بــر آن تاکیــد بســیار کردنــد، 
مســئله لــزوم افزایــش ســرمایه صنــدوق نــوآوری و 

شــکوفایی بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد تامیــن مالــی 
زیست بوم فناوری در کشور بود.

او تصریــح کرد: در این جلســه رئیس جمهوری 
بــا توجــه بــه نامگذاری ســال جــاری به نــام »تولید، 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین«، بــه اهتمام دولت 
ســیزدهم در توســعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت 
از شــرکت های فعــال در زیســت بوم نــوآوری کشــور 
اشــاره و بــر ایــن نکتــه تاکیــد کردنــد کــه ســرمایه 
کنونــی صندوق نوآوری پاســخگوي نيازهاي فزاينده 
شــركت هاي دانش بنيــان نيســت و بــا عبــور تعــداد 
شــركت های دانش بنيان از مرز ٦٨٠٠ شــركت، الزم 

است سرمايه صندوق افزايش يابد.
رئیــس صندوق نــوآوری و شــکوفایی همچنین 
بیــان کــرد: در این جلســه دکتر رئیســی از ســازمان 
برنامــه و بودجــه خواســتند تــا بــه فوریــت و جدیت 
بــه افزایــش ســرمایه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 

اقدام کند. 
وحدت ادامه داد: لزوم افزایش سرمایه صندوق نیز 
ســال گذشــته از سوی مجلس شورای اسالمی، هم 
در قانــون جهــش تولید دانش بنیان و هم در قانون 

بودجه کشور به تصویب رسیده است.

اجرای طرح همسان سازی »سختی  کار« نیروهای 
پیمانکار فوالد خراسان 

نیروهــای  کار«  »ســختی  همسان ســازی  طــرح 
پیمانکار شــاغل در شــرکت مجتمع فوالد خراســان 
دســتمزد  پرداخــت   در  عدالــت  اجــرای  هــدف  بــا 
بــرای  و عادالنــه شــدن »نظــام جبــران خدمــت« 

کارکنان مشمول، به اجرا درآمد.
اجتماعــی«  امــور  و  انســانی  »منابــع  معــاون 
شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان بــا اعــالم ایــن خبر 
افــزود: با تاکیــد دکتر غفــوری، مدیرعامل، مبنی بر 
ضرورت پرداخت عادالنه و همسان حقوق و مزایای 
تمــام نیروهــای شــاغل در ســایت صنعتی شــرکت، 

طــرح »همسان ســازی ســختی کار« بــا تایید هیات 
مدیــره تصویــب و بــا پرداخــت در حقــوق خردادمــاه 

به اجرا درآمد.
صبوریــان افــزود: امتیــاز ســختی کار نیروهای 
پیمانــی شــاغل در فــوالد خراســان، از اردیبهشــت 
ســال ۱۴۰۱ مصــوب شــده و  پرداخــت آن بــه همــراه 
معوقــه اردیبهشــت ، در حقــوق خردادمــاه صــورت 

گرفت.
بــه گفتــه او، مابه التفاوت ناشــی از اجرای این 
طــرح نســبت بــه مبلــغ پیشــین دریافتــی کارکنــان 
پیمانــکار، ماهانــه بالغ بــر ۲میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 

ریال محاسبه شده است.
طبقــه  و   تشــکیالت  »ســازماندهی،  رئیــس 
بندی مشــاغل« شــرکت در این باره گفت: بررســی 
تطبیقی ســختی کار ۱۸۸ پســت با مشــاغل مشــابه 
در شــرکت صــورت گرفت که در نتیجــه ی آن، ۹۵۲ 
پیمانــکار،  شــرکت   ۱۱ در  شــاغل  نیروهــای  از  تــن 

مشمول امتیاز سختی کار مصوب شدند.
 زهرا کوشــکی با بیان این که امتیاز یاد شــده 
بر اساس نوع شغل و سختی کار هر پست متفاوت 
اســت، افزود: با برگزاری جلســات متعدد و بررســی 
تخصصی و تطبیقی مشاغل، با حضور معاون بهره 
برداری و کارشناســان معاونت های منابع انســانی و 
تولیــد، همسان ســازی بــر اســاس مشــاغل کارکنان 
فــوالد خراســان با هــدف ارتقای انگیزه هــای کاری و 
جبــران عادالنــه خدمــت، در آیتم هــای حقــوق مبنــا 

محاسبه و  پرداخت می شود.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون وزیــر صمــت از اهتمــام ایــن وزارتخانــه به 
منظور تدوین ســند راهبرد صنعتی تولید مشترک 

خودروهای تجاری در کشور خبر داد.
به گزارش سایپانیوز، منوچهر منطقی، معاون 
صنایــع حمل ونقــل وزارت صمت در حاشــیه بازدید 
از شــرکت ســایپادیزل بــا بیــان مطلب فــوق افزود: 
بــا توجــه بــه لــزوم نوســازی ۱67 هــزار دســتگاه از 
ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، 
در حــال تدویــن ســندی هســتیم کــه بر اســاس آن 
و  خودروســازان  میــان  مشــترک  مجموعه هایــی 
قطعــه ســازان ایجــاد خواهد شــد تــا با اســتفاده از 
توانمندی هایــی کــه در شــرکت های مختلــف وجود 
دارد، بتوانیــم محصوالتــی با کیفیت و متناســب با 
نیاز جامعه و بدون وابستگی به کشورهای خارجی 
تولیــد و عرضــه کنیــم. ایــن اقــدام ضمــن کاهــش 
هزینه هــای تمــام شــده، ارتقــای فــن آوری و ایجــاد 
شــبکه پشــتیبانی در دســترس و راحــت، افزایــش  
داخلی ســازی و بهره مندی از پتانســیل های دانش 

بنیان داخلی و اشتغال را در پی خواهد داشت.
او تصریــح کــرد: ســایپادیزل بــا بهره منــدی از 
نیروهــای متعهــد و متخصصــی کــه در بدنــه خــود 
دارد، می توانــد ارزش افــزوده بیشــتری در صنعــت 
خودروســازی کشــور ایجــاد کنــد. ایــن شــرکت بــا 
ســابقه ی طوالنــی و ظرفیت هایــی کــه در عرصــه 
تولیــد خودروهــای تجــاری دارد بایــد بــا ایجــاد یــک 
رابطــه راهبــردی بــا شــرکای خارجی خــود مجموعه  

طراحــی مشــترک را پی ریزی کنــد تا ضمن افزایش 
از  تولیــدی،  محصــوالت  داخــل  ســاخت  عمــق 
شــرکت های دانــش بنیــان داخلــی کــه مــورد تأکید 

مقام معظم رهبری است نیز بهره بیشتری ببرد.
حمایتــی  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  منطقــی 
وزارت صمــت از خودروســازانی کــه تولیــد خــودرو 
برقــی را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد افــزود: 
عــالوه بــر امتیازاتــی کــه از محــل تبصــره ۱۲ قانون 
برای خودروسازانی که مبادرت به تولید محصوالت 
برقــی کننــد تعلق می گیرد، بر این باوریم که دولت 
نــاوگان  در  را  باتــری  تأمیــن  بایســتی هزینه هــای 
عمومــی حمل ونقــل بــر عهــده گیــرد تــا خودروســاز 
بتواند عواید حاصل از این محل را صرف طرح های 
تحقیق و توســعه ای خود کند. البته از تهیه باتری  
هــم می تواننــد زنجیــره ارزش قابــل توجهــی بــرای 
شــرکت ایجــاد کنند و این بحــث می تواند زمینه ای 

جذاب برای توسعه کسب و کار در کشور باشد.
معــاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صمــت در 
پایــان بــا تمجیــد از نمونه هــای اتوبــوس مســافری 
ارائه شده توسط سایپادیزل که مورد توجه فعاالن 
و کمیته هــای فنــی و تخصصــی حمل ونقــل درون 
شــهری قرار گرفته اســت، خاطرنشان کرد: با توجه 
بــه حرکت دنیا به ســمت اســتفاده از اتوبوس های 
و  جامعــه  بــرای  را  بســیاری  مزایــای  کــه  برقــی 
آینــدگان در پــی دارد، در نظــر داریــم کــه حتــی بــا 
محدودیت های موجود، بتوانیم تعداد قابل توجهی 

از ایــن محصــوالت را وارد چرخه حمل ونقل کشــور 
کرده و در بلند مدت نســبت به تولید انبوه آن در 

داخل کشور اقدام کنیم.
در ادامــه محمدحســن محمــدزاده مدیرعامــل 
شــرکت ســایپادیزل بــا تشــریح وضعیت ســال های 
اخیر شرکت سایپادیزل و اقدامات و برنامه های در 
دســت اجرا، حضور دکتر منطقی را در ســایپادیزل 
بــا  ســایپادیزل  گفــت:  و  کــرد  ارزیابــی  ارزشــمند 
حمایت هــای وزارت صمــت و گروه ســایپا توانســته 
از فضــای بحرانــی کــه بــه واســطه محدودیت هــای 
بین المللــی و متعاقبــاً عــدم ایفــای تعهــدات بــا آن 
مواجه بود فاصله گرفته و به آرامش نســبی برســد 
و حاال در فضای مناســب تری نســبت به ســال های 

اخیر برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کند.

محمدزاده با بیان اینکه ســایپادیزل در مسیر 
درســت و اصولــی قــرار دارد اظهــار کــرد: مهم تریــن 
موضوع برای یک مجتمع تولیدی فعال نگاه داشتن 
خطــوط تولیــد محصــول اســت که به یــاری خداوند 
و تــالش جمعــی همــکاران، علــی رغــم مشــکالت و 
موانــع متعــدد در حــال حاضــر تولیــد محصــوالت 
ســنگین و نیمه ســنگین در جریان است و کامیون 
KX و کامیونــت فوتــون که از محصوالت پر طرفدار 

بازار است را تولید و به مشتریان عرضه می کند.
گفتنی اســت، منوچهر منطقی معاون صنایع 
شــرکت  در  حضــور  بــا  صمــت  وزیــر  حمل ونقــل 
ســایپادیزل و بازدید از محصوالت این شــرکت، در 
جریــان آخریــن وضعیــت تولید خودروهــای تجاری 

در این مجموعه صنعتی قرار گرفت.

5 هزار بطری آب معدنی از سوی شرکت مجتمع 
بــه مناطــق زلزلــه زده  آلومینیــوم جنــوب  صنایــع 

بندرلنگه استان هرمزگان ارسال شد.
خضــری  احمــد  اقتصــاد،  عصــر  گــزارش  بــه 
زمینــه  ایــن  در  المــرد  فرمانــدار  عمرانــی  معــاون 
خبرنــگاران گفــت: پس از موافقــت و هماهنگی با 
ســتاد بحران اســتان فارس، گروه امــدادی ارزیاب 
و اســکان اضطــراری هــالل احمــر شهرســتان المرد 

شامل هشت نفر در قالب دو تیم به مناطق زلزله 
زده بندر لنگه اعزام شدند..

او افــزود: پــس از اعالم نیاز مناطق زلزله زده 
بــه آب در فصــل گرمــا، ۵ هــزار بطــری آب معدنی 
با هماهنگی ستاد بحران، از سوی شرکت مجتمع 
صنایــع آلومینیــوم جنــوب )ســالکو( تهیــه و به این 
مناطق ارســال شد. خضری اضافه کرد: در صورتی 
که مناطق زلزله  زده نیازهای دیگری داشته باشند، 

آمادگی الزم داریم تا در اسرع وقت امکانات الزم 
را برای آن مناطق بفرستیم.

بــه بزرگــی 6.۱  گفتنــی اســت، زمین لــرزه ای 
ریشــتر ســاعت ۲ بامــداد حوالــی بنــدر خمیــر در 
اســتان هرمــزگان را لرزاند. در پــی وقوع این زمین 
لــرزه که شــنبه ۱۱ تیر در عمــق ۱۰ کیلومتری زمین 
در حوالی بندر خمیر به وقوع پیوســت نیز  ۵ نفر 

کشته و ۴۴ زخمی برجای گذاشته است.

وزیر کشــور پس از آیین افتتاحیه، به غرفه همراه 
اول آمد و از نزدیک با مفاهیم »هوشمندســازی« 
و »تحــول دیجیتــال« کــه در پروژه هــای بزرگتریــن 
اپراتــور تلفــن همراه کشــور عملیاتی شــده اســت، 

آشنا شد.
احمــد وحیــدی عالوه بــر آشــنایی با ابتــکارات 
و آخریــن اقدامــات فناورانــه همــراه اول در زمینــه 

و  هوشــمند«  »گردشــگری  هوشــمند«،  »شــهر 
»اپراتــوری انــرژی«، در جریــان آخریــن وضعیــت 

سرویس »کیف پول همراه« نیز قرار گرفت.
او  در ادامه، یکی از مدیران با تشریح پروژه 
»هوشمندســازی شــبکه توزیع کاالهای اساســی« 
گفــت: »ایــن طــرح که به صورت آزمایشــی در چند 
اســتان نیز اجرایی شــده به دنبال این اســت که با 

هوشمندســازی، توزیع کاالهای اساسی را عادالنه 
و نظام منــد کنــد تــا دســت دالالن و قاچاقچیــان از 
این حوزه کوتاه شــود.« ســومین نمایشــگاه شــهر 
هوشــمند ایــران کــه از صبــح دیــروز همزمــان بــا 
برگــزاری نمایشــگاه »شــهر نــوآور« در مصلی امام 
خمینی)ره( تهران آغاز به کار کرده است، در آیین 

افتتاحیه میزبان احمد وحیدی وزیر کشور بود.

لزوم ایجاد مجموعه های مشترک میان خودروسازان 
تجاری کشور

وزیر کشور در جریان نقش همراه اول در هوشمندسازی 
شبکه توزیع کاالهای اساسی قرار گرفت

 ارسال 5 هزار بطری
 آب معدنی از المرد
به مناطق زلزله زده 
بندرلنگه هرمزگان
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احضاریه 
نظـر بـه اینکـه پرونـده امـوال ذیـل الذکـر تحـت عنـوان اموال مشـمول 
اصل 49 قانون اساسـی دراین دادگاه مفتوح به رسـیدگی می باشـد 
ازتاریـخ نشـرآگهی  تـا  ابـاغ میگـردد  یـا اشـخاص  بـه شـخص  لـذا   .
ظـرف 30 روزبـا دردسـت داشـتن اسـناد ومـدارک مثبـت مالکیـت بـه 
ایـن دادگاه مراجعـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس ازانقضای مهلت مقرر 

اقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردیـد.  
شلرح املوال : یکدسلتگاه خلودروی وانلت تویوتلا شلماره پلاک 32ع 
634  ایلران 85 شلماره موتلور 083876 وشلماره شاسلی027676 

کاسله پرونلده : 0100013                  
 صادقی -  قاضی شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی زاهدان 

آگهی افراز پالک ثبتی 194-13 واقع در بخش گرمسار  
نظلر بله اینکله خانلم ناهیلد پاشلایی احلدی از مالکیلن مشلاعی پلاک ثبتی 194-
ملورخ  بله شلماره 3578  وارده  درخواسلت  طلی  گرمسلار  دربخلش  واقلع   13
1401/04/05 تقاضلای افلراز سلهمی خلود را بله اسلتناد قانلون افلراز و فلروش 
املاک مشلاع مصلوب سلال 1357/8/22 را از ایلن اداره نملوده  و در ذیلل 
تقاضلای خلود اعلام داشلته کله آدرس سلایر خوانلدگان را در اختیلار ندارنلد و 
بله موجلب آن مراتلب فلوق در ایلن روزنامله آگهلی و از سلایر  مالکیلن مشلاعی 
و صاحبلان حقیقلی و حقوقلی و سلایر افلرادی کله بله هلر طریلق خلود را در 
پاکهلای مرقلوم ذیحلق میداننلد دعلوت بله عملل ملی آیلد کله در سلاعت 9/30 
صبلح روز شلنبه ملورخ 1401/05/08 جهلت انجلام عملیلات افراز در این اداره و 
یلا محلل وقلوع مللک حضلور بهلم رسلانیده تلا بلا حضلور و نظلارت شلما عملیلات 
افلراز صلورت پذیلرد. علدم حضلور خوانلدگان مانلع از انجلام تشلریفات افلراز 

نخواهلد شلد.  
شناسه : 1345874

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- حسین چلوئی 

زمینارزانقیمت
بهشرکتهایفناورو

دانشبنیاناستاناردبیل
واگذارمیشود

رئیــس پــارک علم و فناوری اردبیل اعالم کرد که زمین 
ارزان قیمــت بــا هــدف توســعه کســب و کار هــای نوین 
به شــرکت های فناور و دانش بنیان این اســتان واگذار 

می شود.
حبیب ابراهیم پور دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کــرد: پــارک علــم و فنــاوری در نظر دارد در ســال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین تعداد محدودی از قطعات 
اراضــی ســایت مرکــزی را بصــورت اجــاره بلندمــدت بــه 

شرکت های دانش بنیان واگذار کند.
فنــاور  و  دانش بنیــان  شــرکت های  افــزود:  او 
مســتقر در پــارک، واحدهــای تحقیــق و توســعه صنایــع 
بــزرگ و پیشــرفته، پژوهشــکده های حــوزه تکنولــوژی، 
آزمایشــگاه های مرجــع مطابــق بــا نیــاز اســتان و پــارک، 
خصوصــی،  بخــش  ســرمایه گذاران  شــتاب دهنده ها، 
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری و فعــاالن زیســت بوم 

فناوری و نوآوری در اولویت این واگذاری هستند.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اردبیل با بیــان اینکه 
۳۵ شــرکت دانش بنیــان و ۱۱۸ واحــد رشــد در اســتان 
پــارک علــم و فنــاوری در  افــزود: ســهم  فعــال اســت، 
اشــتغال پایــدار اســتان مشــخص شــده و تاکنــون هــزار 
و ۱۶۰ اشــتغال در پــارک ایجــاد شــده اســت و در ســال 
جاری هم ۳۵۰ نفر در حوزه های مختلف پارک اشتغال 

می یابند.

 کارخانه نوآوری اردبیل امسال
به بهره برداری می رسد

ابراهیم پــور بــا اشــاره به احــداث کارخانه نوآوری 
در اردبیــل افــزود: ایــن کارخانــه در مســاحت هفــت 
هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع در شــهرک الهیــه اردبیــل در 
دســت احــداث اســت کــه در حــال حاضــر ۵۰ درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد و پیش بینــی می شــود امســال 

به بهره برداری برسد.
او افــزود: ایــن کارخانــه با هدف توســعه فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان در استان تاسیس شده و از طریق 
ایجــاد زنجیــره کامــل اکوسیســتم فنــاوری مشــتمل بــر 
شتاب دهنده ها، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
فعال در حوزه های مختلف گردشگری، کشاورزی، تولید 
بذر، فناوری ساختمان و گیاهان دارویی و فرآوری چرم 

به فعالیت می پردازد.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل اضافــه کــرد: 
راه انــدازی کارخانــه نوآوری در اســتان اردبیــل به عنوان 
یــک کار خالقانــه زمینــه فعالیــت نخبــگان، محققــان، 
اســاتید و تحصیل کــردگان را فراهــم کرده و از توانمندی 
اســتفاده  نوآورانــه  کارهــای  و  کســب  رونــق  در  آنهــا 

می شود.
پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از مهم ترین 
ســاختارهای موثــر در اقتصــاد دانش بنیــان و محیطــی 
مناســب برای استقرار، توسعه و شکوفایی موسسات و 
شرکت های دانش بنیان هستند که در تعامل سازنده با 
یکدیگر و با دانشــگاه ها و ســایر موسسه های پژوهشی 
به فعالیت های فناوری اشتغال دارند و هدف اصلی آن 
بعنــوان یــک نهــاد فناورانــه افزایش ثــروت در جامعه از 
طریــق ایجــاد و توســعه فعالیــت موسســه های متکی بر 

فناوری است.

افتتاحگاز۲۳روستای
محورجادهبرهانبوکان

طیهفتهدولت
رئیس اداره گاز بوکان در بازدید از عملیات گازرسانی 
به روســتاهای محور جاده برهان از گازرســانی در این 
محــور در قالــب دو پروژه ۹ روســتای محور تازه قلعه و 

۱۴ روستای کانی رش خبر داد.
بــه گزارش ایســنا، رســول زاده با بیــان اینکه پروژه 
بخــش تازه قلعه نزدیک به ۱۰۰ درصد و کانی رش حدود 
۸۵ درصــد پیشــرفت دارد، اظهار کــرد: در مجموع ۹۹۴ 
خانــوار در این روســتاها ســاکن هســتند کــه پیش بینی  
می شــود: طی هفته دولت امســال با اتمام عملیات، از 

نعمت گاز بهره مند شوند.
او با اعالم اینکه ضریب نفوذ فعلی گاز روســتایی 
در بــوکان ۶۸ درصــد اســت، خاطرنشــان کــرد: پــس از 
میــزان  کانــی رش،  و  تازه قلعــه  محورهــای  گاز  افتتــاح 
ضریب نفوذ گاز روســتایی این شهرســتان به ۸۰ درصد 

خواهد رسید.
رئیــس اداره گاز بــوکان تاکیــد کرد: این پروژه برای 
بهره بــرداری نیازمنــد اجــرای ایســتگاه های تقلیل فشــار 

TBS است.
رســول زاده ادامــه داد: عــالوه بر ایــن دو پروژه، ۱۰ 

پروژه گازرسانی دیگر نیز در بوکان در حال اجراست.
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صدور۱۹هزارمیلیاردتومان
پروانهبهرهبرداریصنعتی

درفارس
رئیــس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت فارس اعالم 
کرد که سال گذشته در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
این اســتان ۳۹۶ پروانه بهره برداری به ارزش ۱۹ هزار 
میلیارد تومان و اشــتغال مســتقیم 5 هزار و ۲۷۷ نفر 

صادر شد. 
حمیدرضــا ایــزدی ادامه داد: عالوه بر این ۲ هزار و 
۲۳۴ جواز تاســیس صنعتی با ســرمایه گذاری ۵۷ هزار 
میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ۴۴ هزار و ۸۹۶ نفر 

نیز صادر شد. 
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در بخش صدور پروانه 
بهره بــرداری در مقایســه باســال ۹۹ رشــد ۴ درصــدی را 

شاهد بودیم.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت فــارس 
اظهار کرد: همچنین پارسال ۸۸ فقره پروانه بهره برداری 
معدن در استان با ۸۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و 

اشتغال هزار و ۱۸۷ نفر و صادر شد. 
ایــزدی بیــان کــرد: ســال گذشــته ۹۰ فقــره مجــوز 
برداشــت موقــت و ۳۲ گواهــی کشــف معــدن کــه در 
نهایت به صدور پروانه بهره برداری منتهی می شــود در 

استان صادر شد. 
او گفت: پارســال در بخش تجارت داخلی نیز ۹۳ 
مجوز ایجاد و توســعه فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای، 
۲۲ هــزار و ۸۹۴ پروانــه کســب در بخــش تجــارت و ۹۹ 

مجوز مشاغل پشتیبان و مستقل  صادر شد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت فــارس 
بیــان کــرد: ســال ۱۴۰۰، ۵ هــزار و ۸۶۵ واحــد صنفــی 
در اســتان بــه کارت خــوان الکترونیک مجهز شــدند و ۲ 
هزار و ۶۲۷ مجوز کار در بخش قالی بافی و ۳۹ مجوز 

پروانه تولید غیر متمرکز فرش دستباف صادر شد. 
ایــزدی تصریح کرد: در مجموع ســال گذشــته ۱۶۷ 
هــزار و ۹۱ پروانــه کســب در حــوزه صنعــت، معــدن و 

تجارت با اشتغال مستقیم ۳۲ هزار نفر صادر شد. 
او گفــت: اســتان فــارس با دارا بودن چهــار هزار و 

۱۰۰ واحد صنعتی رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت فــارس افزود: 
در بخش معدنی ۳۷ نوع ماده معدنی در استان وجود 

دارد که هم اینک ۲۳ نوع آن در حال برداشت است.
ایــزدی گفت: ســال گذشــته هدفگــذاری خود را در 
ســه حــوزه شــامل احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی 
تعطیــل، تکمیــل طرح های نیمه تمــام صنعتی و معدنی 
دارای پیشــرفت باال و تکمیل زیرســاخت های شــهرکها و 

نواحی صنعتی قرار دادیم. 
او افــزود: پارســال بــا اســتفاده از ظرفیــت کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید و حمایت اســتاندار فارس و 
همراهی دادگســتری اســتان موفق به فعال سازی ۱۵۸ 

واحد صنعتی راکد و ۲۲ واحد معدنی راکد شدیم. 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت فارس، 
در خصــوص دریافــت حقوق دولتی در حوزه معادن نیز 
گفــت: ســال گذشــته ۱۷۰ میلیــارد تومان حقــوق دولتی 
دریافت شد که این میزان در مقایسه با سال ۹۹ رشد 

۷۴ درصدی داشته است.

 انجام ۱5۷ هزار و ۲۲۸ بازرسی
از صنوف استان

ایزدی، با اشــاره به انجام ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ گشــت 
بازرســی توســط گشــت های مشــترک بــا اتــاق اصنــاف و 
تعزیــرات در اســتان گفــت: ایــن بازرســی ها به تشــکیل 
۲۱ هــزار و ۴۳۱ پرونــده بــه ارزش ۸۰۰ میلیــارد تومــان 
منتهی شد که در مقایسه باسال ۹۹ رشد ۱۷۹ درصدی 

داشته است. 

او افــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون نیــز ۲ هــزار و 
۴۱۷ پرونــده بــه ارزش یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال در 

این زمینه تشکیل شده است. 

 صادرات 5۳۱ میلیون دالری 
از گمرکات فارس

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت فــارس 
در خصــوص عملکــرد صادراتــی اســتان نیز گفت: ســال 
گذشــته ۵۳۱ میلیــون دالر کاال از مبــدا گمــرکات فــارس 
بــه مبدا کشــورهای آلمان، قطــر، عمان، ترکیه، کویت و 

امارات صادر شد
ایــزدی افــزود: اقــالم صادراتــی از اســتان فارس به 
کشــورهای مبــدا بیشــتر شــامل شــمش آهــن، فــرش، 

کاشی و سرامیک و کود اوره است.
او ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از تولید کنندگان 
اســتان کاالهای خود را از مبدا گمرکات دیگر اســتان ها 
صــادر مــی کننــد کــه با افــزودن ایــن میزان صــادرات به 
صادرات اســتان، میزان صادرات اســتان در ســال ۱۴۰۰ 

به عدد ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دالر می رسد.

رتبه چهارم فارس در فعالیت 
فروشگاه های مجازی

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت فــارس 
گفــت: طــی ســال های اخیــر بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا 
شــاهد افزایــش جهــش کســب و کارهــای اینترنتــی در 
اســتان بودیــم و فــارس بــه رتبــه چهــارم در ایــن زمینــه 

دست یافت.
ایــزدی افــزود: طــی مــدت مذکــور یک هــزار و ۷۰۰ 
مــورد افزایــش کســب و کارهــای اینترنتی در اســتان در 
بحــث فعالیت فروشــگاه های مجــازی دارای نماد اعتماد 

ملی را شاهد بوده ایم.

اخبـــــــــــــــــار

بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
هرمــزگان اعــالم کــرد کــه در زمیــن لــرزه 
 ۴۸ بندرخمیــر  و  بندرلنگــه  شهرســتان 
کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط و ضعیــف 

خسارت دید.
جمــع  در  دیــروز  کریمــی  محمــد 
خبرنــگاران افــزود: در ایــن زمیــن لــرزه ۳۸ 
کیلومتر شــبکه فشــار ضعیف و ۱۰ کیلومتر 
شبکه فشار متوسط آسیب دید. ۸۸۹ پایه 
شــامل ۲۰۵ پایه فشــار متوسط و ۶۸۴ پایه 
فشار ضعیف نیز دچار آسیب شده است.

او بــا بیــان اینکــه در زلزلــه بندرخمیــر 

ترانســفورماتور  دســتگاه   ۵۵ بندرلنگــه  و 
دچــار خســارت شــد کــه خســارت ها مربوط 
به روســتاهای ســایه خوش، برکه ســفلین، 
گزیــر، کالتــو و هشــم اســت، اظهــار کــرد: 
میــزان خســارت وارد شــده بــه شــبکه ها و 
تاسیســات توزیــع بــرق حــدود ۴۷۱ میلیارد 
ریال برآورد شــده اســت. با تــالش کارکنان 
بــرق  اســتان  از سراســر  عملیاتــی شــرکت 

مناطق زلزله زده وصل شده است.

در  بزرگــراه  کیلومتــر   ۸۰ از  بیــش  افتتــاح 
سیســتان و بلوچســتان تــا پایان ســال جاری 
نویددهنــده توســعه همــه جانبــه و افزایــش 
ایمنی کاربران جاده ای در پهناورترین استان 

کشور است.
بــه گــزارش ایرنــا، اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: عملکــرد مطلــوب، ســبب 
پیشــتازی احــداث پروژه های راه و شهرســازی 
سیســتان و بلوچســتان در مقایســه باســایر 

پروژه های زیربنایی این استان شده است.
حســین مــدرس خیابانــی در بازدیــد از 
روند احداث پل شــیله در محور زابل_زاهدان  
با تقدیر از عملکرد اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان گفــت: هــم 
اینــک پــروژه ســاخت راه هــا در اســتان ضمــن 
ایجاد رفاه عمومی و  امید در جامعه اشتغال 
و  جــوان  جمعیــت  از  توجهــی  قابــل  بخــش 

جویای کار استان را فراهم کرده است.
او راه را مهم تریــن اولویــت در توســعه 
افــزود:  و  دانســت  بلوچســتان  و  سیســتان 
توســعه راه ها به ویژه بزرگراه به منظور رونق 

تجــارت و ترانزیــت و کاهــش تصادفات جاده 
ایــن  ای  توســعه  برنامه هــای  اولویــت  در  ای 

استان قرار دارد. 
 سیستان و بلوچستان
کارگاه بزرگ راهسازی

اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
جاده هــای  گفــت:  بلوچســتان  و  سیســتان 
بــه  اینــک  هــم  بلوچســتان  و  سیســتان 
اســت  شــده  تبدیــل  راهســازی  کارگاه هــای 
بطــوری کــه ۱۲۰ کیلومتر بزرگــراه و راه اصلی 
بــا اعتبار حــدود یکهــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
و فعال بودن ۱۲ کارگاه راه ســازی و اشــتغال 
افــزون بــر ۲ هــزار نفــر در محورهــای زابــل- 
زاهــدان، زاهــدان- بیرجند، میرجــاوه- زاهدان 
_ بــم و زاهدان- خاش، اســکل آباد- گوهرکوه 
بزمان و زابل - زهک در حال احداث است که 
پیش بینی می شــود تا پایان ســال جاری بیش 

از ۸۰ کیلومتر آن آماده بهره برداری شود.
توســعه  هــدف  بــا  گفــت:  اکبــری  عطاالــه 
زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل جاده ای 

به ویژه بزرگراه که نوید بخش رونق اقتصادی 
و افزایش ایمنی سفر در استان خواهد بود در 
ســال گذشــته ۶۳ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی 
در محــدوده زیرپوشــش ایــن اداره کل بعــد از 
اتمام مراحل ســاخت زیر بار ترافیک رفت که 
امســال در تالش هســتیم بنا بر ضرورت نیاز 
استان با ساخت ۲۷ کیلومتر دیگر طول آن را 

به ۹۰ کیلومتر افزایش دهیم.
او افــزود: بــا اقدامــات مطلــوب صــورت 
گرفتــه، ایــن اداره کل ســال گذشــته پیشــتاز 

تامین اعتبار و ساخت بزرگراه و راه اصلی در 
کشور معرفی شد.

سیســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
و بلوچســتان گفــت: از آنجایــی کــه طوالنــی 
شــدن پروژه های راهسازی با توجه به شرایط 
خواهــد  هزینه بــر  بســیار  تــورم  و  اقتصــادی 
بــود تمــام تــالش ایــن اداره کل بــا وجود همه 
ســریع تر  چــه  هــر  تکمیــل  مالــی  تنگناهــای 
بزرگــراه در  ویــژه  بــه  زیرســاختی  پروژه هــای 

استان است.

بخشــدار اروندکنــار آبــادان برقــراری ارتبــاط 
تجــاری بین اروندکنــار و فاو عراق را ضروری 
دانســت و خاطرنشــان کرد که ارتباط تجاری 
بین بنادر اروندکنار و فاو در رونق اقتصادی 

منطقه تاثیرگذار است.
صــادق جاللــی دیروز در گفت وگــو با ایرنا اظهار 
کــرد: بنــدر اروندکنار فقط ۲۰۰ متر تا شــهر فاو 
عــراق فاصلــه دارد و در صــورت ایجــاد ارتبــاط 
تجاری با این شهر امکان تبادل کاال و در نتیجه 

رونق اقتصادی منطقه فراهم خواهد شد.
او افــزود: بــا توجه به هم مرز بودن اروندکنار 
با شهر فاو عراق در صورت فراهم شدن زمینه 
مبــادالت تجــاری بیــن اروندکنار با فاو شــاهد 
توســعه اقتصــادی در منطقــه خواهیم بود که 

نیــاز اســت ایــن مهــم از ســوی وزارتخانه هــای 
خارجه، کشور و اقتصاد پیگیری شود.

و   اقتصــاد  امــور  وزیــر  اخیــر  ســفر  در 
دارایــی بــه اروندکنار برقــراری تبادل تجاری با 
شــهر فاو عراق مطرح شــد که مورد اســتقبال 

وی قرار گرفت.
بخشدار اروندکنار به فاصله نزدیک بندرتجاری 
از  همجــوار  کشــورهای  بنــادر  بــه  اروندکنــار 
جمله کویت و نقش آن در گســترش صادرات 
کاالهای غیرنفتی اشاره کرد و افزود: موقعیت 
خاص و استراتژیک بندر اروندکنار در مقایسه 
باســایر گمرکات اســتان خوزســتان باعث شده 
تــا زمینه بهتری بــرای تجارت و ترانزیت کاال از 

این بندر فراهم شود.
او بــه ســاخت اســکله یــک هــزار تنی در 
بندر تجاری اروندکنار اشاره کرد و افزود: این 
اسکله در سال جاری تکمیل و به بهره برداری 
پهلوگیــری  در  می توانــد  و  رســید  خواهــد 
شــناورهای تجــاری بــزرگ و افزایــش صادرات 

کاال از بندر اروندکنار تاثیرگذار باشد.
بنــدر اروندکنــار در تیــر ۱۳۹۹ بــه بنــدر 

تجاری ارتقا یافت.
ایــن بنــدر تــا پیش از شــروع جنــگ تحمیلی، 
یکی از بنادر فعال خوزســتان بود بســیاری از 
ســاکنان ایــن بنــدر پــس از جنــگ تحمیلی به 

استان های همجوار مهاجرت کردند.
در  ایــران  صیــادی  بنــدر  بزرگ تریــن 
بــه   ۱۳۸۷ ســال  کــه  دارد  قــرار  اروندکنــار 
بهره برداری رســید. بیــش از ۱۶۰ فروند موتور 
لنج و افزون بر ۳۳۰ قایق موتوری صیادی در 

اروندکنار فعالیت دارند.
جنــوب  کیلومتــری   ۴۵ در  اروندکنــار 

آبادان و روبه روی شهر فاو عراق قرار دارد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین  المللی 
اســتان زنجــان خاطرنشــان کــرد کــه دومین 
اســالمی  جمهــوری  اختصاصــی  نمایشــگاه 
ایران آذر ماه سال جاری با همکاری شرکت 
زنجــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 

برگزار می شود.
شــرکت  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
زنجــان،  اســتان  بین  المللــی  نمایشــگاه های 
ســیدرضا قندیلی با اشــاره به اینکه شــرکت 
زنجــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ثبت نــام  و  پذیــرش  نماینــده  عنــوان  بــه 
مشــارکت کنندگان این نمایشــگاه در شــمال 
اظهــار  اســت،  شــده  معرفــی  کشــور  غــرب 
کــرد: دومین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری 
اســالمی ایــران در کراچی پاکســتان با مجوز 
ســازمان توســعه تجارت ایران از ۲۵ الی ۲۸ 
آذرمــاه و در مرکز نمایشــگاه های بین المللی 

کراچی برگزار می شود.
او بــا بیــان اینکه این رویــداد با حمایت 
ایــران و پاکســتان  اتــاق مشــترک بازرگانــی 
برگزار می شــود، افزود: تنها می توان به یکی 
از نــکات مهــم ایــن رویــداد در شــهر کراچــی 
اشــاره کــرد کــه این شــهر با جمعیــت حدود 
۱۸ میلیون نفر، بزرگ ترین شــهر پاکستان و 
به عنوان مرکز اقتصادی پاکســتان محسوب 
می شود و حضور در این نمایشگاه می تواند، 
فرصــت مناســبی بــرای تعامــالت تجــاری و 

بازاریابی خارجی محسوب شود.
نمایشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل 
بین المللی کاسپین استان زنجان با اشاره به 
جزئیات برگزاری این نمایشــگاه تصریح کرد: 
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت 
زنجــان به عنوان قطب صنعت نمایشــگاهی 
ایــران در منطقــه شــمال غــرب و بــا هــدف 

توســعه صــادرات و رونــق تولیــد اقــدام بــه 
عنــوان نماینده پذیــرش و ثبت نام انحصاری 
شــرکت های توانمنــدی ایران در شــمال غرب 

کشور معرفی شده است.
قندیلی با بیان اینکه در این نمایشگاه 
حضــور  ایــران  از  کاالیــی  گســترده  گــروه 
خواهنــد داشــت، اضافــه کــرد: باتوجــه بــه 
ایــران  اختصاصــی  نمایشــگاه های  اینکــه 
صــورت  بــه  شــده  تعییــن  کشــورهای  در 
هدفمنــد حضــور می یابنــد؛ در ایــن دوره نیز 
گروه هــای کاالیــی بــا زمینــه فعالیــت نفــت، 
گاز، پتروشــیمی، صنعــت، آب و بــرق، لوازم 
و مصالــح ســاختمانی، صنایــع کشــاورزی و 
بســته بندی،  و  ماشــین آالت  غذایــی،  مــواد 
لــوازم خانگــی، فرش و لوســتر، شــرکت های 
موسســات  و  دانشــگاه ها  و  دانش بنیــان 

آموزش عالی حضور می یابند.

اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  ایــن 
زنجــان بــه عنــوان معین اســتان های شــمال 
غرب کشــور شــامل زنجان، قزوین، اردبیل، 
و  شــرقی  آذربایجــان  غربــی،  آذربایجــان 
کردســتان است، افزود: شرکت های توانمند 
صادراتــی، تولیــدی و خدماتــی و به خصوص 
در  منطقــه  ایــن  در  می توانــد  دانش بنیــان 
مقایســه باحضــور در نمایشــگاه اختصاصــی 
جمهوری اســالمی ایران در کراچی پاکســتان 
با شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان 

زنجان تماس حاصل کند.
نمایشــگاه  دومیــن  اســت،  گفتنــی 
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اختصاصــی 
آذر   ۲۸ لغایــت   ۲۵ از  پاکســتان  کراچــی 
سال جاری در محل نمایشگاه های کراچی با 
مجــوز ســازمان توســعه تجارت ایــران برگزار 

می شود.

 نماینــده مــردم شهرســتان های لــردگان و 
خانمیرزا در مجلس شــورای اســالمی اعالم 
کرد که ۷۰ میلیارد ریال به منظور آبرســانی 
بــه روســتاهای دهســتان ریــگ شهرســتان 

لردگان هزینه شد.
بــا  گفت وگــو  در  بامیــری  حســین 
اعتبــارات  از  مبلــغ  ایــن  کــرد:  تاکیــد  ایرنــا 
محرومیت زدایی برای آبرسانی به ۶ روستای 
دهســتان ریگ در بخش مرکزی شهرســتان 

لردگان تامین و هزینه شده است.
در  آب  مشــکالت  کاهــش  افــزود:  او 
بخش هــای مختلف و تالش به منظور تامین 
مختلــف  نقــاط  در  پایــدار  آشــامیدنی  آب 
چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرستان های 
لــردگان و خانمیــرزا از مهم ترین دغدغه های 

مردم و مسئوالن است.
مدیر آب و فاضالب شهرســتان لردگان 
شــهر  آشــامیدنی  آب  اکنــون  گفــت:  نیــز 

لــردگان و ۵۵ روســتای ایــن شهرســتان بــا 
تانکر و به صورت سیار تامین می شود.

یوســف حســنی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
تاکیــد کــرد: ۳۸ درصــد جمعیــت روســتایی 
آب  شــدید  کمبــود  بــا  لــردگان  شهرســتان 

آشامیدنی مواجه است.
او افــزود: به همین منظور ۲۲۰ میلیارد 
ریــال از طریق قرارگاه محرومیت زدایی برای 
رفع مشــکالت آب آشــامیدنی در شهرستان 

لردگان اختصاص داده شد.
حســنی تصریــح کــرد: از ایــن مبلغ ۷۰ 
میلیارد ریال به مجتمع آب رسانی دهستان 
ریــگ، ۱۱۰ میلیــارد ریــال بــه اوره و بــارز و 
۴۰ میلیــارد ریــال به شــیرمرد در شهرســتان 

لردگان اختصاص پیدا کرد.
 ۱۷۰ در  لــردگان  اســت،  گفتنــی 
کیلومتــری مرکز چهارمحــال و بختیاری واقع 

شده است.

۴۸ کیلومتر شــبکه برق رسانی در زلزله 
بندرخمیر و بندرلنگه آسیب دید

هزینه ۷۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به دهستان ریگ شهرستان لردگان

 برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در کراچی پاکستان
با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی استان زنجان

 ضرورت برقراری ارتباط بندری بین اروندکنار آبادان
و فاو عراق برای رونق اقتصادی منطقه 

افتتاح بیش از ۸۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان 
امسال در سیستان و بلوچستان
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مورد اکازیون در دل طبیعت
راضیه حسینی

مشــاور امــاک: یــه مــورد اکازیــون براتــون دارم بــا 
پول تون می خوره. پونزده میلیون رهن، ماهی دو تومن 
اجــاره. از ایــن بهتــر پیــدا نمی کنیــد. تــو دل طبیعت. یه 
نــگاه بــه آگهی هــای خونه تو دیوار بندازیــد. اصاً امکان 
قیمــت  ایــن  بــا  نــداره 

چیزی پیدا کنید. 
حقیقتــش  مســتأجر: 
ماهــی دو تومن برامون 
خیلی زیاده. کل حقوق 
جایــی  نیمــه.   دو  مــن 
نیست بشه با یک، یک 

ونیم اجاره ش کرد؟
مشاور اماکی: بودنش 
کــه هســت. منتهــا یه هم خونــه دیگه هم بهتــون اضافه 
می شــه. اینــی کــه گفتــم بهتون خیلی خوب بــود.  دیگه 
هم خونه نداشتید. خودتون راحت کمی تونستید از فضا 

استفاده کنید. راه نداره دو تومن جور کنید؟
مستأجر: بعد چی بخوریم؟

اماکــی: خــورد و خــوراک که مهم نیســت. هر چی 
کمتر بخورید کمتر محتاج دست شــویی می شــید. خونه 
هــم که ســرویس نداره. مجبورید هــی برید دنبال جای 

مناسب بگردید و مکافاته.
مستأجر: حاال شما آدرس رو بدید بریم یه نگاهی بندازیم.
اماکــی: عاشــقش می شــید. کلــی مشــتری پــاش 
خوابیــده... ببیــن از اصفهــون کــه رفتــی بیــرون. فقــط 
ده دقیقــه اون ور تــر. اولیــن اصطبــل نه، دومی. ســمت 
راســت، بغــل طویلــه گاو. اون طویله همــون یه تومنیه. 
ولــی ایــن اصطبــل حــرف نــداره. ویــو ابــدی. مــکان خود 

طبیعت. 
بــرق و آب و گاز هــم کــه خیال تــون راحت. اصــاً ندارید 
تا بخواید نگران باال رفتن قیمت و این چیزاش باشــید. 
اینترنت هم نیست و غم گرونی و کندی و فیلتر ندارید.
اصــاً نــه خبــری از آدمیــزاده نه ماشــین و موتور و 
گشــت و مأمور و ... ســاکت ســاکته. هیچ کس باهاتون 

کار نداره. 
مستأجر: یعنی هیچ خونه ای اون دور و بر نیست؟
رو  ویــا  چندتــا  طبیعتــی  هــر  باالخــره  اماکــی: 
می خواهد مگه نه؟  مثاً اصطبل های شــمال حتماً دور 
و بــرش چنــد تــا ویا پیــدا می کنید. ولی نگران نباشــید. 
اون قــدر دورن کــه اصــاً شــما رو نمی بینــن. آدم هــای 

ویاهای الکچری اصاً مزاحم تون نمی شن. 
واقعــاً خوش شانســید که چنیــن موقعیتی گیرتون 
اومد. مردم درست و حسابی نمی گردن. فقط غر می زن 
کــه خونــه گرون شــده، مســئوالن چــرا به فکر نیســتن. 

دیگه از این بهتر؟ از این جا جذاب تر؟ ارزون تر؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ســخنگوی دولت از ابالغ آیین نامه اجرایی قانون 
رتبه بندی معلمان خبر داد.

بهــادری جهرمــی در  گــزارش تســنیم؛ علــی  بــه 
صفحه شــخصی خود نوشــت: آیین نامه اجرایی قانون 

رتبه بندی معلمان ابالغ شد.
پیــش از ایــن نظام رتبه بندی معلمــان با تصویب 
در مجلس به قانون تبدیل شده بود و وزارت آموزش 
و پرورش مســئولیت تدوین آیین نامه اجرایی آن را بر 

عهده داشت.
مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز از صدر 
احــکام اعضــای هیات هــای ممیــزه بــرای اجــرای نظــام 
رتبه بنــدی معلمــان از ســوی وزیــر و تمهیــدات اجــرای 
رتبه بندی از ســوی مرکز نیروی انســانی وزارتخانه خبر 

داده بودند.

وزیر راه و شهرســازی از تدوین بســته 
جدیــدی بــرای اجــاره مســکن خبــر داد کــه 
روز یکشــنبه در جلســه هیــات دولــت بــرای 
می شــود.  مطــرح  وزیــران  هیــات  تصویــب 
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس هــم طرح 
موضوعاتــی  بــا  اجــاره  بــازار  ســاماندهی 
ســاخت  و  حرفــه ای  اجــاره داری  قبیــل  از 
کار  دســتور  در  را  اســتیجاری  واحدهــای 
دارد کــه بخش خصوصی و شــهرداری ها در 

اجــرای آن نقش دارند.
تیــر   ۱۱ ایســنا، روز شــنبه  بــه گــزارش 
۱۴۰۱ جلســه شــورای مســکن بــا حضور وزیر 
راه و شهرســازی و ســخنگوی دولــت برگــزار 
شــد. در ایــن نشســت رســتم قاســمی ضمن 
تاکیــد بــر رعایت مصوبه ســران قوه مبنی بر 
رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها 
اعام کرد: بسته جدیدی از سوی وزارت راه 
و شهرســازی برای کنترل بازار اجاره مســکن 
مطــرح  دولــت  هیــات  یکشــنبه  جلســه  در 

خواهد شد.
قاســمی بــا اشــاره بــه مصوبه ســران قوا 
مبنــی بــر ســقف مجــاز افزایــش اجــاره بها در 
تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شــهرها ۲۰ 
درصــد، گفــت: اســتفتائی هــم از مقام معظم 
رهبــری انجــام گرفــت کــه حکم فقهی ایشــان 
بــه بســیاری از ســواالت مطــرح شــده در ایــن 

خصوص پاسخ می دهد.
بر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری وزارت 
راه و شهرســازی، قاســمی تاکید کرد: با کمک 
این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم 
بــه جابــه جایــی نیســتند و تنها حــدود ۱۵ الی 
بــه نیــاز  از جمعیــت مســتأجران   ۲۰ درصــد 

جابه جایی دارند.
وی در ادامــه بــه ســامانه کــد رهگیــری 
موجران اشــاره کرد و گفت: تمامی واحدهای 
امــاک کشــور پیــش از ایــن بــا کــد رهگیــری 
در ســامانه ای در وزارت صمــت بایــد بــه ثبــت 
می رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت 
راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این 
سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی 

خواهیــم  پیــدا  دســت  مهمــی  اطاعــات  بــه 
کــرد کــه بــرای برنامه ریــزی بــه منظــور نظارت 
مســکن  اجــاره  بــازار  در  الزم  کنترل هــای  و 

سال های آتی کمک خواهد کرد.
وزیر راه و شهرســازی خاطر نشــان کرد: 
مســئول کنتــرل شــبکه اجاره مســکن توســط 
ایــن ســامانه در اســتان ها؛ ادارات کل راه و 
شهرســازی اســتان هســتند کــه باید بــا ایجاد 
مرکــز یا ســتادی ویــژه این موضــوع را پیگیری 
کنند. در ســال های آینــده با ایجاد نرم افزارها 
و ســامانه های بیشــتر کنترل ها بر بازار اجاره 

دقیق تر خواهد شد.
قاســمی بــا تاکید بر اینکه قــرارداد اجاره 
مســکن یک قرارداد شــخصی بین دو شــخص 
حقیقــی اســت، افزود: شــرایط کشــور ایجاب 
می کنــد بــرای کنترل وضع بازار اجاره مســکن 

پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

آمادگی هیات دولت برای 
تصویب مصوبات مورد نیاز

در ایــن نشســت همچنین علــی بهادری 
جهرمــی، ســخنگوی دولــت بــا اعــام آمادگــی 
هیــات دولت برای طــرح موضوعات مورد نیاز 
برای تصویب در دولت و مجلس، گفت: طرح 
عظیم نهضت ملی مسکن با توجه به اولویت 
باال و ابعاد گســترده آن نیازمند تشــکیل یک 
اطاع رســانی  بــرای  ویــژه  رســانه ای  قــرارگاه 

مستمر است.
بــازار  در  تقاضــا  و  عرضــه  تعدیــل  وی 
مســکن را یــک ضــرورت انکارناپذیــر دانســت 
و ضمــن تاکیــد بر همــکاری مجموعه دولت با 
وزارت راه و شهرســازی گفــت: از آنجایــی کــه 
طرح نهضت ملی مســکن از طرح های اباغی 
با اولویت باال از ســوی رئیس جمهوری بوده، 
بــرای همــکاری بــرای تصویب هرگونــه مصوبه 
مورد نیاز در دولت و یا طرح آن با نمایندگان 

آمادگی وجود دارد.
وی افــزود: بایــد قــرارگاه رســانه ای رصــد 
پیشــرفت طــرح نهضت ملی مســکن تشــکیل 
شود و گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه 

آن هــا  دربــاره  و  مطــرح  دولــت  جلســات  در 
تصمیم گیری شود.

اصلــی  دغدغــه  بــه  اشــاره  بــا  بهــادری 
رئیس جمهوری در بخش مسکن تصریح کرد: 
طرح نهضت ملی مســکن یکی از سه اولویت 
کان دولــت اســت کــه بــرای پیشــبرد آن باید 

تمامی ارکان دولت پای کار بیایند.
بهــادری دربــاره موضــوع اجــاره بهــا نیــز 
گفــت: با وجــود این که عوامل ایجــاد افزایش 
اجاره بها مثل کاهش عرضه مســکن، افزایش 
قیمــت زمیــن و ... باقیمانــده از دولــت قبــل 
اســت اما فضای رســانه ای برای روشــنگری در 

این خصوص اهمیت زیادی دارد.
ســخنگوی دولت پیشــنهاد داد تا نظارت 
امــاک  اتحادیــه  بــر  راه و شهرســازی  وزارت 
قــرارگاه  ایجــاد  و  یابــد  افزایــش  بنگاه هــا  و 
رســانه ای نهضــت ملــی مســکن را در دســتور 

کار قرار گیرد.
ساخت خانه های استیجاری 

برای اجاره نشین ها
بنابرایــن گــزارش، دولــت و مجلــس بــه 
دنبــال ســاماندهی بــازار اجــاره هســتند. بجز 
بــر  مبنــی  و شهرســازی  راه  وزارت  پیشــنهاد 
تعیین سقف  مجاز افزایش اجاره بها، مجلس 
شورای اسامی نیز طرح ساماندهی و کنترل 
اجاره بهای اماک مســکونی را در دســتور کار 
قــرار داده کــه آن را بــرای بررســی بیشــتر بــه 
کمیســیون عمران  ارجاع داده است. با توجه 
بــه آن کــه کارشناســان، کم توجهــی بــه بحــث 
تولیــد مســکن را از جملــه پاشــنه آشــیل های 
بــازار اجــاره می داننــد، قــرار اســت در طــرح 
جدیــد مجلس، بحث اجــاره داری حرفه ای نیز 

گنجانده شود.
آن طــور کــه عبدالجال ایری، ســخنگوی 
اســت:  گفتــه  مجلــس  عمــران  کمیســیون 
شــرکت هایی بــا خریــد واحدهای مســکونی و 
اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی 
بــا دو شــیوه اســتفاده از اراضــی شــخصی و 
اراضــی دولتــی در حــوزه اجــاره داری حرفــه ای 

فعالیت خواهند کرد.
مجلــس و دولــت در حالــی نســبت بــه 
کــه  کرده انــد  ورود  اجــاره  بــازار  ســاماندهی 
درخصــوص  مرکــزی  بانــک  گــزارش  مطابــق 
تحــوالت بــازار مســکن خردادمــاه ســال ۱۴۰۱  
اجــاره بهــا در شــهر تهران ۴۶ درصــد و در کل 
کشــور ۵۱ درصد نســبت به ماه مشــابه ســال 
قبل افزایش  داشته است. این آمار طی یک 
ســال اخیــر در شــرایطی رخ داده کــه در دو 
ســال گذشــته میــزان مجــاز افزایش ســالیانه 
در تهــران ۲۵ درصــد، دیگــر کانشــهرها ۲۰ 
درصد و ســایر شــهرهای کشور ۱۵ درصد بود. 
بنابراین آمار نشان می دهد نرخ اجاره به طور 
رســمی دو تا ســه برابــر مدنظر سیاســت گذار 

افزایش یافته است.
اقتصــاد کشــور نیــز در ســال های اخیــر 
بــا تــورم بــاالی ۴۰ درصــد مواجــه بــوده و هــم 
اکنــون بــه ۵۲ درصــد رســیده اســت. در ایــن 
افزایــش  مجــاز  ســقف  بــه  نقدهایــی  زمینــه 
اجاره بها توســط برخی کارشناسان وارد شده، 
امــا تجربــه دو ســال گذشــته نشــان می دهــد 
مهمترین پاشــنه آشــیل تعیین حد مجاز برای 
قراردادهــای اجــاره، عــدم ضمانــت اجرایی آن 
است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری 
از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دســت 

مستاجر دادند.
البتــه در طرحــی کــه مجلس در دســتور 
کار قــرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت 
آرا  گفتــه  بــه  بنــا  دارد.  وجــود  الزم  اجرایــی 
شــاوردیان، عضو کمیســیون عمــران مجلس، 
اعمال جریمه برای بنگاه های معامات ملکی 
متخلــف، حــذف معافیــت مالیاتــی،  افزایــش 
صاحــب  بــرای  دادرســی  هزینــه  و  مالیــات 
خانه هایــی کــه مبالــغ خــارج از عــرف تعییــن 
می کننــد از جملــه ضمانت هــای اجرایــی بــرای 
خانــه  کرایــه  افزایــش  مجــاز  ســقف  رعایــت 
است؛ اما برای تحقق تمامی این موارد وجود 
بســیار  اهمیــت  از  قــوی  اطاعاتــی  ســامانه 
زیــادی برخــوردار بــوده و طــرح مجلس نیز به 

این مهم تاکید دارد.

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت دربــاره 
ســرانجام قیمت داروها و چگونگی پوشش های 
بیمه ای پس از ساماندهی ارز دارو و انتقال آن 

به بیمه ها، توضیح داد.
گفت وگــو  در  ناصحــی  محمدمهــدی  دکتــر 
بــا ایســنا، دربــاره موضوعــات اخیــر مطــرح شــده 
پیرامــون پلکانــی بیمــه شــدن برخــی داروهــا بــه 
دنبــال ســاماندهی ارز دارو، بیــان کــرد: در بحث 
ســاماندهی ارز دارو برنامــه دولــت این اســت که 
اکثــر داروها را تحت پوشــش بیمــه برد، ولی این 
بــرای همه  داروها یکســان نخواهد بود. یک دارو 
ممکن اســت ۷۰ درصد و دارویی دیگر ۵۰ درصد 
و... تحت پوشــش برود. میزان برقراری پوشــش 
بیمــه ای بســته بــه نوع نیــاز مردم تعییــن خواهد 
شــد و تصمیــم آن توســط ســازمان غــذا ودارو و 
ســایر مراجع قانونی گرفته خواهد شــد. موضوع 

پلکانــی بیمــه شــدن داروهــا منــوط بــه موضــوع 
ساماندهی ارز است که پس از آن تصمیم  نهایی 

اتخاذ می شود.
او دربــاره نقــش و درخواســت بیمه هــا برای 
ساماندهی ارز دارو، تصریح کرد: بیمه به عنوان 
مرجــع تامیــن مالــی مــردم، هــدف گــذاری بهتری 
دارد تــا پــول دقیقــا به نقطه هدف برســد. ممکن 
اســت ســایر نهادهــا یــا جایگاه هــا مبلــغ را بــرای 
هزینه های دیگر مانند زیرساخت استفاده کنند، 
امــا هزینــه بیمــه صرفا برای بخــش بیمه می رود. 
کارشناســان بخــش ســامت، دولــت و مجلــس 
اعام می کنند که باید پول به بیمه پرداخت شود 

تا بیمه اقدامات بعدی را انجام دهد.
وی افــزود: اقدامــی که ما بایــد انجام دهیم 
اقدامی زیرســاختی و الکترونیک اســت. محاسبه 
قیمت دارو نیز توسط سازمان غذا و دارو صورت 

گرفتــه و در ســامانه ها اعمــال می شــود. با اعمال 
ایــن موضــوع وقتی فــردی به داروخانــه می رود تا 
دارو دریافــت کنــد فقــط ســهم و درصــد خــود را 
پرداخــت می کنــد کــه البته قرار اســت این ســهم 
زیــاد نشــود. بیمــه هم قرار اســت ســهم دولت و 
یارانه  دارو )که اکنون ســمت شرکت های تولیدی 
و وارداتی می رود( را پرداخت کند. در واقع دیگر 
دارو بــا قیمــت معمــول بازار خریداری می شــود و 
بیمــه مابه التفــاوت ارز را روی دارو اعمال می کند 

و به داروخانه پرداخت می کند.
او تاکیــد کــرد: قــدرت اعمــال ایــن موضــوع 
بایــد بــرای همه  بیمه ها فراهم شــود و مشــکات 
زیرســاختی و قطعــی ســامانه ها باید بــه کمترین 
حــد ممکــن برســد. نکتــه بســیار مهــم دیگــر ایــن 
اســت کــه منابــع بایــد بــه شــکل کامــل بــه بیمــه 
بیمــه  بــه  پــول  ایــن  اگــر  زیــرا  یابــد؛  اختصــاص 

اختصــاص نیابــد، هزینه هــا ســنگین خواهــد بود 
و امور جاری بیمه ها هم دچار مشــکل می شــود. 
بیمــه  هزینــه   از  مــا  اولیــه   پیش بینــی  و  تصــور 
سامت برای ساماندهی ارز دارو حدود ۴۳ هزار 
میلیــارد تومــان ) ۳۲ هــزار میلیارد برای دارو و ۱۱ 

هزار میلیارد برای تجهیزات( است.
ایــران،  مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت 
ادامه داد: در مورد اجرایی شــدن ســاماندهی ارز 
دارو سیاســت گذاران کشــور می بایســت موانع و 
محدودیت هــا را دیــده و برطــرف کننــد و بعــد در 
مــورد زمــان اجرای آن تصمیم گیــری کنند. ما نیز 
در حال تجهیز و بروزرسانی سامانه ها و اقدامات 

خود در وزارت بهداشت هستیم.
وی دربــاره احتمــال افزایــش قیمــت دارو در 
ســال جــاری بــه دنبال اعام ســازمان غــذا و دارو 
و چگونگی پوشــش بیمه ای آن، گفت: مقرر شــد 

در صــورت افزایش قیمــت دارو، اعتبار در اختیار 
بیمه قرار گیرد تا سهم پرداختی بیمه ها افزایش 
یابــد. قانــون تاکیــد کــرده اســت کــه پرداختــی از 
جیــب مــردم افزایــش نیابــد و مــا آمــاده افزایــش 

سهم بیمه ها هستیم.
او درخصــوص افزایش ســهم بیمه در زمینه 
 پوشــش داروهای OTC نیز تصریح کرد: OTCها
بــدون  کــه مــردم می تواننــد  داروهایــی هســتند 
نســخه دریافــت کننــد. عمــده ایــن داروهــا هــم 
اکنون درحال دریافت ارز نیمایی هستند و نباید 
بعــد از ســاماندهی ارز دارو، بــرای ایــن داروهــا 
اتفــاق خاصــی بیفتــد؛ با ایــن وجود پیشــنهاداتی 
دادیــم کــه هر زمان قرار باشــد طرح ســاماندهی 
ســقف  بــا  بتوانیــم  مــا  شــود  اجرایــی  دارو  ارز 
مشــخص ماهانــه با حداقل قیمــت این داروها را 

برای مردم تامین کنیم.

مدیرعامل سازمان 
تأمین  اجتماعی: افزایش 

پرداختی های خدمات 
پرستاری از اول سال جاری 

محاسبه می شود
مدیرعامل ســازمان تأمین  اجتماعی ضمن تشریح 
جزئیــات دســتورالعمل تعرفــه خدمات پرســتاری گفت 
اول ســال جــاری محاســبه  از  ایــن دســتورالعمل  کــه 

خواهد شد.
میرهاشــم موســوی در گفت وگو با ایرنا افزود: یک 
دســتورالعمل بــا همــکاری اعضــای شــورای عالــی بیمــه 
و دســتگاه های بیمه گــر دربــاره تعرفــه بســته خدمــات 
پرســتاری تدویــن و مقــرر شــد از تاریــخ اول فروردیــن 
تعرفــه  دســتورالعمل  داد:  توضیــح  وی  شــود.  اجرایــی 
خدمات پرستاری قطعا افزایش دریافتی کادر بهداشت 
و درمــان و پرســتاران را بــه دنبــال خواهــد داشــت. ایــن 
دستورالعمل بر اساس توصیه اکید مقام معظم رهبری 
مبنــی بــر افزایش توجه به این قشــر از بعد معیشــت و 

شرایط دشوار کار تدوین شد.
موســوی دربــاره میــزان ایــن پرداختــی یادآور شــد: 
میــزان ایــن تعرفه هــا متفاوت بــوده و باید به طور دقیق 
محاسبه شود. سازمان نظام پرستاری نیز با این مساله 
درگیــر بــوده و با همکاری این نهاد دســتورالعمل تدوین 
شــده اســت. وی اضافه کــرد: در مجموع امــا میزان این 
تعرفــه، عــدد خوبــی اســت کــه می توانــد رضایتمنــدی 
پرســتاران را فراهم کرده و آثار ارزشــمندی را در زندگی 

این گروه به دنبال داشته باشد.
تعرفه خدمات پرســتاری از ابتدای ســال جاری محاسبه 
و مابه التفــاوت آن بــه پرســتاران همکار ســازمان تأمین 
اجتماعــی پرداخــت می شــود؛ عــاوه بــر ایــن، افزایــش 
فوق العــاده ویــژه پرســتاران نیز اجرایی شــده و به گفته 
مســئوالن، می توانــد زمینه ســاز رضایتمنــدی ایــن قشــر 
بــرای خدمــات مطلــوب بــه جامعــه تحت پوشــش تأمین 
اجتماعــی را فراهــم آورد. ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه 
عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ 
درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی 
قــرار داده اســت. بــر اســاس آخرین آمارهــا، بالغ بر ۱۴ 
میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه شده اصلی 
و بیــش از چهــار میلیــون نفــر بــه عنــوان مســتمری بگیر 
از تعهــدات  بازمانــدگان  ازکارافتادگــی و  بازنشســتگی، 
بهره منــد  درمــان  و  بیمــه ای  وکوتاه مــدت  بلندمــدت 
می شــوند. با احتســاب اشــخاص تبعی تحت تکفل این 
گروه ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت 
کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می روند.

ارائه ۵۰ هزار خدمت مسکن 
برای بانوان سرپرست خانوار 

در سال ۱۴۰۰
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و امــور 
مهندســی ســاختمان کمیتــه امــداد، ســال گذشــته ۵۰ 
هزار و ۵۸۲ مورد خدمت مســکن به بانوان سرپرســت 

خانوار تحت حمایت ارائه شد.
محمــود توکلــی مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و 
امور مهندســی ســاختمان کمیته امداد افزود: براســاس 
جمع بنــدی عملکــرد اســتانی ســامانه اطاعاتــی کمیتــه 
امــداد، ســال گذشــته ۷۶۸۴ واحد مســکن بــرای بانوان 

سرپرست خانوار تحت حمایت احداث و تحویل شد.
وی ادامــه داد: همچنیــن تکمیــل بیــش از ۱۰ هزار 
واحــد دیگــر بــرای زنــان سرپرســت خانــوار نیــز درحــال 
پیگیــری اســت. مدیــرکل دفتــر تامیــن مســکن و امــور 
مهندســی ساختمان کمیته امداد خاطرنشان کرد: سال 
گذشــته برای خریداری تعداد ۳۳۴ واحد مســکونی این 
جامعه هدف، مساعدت شد و کمک به خریداری تعداد 

۲۹۲ واحد دیگر نیز درحال انجام است.
توکلــی گفت: ســال گذشــته ۱۵ هــزارو ۳۴۸ واحد 
مســکن بانوان سرپرســت خانوار تعمیر شــد و تعمیرات 
۱۲ هــزارو ۳۶۱ واحــد مســکونی دیگر نیز درحال پیگیری 
اســت. وی افــزود: ســال گذشــته با کمک کمیتــه امداد، 
۳۰۲۰ مــورد توســعه فضاهــای جانبــی منازل ایــن گروه 
هدف انجام شــد و تکمیل فضاهای جانبی ۱۳۹۲ واحد 

نیز دردست اقدام است.

خبـــــــــــــــــر

پلکانی بیمه شدن داروها با انتقال ارز ترجیحی

تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی 
معلمان ابالغ شد

کمبود متخصص بیهوشی، 
معضلی جدی در حوزه 

سالمت 
رئیــس انجمن بیهوشــی قلب ایران بــا بیان اینکه 
کمبــود متخصــص بیهوشــی معضلــی جــدی در حــوزه 
ســالمت و ارائــه خدمــات بــه مــردم اســت، گفــت کــه 
از  پیشــنهاد و کارشناســی های غیــر تخصصــی برخــی 
مســئولین بــرای حل ایــن موضوع نگرانی های شــدیدی 

را درجامعه بیهوشی بوجود آورده است. 
بــه گــزارش انجمــن بیهوشــی قلــب ایــران، دکتــر 
علیرضــا جالــی فوق تخصص بیهوشــی و رئیس انجمن 
بیهوشــی قلــب ایــران در رابطــه بــا کمبــود متخصصیــن 
بیهوشی در برخی از شهرها و استان های کشور و عدم 
اشــتیاق و تمایل دســتیاران پزشــکی به رشــته بیهوشی، 
اظهــار کــرد: کمبــود متخصــص بیهوشــی اتفــاق تــازه ای 
نیست و این موضوع به حدود ۴ سال پیش برمی گردد، 
کــه تذکــرات و پیگیری هــای صــورت گرفته در ســال های 
گذشــته از مجموعه وزارت بهداشــت و عدم رسیدگی به 
این مهم، امروز شــاهد تبدیل شــدن آن به یک معضل 

ملی هستیم. 
رئیــس انجمــن بیهوشــی قلــب ایــران بــا اشــاره به 
ورود برخی از نمایندگان مجلس، کمیســیون بهداشــت 
و درمــان و حتــی کمیســیون امنیــت ملــی در روزهــای 
گذشــته به موضوع کمبود متخصص بیهوشــی در برخی 
از نقــاط ایــران، گفــت: پیشــنهاد و کارشناســی های غیر 
تخصصــی بــرای حل این موضوع نگرانی های شــدیدی را 
درجامعه بیهوشــی بوجود آورده اســت، به عنوان مثال 
پیشــنهاد شــده اســت تــا بــا ارائه مجــوز به کارشناســان 
ارشــد رشــته بیهوشــی از آنهــا در بخــش بیهــوش کردن 
بیمــاران اســتفاده شــود تــا کمبــود متخصــص بیهوشــی 

جبران گردد. 
جالی ادامه داد: علیرغم اینکه در همه کشورهای 
دنیا و حتی در کشــور خودمان اســتانداردها روز به روز 
در حال بهتر شدن است چنین تصمیماتی واقعا موجب 
نگرانــی بــوده و پیشــرفت های ۳۰ ســال اخیــر در رشــته 

بیهوشی را کاما زیر سئوال خواهد برد. 
وی با بیان اینکه رشــته بیهوشــی یک رشــته مهم و 
محوریســت، افزود: هیچ بیمارستانی را نمی توان بدون 
متخصــص بیهوشــی تصــور کــرد و هیــچ رشــته دیگــری 
نمی توانــد جایگزیــن متخصــص بیهوشــی شــود و ایــن 
کمبــود ایجــاده شــده به نوعی مانع پیشــرفت و توســعه 
در وزارت بهداشت خواهد بود و معضلی جدی در حوزه 

سامت ایجاد خواهد کرد . 
ایــن متخصــص بیهوشــی گفــت: جــدا از مراکــز دولتــی در 
حال حاضر در شهر تهران بیمارستان های خصوصی و تازه 
تاســیس که مشــکلی در پرداخت های خود ندارند باز هم 
بــا کمبــود متخصص بیهوشــی همراه هســتند و این باعث 
کاهشی شدن در استانداردهای ارائه خدمات خواهد بود.
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