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بانک های مرکزی باید مراقب تغییرات قیمت 
انرژی و مواد غذایی باشند

ترجمه: حسین سلطانی مطلق

مناقشه جوبایدن و مدیر آمازون بر سر قیمت بنزین
ترجمه: محمود نواب مطلق

بانــک ملی قطر با انتشــار گزارشــی تأکید 
کــرد کــه جهــان در حال حاضر در شــرایط 
رکــود تورمی شــدید به ســر می بــرد و نرخ 
تورم به باالترین ســطح خود در دهه های 
اخیــر رســیده و رشــد اقتصــادی در اکثــر 
اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است. 
کــه  اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
افزایــش قابــل توجــه قیمــت مــواد غذایــی 
عاملــی مهــم در افزایــش نرخ تــورم کل در 

بســیاری از کشــورها، از جملــه در اکثــر اقتصادهای بزرگ 
پیشرفته است.

 در ایــن گــزارش تأکیــد شــده اســت کــه بانک هــای 
مرکــزی معموالً تغییــرات قیمت های مــواد غذایی و انرژی 
را نادیده می گیرند؛ زیرا این بانک ها غیر قابل پیش بینی 
هستند و معموالً تحت تأثیر عواملی در سمت عرضه قرار 
می گیرند و بنابراین، بانک های مرکزی کنترلی بر تغییرات 

قیمت ها ندارند.
امــا با توجــه به حجم تأثیر فعلی قیمت مواد غذایی 
بر تورم، بانک های مرکزی دیگر نمی توانند این موضوع را 
نادیــده بگیرنــد.  بنابراین، ایــن بانک ها در حال حاضر به 
جای تمرکز معمول خود بر تورم اصلی سیاست های پولی 
خــود را در واکنــش به تورم کلی باالتر، از جمله باال بودن 

قیمت های مواد غذایی و انرژی، تشدید می کنند.
بر اساس گزارش هفتگی بانک ملی قطر، کشورهای 
اســپانیا و آلمــان در حــال حاضــر تورم قیمت مــواد غذایی 
بیش از 10 درصد را تجربه می کنند و این در حالی است 

که نرخ تورم در ژاپن کمتر از 4 درصد است. 
محــور ایــن گزارش بر چهار عامل اصلی که منجر به 
افزایــش فعلــی قیمت مواد غذایی در کشــورهای مختلف 

شده اند، استوار است:
- افزایش قیمت نفت و گاز
- تأثیر شرایط آب و هوایی 

- کمبود نیروی کار و رشد دستمزد
- جنگ در اوکراین

چگونه نفت بر قیمت مواد غذایی 
تأثیر می گذارد؟

در این گزارش اشــاره شــده اســت که قیمت نفت و 
گاز به طرق مختلف در افزایش قیمت مواد غذایی نقش 
دارد. تولیــد کــود بــه شــدت انــرژی بــر اســت و در نتیجه، 

قیمت کود به میزان قابل توجه افزایش یافته است. 
 از سوی دیگر، کشت مواد غذایی مستلزم استفاده 
از کود برای جبران کمبود مواد مغذی مصرفی خاکی است 
و بنابرایــن، قیمــت کــود بــه طور مســتقیم بــر قیمت مواد 
غذایــی تاثیــر مــی گــذارد. قیمــت ســوخت و انــرژی نیــز از 
طریــق تأثیــر بر هزینه مواد غذایی، فرآوری و حمل و نقل 

آن در تورم قیمت مواد غذایی سهم دارد. 
این گزارش می افزاید: »اگر قیمت نفت و گاز همان 
طور که انتظار می رود، همچنان باال بماند، فشار صعودی 

بر قیمت مواد غذایی ادامه خواهد یافت.« 

 تأثیر شرایط آب و هوا 
بر قیمت مواد غذایی

ایــن گــزارش بــا توجه بــه عامل شــرایط آب و هوایی 

خاطرنشــان کــرده اســت کــه آب و 
هوای بد، از جمله خشکســالی در 

ایــاالت متحــده و برزیــل، منجــر 
به کاهش عملکــرد و افزایش 

قیمــت گندم و ســویا شــده 
است.

به همین ترتیب، 
باران شــدید در چین 
غیــر  گــرم  هــوای  و 
و  عملکــرد  بــر  هنــد  در  معمــول 

قیمت گندم تأثیر گذاشته است.
ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه پیــش بینــی آب و هــوا 
نشــان  خاطــر  اســت،  دشــوار 

مــی کنــد؛ مســلماً تغییرات 
آب و هوایــی باعــث ایجــاد 
مکــرر  نامناســب  شــرایط 
هوایــی  و  آب  و  شــدید  و 

مــی شــود و وجــود چنین 
شــرایطی افزایــش رو بــه 
قیمــت  میانگیــن  رشــد 

مواد غذایی را در پی خواهد 
داشت.

جریان نیروی کار مهاجر
در مورد عامل سوم، این گزارش نشان  می دهد که 
جریان نیروی کار مهاجر هنوز به سطح قبل از همه گیری 
بازنگشــته اســت. بخش کشــاورزی به شــکل گسترده به 
نیــروی کار مهاجــر وابســته اســت کــه ایــن امــر بــه کمبود 
نیــروی کار در بســیاری از اقتصادهــای پیشــرفته منجــر 
می شــود و ایــن شــرایط نیــز به نوبــه خود هزینه هــا را به 
واســطه باالرفتــن دســتمزدها و بهــره وری پاییــن افزایش 

می دهد.
با این حال، گزارش یاد شــده پیش بینی می کند که 
با تداوم کاهش همه گیری، جریان مهاجران بهبود یابد و 
فشار رو به باالی ناشی از کمبود نیروی کار کاهش یابد.

 پیامدهای جنگ در اوکراین
قطــر  ملــی  بانــک  گــزارش  اخیــر،  عامــل  مــورد  در 
خاطرنشــان کــرده اســت که جنــگ در اوکراین پیش بینی 
در خصــوص برخــی عوامل فوق، به ویژه عوامل مربوط به 
افزایــش قیمــت نفــت و گاز، را بدتــر کرده اســت.  این در 
حالــی اســت کــه روســیه و اوکراین 28 درصــد از صادرات 
گنــدم جهــان و 55 درصــد از صــادرات روغــن آفتابگــردان 
جهــان را بــه خــود اختصــاص می دهنــد.   ایــن گــزارش 
خاطرنشــان مــی کنــد کــه جنــگ باعــث تخریــب گســترده 
محصوالت در اوکراین و همچنین اختالل یا مانع صادرات 

از طریق بنادر دریای سیاه شده است. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، حتــی بــا آتش بــس فــوری 
آشــفتگی فعلی تأثیر زیادی بر برداشــت محصول امسال 
خواهــد داشــت و در ســال آینــده نیــز تأثیر منفــی خود را 
بــر جــای خواهــد گذاشــت. بنابرایــن، جنگ منجر بــه وارد 
آمدن فشار قابل توجه رو به رشد و مداوم بر قیمت مواد 

غذایی می شود.
منبع: خبرگزاری قطر

میــان »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
ِــزوس« مدیــر آمــازون بــر ســر  و »ِجــف ب
قیمت بنزین مناقشه ای در گرفته است. 
این غول دیجیتالی راه اندازی جایگاههای 
ســوخت و تعییــن قیمــت بنزیــن در آنهــا 
را برعهــده دارد. »بایدن« از او خواســته 
است به مناسبت تعطیالت آخر هفته ای 
آمریــکا  در  جشــن ملی  بــا  مصــادف  کــه 
شــده، قیمت بنزین را کاهش دهد. این 

درخواست خشم »بِزوس« را برانگیخته است.
او معتقــد اســت ایــن درخواســت یا ناشــی از تالش 
یــک  از  ناشــی  یــا  و  اســت  انحرافــی  یــک حرکــت  بــرای 
سوء برداشت از پویایی بازار است. قیمت هر گالن بنزین 
در اوایل ماه ژوئن)خرداد( از قیمت نمادین 5دالری خود 
بــرای اولیــن بــار در آمریــکا باالتــر رفــت. بعــد از آن کمی 
پائین تر آمد اما کماکان در مقایسه با قیمت ۳/10 دالری 

سال گذشته اش باالست. 
»جوبایــدن« در توئیــت خود به مناســبت تعطیالت 
آخــر هفتــه که منتهی به روز دوشــنبه 4جــوالی )1۳ تیر( 
روز جشــن ملــی آمریــکا شــده اســت نوشــت:» پیــام من 
خطــاب بــه شــرکتهای مســئول اداره جایگهــای بنزیــن و 
تعیین کنندگان قیمت آنســت. ما در حال جنگ هستیم 
و وضعیت جهان خطرناک است« وی به همین مناسبت 

خواستار کاهش قیمت بنزین شده بود. 
مدیــر آمــازون ضمن ابراز نارضایتی خود از این پیام 
گفــت: »تــورم دلیــل اصلــی چنین پیامهایی از ســوی کاخ 
ســفید اســت.« او در ادامه خود را در کنار ســایر غولهای 
نفتــی قــرار می دهــد و می گویــد: »قیمتهــا در بازارهــای 
جهانی تعیین می شــوند و این روند پویای بازار اســت که 

قیمت را تعیین می کند و در اختیار ما نیست«. 
توســط  او  بــه  خشــن  پاســخی  در  ســفید  کاخ 
کمــک  بــه  کــه  ِــر«  پیی ژان  کاریــن  خانــم»  ســخنگویش 
»جوبایدن« آمد گفت: »قیمت سوخت در جهان در ماه 
گذشته 15 دالر کاهش یافته در حالیکه قیمت بنزین در 

جایگاهها به این نسبت پائین نیامده است«. 
کننــده  هماهنــگ  کِربــی«  دیگر»جــان  ســوی  از 
ارتباطــات کاخ ســفید در مســائل راهبــردی نیــز از رئیس 
جمهور آمریکا در این خصوص دفاع کرد و گفت: »رئیس 
جمهور بســیار ســخت در چند جبهه برای کاهش قیمت 
بنزیــن در جایگاههــا تــالش می کنــد«. وی همچنیــن بــه 

طرح خود برای تعلیق مالیات بر ســوخت 
در فصــل تابســتان اشــاره کــرد. هــدف از 
ایــن کار» کاهــش یــک دالری هــر گالــن 
بنزین«عنوان شــده  است. در فرانسه نیز 
قیمت بنزین در جایگاه های سوخت مورد 
بحــث اســت. » فابیــان روِســل« نماینــده 
کمونیســت مجلس فرانســه در اواخر ماه 
ژوئــن )اوایــل تیر( ســخن از یک پیشــنهاد 
قانونی برای کاهش ۳5 سانتیمی مالیات 
بــر بنزیــن می گفــت. وی همچنیــن بــر وضــع مالیــات بــر 

منافع شرکت های نفتی تأکید داشت. 
جمهوری خواهان فرانســه نیز طرفدار وضع مالیات 
بر ســوخت به منظور رســیدن قیمت بنزین در جایگاهها 
بــه کمتــر از یــک ونیم یورو در هر لیتر هســتند. از ســوی 
دیگر»کلِمــان بــون« مســئول امــور اتحادیــه اروپــا در این 
مــورد می گویــد: »مــا قصــد نداریــم در ایــن مــورد مالیاتی 
وضــع کنیــم. تنهــا هــدف مــا آنســت تــالش کنیــم قیمت 

بنزین در جایگاهها کاهش یابد«.
ایــن  نیــز در  وزیــر اقتصــاد فرانســه »برونولومِــر« 
خصوص می گوید: »ما عالقه مند هســتیم کاهش قیمت 
بنزیــن مســتقیما در جایگاههــا اعمــال شــود تــا اینکــه از 
طریــق وضــع مالیــات بــه وســیله دولــت ایــن امــر صورت 
پذیــرد«. او شــرکت توتــال انــرژی را بــرای کاهــش قیمت 
ایــن  بنزیــن در جایــگاه تحــت فشــار قــرار داده اســت. 
غــول نفتــی قبــال در فصــل بهــار 10 ســانتیم در هــر لیتــر 
ســوخت بــه مشــتریانش تخفیــف داده بــود. بــرای فصل 
تابستان نیز اعالم کرده  در هر لیتر کاهش 12 سانتیمی 
در جایگاههــای ســوخت بزرگراههــا در نظــر گرفته اســت. 
»برونــو لومِــر« خواســتار تــالش بیشــتر در ایــن زمینــه 
 18 تخفیــف  ادامــه  مــورد  در  همچنیــن  او  شده اســت. 
سانتیمی تا آخر سال سخن گفت. این تخفیف قرار بود 

پایان ماه جوالی) اوایل مرداد( پایان پذیرد.
از نظــر وزیراقتصــاد فرانســه درمقایســه با وضعیت 
جهانــی فرانســه چنــدان هم موقعیــت بحرانی نــدارد. به 
عنــوان مثــال در ســریالنکا روز یکشــنبه۳جوالی )12 تیر( 
ارزش روزانــه ذخایــر ســوخت بــه پائین تریــن حــد خــود 
رســید. این امر منجر به توقف حمل ونقل عمومی شــد. 
بحران اقتصادی که از سال 1۹84 )1۳۶۳( زمان استقالل 

آن  تاکنون  در این کشور بی سابقه بوده است. 
منبع: روزنامه تریبیون
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علی رمضانیان

در چنــد دهــه اخیــر 
همــواره تــورم ایران 
دو رقمی بود. لمس 

جملــه  ایــن  مفهــوم 
خانواده هــا،  بــرای  کوتــاه 

اقتصاددانان و فعاالن فضای کسب و کار ساده نبود بلکه همراه با 
سختی و تعب زیاد بوده است، اما سختی آن زمانی بیشتر می شود 
که توان حل مشکالت کمرشکن تورمی را نه در دولت و نه در بانک 

مرکزی نمی بینند. 
بانک مرکزی ایران سالهاســت که توفیقی در کنترل تورم نداشــته 
و با وجود اینکه روش های مختلفی را امتحان کرده ولی تورم همچنان 
دو رقمی اســت.  مهمترین کاری که بانک مرکزی ایران انجام می دهد 
صدور بخشنامه های مختلف است. عمق فاجعه زمانی بیشتر می شود 
که بدانیم که بانک مرکزی مشکالت را  فرافکنی می کند. مدیران بانک 
مرکــزی مــی گوینــد تا نظــام بانکداری اصالح نشــود و تغییرات اساســی 
در بــازار پولــی رخ ندهــد قادر به کنترل تورم نیســت، گویی خود کناری 
نشسته و تنها تماشاگر مشکالت است. مگر نه اینکه تمام این موارد جز 
شرح وظایف بانک مرکزی است، پس چرا منتظر اقدامی از سوی نهاد 

دیگری است؟ پاسخ این پرسش ساده است، سردرگمی بانک مرکزی!

تجربه جهانی مقابله با تورم
در روزهــای اخیــر بــه دلیــل بحران هــای بین المللــی وضعیــت 
اقتصادی کشــورها با چالش تورم همراه شــده است. اغلب بانک های 
مرکزی کشــورهای توســعه یافتــه اقدام به افزایش نــرخ بهره کردند تا 
بتواننــد تــورم را کنتــرل کننــد. در همین رابطه، مدیرکل بانک تســویه 
بین المللی که ۹2 سال پیش با هدف تقویت همکاری های پولی و مالی 
بین المللی از سوی هشت بانک  مرکزی اروپایی به اضافه آمریکا و ژاپن 
تاســیس شــده و در حال حاضر به عنوان بانکِ ۶1 بانک  مرکزی جهان 
عمل می کند، اذعان کرد که بسیاری از بانک های مرکزی جهان سرعت 

افزایش نرخ تورم را 
طــی ۶ تا 12 ماه گذشــته 
دســت  کــم گرفته انــد، ولــی آنها 
بــرای جبــران ایــن قصــور چــاره ای جــز افزایش 
نرخ هــای بهــره طــی ســه مــاه آینــده ندارنــد. در 
واکنــش بــه ارقام نگــران کننده نرخ تــورم، تا کنون 
بانک هــای مرکــزی اروپــا، بریتانیــا، ســوئد، نــروژ، کانادا، کــره جنوبی، 
اســترالیا و ایاالت متحده جملگی با اتخاذ سیاســت افزایش نرخ بهره 

به جنگ تورم رفته اند.
در ایــن کشــورها کنتــرل تــورم بــه روش هــای مختلفــی انجــام 
مــی شــود امــا محوریــت این اقدامات بــا بانک مرکزی اســت. در واقع، 
بانک هــای تجــاری به طور مســتقیم به ســراغ بانک مرکــزی می روند و 
برای تامین نیازهای پولی خود از این بانک وام می گیرند.  بانک ها باید 
در قبــال دریافــت پــول از بانک مرکزی، دارایی ارزشــمندی را به عنوان 
وثیقــه بــه ایــن بانــک ارائه و تضمین کند کــه قادر بــه بازپرداخت پول 
قرض گرفته شــده، هســتند، این دارایی با  ارزش، اوراق قرضه دولتی 
است که البته رایج ترین شکل  وثیقه بانک تجاری نزد بانک های مرکزی 

جهان است. 
اخیــرا، بانــک مرکزی آمریکا نرخ بهره مبنای کوتاه مدت را 0.75 
درصد افزایش داد و به محدوده 1.75 درصد رسانده  تا به جنگ نرخ 
تــورم 8.۶ درصــدی بــرود کــه به باالترین ســطح در چهاردهه گذشــته 
رسید.در حقیقت بانک های مرکزی در مقابل تورم  از ابزار نرخ بهره 
اســتفاده می کنند تا بتوانند مشــکالت ارزش پول را کاهش دهند. از 
طرف دیگر ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررســید به نســبت میزان 
تــورم کاهــش خواهــد یافــت. بدیــن ترتیب بــرای جبــران خطر کاهش 

قدرت خرید پول وام دهنده، تغییر نر  خ بهره ضرورت می یابد.

چنته خالی بانک مرکزی 
اما در مورد ریشــه های تورم در ایران، دیدگاه های زیادی وجود 

دارد. اما مهمترین عامل را به افزایش پایه پولی، نقدینگی و کاهش 
تولید عنوان کرده اند. رییس بانک مرکزی در اواخر سال 1400 اعالم 
کرده بود که کســری بودجه مزمن دولت، عامل تورم در ایران اســت. 
او تاکید کرده بود که ریشه های تورم به خلق پول و نقدینگی و پایه 
پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف بر می گردد. او گفته  

بود که باید نظام بانکی اصالح شود تا بتوان تورم را کنترل کرد. 
بــه عقیــده برخی از کارشناســان این گفته های رییس کل بانک 
مرکــزی ایــران نشــان از ان دارد کــه بانــک مرکزی ایران چیــز زیادی در 
چنتــه نداشــته و در عمــل خــود را بازنده مبارزه با تــورم می داند؛ چرا 
که او معتقد است که تازمانی که ساختار نظام بانکی اصالح نشود، 
تــا زمانــی کــه کســری بودجه دولت حل نشــود، تــا زمانی کــه دیگران 
بازیگر خوبی نباشــند، مشــکالت همچنین باقی است. هرچند شاید 
این سخنان بیراه نباشد و دست بانک مرکزی کوتاه و خرمای تورم بر 
نخیل باشــد، اما همچنان این ســوال باقیســت که پس علت وجودی 
بانک مرکزی چیســت وقتی تــوان اجرای مهمترین وظیفه خود 

یعنی حفظ ارزش پول ملی را ندارد، چرا وجود دارد؟
میثــم رادپــور ، کارشــناس اقتصــادی معتقــد اســت کــه 
رییس بانک مرکزی درست می گوید چرا که توان هیچ کاری را 
ندارد. موضوع تعیین نرخ بهره در ایران  کار ساده نیست. بانک 
مرکزی هر ســاله دســتورالعمل های تسهیالت دهی را روی سایت 
خود می گذارد. ولی تاکنون چه نتیجه ای داشــت؟ واقعا تمامی آن 
بخشنامه ها اجرا می شوند؟ قبال می گفتند که بدهی بانک ها را تبدیل 
به اوراق کنید تا نرخ بهره را پایین بیاورید. نرخ بهره را با عملیات بازار 
بــاز پاییــن بیاوریــد. با ایــن کار بانکها نیز وضع خوبی خواهد داشــت. 
اما این کار چرا جواب نداد؟ چون عامل مهمتری به نام مشکل تولید 
وجــود دارد، تــا زمانــی کــه مشــکل تولید حل نشــود، هیــچ اتفاقی در 
اقتصاد رخ نمی دهد. این را شاید همه بدانند ولی برای افزایش تولید 

هیچ اتفاقی نمی افتد. 
رادپور در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی توان زیادی برای اعمال 
قــدرت نــدارد. در حقیقــت بانک مرکزی ایران ابزار خاصی برای کنترل 
نــرخ بهــره در بــازار ایران  ندارد. افرادی که معتقدند که االن باید نرخ 
بهــره بــاال یا پایین بــرود آیا می دانند که وضعیت بانک مرکزی چگونه 
اســت؟ اگــر نرخ بهــره را دســت بزند بــا قیمت ارز در بــازار چه کند؟ با 
بازارهای دیگر مانند بورس، مســکن و خودرو چه کند؟ بانک مرکزی 
تنهــا به انتشــارکننده بخش نامه ها تبدیل شــده و توان زیــادی ندارد. 
زمان همتی عملیات بازار باز را راه انداختند که اصال به شکل عملیات 
بازار باز مرسوم دنیا نبود و در نهایت به یک شکل خاصی درآمده بود 
که هیچ کارایی نداشت درآمد. حقیقت این است که بانک مرکزی در 
حوزه هــای مهمــی ماننــد ارز قدرتی ندارد تنهــا کاری که می تواند بکند 
ایــن اســت کــه محدودیت هــای جدیدی اعمال کند. مثال ســقف داد و 
ســتد تعییــن کنــد یــا بــرای چک، فــالن قانــون را تعیین کنــد. از طرف 
دیگــر بانــک مرکــزی در پرمانــع کــردن فضای کســب و کار یــد طوالیی 
دارد. در بســیاری از مواقــع، اگــر بانــک مرکــزی برخــی از دخالت هــای 
بیجا را کم می کرد شاید تورم کمتر از چیزی بود که االن است. بانک 
مرکزی چنان با بانک ها رفتار کرده است که دیگر، بانک ها  اوامر بانک 
مرکزی را اطاعت نمی کنند و راه برون رفت از این دســتورالعمل های 
خلق الســاعه را یــاد گرفته انــد. هیــچ کــس با نــرخ بازدهــی منهای 20 
درصــدی بایــد وام بدهــد؟ امــا بانــک مرکــزی می خــواد که ایــن اقدام 
صــورت گیــرد. وقتــی کشــوری دارای تــورم 40 درصدی اســت چرا باید 
بانــک  18 درصــد وام بدهــد؟ بــه همیــن دلیل می شــود کــه وام برای 
کســب و کارهای واقعی و تولید یک منبع نایابب می شــود. او افزود:  
یکی از بدبختی های اقتصادی کشور این است که بانک مرکزی، جیب 
دولــت اســت. بانک مرکــزی باید پولی که دولت می خــواد را پرداخت 
کند. بانک مرکزی اســتقاللی ندارد. دولتی که چند صد هزار کســری 
بودجه دارد باید به نوعی مشکل خود را حل کند و به بانک مرکزی و 
دیگر بانک ها فشــار وارد می کند.  بنابراین بانک مرکزی  و بانک های 
دولتی تامین کننده کمبودهای پولی دولت و کسری بودجه هستند. 
نکته عجیب تر این است که  در برخی مواقع برخی از بانک های دولتی 
کســری ها و بدهی را می بخشــند. چون می گویند از این جیب به ان 
جیب اســت. بزرگترین بانک دولتی ایران کســری های خود را در اخر 
ســال می بخشــد، آیا بانک مرکزی می داند که این کار  چه تاثیری بر 
اقتصاد می گذارد. آیا بانک مرکزی برای جلوگیری از این اتفاق ابزاری 

دارد؟ پاسخ روشن است. خیر!
رادپور تاکید کرد: بخش دیگر و بزرگی از مشکالت اقتصادی ما 
بخاطر خروج سرمایه است؛ اما هیچ توجهی به این بعد از مشکالت 

نمی شود. 

چرا شبکه اتریوم قرار است به اجماع اثبات 
سهام منتقل شود؟

یلدا اصغرزاده

اتریــوم، به عنــوان قابل برنامه ریز  ی تریــن بالک چیــن 
جهان، نیروی موردنیاز ارز دیجیتال اتریوم و هزاران 
برنامه غیرمتمرکز دیگر را فراهم می کند. هم اتریوم 
و هــم بیت کویــن بــه شــما اجــازه می دهنــد تــا بــدون 
دخالــت واســطه هایی مثــل بانک هــا، از ارز دیجیتال 
خــود اســتفاده کنید. بــا این حال، از آنجــا که اتریوم 
قابل برنامه ریــزی اســت، می تــوان از آن بــرای ارســال 
بســیاری از دارایی هــای دیجیتــال از جمله بیت کوین 

اســتفاده کــرد. البتــه، اتریــوم برای چیــزی بیش از پرداخــت طراحی 
شــده اســت؛ مانند نرم افزارهایی که روی رایانه های شــخصی نصب 
می شــوند، کاربــران می تواننــد برنامه هــای خود را به گونه ای بســازند 
کــه روی بــالک چیــن اتریــوم اجــرا گــردد. ایــن برنامه هــای مبتنــی بر 
اتریوم می توانند داده های شــخصی افراد را ذخیره و انتقال دهند و 

تراکنش های مالی پیچیده را حل کنند.
به لطف رشد محبوبیت توکن های غیرمثلی و بخش امور مالی 
غیرمتمرکز، شــبکه اتریوم در سال گذشــته رشد فوق العاده ای داشته 
است. با توجه به اینکه اکثر این پروژه ها روی بالک چین اتریوم ایجاد 
شــده اند، افزایش پذیرش آنها تعداد تراکنش های شــبکه اتریوم و در 
نهایت مشکالت موجود در آن را  به شدت افزایش داده است. مسئله 
این اســت که با وجود تراکنش های بیشــتر، استخراج کنندگان اتریوم 
مجبور می شــوند از قدرت محاســباتی بیشتری برای تأیید تراکنش ها 
استفاده کنند. این قدرت محاسباتی بیشتر باعث شد انرژی مصرفی 
شــبکه اتریــوم به قــدری افزایــش یابــد کــه کاربــران آن، متوجــه اثرات 

زیست محیطی و پایداری شبکه اتریوم شدند.
بــرای اینکــه ایــن مســئله را بهتــر درک کنیــد، به ایــن نکته دقت 
نمایید که انرژی مصرفی ســاالنه شــبکه اتریوم برابر با انرژی مصرفی 
کل جمعیــت هلنــد در یــک ســال اســت و هــر تراکنش شــبکه اتریوم 
می تواند به اندازه انرژی مصرفی یک خانواده متوسط آمریکایی در یک 

هفته انرژی مصرف کند. 
بــه همیــن خاطر اســت که توســعه دهندگان اتریوم قصــد دارند 
ایــن بــالک چیــن را از ســازوکار اجمــاع اثبــات کار بــه ســازوکار اجماع 

کلــی، در شــبکه های  به طــور  انتقــال دهنــد.  ســهام 
غیرمتمرکــزی مثــل بیت کویــن و اتریــوم، کاربــران بــا 
اســتفاده از الگوریتم هــای اجمــاع )اثبــات کار و اثبات 
سهام( تراکنش های موجود را تأیید می کنند و امنیت 
و صحــت کار آن را فراهــم نماینــد. بــا ایــن حــال، ایــن 
دو روش تفاوت هــای قابل توجهی بــا هم دارند. اثبات 
کار یک ســازوکار اجماع غیرمتمرکز اســت که اعضای 
یک شــبکه را ملزم می کند تا با حل معماهای ریاضی 
پیچیده جلوی خراب کاران را بگیرند. از سازوکار اثبات 
کار به طــور گســترده ای در اســتخراج ارزهــای دیجیتــال، اعتبارســنجی 
تراکنش ها و اســتخراج توکن های جدید اســتفاده می شــود. به خاطر 
همین روش است که تراکنش های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال 
به صــورت همتابه همتــا و بــدون نیــاز بــه شــخص ثالــث و قابل اعتماد 
پــردازش می شــوند. اســتخراج کنندگانی کــه بــا اســتفاده از این روش 
در شــبکه های غیرمتمرکز مشــارکت می کنند، در ازای کاری که انجام 
داده اند و انرژی که مصرف کرده اند، از شبکه پاداش می گیرند. با این 
حال، مهم ترین مشکل سازوکار اثبات کار این است که اگر شبکه هایی 
کــه از آن اســتفاده می کننــد بخواهند گســترش پیدا کننــد، به مقدار 
زیادی انرژی نیاز دارند که تنها با پیوستن استخراج کننده های بیشتر 

به شبکه امکان پذیر می شود. 
در عوض، ســازوکار اجماع اثبات ســهام به دستگاه، سخت افزار 
یــا مصــرف انــرژی نیازی نــدارد. در این روش کاربرانــی که می خواهند 
تراکنش ها را تأیید کنند، توکن بومی شبکه موردنظرشان را می خرند 
و آن را به شبکه اختصاص می دهند. به این کار در دنیای بالک چین، 
ســهام گذاری گفته می شــود. این افراد در ازای توکن یا ســهامی که در 
شبکه گذاشته اند، پاداش می  گیرند. در سازوکار اجماع اثبات سهام، 
ســازندگان بالک ها توســط یک الگوریتم خاص و بر اساس توکن های 
ســهام گذاری انتخــاب می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه در روش 
اثبــات کار، اولین اســتخراج کننده ای که معمای هــر بالک را حل کند، 
پاداش آن را دریافت می کند. در نتیجه برعکس روش اثبات ســهام، 
استخراج کنندگان با هم رقابت کنند. با استفاده از)اجماع اثبات کار( 
PoW، هکرها باید 51 درصد از قدرت محاسباتی را برای اضافه کردن 

یــک بلــوک مخرب به شــبکه داشــته باشــند. عــالوه بر ایــن، در روش 
اثبــات ســهام عمــالً غیرممکــن اســت کــه هکرهــا بتواننــد از حمله 51 
درصدی  استفاده کنند. در این نوع حمالت،هکرها بیش از 50 درصد 
از قدرت یک شبکه را دست می گیرند و از آن سوء استفاده می کنند. 
البتــه شــبکه هایی مثل بیت کوین که هش ریت باالیــی دارند، از این 
نوع حمله تا حد زیادی در امان هستند، اما  شبکه هایی مثل اتریوم 
کالسیک که کوچک ترند، بارها از این بابت آسیب دیده است. با این 
حــال ایــن نوع حملــه در بالک چین های مبتنی بر اثبات ســهام انجام 

چنین حمله ای بسیار بعید و تقریباً غیرممکن است.
گفتنــی اســت که این روش نقدهای خاص خــودش را هم دارد. 
یکــی از معایــب روش اثبــات ســهام ایــن اســت کــه هرچــه توکن های 
سهام گذاری شده یک سرمایه گذار بیشتر باشد، میزان پاداش دریافتی 
آنها هم افزایش می یابد. در نتیجه، سرمایه گذاران بزرگی که می توانند 
اتریوم های بیشتری بخرند،  بیشتر سود می کنند و سود سرمایه گذاران 
کوچک که قدرت خرید چندانی ندارند، کاهش می یابد. از طرف دیگر، 
هرچــه تعــداد ســرمایه گذاران و توکن هــای سهام گذاری شــده بیشــتر 
باشد، میزان پاداشی که به آنها داده می شود، کاهش می یابد. در هر 
حال، اگر شبکه اتریوم بتواند به سازوکار اثبات سهام منتقل شود، به 
اهداف خود می رسد و مقیاس پذیری آن بهبود می یابد، تمرکزگرایی آن 

کم می شود و از انرژی کمتری هم استفاده می کند.
هرچند که این اتفاق بارها به تأخیر افتاده و تاریخ دقیق آن هم 
مشخص نیست، استخراج کنندگان اتریوم به شدت نگران سرمایه ای 
هســتند که برای خرید تجهیزات خود صرف کرده اند. بســیاری از آنها 
از بابت انتقال اتریوم ناراحت اند و نمی دانند که با این تجهیزات باید 
چه کار کنند. متخصصان صنعت ارزهای دیجیتال در این باره گفته اند 
کــه اســتخراج کنندگان دو راه بیشــتر نخواهند داشــت. اولیــن راه این 
اســت که تجهیزات خود را بفروشــند و با ســرمایه خود اتریوم بخرند 
و ســهام گذاری کنند. این روش هرچند که منطقی به نظر می رســد، 
در عمل کار چندان راحتی نیســت؛ چرا که یافتن خریدار دســتگاه ها 
و پردازنده هــای گرافیک هــای مربــوط بــه اســتخراج اتریــوم مخصوصــاً 
در کشــورهای کوچــک کار بســیار دشــواری اســت. از طــرف دیگــر، 
اســتخراج کنندگان می توانند از دســتگاه های خود برای استخراج آلت 
کوین هــای دیگــر اســتفاده کنند. ریــون کوین، اتریوم کالســیک، ارگو، 
کانفالکس و فایرو از جمله ارزهای دیجیتالی هستند که می توان در 
این زمینه از آنها استفاده کرد. در هر صورت، استخراج کنندگان باید 
آلت کوین موردنظرشان را مخصوصاً به صورت فاندامنتال بررسی کنند 

تا با ضرر مواجه نشوند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:
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سخنگوی وزارت صمت 
خبر داد: حذف قرعه کشی 

خودرو تا پایان سال
ســخنگویوزارتصنعت،معدنوتجارتبااشــارهبه
رشــد۳۰۰درصدیتولیدخودروگفتکهباادامهاین

روندقرعهکشیخودروتاپایانسالحذفمیشود.
امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صمت در یادداشــتی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برنامه ای 
کــه امســال وزارت صمــت از خودروســازان مطالبه کرده 
تولیــد بیــش از ۱.۵ میلیــون خــودرو اســت کــه در بهــار 

امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است.
وی همچنین نوشت: تا ۷ تیر، ۳۰۰ درصد رشد در 
تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه؛ با ادامه این 
برنامه به تدریج شــاهد حذف قرعه کشــی خودرو تا آخر 

سال خواهیم بود.

قیمت و واردات میلیاردی 
روغن در بود و نبود ارز ۴۲۰۰

وارداتانــواعروغــنودانههایروغنیدرســالجاری
بیشازیکمیلیارددالربودهاست؛اینکاالازمدتی
پیــشبــاکنــاررفتــنارز۴۲۰۰تومانــی،مشــمولارز
نیماییشــدوهمانطورکهآماررســمیتائیدمیکند،
قیمتآندربازارتغییرقابلمالحظهایداشتهاست.
به گزارش ایسنا، روغن از جمله هفت قلم کاالی اساسی 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در اردیبهشت  امسال 
و بــا اقــدام بــرای حــذف ارز ترجیحــی از واردات، مشــمول 
ارز نیمایــی کــه نرخــی نزدیــک بــه بــازار آزاد اســت، شــد. 
بــر همین اســاس اتــاق اصناف ایران حداکثــر نرخ فروش 
انواع روغن خوراکی برای مصرف کننده در سراســر کشــور 
را اعــام کــرد که برای روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی 
پخت و پز، ۶۳ هزار تومان و برای روغن مایع ۸۱۰ گرمی 

سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان تعیین شد.

ارز۴۲۰۰ازمیانهراهکناررفت
بررســی وضع واردات کاالی اساســی در ســه ماهه 
ابتدایی امسال نشان می دهد که در مجموع حدود یک 
میلیــون تــن بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد دالر انــواع 
روغــن و دانه هــای روغنــی وارد ایــران شــده اســت که از 
ایــن میــزان ۶۴۴.۱ هــزار تــن بــه ارزش ۵۰۳.۷ میلیــون 
دالر بــه انــواع دانه هــای روغنــی و ۲۹۵.۹ هــزار تــن بــه 
ارزش حــدود ۵۱۰ میلیــون دالر برای روغن های خوراکی 

نیمه جامد، مایع و خام بوده است.
گــزارش تفکیــک شــده ای از واردات کاالی اساســی 
بــر مبنــای ارز ترجیحــی و یــا نیمایــی در ســه مــاه اول 
امســال، منتشــر نشــده ولی بخش عمده این واردات و 
حتی تمام آن می تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بر اســاس 
ثبت سفارش و تامین ارز قبل از حذف ارز ترجیحی در 

اردیبهشت، انجام شده باشد.

دپوی۷۰۰هزارتنیروغنو
دانههایروغنیدربنادر

همچنین براســاس گزارشــی از وضعیــت موجودی 
کاالی اساســی در بنــادر تــا هفتــه گذشــته ، حدود ۷۰۰ 
هــزار تــن روغــن و دانه های روغنی در بنادر و شــناورها 

موجود بوده است.

وارداتروغنازقبلگرانشدهبود
روغن از جمله کاالهای اساســی اســت که از ســال 
گذشته در بازارهای جهانی افزایش قیمت قابل توجهی 
داشــت و ارزش واردات آن را بــاال بــرده اســت، ایــن در 
حالــی اســت کــه در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۴.۳ میلیــون تن 
دانه های روغنی و روغن خوراکی به ارزش بیش از ۴.۴ 
میلیــارد دالر وارد کشــور شــده بــود کــه ســهم دانه هــای 
روغنــی ۲.۳ میلیــون تن به ارزش ۱.۶ میلیارد دالر بوده 
اســت، واردات دانه هــای روغنــی بــا اینکــه از لحاظ وزن 
یــک درصــد نســبت به ســال ۱۳۹۹ کاهش داشــت ولی 
از نظــر ارزش ۳۱ درصــد رشــد کــرده بــود. همچنین ۱.۹ 
میلیــون تــن روغــن خوراکی بــه ارزش  ۲.۷ میلیارد دالر 
در ســال گذشــته وارد ایران شــد که ۵۵ درصد از وزن و 

۱۳۸ درصد ارزش افزایش داشت.

افزایشقیمتروغنمایع
تا۲۳۳درصددریکماه

اما بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تغییرات 
قیمت کاالهای اساسی در خرداد امسال، افزایش قابل 
توجــه قیمــت روغــن بعــد از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی را 
نشــان داده اســت. طبــق این گــزارش قیمت هــر بطری 
۹۰۰ گرمی روغن مایع در خرداد پارسال به طور متوسط 
۱۶ هــزارو ۶۰۰ تومــان بــوده کــه بــه ۲۱ هــزار و ۵۰۰ در 
اردیبهشــت امســال و ۷۲ هزار تومان در خرداد رســیده 
اســت، ایــن کاال تــا بیــش از ۸۰ هزار تومــان هم فروش 
رفتــه و حداقــل قیمــت آن حــدود ۶۴ هــزار ۲۰۰ تومــان 
بوده است. براین اساس روغن مایع با افزایش ۲۳۳.۸ 
درصدی قیمت نســبت به اردیبهشــت امسال و ۳۳۲.۳ 

درصدی نسبت به خرداد پارسال مواجه بوده است.

افزایشقیمتروغنجامد؛۲۴۷درصد
همچنین هر کیلو روغن نباتی جامد در خرداد ســال قبل 
به طور متوسط ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته که به 
۲۴ هزار تومان در اردیبهشــت امســال و حدود ۸۳ هزارو 
۵۰۰ در خرداد رسیده است، این کاال تا ۹۰ هزار تومان در 
هر کیلو هم قیمت خورده اســت. روغن نباتی نســبت به 
اردیبهشت سال جاری ۲۴۷.۲  و در قیاس با خرداد سال 
قبل ۲۷۲.۲ درصد گران شده است. اما معموال با انتشار 
گــزارش مرکز آمــار در مورد تغییرات قیمت روغن، فعاالن 
بــازار نســبت بــه ایــن اعــداد انتقاد داشــته و بر ایــن تاکید 
دارنــد کــه روغــن، قیمــت مصــوب داشــته و اعــام گزارش 
ارقامــی باالتــر قابــل پذیــرش نیســت، این در حالی اســت 
که قیمت های مرکز آمار ایران بر مبنای گزارشی از بازار و 
حدود ۱۰۰۰ بنگاه در سطح کشور است که نشان دهنده 
قیمتــی واقعی تــر نســبت بــه قیمت های رســمی اعامی از 
ســوی مراجع رســمی است، به عبارتی متوسطی از قیمتی 

که مصرف کننده کاال را از بازار خرید می کند، اســت.

اخبـــــــــــــــــار

حاشیه های تولید و عرضه، 
عامل گرانی میوه و صیفی

بــهگفتــهرئیــساتحادیهفروشــندگانمیوهوســبزی،
حاشیههایتولیدوعرضه،عاملگرانیمیوهوصیفی

است.
بــه گــزارش بازار، اســدهللا کارگــر، رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکه ســال خوبی 
برای تولید محصوالت میوه و ســبزی داشــتیم گفت: با 
این حال گرانی میوه وجود دارد که به خود میوه مربوط 
نیســت بلکه به حاشیه های آن مربوط می شود. امسال 
آفــت طبیعــی نداشــتیم و محصــوالت ســالم هــم تولیــد 
شــده، امــا هزینه هــای مختلفی وجــود دارد که می تواند 

عامل گرانی میوه و سبزی در بازار باشد.
کارگــر دربــاره رغبــت فروشــندگان بــه فعالیــت در 
ایــن صنف گفت: ما جلســات هفتگــی داریم که افرادی 
کــه درخواســت پروانــه کســب و یــا انصــراف از فعالیــت 
دارند تقاضایشــان در این جلسات مطرح و صورتجلسه 
می شــود، متاســفانه باید گفت که تقاضــا برای انصراف 
از فعالیت بیشتر شده که البته افزایش هزینه ها باعث 

سود کمتر فروشندگان شده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر ۱۸۰۰ نفر عضو 
در داریم و همچنین حدود ۱۱۲۹ نفر منتظر هستند که 
وضعیت مجوز بهداشــت شــان تایید شود و بخشی هم 

بدون پروانه هستند که ساماندهی می شوند.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی درباره 
انتظــار مــردم از فروشــندگان گفــت: مــا هــم یــک جــور 
مصرف کننده هســتیم و تولیدکننده نیستیم که بگوییم 
ارزان بدهیــم مــا یک مصرف کننده بزرگ تر هســتیم که 
خریــد می کنیــم و دوبــاره می خواهیــم آن را بــا ســودی 
بفروشــیم منتها مشــتری و مردم نگاه می کنند به کام 
اعــام می کنیــم خیلی هــا  را  قیمــت  وقتــی  فروشــنده، 

اعتراض دارند که ما نیز شرمنده می شویم.
کارگــر افــزود: مــردم مــا مغــازه دار را می بینند، اما 
نمی دانند که چه هزینه ای برای تولید و عرضه محصول 
و  دارنــد  مشــکاتی  چــه  کشــاورز  و  کارگــر  و  می شــود 

می گویند االن شما می فروشی حتما گران می فروشی.
وی در بــاره میــزان مالیــات واحدهــای صنفی میوه 
و صیفــی گفــت: مالیــات هم افزایش داشــته و برخی از 
افراد ناراضی هستند و به اتحادیه نیز انتقاد می کنند و 
در این میان هستند افرادی که به طور غیر کارشناسی 

از آن ها مالیات گرفته می شود.

 قیمت هر کیسه سیمان
۵۰ هزار تومان شد

بنابراعالممدیرکلدفترصنایعمعدنیوزارتصمت،
قیمتهرکیسهسیمان۵۰کیلوییبرایمصرفکننده
بین۴۵تا۵۰هزارتوماناستوفروشبیشازاین

قیمتغیرقانونیاست.
به گزارش تسنیم، سیف هللا امیری درباره آخرین 
وضعیت تولید و عرضه سیمان، گفت: طبق برنامه، هر 
هفتــه یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن ســیمان در بــورس 
کاال عرضــه می شــود و ایــن هفتــه همیــن مقــدار عرضه 
انجام شده، ضمن اینکه تقاضا با میزان عرضه متناسب 
اســت، بنابرایــن مشــکلی در تأمیــن ســیمان مــورد نیــاز 

وجود ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت بــا بیان اینکه شــایعه قطع برق تولیدکنندگان 
ســیمان در حــدود ســه هفتــه پیــش تــا حــدودی بــازار 
ســیمان را بــه هــم ریخــت، گفــت: بــا عرضــه و تقاضــای 
متناســب این مشــکل حل شــده و اکنون هیچ کمبودی 

در این زمینه وجود ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه به طــور متوســط تقاضــا خریــد 
ســیمان در هفته حدود ۹۰۰ هزار تن اســت، بیان کرد: 
بــا توجــه به شــایعه قطع برق این تقاضــا در هفته به ۲ 
هزار تن افزایش یافت و افرادی متقاضی خرید سیمان 
در بورس کاال شدند که تا پیش از این حتی یک کیسه 

سیمان نیز خریداری نکرده بودند.
این مقام مسئول گفت: با توجه به افزایش تقاضا 
خریــد ســیمان، بنابرایــن بــرای خریــد ســیمان از بــورس 
قیدی تعیین شد، مبنی بر اینکه خریدار باید ۷۰ درصد 
ســیمان خریداری شــده را بفروش برســاند و فاکتور آن 
را در ســامانه جامــع تجــارت بارگــذاری کنــد تــا در هفته 
آینده امکان خرید سیمان از بورس کاال را داشته باشد.

وی افزود: براین اساس دالل ها از بازار کنار رفتند 
و بــا شــرایط بــه وجــود آمــده تقاضــا ســیمان بــه میــزان 
واقعــی خــود در هفتــه یعنــی بیــن ۹۰۰ هزار تــن تا یک 

میلیون تن رسید.
کــرد:  اظهــار  ســیمان  تولیــد  وضــع  مــورد  در  امیــری 
کارخانه هــای تولیدکننــده بــه طــور مداوم در حــال تولید 
هســتند و ایــن کارخانــه بــا توجــه بــه مســائل ناشــی از 
تامیــن بــرق روز هــا بــه تولیــد کلینکــر اقــدام می کنند که 
برق کمتری نیاز دارد و شب تا صبح نیز به تولید سیمان 

می پردازند و مشکلی نیز در زمینه تامین برق ندارند.
وی با اشاره به قیمت عرضه سیمان در بورس کاال 
در هفته گذشته گفت: هفته گذشته هر تن سیمان به 
قیمت ۴۹۵ هزار تومان و هر کیسه سیمان ۵۰ کیلویی 

به قیمت ۳۶ هزار تومان عرضه شد.
امیری با اشاره به اینکه برخی ممکن است بگویند 
قیمــت ســیمان در بــازار بیــش از حدود ۸۰ تــا ۱۰۰ هزار 
تومان اســت، گفت: همانطور که اشــاره شد، دالالن در 
هفته هــای قبــل خرید هایــی را انجــام دادند تــا با قیمت 
بــاال ســیمان را بفروشــند، ولــی آن هــا بــا عرضــه مــداوم 

سیمان، فرصت گران فروشی ندارند.
وی افــزود: مــدت زمــان نگهــداری ســیمان ۳ مــاه 
اســت و بعد از آن این محصول خراب می شــود، اکنون 

هم عرضه به طور مداوم انجام می شود.
و  معــدن  وزارت صنعــت،  دفتــر صنایــع  مدیــرکل 
تجارت در پاســخ به ســوالی که قیمت عرضه سیمان در 
بازار باید چقدر باشد، گفت: فردی که در هفته گذشته 
هر کیسه سیمان ۵۰ کیلویی را از بورس کاال به قیمت 
۳۶ هزار تومان خریداری کرده اســت، حداکثر باید این 

محصول را به قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه کند.
امیری اظهار کرد: قیمت هر کیســه ســیمان ۵۰ کیلویی 
بــرای مصرف کننــده نهایــی بیــن ۴۵ تــا ۵۰ هــزار تومــان 
است و فروش با بیش از این قیمت غیرقانونی است.
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بهگفتهمعاونصنایععمومیوزارتصمت،
ســاالنهحجمکاالیقاچاقدربخشاســباب
بــازیمعــادل۵۰۰میلیــوندالر،دربخــش
قطعاتیدکیخودروبیشاز۲میلیارددالر
ودربخــشلوازمخانگــییــکمیلیاردو۷۰۰

میلیوندالراست.
به گزارش ایســنا، محمــد مهدی برادران 
دبیــران  مشــترک  نشســت  در  روزگذشــته 
و  هماهنگــی  برنامه ریــزی  کمیســیون های 
نظــارت مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا بیــان 
ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  بــرای  اینکــه 
هشــت راهبــرد در نظــر گرفتــه شــده، اظهــار 
کــرد: نخســتین راهبــرد والیت مــداری اســت، 
چراکه رهبر معظم انقاب نســبت به مســئله 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز بســیار حساســیت 
نشــان می دهنــد. راهبــرد دوم هم افزایی بین 
دســتگاهی و اســتانی در رده هــای مختلــف و 

راهبرد سوم قانونمند و نظام بودن است.
وی ادامــه داد: راهبرد چهارم همه جانبه 
بــودن، پنجــم قانونــی بودن، ششــم اســتمرار 
در کار، هفتــم جدیــت و در نهایــت راهبــرد 
هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی، 
افکارســنجی مــردم و ارتبــاط بــا رســانه در امر 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
بــه گفتــه وی، هــدف از مبــارزه با قاچاق 

کاال و ارز تمرکز بر قاچاقچیان کان و سازمان 
یافته اســت. چراکه قاچاقچیان کان در بازار 
حجــم میلیــارد دالری را جابه جــا می کننــد، به 
عنــوان مثــال کارتن لــوازم خانگی با قیمت دو 
میلیون تومان فروخته می شــود و این نشــان 
می دهد که قصد سوءاستفاده از آن را دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای مبارزه 
بــا کاالهــای قاچــاق بــر اســاس اولویت بنــدی، 
شــامل بخش قطعات خــودرو، لوازم خانگی و 
محصــوالت دخانــی اســت و ســپس حوزه های 
و  اســباب بازی  پوشــاک،  آرایشــی،  لــوازم 
پتروشــیمی ها اضافه خواهد شــد، اظهار کرد: 
 ۵۰۰ معــادل  ســاالنه  بــازی  اســباب  قاچــاق 
میلیــون دالر اســت. در بخــش قطعــات یدکی 
خــودرو بیــش از ۲ میلیــارد دالر ســاالنه کاالی 
قاچاق جابه جا می شود که با مجموع کاالهای 
تقلبــی بــه دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون دالر در 
سال می رسد. همچنین حجم کاالی قاچاق در 
بخش لوازم خانگی ســاالنه یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیــون دالر و حجــم کاالی غیر قاچاق در این 
بخش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر است.

قاچاقبایددرامینحضور
جمعشود

رئیــس  آبــادی،  خــرم  مویــدی  علــی 
ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، 
ســتاد  گفــت:  نشســت  ایــن  ادامــه  در  نیــز 
ارز چهــار وظیفــه  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
برنامه ریــزی، هماهنگــی و  سیاســت گذاری، 
نظــارت را برعهــده دارد و بــا قانون جدید در 
ایــن بخــش ۲۹ نهــاد بایــد بــرای اجــرای ایــن 
وزارت  و  شــوند  یکدیگــر همســو  بــا  برنامــه 
صمت از وزارتخانه هایی اســت که بیشترین 

تکلیــف را برعهده دارد.
رئیــس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
بــا بیــان اینکــه در مهــار قاچــاق موفــق عمــل 
نشســتی  هــر  در  کــرد:  تصریــح  نکرده ایــم، 
قاچــاق  موضــوع  بــه  اشــاره ای  مســئوالن 
مباحــث  تمــام  موضــوع  ایــن  زیــرا  می کننــد، 
اقتصــادی را آلــوده کرده اســت و اثرات منفی 
آن در جامعــه دیــده می شــود. اگــر در ادوار 
گذشته مانند امروز تفکر، رویکرد و برنامه ای 
بــود، شــاید  گرفتــه  وزارت صمــت شــکل  در 
مبارزه تا این میزان ســخت نمی شــد؛ مســئله 
قاچاق با فکر و اندیشه قابل حل خواهد بود 

و با مرزبانی نمی توان آن را مهار کرد.
وی با بیان اینکه قاچاق هیچ کشوری را 
ماننــد ایران درگیر نکــرده، به گونه ای که همه 
فعالیت هــای تجــاری و بــازار را مخدوش کرده 

اســت، تصریــح کــرد: بــرای مبارزه بــا کاالهای 
قاچاق و همچنین رصد زنجیره تولید و تجارت 
باید ســامانه ها تکمیل شــود و متأســفانه گیر 
سامانه ها بین گمرک و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است.
مویــدی بــا بیــان اینکــه در ادامــه ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه وزارت صمــت می توانــد با 
کیفیت بخشــیدن به کاالها به ســمت مبارزه 
حرکت کند و گفت: شفافیت در بازار با ارائه 
شناســه از تولیــد تا عرضه، بــار هزینه قاچاق 
را از دوش نظام برمی دارد. همچنین از ســال 
۱۳۹۹ بــه بعد آمــار قاچاق را نداریم و این در 
حالی اســت که وزارت صمت باید این آمار را 
در اختیار ستاد قرار دهد و ستاد معطل ارائه 

این آمار از سوی وزارت صمت است.
رئیــس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
همچنیــن با اشــاره به عرضه کاالهــای قاچاق 
لــوازم خانگی در خیابان امین حضور، تصریح 
کرد: باوجود اقداماتی که برای مبارزه با کاالی 
قاچــاق انجــام می شــود، وقتی به ایــن خیابان 
مراجعه می شود به نظر می رسد اقدامی برای 
مبــارزه بــا قاچــاق انجام نشــده و این مســأله 
یک معضل است. بنابراین باید قاچاق در این 
منطقــه و خیابان هــای مشــابه آن در سراســر 

کشور جمع شود.

تعاونیهــای سراســری اتحادیــه مدیرعامــل
کشــاورزیدامدارانگفت:جوناآرامداخلی
باعثشــدهاســتکهبرزیلوروسیهقیمت

نهادههاراروزانهافزایشدهند.
مجتبــی عالــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
بیــان اینکه شــرکت آریو تجارت ســهیل اقدام 
بــه بارگیــری و ترخیــص محموله هــا از بنــادر 
کــرده اســت، گفــت: آریــو تجارت حــدود ۵۰۰ 
هــزار تــن بار خریداری کرده کــه از این میزان 
۱۶۰ هــزار تــن را تحویل و مابقــی آن در بنادر 
است. متاســفانه همکاری نکردن باعث شده 
رونــد ترخیــص محموله هــا از بنــادر بــا کنــدی 

صورت بگیرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
آمــاری از تعــداد دامدارانــی که از این شــرکت 
خریــداری کرد ه انــد ارائــه شــده اســت؟ گفت: 
پیرامــون عملکــرد  ایجــاد شــده  درگیری هــای 
شرکت آریو تجارت باعث شده است که آمار 
متقنــی و مشــخصی دربــاره تعــداد دامدارانی 
که از این شرکت خرید کرد ه اند، ارائه نشود.
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
تعاونی هــای کشــاورزی دامــداران با اشــاره به 

ورودنکــردن مســئوالن دولتــی در بحــث آریــو 
تجارت، تصریح کرد: ترســی حول این شرکت 
و عملکرد آن ایجاد شــده اســت که مسئوالن 
می کننــد.  امتنــاع  موضــوع  ایــن  بــه  ورود  از 
انداختــن یکدیگــر  متاســفانه فرهنــگ زمیــن 
در بیــن ایرانیــان شــکل گرفتــه اســت ایــن در 
حالیســت که اگر یک نهاد و ســازمان آســیب 

ببیند در نهایت کشور متضرر می شود.
عالــی بــا انتقــاد از عملکــرد قــوه قضاییه 
در برخــورد با بحث آریو تجارت، تصریح کرد: 
۱۲ خرداد به ما اعام کردند که روند بارگیری 
محموله هــای از ســوی آریــو تجــارت ضعیــف 
اســت از ایــن رو بــه مــن بــه عنــوان مدیرعامل 
کشــاورزی  تعاونی هــای  سراســری  اتحادیــه 
دامداران، ماموریت داده شــد چرایی بارگیری 
نشــدن محموله هــای ایــن شــرکت را بررســی 

کنم.
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
تعاونی هــای کشــاورزی دامــداران ادامــه داد: 
اتحادیــه، مدیریــت بــازارگاه را نــدارد امــا بــه 
بنــادر رفتیــم و ۳۰ هــزار تــن بــار موجــود ایــن 
شــرکت را با همکاری ســازمان های مربوطه ۳ 

روزه  ترخیــص کردیــم. روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن 
بار این شرکت ترخیص می شود.

ایجــاد  پیرامونــی  حاشــیه های  وی 
شــده واردات نهــاده از ســوی آریــو تجــارت را 
سیاســی کاری دانســت و افــزود: یــک خانواده 
وارد  را  کشــور  نیــاز  مــورد  دامــی  نهاده هــای 
می کــرد و دولــت برای برهــم زدن این انحصار 
تشــکل ها را وارد میــدان کــرد امــا در نهایــت 
تعاونــی روســتایی زمیــن خــورد؛ در ایــن میان 
تولیــد  فکــر  بــه  خصوصــی  بخــش  و  دولــت 
متضــرر  آنهــا  و  نیســتند  تولیدکننــدگان  و 

می شوند.
بــه گفته عالی؛ آریــو تجارت جو در بندر 
انزلــی دارد؛ امــا رعب و ایجاد شــده حول این 
شــرکت  باعث شــده اســت که برخی نهاده ها 

در این زمینه سنگ اندازی  کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های 
کشــاورزی دامــداران تصریح کــرد: ۱ میلیون و 
۲۰۰ هزار دامدار در کشور فعال هستند. اما 
متاســفانه دولتی هــا بــه نفــع تولید در کشــور 
کار نمی کنند اگر به نفع تولید عمل می کردند 
عاقانه و بی سر و صدا این موضوع را حل و 

فصل می کردند.
وی در پایان بیان کرد: جو ناآرام داخلی 
باعث شــده اســت که برزیل و روســیه قیمت 

نهاده ها را روزانه افزایش دهد.

ترخیصمحمولههایآریوآغازشد
همچنیــن در ایــن رابطــه احمد مقدســی 
رئیــس هیات مدیــره انجمن صنفی گاوداران، 
در پاســخ بــه این پرســش که شــما نخســتین 
شــخصی بودیــد کــه ســخن از تخلــف شــرکت 
آریو تجارت را رسانه ای کردید آیا اطاعاتی از 
جزییــات ترخیــص محموله و تحویــل نهاده از 
ســوی این شــرکت به دامداران دارید؟ گفت: 
مطابــق بــا آماری که رئیس ســازمان بازرســی 
کل کشور ارائه داد حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده 

این شرکت به دامداران فروخت.
وی بــا بیــان اینکــه آریو تجــارت بارگیری 
را آغــاز کــرده اســت، افــزود: خبــری مبنــی بر 
رســیده  دامــداران  به دســت  محمولــه  اینکــه 
باشــد بــه دســت ما نرســیده و از هفتــه دیگر 
محموله های ترخیص شده از گمرک به دست 

دامداران می رسد.

و یارانههــا عادالنــه نظــام اصــالح پــی در
جلوگیــریازقاچــاقوفــروشغیرمجــازآرد
ازشــبکهتوزیــع،دولــتســیزدهماقــدامبــه
تجهیــزسیســتمکارتخــوانفــروشهوشــمند
ناندرسراسرکشورکردکهاجرایاینطرح
درمناطقمختلفمورداســتقبالشــهروندان

قرارگرفت.
بــه گــزارش ایرنــا، یکشــنبه شــب اعضای 
ستاد اقتصادی دولت در حضور رئیس جمهوری 
به تشریح طرح مهیا )مدیریت هوشمند یارانه 
آرد و نــان( در اســتان های مختلــف پرداختنــد. 
ایــن  از  براســاس خبــر رســمی منتشــر شــده 
اقتصــاد دســتاوردهای  وزارت  مهــم،  نشســت 
طــرح مهیــا را بــرای حاضــران تشــریح و اعــام 
کرد؛ تاکنون ۵۷ درصد نانوایی های کشــور زیر 
پوشــش ایــن طرح قــرار گرفته اند و قرار اســت 

تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.
اقتصــاد  وزارت  مقدماتــی  برآوردهــای 

نشــان می دهد که تاکنــون ۴٠درصد یارانه آرد 
به ارزش ساالنه معادل ۵٠هزار میلیارد تومان 
به صــورت نــان بــه مــردم داده نمی شــد و هــدر 
می رفــت. وزارت اقتصــاد می گویــد: از این پس 
و در نتیجــه اجــرای این طرح به صورت حقیقی 
و در قالــب خدمــات دیگر به مردم بازمی گردد. 
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، آثار 
مثبــت و ســازنده حکمرانــی مبتنــی بــر داده ها 
و اطاعــات به عنــوان یکــی دیگــر از ویژگی ها و 
نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد 
و نــان مطــرح شــده اســت. این گزارش نشــان 
می دهد که دولت هم اکنون اشــراف کامل تری 
بــر میزان هدر رفــت یارانه ها در زنجیره تامین 

آرد و نان به دست آورده است .
رئیس جمهــوری در ایــن نشســت بر لزوم 
گــران نشــدن قیمــت و ثابــت ماندن بهــای نان 
در سراســر ایــران تأکیــد و اعــام کــرد: هــدف 
از اجــرای ایــن طــرح، اصــاح زیرســاخت ها و 

روش های پرداخت یارانه آرد و نان است و به 
هیــچ عنــوان افزایــش قیمت نان مطــرح نبوده 

و نخواهد بود.
طــرح فــروش نان بــا کارتخوان هوشــمند 
از اواخــر اردیبهشــت  امســال از اســتان زنجــان 
کلیــد خــورد.  در سیســتم جدیــد فــروش نــان 
قــرار اســت شــهروندان ماننــد روال ســابق و با 
همــان قیمت هــای قبلــی و بــدون محدودیــت، 
خریــد خــود را انجــام دهنــد تنهــا تفاوتــی کــه 
مــردم بــا آن مواجــه می شــوند خریــد نــان از 
طریق دستگاه های کارتخوان جدیدی است که 

در نانوایی ها نصب شده است.
ایــن دســتگاه های جدیــد کــه کار بــا آنهــا 
نیــز چنــدان تفاوتی بــا کارتخوان هــای معمولی 
نــدارد، بــا یک نرم افــراز اندرویــدی کار می کند 
و هــدف از ســاخت و طراحــی آن ثبــت دقیــق 
میــزان دقیــق فــروش نــان و حتــی نــوع نان در 

نانوایی ها است.

کارتخــوان  دســتگاه های  بــا  خریــد  هنــگام 
هوشــمند تصویــر نــان اعــم از لــواش، بربری، 
ســنگگ و حتــی نایلــون در آن نمایــش داده 
شــده و خریــدار بــا لمــس نــوع نــان و تعــداد 
نان، مبلغ خرید را با کشــیدن کارت پرداخت 

می کند.
بایــد خریــد بــا کارت های بانکی انجام شــود و 
نانوایی هــا نمی تواننــد از مشــتری ها پــول نقد 
دریافــت کننــد چراکــه قــرار اســت هــر نانــوا 
بــه میــزان فــروش خــود، از دولــت یارانــه آرد 

دریافت کند.
با نصب دستگاه کارتخوان جدید در واحدهای 
نانوایی، تمامی نانوایی ها رصد می شوند و در 
مرحلــه بعــد هــر نانــوا براســاس میــزان پخت 
نــان، آرد یارانــه ای دریافــت می کنــد بنابرایــن 
اجــرای ایــن طــرح ســبب می شــود نانوایی هــا 
کیفیــت نــان خــود را افزایش دهنــد زیرا همه 

باید از یک رویه مشخص پیروی کنند.
برخــی  طــرح  ایــن  اجــرای  بــرای  اکنــون 
هوشــمند  کارتخــوان  سیســتم  بــه  اســتان ها 
مجهز شده اند که یکی از استان هایی که اخیراً 
بــه این طرح پیوســت تهران اســت کــه ۹ هزار 
کارتخوان در نانوایی های این استان اختصاص 

یافته است.
اســتقبال  مــورد  کــه  طــرح  ایــن  مزایــای 
شــهروندان قــرار گرفتــه زیــرا برایــن باورنــد که 
نــان  کیفیــت  افزایــش  بــه  عــاوه  نانوایی هــا 
نــان  قیمــت  در  تصرفــی  و  دخــل  نمی تواننــد 

داشته باشند.
ایــن طرح فعا دارای معایبی هم هســت 
خارجــی  اتبــاع  خریــد  امــکان  عــدم  جملــه  از 
کاهــش  نــان،  هوشــمند  کارتخوان هــای  بــا 
خریدهای اینترنتی نان از طریق اســنپ، قهوه 

خانه ها، کله پزی ها، رستوران ها و تاالرها.
البتــه نانوایی هــای دولتــی و آزادپز هم از 
افزایــش هزینه های تمام شــده تولیــد از جمله 
باال بودن اجاره بها، افزایش دســتمزد کارگری، 
بیمــه کارگری، مالیات، انرژی )آب، برق و گاز( 
و همچنیــن کمــی ســهمیه آرد دولتــی پزهــا بــا 
توجه به افزایش تقاضای نان یارانه ای گله مند 

هســتند که ربطی به این طرح ندارد.

بنابــراعالممعاونصنایــعحملونقلوزارت
صنعت،معدنوتجارت،تالشبرایناســت
تاپایانتیر،دوبارهفروشازطریقســامانه
یکپارچــهخــودروانجــامشــودوبــاتوجــهبه
تیــر،قرعهکشــی پایــان تــا تولیــد، افزایــش

دیگریانجامخواهدشد.
وزارت  حمل ونقــل  صنایــع  معــاون 
صنعــت، معدن و تجارت گفــت: تاش داریم 

تــا پایــان تیــر مــاه، دوبــاره فــروش از طریــق 
سامانه یکپارچه خودرو انجام شود و با توجه 
بــه افزایــش تولیــد، تــا پایــان تیر، قرعه کشــی 

دیگری خواهیم داشت.
منوچهــر منطقــی افزود: مشــکل افرادی 
کــه در ســامانه فروش یکپارچــه به عنوان نفر 
جایگزیــن )رزرو( بودنــد حــل شــد و بــه همــه 
آن هــا خودرو تخصیص یافت، بر این اســاس 

عاوه بر ۱۷۶ هزار دستگاه که برای این دوره 
فروش تخصیص یافته بود، ۶۰ هزار دستگاه 

هم به افراد جایگزین اختصاص یافت.
وی گفت: جایگزین )رزرو( یعنی اگر نفر 
اصلی پول را پرداخت نکرد، امکان خرید برای 
نفر جایگزین فراهم می شود، اما در این دوره 
بــه همه افــرادی که به عنــوان جایگزین بودند 

خودرو تعلق گرفت.

زمان فروش مجدد 
خودرو در سامانه 
یکپارچه اعالم شد

حجمقاچاقلوازمخانگی۱.۷میلیارددالردرسال

افزایشروزانهقیمتنهادههایدامی

ساماندهیعرضهنانبدونگرانی
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تاسـیس،  تاریـخ  از  بـار  چهارمیـن  بـرای 
صورت هـای مالـی شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 
معدنـی ایـران منتهـی بـه سـال 1400 از طـرف 
سازمان حسابرسی اظهار نظر مقبول گرفت.

شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، در جلسـه 
طاهـرزاده؛  امیرعلـی  سـاالنه  عمومـی  مجمـع 
از  گزارشـی  ارایـه  ضمـن  شـرکت  مدیرعامـل 
گفـت:   1400 سـال  در  ایمپاسـکو  عملکـرد 
توسـعه اکتشـافات بـا تمرکـز بـر مـواد معدنـی 
اسـتراتژیک و ذخایـر عمیـق و بـا انجـام بیـش 
از 79 هـزار متـر حفـاری در حوزه هـای سـنگ 
آهن، زغالسنگ و پلی متال و 1.2 میلیارد تن 
ذخایـر اکتشـافی شـامل جانجـا، سـرب و روی 
ازبکوه و غیره از جمله دستاوردهای ایمپاسکو 

در سـال گذشـته اسـت.
در سـال 1400  کـرد:  اظهـار  ادامـه  در  او 
شـاهد اتمـام عملیـات اجرایـی اکتشـاف در کل 
و  تهیـه  بـه وسـیله شـرکت  مرتبـط  پهنه هـای 

تولیـد مـواد معدنـی ایـران بودیـم.
 16 اخـذ  ادامـه  در  ایمپاسـکو  مدیرعامـل 
فقـره پروانـه اکتشـاف و نیـز دریافـت یک فقره 

گواهـی کشـف بـه نـام جانجـا و افزایش ذخیره 
بـه میـزان 303 میلیـون تـن مـواد معدنـی را 
از دیگـر اقدامـات شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی ایـران در سـال گذشـته عنـوان کـرد.
سـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  طاهـرزاده 
اجرایـی  بـازوی  عنـوان  بـه  ایمپاسـکو  گذشـته 
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع 

معدنـی ایـران، فعالیت هـای اجرایـی مسـتقل 
خود را در 26 اسـتان، 19 مجتمع، 6 شـرکت و 

ادامـه داد. 25 طـرح 
از  بیـش  جـذب  بـرآورد   طاهـرزاده 
14 میلیـارد تومـان سـرمایه در سـال گذشـته را 
در بخش هـای مختلـف از قبیـل مـس و طـای 
جانجـا، طـای خونیک و زغالسـنگ گلنـدرود را 
از جملـه اقدامـات شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد 

معدنـی ایـران در سـال 1400 برشـمرد.
تـن  میلیـون  تولیـد59  بـه  اشـاره  بـا  او 
انـواع مـواد معدنـی در ایمپاسـکو و واحدهـای 
مرتبـط ایمیـدرو در سـال 1400 گفـت: در سـال 
گذشته شاهد افزایش میزان تولید به صورت 
شـاخص در عمـده واحدهـای تابعـه و مرتبـط 
بیابانـک،  و  خـور  پتـاس  قبیـل  از  ایمپاسـکو 

سـرب و روی و تراورتـن انگـوران  و فروکـروم 
بودیـم. سـبزوار 

ایمپاسـکو رشـد 54 درصـدی  مدیرعامـل 
سـود عملیاتـی ایـن شـرکت  را در سـال 1400 
نسـبت به سـال 99 از دیگر دسـتاوردهای این 

شـرکت بیـان کـرد.
نیروهـای  تعـداد  ادامـه  در  طاهـرزاده 
پیمانـکاری و  راهبـری،  شـاغل در بخش هـای 
شـرکتی در شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 
ایـران را در سـال گذشـته 3 هـزار نفـر عنـوان 

کـرد.
او همچنیـن انجـام 19 طـرح پژوهشـی را 
از جمله عملکردهای ایمپاسـکو در سـال 1400 
بـا  نامـه  تفاهـم  انعقـاد 5  افـزود:  و  بـرد  نـام 
دانشـگاه هـا و مراکـز علمـی و برگـزاری 336 
ازجملـه  تخصصـی  و  عمومـی  آموزشـی  دوره 
ایمپاسـکو  سـوی  از  گرفتـه  صـورت  اقدامـات 
در بخـش پژوهـش و آمـوزش در سـال 1400 

اسـت.
مدیرعامـل ایمپاسـکو در خاتمـه بـا اشـاره 
تابعـه  واحدهـای  اعظـم  بخـش  خـروج  بـه 
از  ایـران  شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی 
لیسـت آالینده هـای زیسـت محیطـی در سـال 
1400 گفـت: در سـال گذشـته معـدن پتـاس 
تندیـس  دریافـت  بـه  موفـق  بیابانـک  و  خـور 
"معـدن سـبز" از سـازمان محیـط زیسـت شـد.
عـادی  عمومـی  مجمـع  اسـت؛  گفتنـی 
معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت  سـاالنه 
رئیـس  جعفـری،  وجیه الـه  حضـور  بـا  ایـران 
هیـات عامـل ایمیـدرو و اعضـای هیات مدیـره 
ایمپاسـکو در محـل ایـن شـرکت برگـزار شـد.

 صورت های مالی منتهی به سال 1400 ایمپاسکو
برای چهارمین سال پیاپی اظهار نظر مقبول گرفت

 یک خودروساز جدید
وارد بازار کشور می شود

آخریــن اخبــار حاکــی از آن اســت کــه زرخــودرو بــرای 
تاســیس کارخانــه خودروســازی مجوزهــای الزم را اخذ 

کرده است.
بــه گــزارش ایســنا، مهــدی امینــی، مدیــر اجرایــی 
بــا بیــان اینکــه زرخــودرو مجوزهــای الزم را  گــروه زر، 
بــرای تاســیس کارخانــه خودروســازی اخــذ کرده اســت، 
توضیح داد: در این راســتا تاکنون زرخودرو صاحب یک 
ساختمان در شیخ بهایی شده است. یک زمین بالغ بر 
۴۴۰ هکتــار نیــز در اســتان البرز برای تاســیس کارخانه 

خریداری شده است که نیاز به تغییر کاربری دارد.
وی ادامه داد: زرخودرو جواز تاسیس برای ساخت 
یک میلیون دستگاه انواع خودروی مختلف، از خودروی 
اقتصــادی گرفتــه تــا خــودروی ســواری و بــاری را کســب 

کرده است.
امینــی افــزود: در ایــن راســتا مذاکراتــی بــا چندین 
برنــد صــورت گرفته اســت که زمانی که به نتیجه رســید 

نتایج آن اعالم می شود.
عرضه یک شرکت غذایی در بورس

امینی در ادامه از درج نماد زرنام خبر داد و افزود: 
هدف شرکت بورس با عرضه اولیه انگیزه دادن به بازار 
است، به همین دلیل عرضه های اولیه معموال با قیمت 
پایین تــر نســبت بــه ارزش واقعــی عرضه می شــود، این 

موضوع درمورد زرنام نیز صدق می کند.
وی به این سوال که چند درصد این شرکت عرضه 
خواهــد شــد، پاســخ داد: هنــوز مشــخص نیســت امــا  
سقفی که برای عرضه تعیین شده است، یعنی حداقل 

۲۵ درصد، رعایت خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

زینب غضنفری 
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک اعــالم کرد که در تشــکیالت جدید 
هماهنگــی،  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
مدیریــت و اجــرای طرح کمک های فنــی و اعتباری 
بــه صنایــع بــه صنــدوق ضمانــت صنایــع کوچــک 

تفویض شده است. 
محمدحســین مقیســه در گفت وگــو بــا عصــر 
اقتصاد تشریح کرد: منابع اختصاص یافته به طرح 
کمک هــای فنــی اعتبــاری بــه صنایــع کــه عمومــا در 
بودجه ســنواتی برای حمایت و توســعه بخش های  
اولویت دار دیده می شــود، شــامل دو بخش است؛ 
یک بخش از آن به عنوان یارانه سود، برای طرح ها 
و واحدهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بخــش 
دوم نیز به مصرف تسهیالت با نرخ سود ترجیحی 
می رســد. ایــن منابــع بــا معرفــی واحدهــا از طریــق 
ادارات کل صنعــت، معــدن و تجــارت در اســتان ها 
و بررســی و تاییــد دفاتــر تخصصــی معاونت صنایع 
عمومــی و بــا مدیریــت صندوق مورد اســتفاده قرار 
خواهد گرفت. واحدهای صنعتی در سراسر کشور 
می تواننــد در صورت دارا بــودن اولویت های تعیین 
شــده منــدرج در ســامانه بهین یــاب وزارت صمــت 
ثبت نــام کننــد تــا پس از بررســی های فوق االشــاره 
از نتایــج آن بهره منــد شــوند. شــایان ذکــر اســت با 
توجــه بــه زمینــه تخصصــی و تجربــه عملیاتــی در 
بخش تامین مالی و صدور ضمانت نامه در صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری صنایع کوچــک در دو دهه 
گذشــته، عملیــات اجرایــی ایــن طــرح بــه صنــدوق 

تفویض شده است. 
مقیســه، تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن را مهم تریــن 
راهبــرد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در حــوزه 
تامین مالی دانســت که در ســال جاری به وســیله 
یک برنامه مدون و از پیش طراحی شده با همکاری 
نظــام بانکــی کشــور پیگیــری مــی شــود. ایــن مــدل 
تامیــن مالــی از طریــق بهینه کردن منابــع، افزایش 
بهــره وری منابع مالی، کاهــش معنادار هزینه های 
تولیــد و مصــرف صحیــح و هدفمنــد منابــع، تاثیــر 
چشمگیری در توسعه بخش صنعت به صورت عام 
و صنایــع کوچــک بصورت خاص خواهد داشــت. بر 
اساس تفاهمات و مصوبات صورت گرفته، حداقل 
3۰ درصد تامین مالی در سال جاری باید از طریق 
تامین مالی زنجیره انجام پذیرد؛ لذا صندوق تالش 
دارد بخــش قابــل توجهی از منابــع اختصاص یافته 
به کمک های  فنی و اعتباری به صنایع را در زنجیره 

تامین مورد استفاده قرار دهد.
تاسیس صندوق  ضمانت برای 

حمایت از صنایع کوچک از طریق 
صدور ضمانت نامه به منظور 

تامین کسری وثایق
او در ادامه فلســفه وجــودی صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک را با موضــوع صدور 
ضمانت نامه هــای  و  اعتبــاری  ضمانت نامه هــای 
پیمانکاری یا قراردادی با هدف تامین کسری وثایق 

این گروه از تولیدکنندگان تشریح کرد. 
بــه گفته رئیــس هیات مدیره صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری، صندوق های ضمانت به دلیل اینکه 
دولت هــا نقــش مهمی در توســعه  و رشــد صنعتی 
و اقتصــادی دارنــد همــواره مــورد پشــتیبانی ارکان 
مختلفــی از حاکمیــت دربســیاری از کشــورها قــرار 
دارند. از سوی دیگر صنایع کوچک دارای نقش های 
افزایــش  و  اشــتغال  گســترش  قبیــل  از  مهمــی 
تولیــد، توســعه کارآفرینــی و تحــرک بخشــیدن بــه 
فعالیت هــای مولــد، کاهش فقر و نابرابری و بهبود 
توزیــع درآمــد بویــژه در مناطق کمتر توســعه یافته 
و همچنیــن افزایــش و توســعه صــادرات در یــک 

سیستم اقتصادی را به عهده دارند. 
از  اســتفاده  کــرد:  بیــان  همچنیــن  مقیســه 
خدمــات تضمینــی صندوق هــای ضمانــت اعتبــاری 
دارای مزایــای زیــادی از قبیــل امــکان اســتفاده از 
وثایــق،  کاهــش  بنــگاه،  البیــع  غیــر ســهل  وثایــق 
دســتیابی بــه اطالعات مشــاوره ای، کمــک به تداوم 
فعالیــت بنــگاه، بهبــود تــوان رقابت پذیــری، بهبود 
جایــگاه اعتبــاری، لحــاظ شــدن ویژگی هــای کیفــی 
بنــگاه هنگام اعتبارســنجی و در یــک کالم افزایش 
تــوان دسترســی بــه تامیــن مالــی و تــداوم جریــان 

وجوه نقد است.
نکته حائز اهمیتی که عموما مورد توجه قرار 
نمی گیــرد، مزایــای وجود صندوق ها بــرای نهادهای 
تامین مالی است. کاهش ریسک و یا سهمیه بندی 
آن بیــن صنــدوق و بانــک، بهبــود مدیریــت ریســک 
بانــک و بــه تبــع آن بهبــود کفایــت ســرمایه، امکان 
ورود بانــک بــه بازارهــای جدیــد و تنوع مشــتریان، 
افزایش توان وام دهی، امکان تنوع پرتفوی وثایق، 
بــاال بــودن تــوان نقــد شــوندگی ضمانت نامه هــای 
اعتبــاری و نهایتا کاهش اطالعات نامتقارن مزایای 
منحصر بفردی اســت که نظام بانکی و اعتباری در 
اســتفاده از ضمانت نامه هــای صندوق هــا به عنــوان 

وثایق قابل قبول خود از آن بهره خواهد برد.
به واســطه  بنگاه هــا  ایــن  دیگــر  ســوی  از 
ویژگی هــای خــاص خود دارای مســائل و مشــکالت 
متعــددی به ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه 
هســتند کــه محدودیــت دسترســی به تامیــن مالی 
و هزینــه بــاالی آن، نداشــتن وثایــق مناســب بــرای 
دسترسی به تامین مالی، نداشتن جایگاه اعتباری 
اعتبــاری کشــور در  و  بانکــی  نظــام  نــزد  مناســب 
کنــار دیگــر محدودیت هــا همــواره جــزء مهمتریــن 
چالش های این گروه از تولید کنندگان است. وی با 
ارائه آماری در این زمینه افزود: بنا به گزارش بانک 
جهانــی بالــغ بــر 68% بنگاه هــای کوچک و متوســط 
در کشــورهای نوظهــور نیازهای تامیــن مالی برآورد 
نشــده دارنــد و یــا اینکه موسســات مالی بــه اندازه 
کافی نتوانسته اند نیاز آنها را تامین مالی کنند که 
این امر به شــکاف تامین مالی برآورنشــده ی باالیی 

انجامیده است. 
او با بیان اینکه صندوق های ضمانت اعتباری 
از اوایــل قــرن بیســتم ظهــور پیــدا کردنــد ولــی در 
دهه هــای اخیــر بیشــتر رواج یافتنــد، صندوق هــای  
ضمانت اعتباری را ابزاری کارا برای حمایت از تامین 

مالی بنگاه ها دانســت که با هدف کاهش ریســک 
اعطــای تســهیالت بــه بنگاه هــا و انتقال بخشــی از 
ریسک به نهادهای حاکمیتی و یا نهادهای حمایتی 
تاسیس شده اند و عالوه بر آن استفاده از  آنها از 

سوی کشورها روبه افزایش است. 
بر اســاس گــزارش بانک جهانــی صندوق های 
ضمانتــی و حمایتــی مهم تریــن ابــزار دولت هــا در 
تامیــن نیازهــای مالــی بنگاه هــای کوچــک اســت، 
چنیــن  کشــورها  از  نیمــی  از  بیــش  کــه  بنحــوی 
صندوق هایــی را ایجــاد کــرده انــد و تعــداد آنهــا نیز 
رو بــه گســترش اســت. همچنیــن ایــن صندوق هــا 
در کشــورهای نوظهــور کــه شــکاف تامیــن مالی در 
آن هــا بیشــتر از کشــورهای توســعه یافتــه اســت، 
نقشــی کلیدی و تســهیل گر دارند. بــه عبارت دیگر 
مهم ترین علت تشــکیل چنیــن صندوق هایی، عدم 
توســعه بــازار تامیــن مالی و نیز مشــکالت بنگاه ها 
در دسترســی به تامین مالی به شــیوه های ســنتی 
به ویژه در قالب نظام بانکی است که لزوم دخالت 

دولت ها را در این امر ضروری می کند.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
در ســال 1383 زیــر نظــر وزارت صنایــع و معــادن 
وقــت بــه منظــور نقش آفرینــی در چارچــوب موارد 
فــوق االشــاره بصــورت 1۰۰ درصــد دولتی تاســیس 
شــده اســت تــا بــا صــدور انــواع ضمانت نامه هــای 
مورد نیاز صنایع کوچک در توانمند ســازی ایشــان 

نقش آفرینی کند.
مقیســه در پاســخ بــه این ســوال کــه عملکرد 
صنــدوق ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک در ســال 
1۴۰۰ را چگونه تشــریح می کنید؟ گفت: مهم ترین 
افزایــش  افتــاده،  صنــدوق  در  کــه  مثبتــی  اتفــاق 
اســت.  اخیــر  یکــی دوســاله  ســرمایه صنــدوق در 
ســرمایه صنــدوق در دو ســال گذشــته بیــش از 3 
برابــر افزایــش یافتــه اســت و این موضــوع ظرفیت 
جدیــدی بــرای ضمانت نامه هــای مــورد درخواســت 
واحدهای صنعتی کوچک بوجود آورده است. یکی 
از مهم تریــن موضوعاتــی کــه هــر موسســه مالــی، 
اعتباری و  تضمینی باید به آن توجه داشته باشد، 
کفایت سرمایه است که طبیعتا با افزایش سرمایه 
صندوق شرایط کفایت سرمایه بهبود یافته و توان 
ریســک پذیری صنــدوق را افزایــش داده اســت کــه 
نتیجــه آن رشــد بــاالی صدور ضمانت نامه در ســال 

1۴۰1 و 1۴۰۲ خواهد بود.
ســرمایه،  افزایــش  بــا  همزمــان  افــزود:  او 
صندوق مکلف شــده اســت  بخشی از این افزایش 
سرمایه را با منابع بانک های عامل تلفیق کند و بر 
اساس اولویت های صنعتی کشور اقدام به اعطای 

تسهیالت به صنایع کوچک کند.
 در کنــار ایــن مســاله اجرایــی شــدن تفاهــم 
نامــه همــکاری بــا بانــک ســپه بــه منظــور اعطــای 
تســهیالتی بــه میــزان 1۰.۰۰۰ میلیــارد ریــال  بــرای 
واحدهای صنعتی کوچک است که از سوی شرکت 
شهرک های صنعتی استانها بعنوان متولیان  اصلی 

صنایع کوچک، به صندوق معرفی می شوند. 
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری 
تــورم  افزایــش  کــرد:  کوچــک خاطرنشــان  صنایــع 
اثــر شــدن  ارز در ســنوات گذشــته و کــم  نــرخ  و 
ضمانت نامه هــای صنــدوق از این حیث، باعث شــد 
مجمع عمومی با پیشــنهاد کارشناسی صندوق، در 
پایان سال گذشته سقف ضمانت نامه های اعتباری 
را بــه مبلــغ۵۰ میلیــارد ریــال و ضمانت نامه هــای 

پیمانکاری را به 7۰ میلیارد ریال افزایش دهد. 
صــدور  اولویت هــای  خصــوص  در  مقیســه 
شــرکت های  افــزود،  صنــدوق  در  ضمانت نامــه 
دانش بنیــان، شــرکت های  تولیــدی کــه بخشــی از  
کاالهــای خــود را صــادر می کنند، تامیــن مالی برای 
ســرمایه در گــردش و افزایــش ظرفیــت تولیــدی، 
دارای  کــه  طرح هایــی  یــا  و  توســعه ای  طرح هــای 
پیشــرفت فیزیکی باالیی هســتند از اولویت باالیی 

در صندوق برخوردارند.
او در پاسخ به این سوال که ضمانت نامه های 
صنــدوق در قبــال چــه وثایقــی صــادر می شــوند، 
بیــان کــرد: صــدور ضمانت نامه هــای پیمانــکاری 

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال 
گذشــته بــه لحــاظ خــام فروشــی ۵۰۰ میلیــون 
تــن مــاده معدنی اســتخراج شــده کــه فقط ۴.۵ 
میلیــون تــن آن بــه صــورت خــام فروشــی صــادر 

شده اما کشور گرفتار نیمه خام فروشی است.
رضــا فاطمــی امین روزگذشــته در آئین بهره 
برداری رســمی خط 3 کارخانه کنســانتره شــرکت 

ســنگ آهــن گهرزمیــن در ســیرجان اظهــار کــرد: 
در کشــور 1۰ هــزار معــدن داریــم کــه ۲8 درصــد 

ظرفیت معادن غیرفعال است.
به گفته او در سال گذشته به لحاظ خام فروشی 
۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی اســتخراج شــده که 
فقط ۴.۵ میلیون تن آن به صورت خام فروشــی 
صادر شده اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم.

وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت اولویت این 
وزارتخانــه را تکمیــل زنجیره هــای تامیــن و توزیــع 
مناســب جغرافیایــی و ارزش افــزوده دانســت و 
افــزود: معــدن و صنایــع معدنــی بــه بلوغ بســیار 
خوبــی رســیده و از ایــن فرصــت بلــوغ صنعــت و 

توانمندی مالی باید مسائلمان را حل کنیم.
او می گویــد: دانــش بنیانــی بــا ایجــاد تقاضاهــای 

بزرگ در شرکت های بزرگ  اتفاق می افتد.
فاطمی امین درباره قانون 1۵ درصد معادن 
می گویــد: در قانــون معــادن الــزام کــرده کــه 1۵ 
درصــد بایــد در آن منطقــه ســپرده شــود و بــرای 
اولیــن بــار در قانــون 1۴۰1 مصــوب شــد کــه دیگر 

این 1۵ درصد جای دیگر هزینه نشود.
وضعیــت  از  خیلــی  مــردم  او  اعتقــاد  بــه 

گســتردگی و عمق صنعت و معدن کشــور مطلع 
نیســتند و یکی از راه ها برای آگاه ســازی مردم از 
توانمندی هــای کشــور در ایــن بخــش راه انــدازی 
گردشــگری صنعتــی معدنــی اســت، لــذا امــکان 
صنعتگردی و معدنگردی مردم را ایجاد کنید. این 
کار به صورت بســیار محدود را از چند ماه پیش 

از مس سرچشمه آغاز کردیم.

وزیر صمت: گرفتار نیمه خام فروشی هستیم

واگذاری مدیریت طرح کمک های فنی اعتباری صنایع به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
از قبیــل ضمانت نامه هــای شــرکت در مناقصــه و یــا 
بــرای  انجــام کار  پیــش پرداخــت و حســن  مزایــده، 
کلیــه گروه هــای اعتبــاری ۵ گانــه صنــدوق در قبــال 
چــک و ســفته مدیــران صــادر خواهــد شــد. در بخش 
ضمانت نامه هــای اعتبــاری نیــز مشــتریان گروه هــای 
اعتباری A و B در قبال چک و ســفته مدیران و ســایر 
گروه هــای اعتبــاری نیــز می توانند بــا ترکیبی از وثیقه 
محــل اجــرای طــرح و چــک و ســفته مدیــران ضمانت 

نامه های مورد نیاز خود را دریافت کنند. 
ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
ایــن  صــدور  هزینــه  افــزود:  کوچــک  صنایــع 

ضمانت نامه هــا نیــز کامــال حمایتــی و رقمــی کمتــر از 
۰/7 درصــد برای ضمانت نامه هــای پیمانکاری و کمتر 
از 1 درصــد بــرای ضمانت نامه هــای اعتباری اســت. از 
ســوی دیگــر فرآیند کامــل الکترونیکی صدور ضمانت 
نامه در صندوق و وجود 31 نماینده استانی به همراه 
اختیارات کامل در اســتان باعث شــده اســت، صدور 
ایــن ضمانت نامه هــا بــدون نیــاز بــه حضــور مدیــران 
واحدهــای صنعتــی کوچــک در صندوق انجــام پذیرد. 
شــرکت شــهرک های صنعتی هر اســتان بــا اختیارات 
کامــل به عنوان نمایندگان رســمی صنــدوق به صنایع 

کوچک در همان استان فعالیت می کنند.

بــر اســاس قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر صنــدوق، 
صنایــع کوچــک بــه صنایعی اطالق می شــود کــه نیروی 
انســانی شــاغل در آن ها کمتر از ۵۰ نفر باشند و عالوه 
بــر آن بنگاه هــای کوچــک واقــع شــده در مناطــق کمتــر 

توسعه یافته دارای اولویت هستند.
مقیســه در پایــان یــادآوری کــرد: در کنــار مشــکل 
تامیــن مالــی به عنــوان یکــی از چالش هــای بنگاه هــای 
تولیــدی کوچــک، کــم توجهــی بــه بــازار و ساده ســازی 
معادلــه پیچیــده رقابــت در دنیــای مبتنــی بــر اطالعــات  
و تکنولــوژی از عوامــل بســیار  مهــم در شکســت واحــد 

تولیدی و خروج اجباری از بازار است.
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نیــرو وزارت اقتصــادی و برنامهریــزی معــاون
خاطرنشــانکردکهدربودجهامســالتالششــد،
بــاتقویــتمنابــعمالــیوزارتنیرووتنوعبخشــی
بــهآن،زمینهمشــارکتبیشــتربخشخصوصیو
توســعهمشــارکتعمومیوخصوصیبرایاجرای
طرحهــافراهــمشــودتاتحــولمثبتیرابــرایاین

صنعترقمبزند.
محســن بختیــار در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
یکــی از ظرفیت های بودجه ۱۴۰۱ رشــد ۲۸ درصدی 
اعتبــارات طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
وزارت نیــرو و دســتگاه های اجرایــی زیرمجموعــه در 
فصــل انــرژی در مقایســه بــا قانــون ســال ۱۴۰۰ در 
پیوســت یک قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ )حدود ۷۲۸ 

میلیارد تومان( است
او ادامه داد: همچنین برای حمایت از صنعت 
بــرق، معافیــت درآمدهــای حاصــل از فــروش بــرق 
از فراینــد گــردش وجوه در ســازمان هدفمندســازی 
یارانه ها و تخصیص ســازمان برنامه وبودجه کشــور 
در تبصره ۱۴ تمدید شده است و منابع صنعت برق 
بالفاصلــه و فــوری به شــرکت های ذی ربط برگشــت 

داده می شود.
معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت نیــرو 
گفت: عالوه بر این ها، پیش بینی ردیف جدید برای 
تعهــدات ســوخت صرفه جویــی شــده در نیروگاه هــا 
)مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانع تولید و مــاده ۶۱ قانون 
اصــالح الگــوی مصرف( در مصارف جدول تبصره ۱۴ 
برای نخســتین بار در قانون بودجه و اختصاص ۳۰ 

هزار میلیارد ریال از دیگر ظرفیت های آن است.
جــاری  ســال  بودجــه  در  داد:  ادامــه  بختیــار 
اســتفاده از سایر ظرفیت های تأمین مالی به منظور 
جلوگیــری از بــروز وقفه در رونــد اجرای طرح ها نیز 

در نظر گرفته شده است
او یکــی دیگــر از ویژگی هــای بودجــه ۱۴۰۱ را 
کاهــش نقــش دولــت در تأمیــن مالــی طرح هــای 
عمرانــی، تنوع بخشــی بــه منابــع مالــی و واگــذاری 
اجــرای  به منظــور  خصوصــی  بخــش  بــه  طرح هــا 
توســعه  و  طرح هــا  شــدن  خودگــردان  و  ســریع تر 

مشارکت عمومی خصوصی دانست

هزینهکرداعتبارات
براساساولویتبندی

وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
نیــرو خاطرنشــان کــرد: ضمــن اینکــه اولویت بنــدی 
طرح هــا و هدفمنــد کــردن هزینه کــرد اعتبــارات بــر 
اســاس اولویت بنــدی و افزایــش بهــره وری و تقویت 
اعتبــارات طرح هــای قابــل خاتمــه افتتــاح در ســال 
۱۴۰۱، همچنیــن تســریع در تکمیل طرح های تملک 

دارایی های ســرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و 
فراگیر نیز لحاظ شده است.

بــرای پیش بینــی  نیــرو  بختیــار گفــت: وزارت 
توســعه  از  حمایــت  بــرای  مطمئــن  مالــی  منابــع 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و شــبکه بــرق روســتایی در 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا   ۱۴۰۱ بودجــه  قانــون 
قانــون حمایــت از صنعــت بــرق و قانــون تشــکیل 
سازمان ساتبا با اخذ ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی تا 
سقف ۶ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته است.

انتشــار  امســال مجــوز  بودجــه  در  افــزود:  او 
اوراق مالی اسالمی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان 
به صــورت ریالی با تضمین شــرکت های دولتی برای 
نیــرو، همچنیــن  اجــرای طرح هــای عمرانــی وزارت 
انتشار اسناد خزانه اسالمی توسط دولت در سقف 
۸۶ هــزار میلیــارد تومــان نیــز داده شــده و اعتباری 
تــا ســقف ۸۴ میلیارد تومان بــرای تأمین برق جزایر 

جنوب کشور در نظر گرفته شده است.

ایجادصندوقپروژهبرایساخت
۵هزارمگاواتنیروگاهبرق

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، عــالوه بــر این، 
اخــذ مجــوز ایجــاد صنــدوق پــروژه بــرای ســاخت ۵ 
هــزار مــگاوات نیــروگاه برق با مشــارکت متقاضیان 
در  می توانــد  غیردولتــی،  بخــش  ســرمایه گذاران  و 
تســریع اجــرای طرح هــای صنعــت بــرق کمک کننده 

باشد.
بختیــار ادامــه داد: عــالوه بــر مــواردی که برای 
تقویــت منابــع مالــی در بودجــه ســال جــاری بــه آن 
اشــاره شــد، بایــد اضافــه کنم کــه در بررســی توزیع 

اعتبــارات طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
صنعــت بــرق بیانگر توجه ویژه ای به انجام تعهدات 
وزارت نیــرو در قبــال بخــش غیردولتــی تولیدکننده 
بــرق و در اولویــت قــراردادن طرح هایــی اســت کــه 
در ســفرهای مقــام معظم رهبــری و دولت در حوزه 

وزارت نیرو مصوب شده اند.
توجهبودجهامسالبهمهاررشد

مصرفبرق
او در بــاره توجــه بودجــه بــه مهــار مصرف برق 
افــزود: بــرای منطقــی کــردن رونــد مصــرف بــرق و 
عدالــت  ایجــاد  و  آن  بی رویــه  مصــرف  از  پیگیــری 
بــرق، نصــب کنتورهــای  نعمــت  از  برخــورداری  در 
هوشــمند برای مشــترکان برق و گاز فهام با اولویت 
مشــترکان پرمصــرف و دریافــت هزینــه مربــوط را 
به صــورت اقســاطی از مشــترکان به منظــور اصــالح 

الگوی مصرف برق پیش بینی شده است.
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت نیرو ادامه 
داد: همچنیــن تنفیــذ بنــد »ی« تبصــره ۸ قانــون 
بودجه ســال جــاری در خصوص تعرفه هــای پلکانی 
مصرف کننــدگان خانگــی آب و بــرق )کم مصــرف و 
خانوارهــای محــروم برابــر صفــر، تــا الگــوی مصــرف 
یارانــه ای، پرمصــرف غیریارانه ای و افزایشــی پلکانی 
)IBT( و تمدیــد حکــم بنــد »ز« تبصــره ۱۵ قانــون 
بودجــه ســال جــاری در خصوص تعرفــه برق صنایع 
بــاالی ۲ مگاوات و اصالح ســقف مصــارف آن به ۱۶ 
هزار میلیارد تومان از دیگر تمهیداتی است در این 

باره پیش بینی  شده است.
بودجــه  دیگــر  ویژگی هــای  از  گفــت:  بختیــار 
ســوخت  تعرفــه  محاســبه  بــه  می تــوان  امســال 
نیروگاه های خود تأمینی اشاره کرد که برق تولیدی 

آن ها به شبکه سراسری تحویل می شود.
ایــن  بــرای  بودجــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
نیروگاه هــا نیــز تعرفــه ســوخت نیروگاهــی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت عــالوه بــر ایــن اجــازه واگــذاری 
زیرمجموعــه  شــرکت های  دارایی هــای  و  امــالک 
وزارت نیــرو بــرای تأمیــن مالی طرح های نوســازی و 
تأسیســات و شــبکه آب و بــرق تــا ســقف ۲۰ هــزار 
میلیــارد تومــان و مجــوز هزینــه کــرد بهای ســوخت 
مصرفــی نیروگاه ها بابــت بازپرداخت طرح های بیع 
متقابــل نیروگاه هــای دولتــی و خصوصی در بودجه 

امسال داده شده است.
این مقام مســئول افزود: همچنین بر اســاس 
احــکام بودجــه ســال جــاری ۶۰ هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت ارزان قیمــت بــه ۵۰ هزار نفــر برای ایجاد 
و  حاشــیه ها  روســتاها،  در  کیلوواتــی   ۵ نیــروگاه 
مناطــق محروم بــا تأیید قرارداد خرید تضمینی برق 

از سوی وزارت نیرو اختصاص داده خواهد شد.

صادراتگازطبیعیســالگذشــته۱۷میلیاردمتر
مکعــببــودوبهطــورمیانگیــنروزانــه۲۰میلیون
مترمکعبگازبهعراقصادرشدهاستواکنون
نیــزروزانــهحــدود۳۵میلیــونمتــرمکعــبصادر
میشــود؛مقدارصادراتبهترکیهنیزســال۱۴۰۰
حــدود۹میلیــاردمتــرمکعــبدرروزاعــالمشــده

است.
بــه گــزارش ایســنا، ایران بارها اعــالم کرده که 
با توجه به گســترش هزاران کیلومتر شــبکه انتقال 
گاز در سطح کشور آماده است. افزون بر صادرات 
گاز، ســوآپ گاز را نیز به ویژه از شــمال به جنوب و 
برعکس به کشــورهای همســایه از طریق خط لوله 
و دیگــر نقــاط جهــان از طریــق احــداث تأسیســات 
ال ان جــی عملیاتــی کنــد. در واقــع ایــران بــا توجــه 
بــه موقعیــت جغرافیایــی و زیرســاخت های موجــود 
می تواند مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشد.
طبــق اعــالم وزارت نفــت، ایــران بــا در اختیــار 
دومیــن  جهــان،  گازی  ذخایــر  درصــد   ۱۸ داشــتن 
کشــور دارنده این منبع انرژی ارزشــمند و دوستدار 
محیــط زیســت به شــمار می آیــد. ذخایــر گازی ایران 
حــدود ۳۲ هــزار میلیــارد متــر مکعــب برآورد شــده 
کــه فاصلــه ای ۵ هــزار میلیارد مترمکعبی با روســیه 
به عنوان اولین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. 
بــه لحــاظ تولید، ایران بعد از آمریکا با ۹۱۴ میلیارد 
بــا ۶۳۸  متــر مکعــب در ســال )۲۰۲۰( و روســیه 
میلیارد مترمکعب، ســومین کشــور تولیدکننده گاز 
جهــان بــا ۲۵۰ میلیــارد متر مکعب به شــمار می آید 

که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد.
آمریــکا در حالــی اولیــن تولیدکننده گاز جهان 
اســت که کل ذخایر آن حدود ۱۲ هزار میلیارد متر 
مکعــب بــرآورد شــده اســت، امــا بــه لحــاظ مصــرف 
داخلــی گاز، ایــران چهارمیــن کشــور مصرف کننــده 
گاز جهــان )بــا ۲۳۳ میلیــارد( بعــد از آمریــکا )بــا 
۸۳۲ میلیــارد متــر مکعــب در ســال(، روســیه )بــا 
۴۴۴ میلیــارد مترمکعــب( و چیــن )بــا ۳۰۷ میلیــارد 
مترمکعــب( بــه شــمار می آیــد. بــر مبنای ایــن آمار، 
آمریــکا ۹۰ درصــد گاز تولیــدی، روســیه ۶۵ درصــد 
و ایــران ۹۱ درصــد از گاز تولیــدی خــود را مصــرف 
می کنند. چین هم در ســال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد 
متر مکعب کســری تولید داخل را از خارج و عمدتاً 

از روسیه وارد می کند.
بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت و انــدازه اقتصــاد 
کشــورهای آمریــکا، روســیه و چین و ایــران، به نظر 
ایــران به تناســب  می رســد مصــرف داخلــی گاز در 
تولید، از ناموزونی باالیی برخوردار است که خود از 
مصرف باال و بی رویه آن در داخل کشور دارد. تنها 
۹ درصد گاز تولیدی کشور )۲۰ میلیارد متر مکعب 

در ســال( به دو کشــور ترکیه و عراق صادر می شود 
که این با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد. در این 
میان کشــور قطر با تولید ســاالنه ۱۷۸ میلیارد متر 
مکعب گاز و صادرات حدود ۱۷۰ میلیارد مترمکعبی 
در ســال، بزرگ تریــن کشــور صادرکننــده بــه لحــاظ 

حجم تولید و صادرات است.
ایــران  اســالمی  جمهــوری  قطعــی  سیاســت 
و  همســایه  کشــورهای  بــا  همکاری هــا  گســترش 
دیگــر  بــا  همــکاری  نفــت،  وزارت  محــوری  راهبــرد 
کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر 
گازی خوبی در خلیج فارس دارد که می تواند با یک 
همکاری ســازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - 
برد کارهای خوبی انجام دهد. در شرایط کنونی دو 
قرارداد گاز با عراق داریم. نخست قرارداد صادرات 
گاز به بغداد اســت که در ســال ۱۳۹۲ امضا شــد و 
دیگــری قــرارداد صــادرات گاز بــه بصره که در ســال 
۱۳۹۴ امضــا شــد. هــر دو قــرارداد اجرایــی اســت و 
این کشــور از مشــتریان گاز ایران به شــمار می آید، 
امــا زمــان اتمام قــرارداد صادرات گاز ایــران به عراق 

نزدیک است.

قراردادصادراتگازایران
بهترکیهچقدراست؟

تعهــد قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه 
۱۰ میلیــارد متــر مکعــب در ســال و کــف آن ۸.۵ 
میلیــارد متر مکعب اســت، اما ســال گذشــته بیش 
از ۹ میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه ترکیه صادر شــد، 
آن طــور کــه چگینی، معاون وزیــر نفت در امور گاز 
گفته تجارت گاز فقط صادرات نیســت و بحث های 
ترانزیــت و ســوآپ گاز هــم جــزو تجارت گاز اســت، 
اکنون نیز روابط خوبی با همسایگان داریم و گاز را 
بــه ترکیــه و عراق صادر می کنیم، همچنین توســعه 
روابط تجاری با دیگر کشورها نیز هدف گذاری شده 

و این خواست وزیر نفت است.
به گفته او ایران به دنبال این اســت که زمینه 
اجرایی شــدن پروژه های طراحی شــده صــادرات گاز 
بــه پاکســتان و تــا حــدودی افغانســتان و عمــان را 
فراهــم کنــد و قراردادهــای گازی مربوطــه، امضــا و 

اجرا شوند.
دربــاره عــراق برنامه های خوبی در وزارت نفت 
تــدارک دیده شــده اســت کــه طبق گفته مســووالن 
بــه زودی عملیاتــی خواهــد شــد. این حــوزه به قدری 
اهمیــت دارد کــه یــک نماینــده ویــژه بــرای پیگیــری 
محورهای همکاری با عراق تعیین شده است. یکی 
از محورهای همکاری، موضوع گاز است. البته این 
کشــور بایــد وجوه گاز صادراتــی را به موقع پرداخت 

کنــد و از ایــن طــرف هــم شــرکت ملــی گاز حداکثــر 
تــالش خــود را می کنــد کــه گاز را به مقــداری که در 
قرارداد آمده و با طرف عراقی تفاهم می کند به آن 
کشور صادر کند. ایران با عراق میدان های مشترک 
مــرزی هــم دارد که فرصتی برای پیوند اقتصادی دو 

کشور است.
قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه پاکســتان نیــز 
خردادماه ۱۳۸۸ و کمتر از ۲۰ روز مانده به برگزاری 
 ۲۲( جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دوره  دهمیــن 
خردادمــاه ۱۳۸۸( بــا حضــور محمــود احمدی نــژاد، 
رئیس جمهــوری وقــت ایــران و آصف علــی زرداری، 
همتای پاکســتانی اش به امضا رســید. روزی که این 
قرارداد امضا شد بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات 
ایران برای صادرات گاز به هند و پاکســتان موســوم 

به خط لوله صلح می گذشت.
۴ ســال پــس از امضای قــرارداد و ۴ ماه مانده 
به یازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
در ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ احمدی نژاد و آصف علی زرداری، 
همتــای پاکســتانی اش در چابهــار به هم رســیدند و 
در نقطــه صفــر مــرزی کلنــگ آغاز عملیات ســاخت 
خــط لولــه صــادرات گاز ایران به پاکســتان در خاک 
این کشور را بر زمین زدند، آن هم در شرایطی که 
ایران بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از 

عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرده بود.
بــا وجــود اینکه ایــران با احــداث ۱۱۰۰ کیلومتر 
خــط لولــه نشــان داد عزمش بــرای صــادرات گاز به 
ایــن کشــور جــزم اســت، امــا طــرف پاکســتانی زیــر 
فشــارهای آمریــکا و بعضــی رقبــای منطقــه ای ایران 
از اجــرای ایــن قــرارداد به بهانه نداشــتن پول عقب 
کشــید و ایــن بهانــه در دولــت یازدهــم و دوازدهــم 
خریــدار پیــدا کــرد، چنانکه در این دولت ها تالشــی 
بــرای اجــرای ایــن قــرارداد انجــام نشــد و بــازار گاز 
پاکســتان در اختیــار ال ان جــی قرار گرفــت. در واقع 
پاکســتان بــرای پرداخت بهــای ال ان جی و ال پی جی 
وارداتــی پــول داشــت؛ امــا در ایــران بعضــاً گفتــه 
می شد که این کشور برای پرداخت بهای گاز یا بند 

بگیر یا بپرداز )Take or Pay( قرارداد پول ندارد.
در ایــن بیــن هــدف ایــران ایــن اســت کــه بــا 
پاکستان به فرمولی برای احیای این قرارداد برسد، 
می توانیــم قــرارداد صــادرات گاز ایــران به پاکســتان 
را بــا امضــای یــک قــرارداد چندجانبــه  بیــن ایــران، 
پاکســتان و کشــورهای ســوم و چهارم انجام دهیم 
و قفل این مســیر را بشــکنیم تا ســکوی خوبی برای 
تحــرک بخشــیدن بــه انجام تعــدادی پــروژه دیگر با 
پاکســتان باشــد. پاکســتان نیــاز باالیــی به ســوخت 

دارد و چه شریکی مطمئن تر از ایران.
 بر این اســاس اعالم شــده که ما با پاکســتان 

می توانیم تهاتر کنیم؛ اکنون مقادیر زیادی سوخت 
به این کشــور قاچاق و ســود آن نصیب قاچاقچیان 
می شــود. به نظر می رســد این امکان وجود دارد که 
بــا طراحــی برخی پروژه ها در نوار مرزی ســود تولید 
فــرآورده به مرزنشــینان برســد و قاچــاق هم کنترل 
شــود. درباره افغانســتان هم همیــن موضوع صدق 

می کند، البته شرایط کنونی آن کشور ویژه است.

میزانتولیدچقدراست؟
بــا توجــه بــه رونــد افــت طبیعــی تولیــد گاز از 
میدان های قدیمی تر در کشور از جمله میدان گازی 
پــارس جنوبــی و براســاس نتایــج مطالعــه »نحــوه 
پاالیشــگاه های  ظرفیــت  از  حداکثــری  بهره گیــری 
منطقــه عمومــی غــرب خلیــج فــارس« کــه از ســوی 
شــرکت ملی نفت ایران انجام شــده اســت، افزون 
بــر تکمیــل فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی به عنــوان آخریــن 
فــاز در حال توســعه در میــدان گازی پارس جنوبی، 
ســرچاهی  فشــار  تقویــت  کمپرســورهای  احــداث 
پــارس  توســعه میدان هــای گازی جدیــد شــامل  و 
شمالی، کیش، بالل، یلدا، گلشن، فردوسی، فرزاد 
A و B، الوان، ســلمان، فــروز B و مــدار بــا هــدف 
تخصیــص بهینــه منابــع گازی جدیــد پیش گفتــه به 
پاالیشــگاه های پــارس جنوبی )به نحــوی که انتقال، 
توزیــع و فــرآورش گاز در پاالیشــگاه های فــوق بــا 
حداقــل هزینــه انجــام می شــود(، در برنامــه وزارت 

نفت است.

توســعه  کنــار  در  بــاال  برنامه هــای  تحقــق 
میدان های جدید اختصاص یافته به پاالیشــگاه های 
پــارس جنوبی، ســبب حفظ و نگهداشــت تولید گاز 
در منطقــه پــارس جنوبــی و اســتفاده حداکثــری از 
ظرفیت پاالیشــی ایجاد شــده در آن منطقه خواهد 
شــد. در ضمن برآورد ســرمایه گذاری مورد نیاز برای 
انجام اقدام های مزبور که ســرانجام ســبب افزایش 
تولیــد گاز در منطقــه پــارس جنوبی تا ســقف ۸۳۰ 
میلیون متر مکعب در روز تا افق ۱۴۱۵ خواهد شد، 

حدود ۴۰ میلیارد دالر است.
در ایــن بیــن میــزان تولید نیز  ۴۵ میلیون متر 
مکعــب در ســال ۱۴۰۱ به طور روزانــه افزایش یافت 
کــه بهره منــدی شــهرهای ایــران از گاز طبیعی به۹۹ 
و روســتاها بــه ۸۹ می رســد.  تاکنــون حــدود ۱۰۲۲ 
شــهر بــا ۹۸.۴ درصــد و ۳۵ هــزار و ۵۷۵ روســتا با 
۸۵.۴ درصد از گاز طبیعی بهره مند هســتند؛ پروژه 
گازرســانی به ۲۹ شــهر و ۲۹۵۲ روستا هم در حال 
اجراســت. با بهره برداری از ایــن پروژه ها بهره مندی 
و  درصــد   ۹۹ بــه  طبیعــی  گاز  از  ایــران  شــهرهای 

روستاها به ۸۹ درصد می رسد.
در  گاز  مشــترک  میلیــون   ۲۴.۵ نیــز  اکنــون 
کشــور وجــود دارد که معــادل ۲۸.۵ میلیون خانوار 
در بخــش خانگــی، ۹۰ هزار واحد صنعتی، ۶۰ هزار 
واحــد کشــاورزی، ۲ هــزار و ۲۸۰ واحــد گاز طبیعی 
فشــرده )ســی ان جی(، ۳۳۰ واحــد نیروگاهی بزرگ 

و مولــد مقیــاس کوچــک، حــدود ۲ میلیــون واحــد 
خیریــه  و  ورزشــگاهی  تجــاری،  دولتــی،  عمومــی، 
اســت. در ســال ۱۴۰۰ گازرســانی به ۶ شــهر، حدود 
۱۴۲۶ روســتا و ۱۳۰۰ واحــد صنعتــی و۶۲۰۰ واحــد 

جزء صنعتی انجام شد.

مصرفساالنهگازطبیعیایران
۹میلیاردمترمکعبافزایش

مییابد
در این بین آمار مصرف گاز روند صعودی دارد 
به طــوری کــه به طــور میانگیــن ســاالنه حــدود ۲۵۰ 
میلیارد متر مکعب گاز در کشــور مصرف می شــود، 
مجموع گاز تحویلی به شــبکه در ســال ۱۴۰۰ حدود 
۲۶۹ میلیــارد متــر مکعــب بود کــه ۱۲۲ میلیارد متر 
مکعب در بخش خانگی و تجاری و ۷۱ میلیارد متر 
مکعــب در بخــش نیروگاهی مصرف شــد و مجموع 
صــادرات گاز ایــران بــه کشــورهای همســایه هم ۱۷ 
میلیــارد متــر مکعب بود که نســبت به ســال ۱۳۹۹ 

حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
طبــق برنامه ریزی هــای انجام شــده، مقدار کل 
گاز تزریقی به شبکه امسال روزانه ۴۵ میلیون متر 
مکعــب افزایــش می یابــد و بــه حــدود ۲۷۸ میلیارد 
 ۲۶۹ پارســال  مقــدار  ایــن  می رســد.  مکعــب  متــر 
میلیارد متر مکعب بود که این افزایش تولید از فاز 

۱۴ و فاز ۱۱ پارس جنوبی خواهد بود.

یکــی کــههمــواره یــادآورشــد رئیسجمهــوری
همــه در عدالــت اجــرای بنــده دغدغههــای از
عرصههــابــهویــژهدرپرداختدســتمزدهابوده
اســتکــهدرایــنزمینــهازاســاتیددانشــگاهی
بــرایتبییــنوتنظیــمیکشــیوهعلمــیعادالنه
بــرایپایــاندادنبهنظــامناعادالنهپرداختها

دعوتشدهاست.
بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا ســید ابراهیــم 
رئیسی صبح روز )سه شنبه( در مراسم اختتامیه 
ســیزدهمین جشــنواره بین المللــی فارابــی ضمن 
اســاتید،  جمــع  در  حضــور  از  خرســندی  ابــراز 
فرهیختگان و محققان علوم انســانی و اســالمی 
و بــا تبریک بــه برگزیدگان این جشــنواره، گفت: 
اســت  الزم  دســت،  ایــن  از  نشســت هایی  در 
دانشــمندان و فرهیختگان ضمن آسیب شناســی 
وضــع موجود، نســبت به کاهــش فاصله با وضع 

مطلوب، پیشنهاد و راهکار ارائه کنند.
او با تاکید بر ضرورت آسیب شناســی وضع 
موجــود در حــوزه علــوم انســانی، تحقــق علــوم 
انســانی در تــراز انقــالب شــکوهمند اســالمی را 
حائــز عقب ماندگی هایی دانســت که باید با نگاه 
اجتهــادی و نوآورانــه عالمــان و دانشــمندان ایــن 

عرصه، جبران شود.
بــر  تاکیــد  بــا  همچنیــن  رئیس جمهــوری 
ضــرورت آسیب شناســی در حــوزه علوم انســانی 
افزود: علوم انســانی اسالمی، مغزافزار حاکمیت 

و مدیریت و نیز قوه محرکه پیشــرفت در نظامی 
اســت کــه مبتنــی بــر دیــن بــوده و درون مایه آن 
علــم و دانــش اســت. در چهــل و چهارمین ســال 
پیــروزی انقالب شــکوهمند اســالمی، الزم اســت 
یــک آسیب شناســی کنیــم کــه چــه میزان رشــد و 

پیشرفت در این حوزه صورت گرفته است؟
رئیســی بــا تاکید بــر اینکه علوم انســانی ما 
بایــد تــراز انقالب اســالمی باشــد، افــزود: به نظر 
می رســد بــرای نیل به علوم انســانی تــراز انقالب 
می افتــاد،  اتفــاق  بایــد  کــه  آنچــه  در  اســالمی، 
عقب ماندگی هایی وجود دارد و این عقب ماندگی 
بایــد به دســت پژوهشــگران و اســاتید این حوزه 

جبران شود.
او بــا تاکیــد بر لــزوم نظریه پــردازی، نوآوری 
و خالقیــت در حــوزه علــوم انســانی و توجــه بــه 
رویکــرد دینــی در این حوزه، اظهار داشــت: فصل 
الفصــول انســان، تعلــم اســت و عــالوه بــر آن، 
انسانیت انسان مبتنی بر آموخته های او از وحی 

است و با ارتباط با وحی شکل می گیرد.
رئیس جمهوری، نشان دادن راه به انسان را 
ماموریت خطیر علوم انسانی اسالمی دانست و 
تصریح کرد: برای بالندگی و رشد در حوزه علوم 
انســانی، بایــد تقلیــد از غــرب در ایــن حــوزه کنار 
گذاشــته شــده و مبتنــی بر مبانی غنی اســالمی، 
کار اجتهادی و نوآورانه انجام گیرد. در گام بعدی 
اجتهــاد و نــوآوری در ایــن حــوزه بایــد در مجامــع 

علمی و حوزوی و دانشگاهی مورد استقبال قرار 
گیــرد و نخبــگان و عالمــان و دانشــگاهیان مــا بــا 
دیــد بــاز اما نگاهــی نقادانه به ســراغ نظریه های 
جدیــد برونــد و آنهــا را با ابزار نقــد، مورد پاالیش 

قرار دهند.
رئیســی با تاکیــد بر لزوم ایجاد کرســی های 
نقــد و نقدپذیــری، اظهــار داشــت: همانطــور کــه 
رهبــری حکیــم و فرزانــه انقــالب فرمودنــد نبایــد 
باکــی از نقــد نظریات وجود داشــته باشــد و باید 

مجال بحث و طرح نقد فراهم شود.
او افــزود: متولیــان ایجــاد تحــول در علــوم 
انســانی بایــد بداننــد اولیــن شــرط تحقــق در این 
حوزه، تحول شــناختی اســت و در این زمینه باید 
اســتفاده  تحول گــرا  و  تحول خــواه  چهره هــای  از 

کنیم.
ادامــه تکریــم، تشــویق  رئیس جمهــوری در 
و حمایــت از اســاتید، محققــان و پژوهشــگران 
در ایجــاد ایــن تحــول را ضــروری و موثــر دانســت 
و افــزود: گاهــی برخــی اســاتید و بــزرگان علــوم 
انســانی گالیــه دارنــد کــه شــرایط علــوم دیگــر بر 
علوم انســانی هم تحمیل می شود در صورتی که 
علــوم انســانی بایــد بــا شــرایط و مقتضیــات خود 

تبیین و تشریح شود.
پیــش از ســخنرانی رئیســی نیــز  زلفــی گل 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســخنانی 
بــا بیــان اینکــه کشــوری کــه هزینــه بــرای علــم را 
ســرمایه گذاری بدانــد حتمــا دســت برتــر در همه 
عرصه ها را خواهد داشــت، گفت: خرســندیم که 
رهبــر حکیم و فرزانــه و همچنین رئیس جمهوری 
محتــرم مــا بــرای علم و عالمان و فنــاوران جایگاه 

ویژه ای قائل هستند.
اســالمی  اینکــه جمهــوری  بــه  اشــاره  بــا  او 
اســاس پیشــرفت خود را در زمینه علم می داند، 
افــزود: در ایــن راســتا وزارت علــوم بــا لحــاظ نوع 
نــگاه و حاکمیــت جمهــوری اســالمی و در دولــت 
دیپلماســی  اولویــت  »مرجعیــت  پنــج  مردمــی، 
علــم و فنــاوری«، »آمــوزش، پژوهش و برون داد 
فرهنــگ  و  فرهنگــی  »نــوآوری  هدفمنــد«، 
و  نوآورپــروری«،  و  نــوآور  »شــاگرد  نــوآوری«، 
»تولیــد خدمــت، ثــروت و ســرمایه از دانــش« را 
ســرلوحه کار خــود قــرار داده و بــرای تحقق آن از 
تمــام ظرفیت هــای علمــی و پژوهشــی موجود در 

کشور استفاده خواهد کرد.
در ایــن مراســم با حضــور رئیس جمهوری از 
۱۰ شــخصیت پیشــگام و پیشــتاز علــوم انســانی 
و اســالمی، ۱۰ اســتاد برگزیــده بین المللــی و ۲۲ 
برگزیــده گروه هــای مختلف علمی بــا اهدای لوح 

یادبود تجلیل شد.

صادراتگازایراندرمسیرتوسعه

قانونبودجه۱۴۰۱باعثتحولدربخشبرق
خواهدشد

رئیسی:اجرایعدالتبهویژهدرپرداخت
دستمزدهاازدغدغههایهمیشگیامبودهاست
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آگهی درخواست حصر وراثت
شـورا  بکالسـه67-این  کـه  درخواسـتی  بشـرح  محمـد  فرزندجـان  بارانـی  نورالدیـن  آقـای 
جـان  کـه  داشـته  واعـالم  نمـوده  انحصاروراثـت  صدورگواهـی  درخواسـت  گردیـده  ثبـت 
زابـل  از  شناسـنامه3671891378صادره  بشـماره  محمـد  حـج  فرزنـد  بارانـی  محمـد 
درتاریخ83/10/17دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین 
الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-نورالدین بارانی ف جان محمدش م3672386324ت 
م3673245971ت  ش  محمـد  جـان  ف  بارانـی  ت1333/7/2فرزندمتوفی2-امیـر 
ت27/2/2فرزندمتوفی3-محمدبارانی ف جان محمد ش م2121068937ت ت 41/2/1فرزند 
متوفی4-ابراهیم بارانی ف جان محمد ش م2269659139ت ت45/1/1فرزندمتوفی5-حوا 
بارانـی ف جـان محمـد ش م3672386030ت ت29/12/1فرزندمتوفی6-خورشـیدبارانی ف 
جـان محمـد ش م2122387076ت ت42/2/20فرزندمتوفی7-کبـری بارانـی ف جان محمد 
ش م2269690699ت ت48/1/2فرزندمتوفی8-فاطمه ساالری ف جان محمد ش م420ت 
ت1308/4/7همسـرمتوفی9-لیالبارانی ف جـان محمـد ش م2268868524ت ت52/7/1 
فرزندمتوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت 
آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ 
انتشـارآگهی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صادر خواهد شـد.

370-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
شـورا  بکالسـه66-این  کـه  درخواسـتی  بشـرح  محمـد  فرزنـد  نـوری  مرتضـی  آقـای    
کـه  داشـته  واعـالم  نمـوده  انحصاروراثـت  صدورگواهـی  درخواسـت  گردیـده  ثبـت 
محمـد نـوری فرزندقاسـم بشـماره شناسـنامه2269567854صادره ازعلـی آبـاد در 
تاریخ1401/3/23دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن 
م5729705212  ش  رسـول  ف  نـوری  از1-نجیبـه  عبارتنداز/عبارتسـت  وی  الفـوت 
ت ت1339/1/6همسـرمتوفی2-عصمت نـوری ف محمـد ش م  2269460553ت 
م2269828798ت  ش  محمـد  ف  نـوری  ت59/4/1فرزندمتوفی3-حمیدرضـا 
م2260101666ت  ش  محمـد  ف  نـوری  متوفی4-معصومـه  ت63/4/28فرزنـد 
2268945545ت  م  ش  محمـد  ف  نـوری  ت71/6/16فرزندمتوفی5-مرتضـی 
م2260068812ت  محمـدش  ف  نـوری  ت60/6/1فرزندمتوفی6-افسـانه 
مقدماتـی  تشـریفات  ازانجـام  پـس  شـورا  غیراینـک  وال  ت70/6/9فرزندمتوفـی 
درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه 
ایـن شـورا مراجعـه  بـه  انتشـارآگهی ظرف1مـاه  ازتاریـخ  اومیباشـد  نـزد  ازمتوفـی  ای 

شـد. خواهـد  صـادر  گواهـی  واال  نمایـد  وتقدیـم 
371-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای موسـی تیموری فرزند غالمعلی بشـرح درخواسـتی که بکالسـه75-این شـورا ثبت 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که غالمعلی تیموری 
فرزند قنبربشـماره شناسـنامه3671273100صادره اززابل 1387/2/7دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست 
از1موسـی تیمـوری ف غالمعلـی ش م2268897982ت ت56/6/1فرزندمتوفی2-جـان 
تیمـوری ف غالمعلـی ش م2269179412ت ت49/2/10فرزندمتوفی3-عظیـم  محمـد 
تیمـوری ف غالمعلـی ش م2269090462ت ت42/4/1 فرزنـد متوفی4-رضـا تیمـوری 
تیمـوری  خانـم  ت37/6/2فرزندمتوفی5-بـزرگ  م3670970312ت  ش  غالمعلـی  ف 
ف  تیمـوری  ت39/3/10فرزندمتوفی6-صدیقـه  م3673827650ت  ش  غالمعلـی  ف 
غالمعلـی ش م2269182413ت ت52/1/1 فرزندمتوفی7-کبـری تیمـوری ف غالمعلـی 
ش  محمدحسـن  ف  مـرده  ت53/1/1فرزندمتوفی8-کنیـزده  م2269182421ت  ش 
ازانجـام  پـس  شـورا  والغیراینـک  ت1313/10/17همسـرمتوفی  م3670983147ت 
تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 
ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـارآگهی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا 

مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
372-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقـای حاجـی جهـان تیـغ فرزنـد علـی جـان بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه37-این 
شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه 
علـی جـان جهـان تیـغ فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه3672317691صادره اززابـل 
درتاریخ98/6/24دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد فـوت نمـوده وورثـه/
وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـداز/ عبارتسـت از1-حاجـی جهـان تیـغ ف علـی جـان ش 
م3672408832ت ت39/4/2فرزندمتوفی2-خدارحـم جهـان تیـغ ف علـی جـان ش 
م3674406349ت ت51/3/10فرزندمتوفی3-عیسـی جهـان تیـغ ف علـی جـان ش 
جـان ش  علـی  تیـغ ف  جهـان  م3671983019ت ت49/5/2فرزندمتوفی4-فاطمـه 
جـان  علـی  ف  تیـغ  جهـان  ت53/12/2فرزندمتوفی5-صدیقـه  م3671983027ت 
ش م3672408840ت ت40/8/2فرزندمتوفی6-حمیـده جهـان تیـغ ف علـی جـان 
ازانجـام  پـس  اینـک شـورا  ش م3672408859ت ت43/8/2فرزندمتوفـی والغیـر 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی 
دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این 

شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
373-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
خانـم فاطمـه بـزی فرزنـد محمدحسـین بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه63-این شـورا ثبـت 
گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه علـی پیواسـته 
فرزند قربان بشماره شناسنامه3673326090صادره اززابل در تاریخ1401/1/17دراقامتگاه 
دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـداز /
عبارتسـت از1-احمـد پیواسـته ف قربـان ش م3671949546ت ت62/3/1فرزندمتوفـی2-
ت81/9/14فرزندمتوفی3-محمدپیواسـته  2260330185ت  م  ش  پیواسـته  قربـان 
ف  پیواسـته  متوفی4-پرویـز  ت64/6/30فرزنـد  م3674475715ت  ش  قربـان  ف 
ف  پیواسـته  متوفی5-ابوالفضـل  فرزنـد  ت71/10/1  م2110455535ت  ش  قربـان 
قربـان  ف  پیواسـته  ت1385/7/29فرزندمتوفی6-طـال  م2260416764ت  ش  قربـان 
ش  قربـان  ف  پیواسـته  متوفی7-سـمیه  ت1356/1/1فرزنـد  م3673195883ت  ش 
م2110147857ت ت69/2/12فرزندمتوفی8-طیبه پیواسته ف قربان ش م3673195891ت 
ت58/1/1فرزندمتوفی9-نساءپیواسته ف قربان ش م3672007821ت ت61/12/20 فرزند 
متوفی10-فاطمـه بـزی ف محمدحسـین ش م 6249575960ت ت48/10/3همسـرمتوفی 
والغیراینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی 
مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نزد اومیباشـد ازتاریخ انتشـار 

آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
374-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای امراله موسی زائی فرزند محمدصالح بشرح درخواستی که بکالسه79-این 
شـورا ثبت گردیده درخواسـت صدور گواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشـته 
شناسـنامه0810386811صادره  بشـماره  امرالـه  فرزنـد  زائـی  محمدموسـی  کـه 
ازسـرخس درتاریـخ1401/3/29 دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد 
فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنداز/عبارتسـت از1-امرالـه موسـی 
نـاز  محمدصالـح ش م0819804703ت ت61/5/24پسـرمتوفی2-پری  زائـی ف 
والغیراینـک  ت64/6/1مادرمتوفـی  م4979961241ت  ش  غـالم  ف  زائـی  زرک 
آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات  ازانجـام  پـس  شـورا 
اومیباشـد  نـزد  ازمتوفـی  ای  نامـه  ویاوصیـت  دارد  اعتراضـی  تاهرکـس  مینمایـد 
ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد.

375-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
گردیـده  ثبـت  شـورا  بکالسـه85-این  کـه  درخواسـتی  فرزندحیدربشـرح  جعفـری  محمدرضـا  آقـای 
درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که حیدرجعفری فرزند جعفر قلی بشماره 
دائمـی خـود شهرسـتان  درتاریخ1398/1/12دراقامتـگاه  ازجاجـرم  شناسـنامه0759692777صادره 
فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از1-جعفرقلی جعفری ف 
حیدر ش م0759695334ت ت1355/1/20و2-علی رضا جعفری ف حیدر ش م 0759695954ت 
ت1358/1/17فرزندمتوفی3-محمدجعفـری ف حیـدر ش م0759990611ت ت1367/3/26فرزنـد 
ت1361/5/20فرزندمتوفی5-حامـد  م0759885214ت  حیـدرش  ف  جعفـری  متوفی4-امیـن 
ف  جعفـری  ت1363/12/1فرزندمتوفی6-اسـماعیل  م0759901015ت  ش  حیـدر  ف  جعفـری 
ش  حیـدر  ف  جعفـری  فرزندمتوفی7-محمدرضـا   1365 ت4/20/    م0759990190ت  حیـدرش 
م0759696251ت ت1359/12/7فرزندمتوفی8-احمـد جعفـری ف حیـدر ش م2260058248ت 
ت1370/3/1فرزندمتوفی9-طیبـه جعفـری ف حیـدر ش م0759858535ت ت4/1/ 1351 فرزنـد 
متوفی10-نصیبه جعفری ف حیدرش م0759695067ت ت1353/6/9فرزندمتوفی11-طاهره باقری 
شـوراپس  والغیراینـک  ت1334/2/20فرزندمتوفـی  م0759836124ت  ش  اسـماعیل  محمـد  ف 
ازانجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد 
ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشارآگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نمایـد واال گواهـی صادرخواهـد شـد.
376-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

بانک کارآفرین مجوز 
پرداخت یاری گرفت

بانک مرکزی ، مجوز پرداخت یاری هلدینگ نگاه بانک 
کارآفرین را صادر کرد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، حســین 
عامــل  مدیــر  اســامی، 
زیــر  از  نــگاه  هلدینــگ 
گــروه  مجموعه هــای 
مالــی بانــک کارآفریــن، 
بــا بیان ایــن خبر گفت: 
هلدینــگ فنــاوری نــگاه 
توســعه  راســتای  در 
و  کار  و  کســب  فضــای 
ارائــه خدمــات نویــن در 

حــوزه پرداخــت به عنوان بــازوی فناوری بانــک کارآفرین 
اقــدام بــه اخــذ مجوز پرداخت یــاری از بانــک مرکزی کرد 
و پــس از احــراز شــرایط، تســت و تأیید زیرســاخت های 
فنــی مــورد نیــاز از ســوی شــاپرک موفق بــه دریافت این 

مجوز شد.
وی ادامــه داد: تــا پیــش از این  به واســطه شــرکت 
»نــگاه پرداخــت« فعالیت های توســعه ای هلدینگ نگاه 
در حوزه های پرداخت و بانکداری دیجیتال دنبال می شد 

و دستاوردهای را نیز برای بانک به همراه داشت.
اســامی در توضیــح ایــن دســتاوردها تصریح کرد: 
کســب رتبــه نخســت در بیــن بانک هــای عامــل فــروش 
سهام دارا دوم در سال ۱۳۹۹ از جمله این دستاوردهای 

قابل توجه است.
مدیرعامــل هلدینــگ نــگاه از مزایــای دریافــت این 
مجــوز را ایجــاد شــتاب و حرکــت گســترده تر در راســتای 
توســعه کســب  وکارهای مبتنــی بــر پرداخــت و بانکداری 

دیجیتال خواند.

بیمه سرمد، حامی مسابقات 
اسکواش غرب آسیا

بــا  آســیا  غــرب  اســکواش  مســابقات  دوره  چهارمیــن 
حمایت بیمه ســرمد برگزار شــد و تیم ملی ایران موفق 

شد در این رقابت ها به مقام قهرمانی برسد.
ایــن  ســرمد،  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
انجــام  و  قهرمانــی  ورزش  از  حمایــت  بــرای  شــرکت 

اجتماعــی  مســئولیت 
خــود در حوزه ورزشــی، 
دوره  چهارمیــن  حامــی 
اســکواش  مســابقات 

غرب آسیا شد.  
رقابت هــا  ایــن  در 
کــه بــا حضــور تیم هــای 
و  عــراق  قطــر،  ملــی 

کویــت برگزار شــد، تيم ملی اســكواش ايــران با پيروزی 
قاطــع مقابــل رقبــا، قهرمــان رقابت های اســكواش غرب 

آسيا شد.
مســعود ســلیمانی، رئیــس فدراســیون اســکواش 
درباره چهارمین دوره رقابت های غرب آســیا گفت: این 
رقابت هــا بــا حضــور ســه تیــم برتــر منطقــه کــه رنکینگ 
جهانــی دارنــد، بــه مــدت پنــج روز در مجموعــه ورزشــی 
انقاب برگزار شــد و تیم ملی ایران توانســت در بخش 

تیمی، به مقام قهرمانی دست پیدا کند.
وی افــزود: همچنیــن در اجاس غرب آســیا که در 
حاشــیه ایــن مســابقات برگزار شــد، بر تقویــت تیم های 

بانوان اسکواش در منطقه غرب آسیا تاکید شد.  
سلیمانی درباره نقش بیمه سرمد و مجموعه های 
بــزرگ دیگــر در حمایــت از ورزش قهرمانــی و بــه ویــژه 
ورزش اســکواش گفــت: حمایــت و کمــک شــرکت هایی 
ماننــد بیمــه ســرمد از اســکواش، می توانــد نقش مهمی 
در رشــد ورزش قهرمانــی و به خصوص موفقیت اعضای 
جوان تیم ملی اســکواش داشــته باشد که در مسابقات 

جهانی حضور دارند.

کوتاه از بانک و بیمه

بانک آینده میزبان همه 
دوستان شما هم هست 

بانــک آینــده در طــرح »دعوت به آینده« و در راســتای 
تعاملــی مؤثرتــر و ارزش آفریــن بــرای مشــتریان عزیــز، 
به عنــوان عضــوی از خانواده بزرگ بانک آینده، پاداش 

در نظر گرفته است.
اســاس،  برایــن 
بانــک  مشــتریان  همــه 
آینده با نصب »کیلید« 
گزینــه  از  اســتفاده  و 
دوســتان«  از  »دعــوت 
یــا  انفــرادی  ارســال  و 
گروهــی کــد معــرف بــه 
آشــنایان،  و  دوســتان 
آن هــا را بــرای افتتــاح »غیرحضوری« حســاب با حداقل 
موجــودی ده میلیــون ریــال )یک میلیــون تومــان( دعــوت 
می نمایند، که به ازای هر مشــتری جدید حاصل از این 
دعوت، در آخر ماه  400 هزار ریال )40 هزار تومان( به 

عنوان پاداش معرف، دریافت می کنند.
و  پیامــک  طریــق  از  معــرف  کــد  ارســال  امــکان 
بــدون  و  اجتماعــی  شــبکه های  در  اشــتراک گذاری 
محدودیــت و هم چنیــن اطاع رســانی به معرف نســبت 
بــه تعــداد مشــتری جذب شــده از محــل کدهــای دعوت 
ایشــان، برای شــما همــراه و عضو خانــواده آینده که در 

این طرح مشارکت می نمایید، فراهم است.

راه اندازی»آریان سنگ 
تجارت یزد« با حمایت 

بانک تجارت
کارخانــه تولید ســنگ های نمــا و تزئینی »آریان ســنگ 
تجــارت یزد« پس از وقفه ی چندســاله در فعال ســازی 

خطوط تولید، با حمایت بانک تجارت راه اندازی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک تجــارت، پشــتیبانی از 
تولید و اشــتغال آفرینی 
ایــران  اقتصــاد  در 
جــزو  همــواره  اســامی 
بانک هــا  ذاتــی  وظایــف 
تجــارت  بانــک  و  بــوده 
در بیــش از چهــار دهــه 
فعالیت خود در اقتصاد 
حامــی  همــواره  کشــور 
توانمنــدی  و  مطمئــن 

برای صنایع مختلف کشور به شمار رفته است.
در ســال های اخیر به ویژه در زمان فعالیت دولت 
ســیزدهم تکمیــل و راه اندازی طرح هــای اقتصادی نیمه 
تمام در دســتور کار جدی قرار گرفته و در همین راســتا 
بانک تجارت در سراسر کشور تاش دارد تا با شناسایی 
مختلــف  بخش هــای  از  مانــده  مغفــول  ظرفیت هــای 
اقتصادی و تولیدی، در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور 

نقش آفرینی موثری داشته باشد.
هفتــه گذشــته در همیــن راســتا کارخانــه آریــان 
ســنگ تجــارت یــزد بــا حضــور دکتر هــادی اخاقی فیض 
آثــار مدیرعامــل بانــک تجــارت پس از وقفه ی چندســاله 
در رونــد تکمیــل خطــوط تولیــد محصــوالت خــود و بــا 

پشتیبانی این بانک راه اندازی شد.
بانــک تجــارت بــا واســطه ی یکــی از شــرکت های 
زیرمجموعــه خــود از طریــق تزریــق منابــع و همچنیــن 
اعطــای تســهیات و خدمــات اعتبــاری موفــق شــد ایــن 
شرکت تولیدکننده سنگ های ساختمانی و تزئینی واقع 

در استان یزد را به چرخه تولید بازگرداندند.

 تسهیل دسترسی
 به جنوب با تخصیص

2 هزار میلیارد ریال
بانــک ملــی ایــران بــا کمــک به احــداث محــور جهرم الر 
بندرعبــاس، دسترســی بــه بندرهــای جنوبــی و جزایــر 

قشم و کیش را تسهیل کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، این 
پروژه 550 کیلومتری با 
تخصیص اعتبار 2 هزار 
بانــک  ریالــی  میلیــارد 
تاکنــون  و  شــده  آغــاز 
از  ریــال  میلیــارد   600
جــذب  را  اعتبــار  ایــن 

کرده است.
الر  جهــرم  جــاده 
محــور  بندرعبــاس، 
شــریانی و ترانزیتی هرمزگان به ســمت اســتان فارس، 
مرکــز و دیگــر اســتان های جنوبــی و مســیری امــن بــرای 
مــواد  حامــل  ســنگین  خودروهــای  انبــوه  حجــم  تــردد 

سوختی به سمت مناطق جنوب است.

کوتاه از بانک و بیمه

معامله گران روزگذشــته در دو بازار بورس و 
فرابــورس بیــش از ۱۰ میلیــارد و ۱۱۷ میلیون 
ســهم، حق تقــدم و اوراق بهــادار را بــه ارزش 
۶۹ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال معامله کردند.
بــورس  بــه گــزارش مهــر، شــاخص کل 
تهــران در پایــان معامات روزگذشــته با بیش 
از ســه هــزار و ۹۱2 واحــد افزایــش، در ارتفاع 

یک میلیون و 5۱۱ هزار واحد ایستاد.
شاخص هم وزن با ۳2۳ واحد افزایش به 420 
هــزار و ۹۷5 واحــد و شــاخص قیمــت بــا ۱۹۷و 

احد رشد به 256 هزار و 4۸5 واحد رسید.
اول، ســه هــزار و 544  بــازار  شــاخص 
واحــد و شــاخص بــازار دوم، پنج هــزار و ۷۷۱ 

واحد افزایش را ثبت کردند.
روزگذشــته در معامــات بــورس تهــران، 
ســهم،  میلیــون   ۱۳۸ و  میلیــارد   6 از  بیــش 
حق تقــدم و اوراق بهــادار به ارزش 4۳ هزار و 

520 میلیارد ریال معامله شد.
همچنیــن فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( 
بــا یــک هــزار و ۳۳۳ واحــد، پاالیــش نفــت 
اصفهــان )شــپنا( با ۷6۸ واحــد، پاالیش نفت 
بندرعبــاس )شــبندر( بــا 5۷۷ واحــد، معدنــی 
و صنعتــی چادرملــو )کچــاد( بــا 5۷۱ واحــد، 
پاالیــش نفت تهران )شــتران( بــا 55۸ واحد، 
ملــی صنایــع مس ایران )فملــی( با 404 واحد 
و پتروشــیمی بوعلــی ســینا )بوعلــی( بــا ۳۸4 
واحد با تأثیر مثبت بر شــاخص بورس همراه 

شدند.
در مقابــل نفــت بهران )شــبهرن( با ۱۹6 
واحــد، ایــران خــودرو )خــودرو( بــا ۱۹0 واحــد، 
بانــک ملــت )وبملت( با ۱۸5 واحد، گروه مپنا 
)رمپنــا( بــا ۱۷۱ واحــد، شــرکت ســرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی )شســتا( بــا ۱65 واحد، بانک 
توســعه  و  واحــد  بــا ۱4۷  )وتجــارت(  تجــارت 

معــادن و فلزات )ومعــادن( با ۱46 واحد تأثیر 
منفی بر شاخص بورس داشتند.

بــر پایــه این گزارش، نمــاد پاالیش نفت 
اصفهــان )شــپنا(، ســیمان آبیــک )ســآبیک(، 
پاالیــش نفــت بندرعبــاس )شــبندر(، شــرکت 
)شســتا(،  اجتماعــی  تأمیــن  ســرمایه گذاری 
زامیــاد  )فــوالد(،  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد 

)خزامیــا( و پاالیــش نفــت تهران )شــتران( در 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معامات روزگذشته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
ایــن گــروه ۹62 میلیــون و ۳۹2 هــزار برگــه 
ســهم به ارزش ســه هزار و 422 میلیارد ریال 

دادوستد شد.

بنابراعــام مشــاور رئیــس ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار در امــور بین الملــل، در ســطح 
دوجانبــه یعنــی روابطی که بــا نهادهای ناظر 
هــدف وجــود دارد، اکنــون ســازمان بورس با 
بیــش از ۲۰ نهــاد ناظر و بورس موافقت نامه 

امضا کرده است.
بهــادر بیژنــی، در گفت وگو بــا ایرنا  بیان 
کــرد: ورود چندیــن هیــات خارجی در ماه های 
جملــه  از  کشــور  ســرمایه  بــازار  بــه  گذشــته 
ســایه  شــدن  برداشــته  مثبــت  نشــانه های 
بــازار ســرمایه  از ســر  بین المللــی  مشــکات 

ایران بوده است.
مشــاور رئیــس ســازمان بــورس و اوراق 

بهادار در امور بین الملل افزود: از سوی دیگر 
تعامــات بین المللی شــرکت های بورســی که 
بســیاری از آنها معامات بین المللی داشــتند 
بــا مشــکاتی مواجــه بودند که اکنــون به نظر 

می رسد این معضات تسهیل شده باشند.
مشــاور رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ســطح  در  داد:  ادامــه  بین الملــل  امــور  در 
دوجانبــه یعنــی روابطــی که بــا نهادهای ناظر 
هــدف خــود داریــم، اکنون ســازمان بــورس با 
بیــش از 20 نهــاد ناظر و بــورس موافقت نامه 
امضا کرده اســت. بیژنی اظهار کرد: در سطح 
چندجانبــه می تــوان بــه ارتباطاتــی اشــاره کرد 
که در چارچوب ســازمان های بین الملل مانند 

اوراق  کمیســیون های  بین المللــی  ســازمان 
بهــادار )آیســکو( وجــود دارد کــه اکنــون ایران 

به عضویت کامل این هیات در آمده است.
اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس  مشــاور 
بهــادار در امــور بین الملــل اظهار کــرد: یکی از 
ســازمان های مهــم دیگــری که ســازمان بورس 
ایــران بــه عضویــت آن در آمــده اســت، هیات 
بــه  ســازمان  ایــن  کــه  اســت  مالــی  خدمــات 
عنوان مهم ترین نهاد اســتاندارد ســاز در بازار 
محســوب می شــود، تمرکــز آن فراتــر از بــازار 
سرمایه است و در کنار این بازار بیمه اسامی 

و نیز بانکداری اسامی را در بر می گیرد.
بیژنــی بــا بیــان اینکــه ایــران بعــد از ۱۳ 

ســال در فروردیــن ســال ۹5 موفــق شــد تــا 
بــه عضویــت پیوســته آیســکو در آیــد کــه این 
موضوع به عنوان نکته ای مهم تلقی می شود، 
گفــت: ایران در آذر ۹۷ توانســت به عضویت 
عــادی کــه باالتریــن ســطح عضویــت آیســکو 

است دست پیدا کند.
وی بــا بیــان اینکــه آیســکو بیــش از ۹5 
بازارهای سرمایه دنیا را در بیش از ۱05 حوزه 
اجرایــی تنظیــم و نظارت می کند، گفت: ایران 
می توانــد در ســازمانی که بیــش از ۹5 درصد 
از ۱05  بیــش  در  را  دنیــا  بازارهــای ســرمایه 
حــوزه اجرایی تنظیــم و نظارت می کند، نقش 

مهم تری را ایفا کند.

مدیــرکل دفتــر بازار های مالی و بازرگانی وزارت 
اقتصــاد بیــان کــرد کــه طــی ۵۰ ســال گذشــته 
میــزان رشــد نقدینگــی به نحــوی بوده اســت که 
نقدینگی ۴۳هزار برابر شــده اســت، اما میزان 
تولیــد در ایــن فاصلــه زمانــی کمتــر از ۳ برابــر 

افزایش داشته است.
بــه گــزارش تســنیم، علــل و عواملــی کــه 
موجــب کاهــش رشــد نقدینگــی و منفــی شــدن 
در  اســت  شــده  جــاری  ســال  فروردیــن  در  آن 
برنامــه روز گذشــته میز اقتصاد بــا حضور مجید 
کریمــی، مدیــرکل مطالعــات بازار هــای مالــی و 
مهــدی زاده،  جعفــر  اقتصــاد،  وزارت  بازرگانــی 
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و مهدی اشــعری 

کارشناس اقتصادی بررسی شد.
  کریمــی، مدیــرکل دفتــر بازار هــای مالــی و 
بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: طی 50 ســال 
گذشــته میــزان رشــد نقدینگــی به نحــوی بــوده 
اســت که نقدینگی 4۳ هزار برابر شــده اســت، 
امــا میــزان تولیــد در ایــن فاصلــه زمانــی کمتر از 
۳ برابــر افزایــش داشــته اســت و ایــن موضــوع 
نشــان دهنده عــدم وجــود تناســب میــان اعــداد 
ایــن دو شــاخص اســت که این موضــوع در هیچ 

کشوری وجود ندارد.
وی عامــل اصلــی تورم را نقدینگــی اعام کرد 
و اظهار داشــت: ســایر عوامل مانند نرخ ارز، 
انتظارات تورمی و... عواملی هســتند که باید 
به صورت کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی 

قرار بگیرند.
  مدیــرکل دفتــر بازار هــای مالــی و بازرگانــی 

وزارت اقتصــاد ابــراز کــرد: در مورد ســایر عوامل 
تــورم زا بایــد اقداماتــی صــورت بگیــرد، امــا عامل 
اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه 
نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم.

  وی تأکیــد کــرد: از ابتــدای دولــت ســیزدهم تا 
امروز کاهش شــتاب رشــد نقدینگی را شاهد 
راهکار هــای  بســته  درمــورد  بوده ایــم.   کریمــی 
ضدتورمی نیز یادآور شــد: تصمیم بر این اســت 
کــه بــا کمک بانــک مرکزی کنتــرل ترازنامه اتفاق 
واگــذاری  از  جلوگیــری  به معنــی  ایــن  و  بیفتــد 
تســهیات بیش از حد اســت که این موضوع از 

خلق بی مهابای پول جلوگیری می کند.
مدیــرکل دفتــر بازار هــای مالــی و بازرگانــی 
وزارت اقتصاد اضافه کرد: این امر از چند قاعده 
پیــروی می کنــد؛ نقطــه آغازین تعیین نــرخ تورم 
هدف از سوی بانک مرکزی است و این که برای 
رســیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناســب با 
آن در طول ســال به چه میزان اســت. در مرحله 
بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه 
بانکــی خلــق شــود، برای هــر بانک توســط بانک 
بانــک  همچنیــن  و  می شــود  مشــخص  مرکــزی 
مرکزی بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.
دارایی هــای مســموم  کــه  کــرد  اشــاره  وی 
بانک هــا بایــد از ترازنامــه بانک هــا خارج شــود و 
نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه اگــر بانکــی کفایت 
ســرمایه نــدارد و بــدون اعتبــار اقــدام بــه خلــق 
پــول می کنــد، بانک مرکزی موظف اســت بر این 

موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.
  مهار تورم با استمرار کاهش نقدینگی

  کریمــی تصریــح کــرد: کاهــش نــرخ رشــد 
نقدینگی باید به صورت مســتمر صورت بگیرد تا 
همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح 

عمومی قیمت ها باشند.
این مقام مســئول در وزارت اقتصاد در پاسخ 
بــه ایــن ســؤال که کــدام نوع از تســهیات در 
زمینــه ایجــاد تورم مورد بحث هســتند یادآور 
شــد: مســئله مرتبــط بــا تســهیات، مســئله 
تســهیات خــرد نیســت و بیشــتر مرتبــط بــا 
تســهیات کان و اشــخاص مرتبط اســت، در 
برخی موارد مشــاهده می شــود که بانک ها یی 
کــه پشــتوانه ای برای اعطــای وام ندارند اقدام 
به اعطای وام به افراد مرتبط با خود می کنند 

و این موضوع باید کنترل شود.
  مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی: دولت در 

فروردین ماه تنخواه نگرفت
  در ایــن برنامــه همچنین جعفر مهدی زاده، 
مدیــرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: زمانی 
که رشــد نقدینگی از رشــد تولید بیشــتر باشــد، 
شــکلی از فزونــی تقاضــا شــکل می گیــرد کــه در 
نهایت می تواند به افزایش سطح قیمت ها منجر 
شــود.   وی تصریــح کــرد: رشــد نقدینگــی ریشــه 

بسیاری از مشکات اقتصادی است.
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  مهــدی زاده 
مهــار  بــرای  ســیزدهم  دولــت  در  صورت گرفتــه 
نقدینگــی ابــراز کــرد: رشــد خوب تولید در ســال 
گذشــته کــه فراتــر از انتظــار بــود مــا را بــه رونــد 

تحوالت اقتصادی امیدوار می کند.
افــزود:  بانــک مرکــزی    مدیــرکل اقتصــادی 

اقدامــات بانــک مرکــزی از ســال گذشــته شــروع 
شــد، برخــی از این اقدامات داخــل بانک مرکزی 
صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته 

پایش پایه پولی بود.
وی اعام کرد: بانک مرکزی محدودیت های 
کــرده  اعمــال  بانک هــا  بــه روی  تســهیات دهی 
است، به عنوان مثال برای بانک های دولتی 2.5 
درصــد و برای بانک هــای تجاری 2 درصد در نظر 

گرفته شده است.
مهدی زاده در ادامه گفت: امسال به خاف 
ســال های قبــل بــا هماهنگــی بین بانــک مرکزی 
و خزانــه داری کل کشــور، در فروردیــن ماه ســال 
جــاری تنخواهــی بــه دولت داده نشــده اســت و 
این موضوع موجب کنترل رشــد پایه پولی شــده 
اســت؛ عــاوه بــر ایــن بدهــی بانک هــا بــه بانــک 

مرکزی نیز کنترل شد.
  هدفمندشدن تسهیات بانکی

  مهــدی زاده تصریــح کــرد: کلیــه تســهیات 
ســامانه  در  بایــد  بانک هــا  توســط  عرضه شــده 
ســمات ثبت شــود و بانک ها در زمان حاضر این 

کار را انجام می دهند.
وی متذکر شد که صرفاً به میزان تسهیات 
ارائه شــده نباید توجه کرد بلکه باید دید که این 

تسهیات به کجا و برای چه ارائه شده است.
عرضــه  اگرچــه  گفــت:  مــورد  ایــن  در  وی 
تســهیات به منزلــه خلــق پــول و درنتیجــه ایجاد 
تــورم اســت، امــا اگــر ایــن تســهیات بــه بخــش 
تولید اصابت کند، خود می تواند با ایجاد عرضه 

و تولید متناظر یک سیاست ضدتورمی باشد. 

بازار در مدار بی پولی

ورود چندین هیات خارجی به بازار سرمایه ایران

ترمز نقدینگی ۴۳هزار برابری ۵۰ ساله کشیده شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . چهارشنبه 15 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4944 . شـــــــــــرکتها

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری 
یک ساله مدیریت روزبازارهای تحت پوشش )شنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه بازار( از طریق مزایده عمومی 
یا شرکت های واجدالشرایط  از اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات حفاظتی و مراقبتی و  لذا  اقدام نماید. 
دعوت می شود ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیر حضوری با 

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir  اقدام نمایند .  
هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
نشانی: خیابان امام خمینی)ره( جنب بازار سعادت ساختمان شهرداری پالک 5 

شماره تماس:028-33656420-28
اصغر الهیاری سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

شناسه : 1345494

»آگــــهی مـــــزایـــــده«
توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی)توکن( و از طریق سامانه ستاد 

به نشانی www.setadIran.ir می باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0099 مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 400 مارون 

الف- شرح مختصر خدمات
انجام عملیات تخریب، عملیات خاکی ،عملیات بنایی با سنگ، اندود و بندکشی،قالب بندی وچوب بست، 
کارهای فوالدی ، بتن ریزی ، زیراساس، اساس و باالست،نصب عالئم و تجهیزات ایمنی ،مرمت محوطه 
چاه، مرمت سلر، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، ژئوممبراین ،احداث آبرو و پل بتنی در طول 

مسیر و جاده دسترسی مد نظر می باشد.
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 40 کیلومتری اهواز و مدت انجام آن 2مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/27,894,184,398ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری

- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.
-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/1,394,709,219ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :

الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری کارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب 
IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90روز( معتبر بوده  

وپس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
- توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق 

سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین 

را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد 
و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابی های الزم 
وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر روی مدارک ارسالی مناقصه 

گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/04/18لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1401/04/29
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه به 

www.setadIran.ir نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00روز  یکشنبه مورخ  1401/05/09به صورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ  
1401/05/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی 

معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 13:00روز  یکشنبه مورخ1401/05/09اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی 
به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع 

تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل 

الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و 

هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 

امور حقوقی و قراردادها - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوبانتشار نوبت اول : 1401/04/14 نوبت دوم : 1401/04/15 

 دوم(فراخوان  مناقصه عمومی شناسه : 1343125
 نوبت

(

شرکت ملی نفت ایران   
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

 شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ساخت قطعات)SLIDE VALVE (SG-1503,05به شماره مناقصه
RNL-9947008-TH و شماره فراخوان  2001092447000066  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه تاریخ  1401/04/15 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ف
دی

ر

مقدار/شرح مختصر کاالشماره مناقصه
تعداد

 برآورد هزینه
انجام موضوع مناقصه )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

1RNL-9947008-THSLIDE VALVE (SG-1503,05( 665/200/000/0003/260/000/000 عددساخت قطعات
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/04/26
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 18:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/05/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس: اراک- کیلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهی شازند- اداره تدارکات کاال- واحد تحقیق و 

ساخت             تلفن: 086-33491832
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-1456

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند انتشار نوبت اول : 1401/04/15   نوبت دوم :1401/04/20  

شماره مجوز:2177 - 1401
ت اول(شناسه: 1343940
 نوب

(

شرکت پاالیش نفت
امام خمینی )ره( شازند »سهامی عام« 

»آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و سازندگان «
  RNL- 9947008 - TH فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

ارزیابی کیفی  با  مناقصه عمومی همزمان  دارد  نظر  در  البرز  استان  گاز  شرکت 
فشرده مناقصه به شماره نیاز درسامانه   ستاد)2001001402000041( را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی )دولت( برگزار نماید. 
مبلغ برآورد اولیه  203،319،645،366 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22 به مبلغ  10،066،393،000 ریال

 آخرین زمان مهلت دریافت  اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت16:00 
روزچهارشنبه 1401/04/15

 آخریـن زمـان بارگـذاری اسـناد توسـط مناقصـه گـر در سـایت تـا سـاعت 16:00روز 

شـنبه  1401/05/01
 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد(  

گشایش پاکت " الف، ب ، ج" : ساعت :  9:00 روز یکشنبه  تاریخ  09/ 1401/05
شرایط مناقصه گر: 

1.دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
2.دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاری معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 آدرس : استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوارتعاون، خیابان فرهنگ، روبروی 

تربیت 6 ، شرکت گاز استان البرز ،امورپیمانها
تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868

شرکت گاز استان البرز انتشار نوبت اول : 1401/04/15           نوبت دوم : 1401/04/20

شناسه : 1345906

ت اول(فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
 نوب

(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان البرز 

)سهامی خاص(
مناقصه ارائه خدمات اداری دفتری

 آخرین وضعیت
پروژه بزرگ جانجا

معاون امور معادن و صنایع معدنی »ومعادن«  اظهار 
کــرد کــه بــا محوریــت شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
معــادن و فلــزات، کنسرســیومی از شــرکت های بــزرگ 
کــه هــم بــه لحــاظ مالــی و هــم تخصصــی وزن باالیــی 
دارد، توســعه معدنی جانجا در سیســتان و بلوچستان 
را آغــاز کــرده اســت و اکتشــافات تکمیلــی ایــن معــدن 
در ســال جــاری بــه پایــان می رســد. ســرمایه گذاری در 
معــدن مــس جانجــا عــاوه بــر ســرمایه گذاری مناســب 
برای ســهامداران موجب توســعه و ایجاد تحول در این 

منطقه در سیستان و بلوچستان می شود.
امیــن صفــری در مــورد جزئیــات توســعه معدنــی 
تولیــد  و  تهیــه  شــرکت  گذشــته  ســال  گفــت:  جانجــا 
مــواد معدنــی ایــران یــک فراخــوان مزایــده بــرای تکمیل 
هــزار   ۱۳۰ ســاالنه  تولیــد  و  اســتخراج  اکتشــافات، 
کنســانتره مــس در پهنــه معدنــی جانجــا برگــزار کــرد. 
خوشــبختانه کنسرســیوم شــرکت های بــزرگ چادرملــو، 
گل گهــر، گهرزمیــن، ســرمایه گذاری غدیــر و تجلــی بــه 
رهبــری و بــا محوریــت شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 

معادن و فلزات برنده این کنسرسیوم شد.
تأسیس شرکت پروژه

او تصریــح کــرد: در حــال حاضــر محــدوده معدنــی 
به این کنسرســیوم تحویل شــده است. شرکت پروژه با 
ترکیب ســهامداری کنسرســیوم و با نام شــرکت توسعه 
معــادن و صنایــع مــس جانجــا تأســیس و مدیرعامــل و 
هیئت مدیره این شــرکت منصوب شــده اند و همکارانم 

بصورت جدی در حال اقدامات آغازین پروژه هستند.
تکمیل اکتشافات تا پایان سال جاری

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی »ومعــادن« بــا 
ارائــه جزئیــات بیشــتر گفــت: طبــق قــرارداد، اکتشــافات 
باید تکمیل شــود که تا پایان ســال جاری این کار انجام 
خواهــد گرفــت. تحقیقات مربوط بــه نمونه های معرف و 
انجــام تســت فــرآوری و انتخاب تکنولوژی نیز در دســت 
انجام است. همزمان برنامه های تأمین آب و برق نیز در 
دســت بررســی و نهایی شــدن اســت. این موارد در سال 
جاری به جمع بندی خواهد رسید و بالفاصله کار اجرایی 

پروژه آغاز خواهد شد.
مقیاس بزرگ کار معدنی و صنعتی در جانجا

صفری در مورد میزان ذخیره این محدوده معدنی 
خاطرنشــان کــرد: ذخیــره قطعــی قابــل برداشــت معدن 
مــس جانجــا حــدود ۳۰۰ میلیــون تن اســت کــه البته با 
اکتشــافات تکمیلی ســطح اطمینان از میزان این ذخایر 

باالتر خواهد رفت.
او ادامــه داد: عیــار مــس ایــن پهنــه معدنــی بــاال 
نیســت و به طور میانگین در ســطح ۰.۲۶ درصد اســت. 
عیــار پاییــن باعث می شــود تا حجم زیــادی مواد معدنی 
وارد کارخانــه شــود و بــرای تولیــد ســاالنه ۱۳۰ هــزار تن 
کنســانتره مس باید ســاالنه ۱۶ میلیون تن خوراک وارد 
کارخانه شود. این امر حجم باالی کار را نشان می دهد 

که باید کارخانه متناسب آن ساخته شود
معــاون امــور معــادن و صنایع معدنــی »ومعادن« 
گفــت: از ســوی دیگــر حجم عملیات معدنــی نیز در این 
محــدوده معدنــی بــاال خواهــد بود و ســاالنه بایــد ۷۰ تا 
۸۰ میلیــون تــن عملیــات معدنــکاری صــورت گیــرد. کار 
معدنــی و صنعتــی کــه در جانجــا صورت خواهــد گرفت 
یــک کار کم نظیــر در کشــور خواهد بود. صفری در مورد 
زمــان بهره بــرداری از ایــن پروژه گفت: اجــرای کامل این 
پــروژه و بهره بــرداری از کارخانه کنســانتره مس، ۴ تا ۵ 
ســال زمان خواهد برد. البته ما قصد داریم همزمان بر 
روی بخش اکسیدها هم کار کنیم که ظرف دو سال از 
اکســیدها، کاتد گرفته خواهد شــد و یک اشــتغالزایی و 

سرمایه گذاری نیز در این حوزه انجام خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت با اشــاره 
بــه عرضــه خودروهــای متنــوع بــاری و مســافری 
زامیــاد  شــركت  ســوی  از  نزدیــك  آینــده ای  در 
تاكیــد كــرد: در ســبد محصوالت شــرکت زامیاد، 
خودروهایــی قــرار گرفتــه اســت که نیاز بــازار را 
تامیــن خواهــد کــرد و اگــر زامیاد به تیــراژ باالتر 
دســت یابــد، مشــکات بــازار در زمینــه عرضه و 
تقاضــای خودروهــای تجــاری بــا کیفیــت مرتفــع 

خواهد شد.
منطقــی  منوچهــر  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
در خصــوص راهكارهــای مقابلــه بــا تحریم هــا در 

صنعت خودروســازی تجاری کشــور تصریح کرد: 
ایــن نــوع خودروهــا با دارا بــودن منابع گســترده 
تــر بــرای تامیــن و تولیــد نســبت بــه خودروهــای 
ســواری، به هم افزایی بیشتری در میزان داخلی 
سازی بخش قطعات نیاز دارند كه در این زمینه 
شــركت هایی ماننــد زامیــاد موفق عمــل كرده اند. 
البتــه بــرای ارتقا این موضوع بایــد بتوانیم میزان 
داخلی ســازی را بــه محصوالتی کــه دارای پلتفرم 

مشترک هستند تعمیم دهیم.
ســازمان  عامــل  هیــات  رئیــس  ادامــه،  در 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــا اشــاره بــه 

عملكــرد مطلــوب شــركت زامیــاد در ســال جــاری 
خاطرنشــان كرد: شــرکت زامیاد عملکرد مطلوبی 
توســعه محصــول  و  مدیریتــی  مالــی،  حــوزه  در 
داشته است كه نتایج آن را در رشد ارزش سهام 

این شركت در بازار فرابورس می توان دید.
علــی نبــوی در حاشــیه از محصــوالت جدید 
شــركت زامیــاد بــا یــادآوری ایــن موضــوع كــه در 
تــك  حالــت  زامیــاد  شــرکت  گذشــته  ســال های 
محصولی داشــت، بیان كرد: اکنون تحول بزرگی 
در عرضه محصوالت سبک زامیاد رخ داده است 
و امیدواریــم ایــن شــركت بــا عرضــه خودروهایی 

مدرن، با کیفیت و منطبق بر نیاز بازار به حركت 
رو به رشد خود ادامه دهد.

او همچنین اضافه كرد: شركت زامیاد هم از 
نظر فنی و محصولی عملکرد مطلوبی ثبت کرده 
و هــم از نظــر مالی و مدیریتی تحوالت خوبی در 
آن صــورت گرفتــه اســت كه نتایج آن رشــد قابل 
توجــه ارزش ســهام ایــن شــركت در بــازار بــورس 
اســت كه این موضوع بیانگر توجه ســهامداران و 
عالقه منــدان بــه این حوزه به تغییرات رو به جلو 

این شركت است.
علــی نبــوی، معــاون وزیــر صمــت و رئیــس 

ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع و منوچهــر 
منطقــی، معاون صنایــع حمل ونقل وزارت صمت 
در این بازدید، ضمن آشنایی با محصوالت جدید 
شــركت زامیــاد، رونــد رو بــه رشــد ایــن شــركت 
در ســال جــاری را مرهــون تالش هــای بــی وقفــه 

كاركنان و مدیریت مناسب دانستند.
گفتنی اســت؛ شــركت زامیاد با تولید بیش 
ابتدایــی ســال،  از ۱۰ هــزار خــودرو در ۱۰۰ روز 
ضمــن افزایــش ۴۰ درصــدی تولید در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته، توانست ركورد جدید 

۱۰ ساله را ثبت کند.

زینب غضنفری
طــرح ارتقــای کیفیــت محصــوالت ایــران خــودرو 
در نخســتین فــاز خود اولویت را بــر روی ارتقای 
کیفیت و توان موتور و گیربکس قرارداده است.
در هفتــه گذشــته خبــر کلیــد خــوردن فــاز 
نخســت طــرح ارتقــای کیفیــت در ایــران خــودرو 
منتشر شد، اتفاقی که به نظر می رسد، همزمان 
بــا تــالش ایــن گــروه صنعتی بــرای افزایــش تیراژ 
کلید زده اســت؛ اما به نظر میرســد این بار ایران 
خــودرو طــرح خــود را از ســخت ترین نقطــه آغــاز 

کرده است.
موتــور  نیــرو  موضــوع  در  ایــران  صنایــع  ضعــف 
هنــوز  و  نیســت  پوشــیده  برکســی  گیربکــس  و 
خودروســازان ایرانــی تــوان ارایــه یــک گیربکــس 
اتوماتیــک را در خــود نمی بینند. همچنین به رغم 
آنکه در ســال های گذشــته صنعت خودروی ایران 
موفــق بــه طراحــی موتــور شــده هنــوز نتوانســته 
اســت در ایــن زمینــه بــه نقطــه مطلــوب برســد. 
منظــور از نقطــه مطلــوب ارائــه یک موتــور مبتنی 
بــر دانــش داخلی اســت که با اســتانداردهای روز 
دنیا تناســبی قابل دفاع داشــته باشــد و در ضمن 
هزینــه تولیــد آن بــه گونــه ای باشــد کــه در تیــراژ 
تولید صنایع کشور توجیه اقتصادی داشته باشد.
امــا بــه نظــر می رســد، در طــرح تــازه گــروه 
صنعتی ایران خودرو این دو نقطه حساس هدف 
گرفتــه شــده اند. آمارهــا و بررســی های میدانــی 
نشــان می دهــد که میزان مراجعــه خودروهای نو 
ایــن گــروه صنعتــی در نیمه دوم ســال گذشــته و 

امســال طــی فصل بهار بــه نمایندگی ها برای رفع 
ایــرادات و خــارج از بازدیدهــای دوره ای گارانتــی 
اتفــاق  ایــن  اســت.  داشــته  کاهــش محسوســی 
می توانــد، گویــای افزایــش دقــت در خــط تولید و 

بخش آزمون ها کیفی باشد.
ایــن رونــد در صورتــی می توانــد، تــداوم پیدا 
کند و در صنعت خودروی کشور نهادینه شود که 
طــرح تــازه آغاز شــده ایران خودرو کــه به تعمیق 
ســاخت داخلــی منجر می شــود، به صــورت جدی 

دنبال شود و به اهداف خود دست پیدا کند.
شجاعت کلید زدن چنین طرحی قابل درک 
اســت و باید به مدیران این گروه صنعتی تبریک 
گفــت؛ امــا شــرط تــداوم و تــالش برای بــه نتیجه 
رســاندن ایــن اقدام اســت که شــاید جــزء معدود 
اقداماتــی اســت کــه در شــاکله صنعتی کشــور از 

نقطه سخت و درست آن آغاز شده است.
 معــاون کیفیت گــروه صنعتــی ایران خودرو 
توضیــح  در  رســانه ای  گفت وگویــی  در  پیشــتر 
تحــوالت کیفــی در دســت اقــدام ایــن شــرکت را 
در حــوزه محصــوالت و خدمات گفته بود: در این 
راســتا طرح هــای متنــوع و نوینی تدوین و به اجرا 
گذاشــته شــده اســت و در گام نخست، محصول 
تــارا در دو نــوع دســتی و اتوماتیــک کــه از ابتدای 
تیر امسال تحویل مشتریان شده است، مشمول 
طــرح جهــش کیفیــت خدمــات ایــران خــودرو در 

حوزه موتور و گیربکس خواهد بود. 
سهراب برفروشان طرح ویژه در حوزه موتور 
و گیربکس محصوالت را حاصل اجرای پروژه های 

متعــدد کیفیــت در زنجیــره ارزش و اطمینــان از 
ارتقــای کیفیت محصوالت دانســت و گفت: پس 
از طرح ریزی و پیاده سازی ۲۷۲ پروژه مهم کیفی 
و تحقق برنامه تولید عبور مســتقیم محصوالت، 
پیاده سازی و اجرای طرح های ویژه گروه صنعتی 
نویدبخــش  خدمــات،  حــوزه  در  خــودرو  ایــران 
افزایش رضایتمندی و تامین انتظارات مشــتریان 

گروه صنعتی ایران خودرو خواهد بود.
او گفت: با بهره برداری از سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در نوســازی تجهیزات خطوط تولید 
گیربکــس و موتــور، طراحی و عرضه نســخه ارتقا 
یافتــه موتورهــا )پــالس( و گیربکس های تولیدی، 
اســتفاده از تکنولوژی هــای بــه روز در آزمون هــای 
خودرویــی و مجموعه هــای تولیدی در فرآیندهای 
قطعه ســازان و با ایجاد هم افزایی موثر و تعریف 
برنامه های کیفی مشــترک با ســازندگان، صیانت 
کامل از مشتریان محترم در حوزه قطعات موتور 

و گیربکس صورت خواهد گرفت. 

معــاون کیفیــت گــروه صنعتــی ایران خودرو 
ادامــه داد: بــر ایــن اســاس، عــدم بــروز ایــراد بــا 
منشــا موتور و گیربکس خودروهای تارا دستی و 
تــارا اتوماتیک که از ابتدای تیر تحویل مشــتریان 
شــده، تــا ۶ مــاه و یــا پیمایــش ۱۰ هــزار کیلومتــر 
ضمانت می شــود و چنانچه خودروهای مشــمول 
ایــن طــرح به واســطه ایرادات احتمالــی کیفی در 
ســامانه موتــور و گیربکــس در محــدوده زمانــی و 
پیمایشــی اعالم شــده به شــبکه خدمــات پس از 
فروش مراجعه کنند، از بســته های جبرانی ویژه 

بهره مند خواهند شد.
برفروشــان بــا اعــالم این کــه براســاس طرح 
تدوین شــده، پذیرش خودروهای مشــمول بدون 

نیــاز بــه نوبت گیــری از شــبکه خدمــات پــس از 
فروش ایران خودرو اســت، گفت: حوزه خدمات 
پــس از فــروش ایــن گــروه صنعتی، بــا تخصیص 
کارشــناس پشــتیبان بــه هــر مشــتری، اقدامــات 
ویژه ای را در خدمات رســانی به مشــتریان محترم 
که شامل کاهش زمان پذیرش و فرآیند ترخیص 

است، انجام خواهد داد.
به نظر می رســد، براســاس اظهارات معاون 
کیفیــت گروه صنعتی ایران خودرو می توان گفت 
اجــرا  در دســت  طــرح  برجســته  نــکات  از  یکــی 
تکیــه همزمــان بــا نظــرات مشــتریان و اعمال آن 
در فرایندهــای تکمیلــی تولید اســت. باید منتظر 
بود و دید در فرایند اجرایی گروه صنعتی تا 
چه حد می تواند مســیر بهبودی که در ارتقا 
رضایــت مشــتریان موثر اســت را 

به نتیجه برساند.

ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  چادرملــو  مدیرعامــل 
مجموعــه آمادگــی جذب ســرمایه های ســرگردان 
بــا تاســیس شــرکت های ســهامی عــام پــروژه ای 
در بــازار ســرمایه را دارد، تشــریح کــرد کــه کویر 
مرکزی ایران سرشار از منابع غنی معدنی است 
و چادرملو با برنامه های  اکتشافی که در دست 
اقــدام دارد و بــا خریــد 8 دســتگاه حفاری عمیق 
می تواند انقابی در اکتشاف ایجاد کند چنانچه 
ذخایــر شــرکت در حال افزایش اســت و حداقل 
بــرای 20 تــا 25 ســال آینــده هیچ مشــکلی برای 

تامین سنگ آهن نداریم.

ناصــر تقــی زاده در نشســت خبــری بــا خبرنگاران 
بــازار ســرمایه بــا بیــان نقــش و جایــگاه معــادن 
کشــور در ارزش آفرینــی در اقتصاد کشــور گفت: 
همانطــور کــه مقام معظــم رهبری به درســتی بر 
اهمیــت بهره گیــری از معــادن کشــور در مســیر 
رونــق اقتصــادی تاکیــد کرده انــد، ایــن تکلیــف بر 
عهده ماست که با سرمایه گذاری در امر اکتشاف 

و دستیابی به ذخایر جدید ثروت آفرینی کنیم .
او تاکید کرد: خبرهای بســیار مســرت بخشــی در 
این زمینه داریم که به زودی اعالم خواهیم کرد .
مدیرعامــل چادرملــو بــا طــرح ایــن پیشــنهاد کــه 

دولت برای حل مشــکل تامین ســوخت واحدهای 
فــوالدی، میادیــن گازی را بــه شــرکت های فــوالدی 
واگــذار کنــد، گفــت: چادرملــو بــا در نظــر گرفتــن  
مشــکالت ناشی از قطع برق برنامه ای واقع بینانه 
تنظیم کرده اســت و همین برنامه باعث می شــود 
به سهامدار امید واهی داده نشود.  سال گذشته 
نیز طبق همین روال عمل کردیم،  البته در ســال 
گذشــته ۱۵۰ هــزار تــن تولیــد شــمش را از دســت 
دادیم اما میزان تولید باالتر از ظرفیت اسمی بود.
تقی زاده ادامه داد: گزارش هایی که شرکت 
بــه بــورس ارائــه می کنــد نیــز بــا در نظــر گرفتــن 

قطعی های احتمالی برق است.
بــرای  شــرکت  ایــن  برنامه هــای  درمــورد  او 
مقابله با قطعی برق اظهار کرد: چادرملو ساخت 
نیــروگاه ۱۰۰  یــک  و  نیــروگاه ۵۴۶ مگاواتــی  دو 
مگاواتــی  و ۲ نیــروگاه ۱۰ مگاواتــی خورشــیدی 
دوش  روی  از  بــاری  تــا  اســت  کــرده  آغــاز  را 
دولــت بــردارد،  چــرا کــه معتقدیــم ســاخت همه 

زیرساخت ها لزوما وظیفه دولت نیست .
مدیرعامــل چادرملــو در ادامه درمورد عرضه 
محصوالت در بورس کاال گفت: عرضه محصوالت 
در بــورس کاال به شــفافیت کمــک می کند.  البته 

همه محصوالت را نمی توان در بورس کاال عرضه 
کرد. مخصوصا وقتی قراردادهای بلندمدت بسته 
می شــود. البتــه عرضــه در بــورس زمانــی مطلوب 
اســت کــه اجــازه رقابــت در بــورس داده شــود و 

دخالتی صورت نگیرد.
تقی زاده با اشــاره به برگزاری مجمع این شــرکت 
در هفته آینده گفت: با توجه به اجرای طرح های 
توســعه بــه میــزان  ۴ میلیــارد یــورو  پیشــنهاد 
افزایــش ۱۰۰ در صــدی ســرمایه شــرکت را دارم؛ 
توســعه،  برنامه هــای  تحقــق  صــورت  در  چراکــه 
سالیانه ۵ میلیارد دالر سود کسب خواهد شد.

منطقی: سبد محصوالت زامیاد نیاز بازار را مرتفع خواهد كرد

آمادگی چادرملو برای جذب سرمایه های سرگردان در بازار سرمایه

آغاز طرح ارتقای کیفیت ایران خودرو از نقطه درست
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آگهی درخواست حصر وراثت
خانـم زهـره تجـری  فرزنـد رضاقلـی بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه80-این شـورا 
ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصـار وراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه 
رضـا قلـی تجـری فرزندحضـرت بشـماره شناسـنامه2269122607صادره ازعلـی 
آبـاد درتاریخ90/9/25دراقامتـگاه دائمـی خـود شهرسـتان فـوت نمـوده وورثـه/
وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از/عبارتسـت از1-زهـره تجـری ف رضـا قلـی ش 
م2268925161ت ت58/9/1فرزندمتوفی2-حضرتقلـی تجـری ف رضـا قلـی ش 
ش  رضاقلـی  ف  تجـری  ت49/2/15فرزندمتوفی3-خدیجـه  2269695011ت  م 
م2269627547ت ت42/9/1فرزنـد متوفی4-فاطمـه محمدحسـینی ف عبـاس 
ش م2269541715ت ت19/1/3همسـرمتوفی والغیـر اینـک شـورا پـس ازانجـام 
تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات 
اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی 
ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.

364-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقـای احمداحمـدی فرزنـد علـی بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه77-این شـورا ثبت 
گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصـار وراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه علـی 
احمدی فرزندنورمحمد  بشـماره شناسـنامه0819326801صادره ازسرخس-قلعه 
فـوت  آبـاد  فاضـل  خـود شهرسـتان  دائمـی  درتاریخ48/6/18دراقامتـگاه  قصـاب 
نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از/عبارتسـت از1-صغـری سـراج اول 
ف رضـا ش م3671346892ت ت1308/5/7همسـرمتوفی2-محمدعلی احمـدی 
ف  احمـدی  ت1342/1/10فرزندمتوفی3-زهـرا  م2269630041ت  ش  علـی  ف 
علـی ش م2269177703ت ت1/1/ 38فرزندمتوفی4-احمـد احمـدی ف علـی ش 
ازانجـام  پـس  اینـک شـورا  والغیـر  م2269679563ت ت47/6/14فرزندمتوفـی 
تاهرکـس  مینمایـد  آگهـی  یکنوبـت  مزبـوررا  درخواسـت  مقدماتـی  تشـریفات 
اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی 
ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.

365-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای غالمعلی یوسـف زائی فرزند یوسـف بشـرح درخواسـتی که بکالسـه62-این شـورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که یوسف یوسف زائی 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه3671910208صادره اززابـل درتاریخ1396/4/11دراقامتـگاه 
عبارتنـد  الفـوت وی  وورثـه/وراث حیـن  نمـوده  فـوت  آبـاد  فاضـل  دائمـی خـود شهرسـتان 
م3670945482همسـرمتوفی  ش  قاسـم  ف  شـهرکی  بـی  بـی  از1-خـان  از/عبارتسـت 
یوسـف  م2031836587فرزندمتوفی3-غالمعلـی  ش  یوسـف  ف  زائـی  یوسـف  2-محمـد 
یوسـف  فرزندمتوفی4-علـی  ت48/5/20  م2268853160ت  ش  یوسـف  ف  زائـی 
ش  یوسـف  ف  زائـی  یوسـف  م2268928810فرزندمتوفی5-حامـد  ش  یوسـف  ف  زائـی 
م2260122515فرزندمتوفی6-کنیزیوسف زائی ف یوسف ش م2030948217فرزندمتوفی7-
یوسـف  م2269731506فرزندمتوفی8-زهـرا  ش  یوسـف  ف  زائـی  یوسـف  معصومـه 
زائـی ف یوسـف ش  زائـی ف یوسـف ش م2269078152 فرزندمتوفی9-کلثـوم یوسـف 
م2269824083  ش  یوسـف  ف  زائـی  یوسـف  م2268915549فرزندمتوفی10-صغـری 
فرزندمتوفی11-کبـری یوسـف زائـی ف یوسـف ش م2269913108فرزندمتوفـی والغیراینـک 
شـورا پس ازانجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس 
اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریخ انتشـار آگهـی ظرف1ماه به 

ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد..
366-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
آقـای غالمعلـی یوسـف زائـی فرزنـد یوسـف بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه61-این شـورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که خان بی بی شهرکی 
فرزنـد قاسـم بشـماره شناسـنامه3670945482صادره اززابـل درتاریخ97/3/8دراقامتـگاه 
دائمـی خـود شهرسـتان فاضـل آبـاد فـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتنـد از/
عبارتسـت از1-محمـد یوسـف زائـی ف یوسـف ش م2031836587فرزندمتوفی2-غالمعلـی 
یوسـف زائی ف یوسـف ش م2268853160فرزندمتوفی3-علی یوسـف زائی ف یوسـف ش 
م2268928810فرزندمتوفی4-حامد یوسف زائی ف یوسف ش م2260122515فرزندمتوفی5-

کنیزیوسـف زائـی ف یوسـف ش م2030948217فرزندمتوفی6-معصومـه یوسـف زائـی ف 
یوسف ش م2269731506فرزندمتوفی7-زهرا یوسف زائی ف یوسف ش م2269078152 
فرزندمتوفی8-کلثـوم یوسـف زائـی ف یوسـف ش م2268915549فرزندمتوفی9-صغـری 
یوسـف زائـی ف یوسـف ش م2269824083فرزندمتوفی10-کبـری یوسـف زائـی ف یوسـف 
مقدماتـی  تشـریفات  ازانجـام  پـس  شـورا  والغیراینـک  م2269913108فرزندمتوفـی  ش 
درخواسـت مزبـوررا یکنوبـت آگهـی مینمایـد تاهرکـس اعتراضـی دارد ویاوصیـت نامـه ای 
ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه این شـورا مراجعـه وتقدیم نماید 

واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
367-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
خانم بی بی سلیمه کمالی فرزند آنه گلدی بشرح درخواستی که بکالسه67-این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که آنه گلدی کمالی فرزند 
خواجه بشماره شناسنامه4869159988صادره ازکالله در تاریخ74/5/5دراقامتگاه دائمی 
خـود شهرسـتان فاضـل آبادفـوت نمـوده وورثـه/وراث حیـن الفـوت وی عبارتند از/عبارتسـت 
ت44/5/12فرزندمتوفـی2- م2269212185ت  ش  گلـدی  آنـه  ف  کمالـی  از1-عبدالطیـف 
عبدالغفورکمالـی ف آنـه گلـدی ش م2269212177ت ت42/6/21فرزندمتوفی3-خواجـه 
سـلیمه  بـی  /39/4فرزندمتوفی4-بـی  م2269212169ت ت2  گلـدی ش  آنـه  ف  کمالـی 
کمالـی ف آنـه گلـدی ش م2269219491ت ت54/4/1فرزندمتوفی5-بـی بـی فریـده کمالـی 
ف آنـه گلـدی ش م2269700937ت ت49/2/1فرزندمتوفی6-بـی بـی جمیلـه کمالـی ف 
آنـه گلـدی ش م2269215443ت ت47/6/1فرزندمتوفی7-تـوی بـی بـی کـر ف طاقـان ش 
م6289781928ت ت17/10/3همسـرمتوفی والغیـر اینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 
ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه وتقدیـم 

نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
368-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

آگهی درخواست حصر وراثت
خانـم بـی بـی سـلیمه کمالـی فرزنـد آنـه گلـدی بشـرح درخواسـتی کـه بکالسـه66-این 
شـورا ثبـت گردیـده درخواسـت صدورگواهـی انحصاروراثـت نمـوده واعـالم داشـته کـه 
تـوی بـی بـی کرفرزنـد طاقـان بشـماره شناسـنامه6289781928صادره ازگمیشـان در 
وورثـه/ نمـوده  آبادفـوت  فاضـل  دائمـی خـود شهرسـتان  دراقامتـگاه  تاریـخ98/3/24 

گلـدی  آنـه  ف  کمالـی  از1-عبدالطیـف  از/عبارتسـت  عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن  وراث 
گلـدی  آنـه  ف  کمالـی  ت44/5/12فرزندمتوفی2-عبدالغفـور  م2269212185ت  ش 
ش  گلـدی  آنـه  ف  کمالـی  ت42/6/21فرزندمتوفی3-خواجـه  م2269212177ت  ش 
م2269212169ت ت2 /39/4فرزندمتوفی4-بـی بـی سـلیمه کمالـی ف آنـه گلـدی ش 
م2269219491ت ت54/4/1فرزندمتوفی5-بـی بـی فریـده کمالـی ف آنـه گلـدی ش 
م2269700937ت ت49/2/1فرزندمتوفی6-بـی بـی جمیلـه کمالـی ف آنـه گلـدی ش 
م2269215443ت ت47/6/1فرزندمتوفـی والغیـر اینـک شـورا پـس ازانجـام تشـریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت 
نامـه ای ازمتوفـی نـزد اومیباشـد ازتاریـخ انتشـار آگهـی ظرف1مـاه بـه ایـن شـورا مراجعـه 

وتقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
369-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

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

برابـر رای شـماره 140160329012002102 مورخـه 1401/04/13 هیـات اول/دوم  موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم عشـرت 
میراخورلـی  بـه شـماره شناسـنامه 4 کـد ملـی 4609545675  صـادره از گرمسـار  فرزنـد 
جعفـر در ششـدانگ یـک بـاب دامـداری بـه مسـاحت 272/60 متـر مربـع پـالک شـماره 138 
فرعـی از 57- اصلـی واقـع در روسـتای شـه سـفید حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  بـا حقـوق 
ارتفاقی جهت تجمیع با تصرفات متقاضی از پالک 57/442 سهم االرث از مالکیت جعفر 
میراخورلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/16            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/01 

شناسه: 1346326           رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرادید ارتباط فاوا )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797 

بـه عمـل می آیـد در جلسـه  از کلیـه صاحبـان سـهام شـرکت دعـوت  بدینوسـیله 

 1401/04/29 مـورخ  چهارشـنبه  روز  در  شـرکت  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 

کوچـه  پاکسـتان،  خیابـان  بهشـتی،  خیابـان  تهـران،  محـل  در  صبـح   10 سـاعت 

رسـانند. بهـم  1531735611حضـور  کدپسـتی  پـاک5  نیـا،  سـاووجی 

دسـتور جلسـه: اسـتماع گـزارش هیئـت مدیـره و گـزارش بـازرس قانونـی شـرکت 

بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 بررسـی و تصویـب صورت هـای مالی برای 

بـرای  و علی البـدل  اصلـی  بـازرس  انتخـاب  بـه 1400/12/29  مالـی مننتهـی  سـال 
سـال مالـی منتهـی بـه 1401/12/29و تعییـن حـق الزحمـه ایشـان، انتخـاب روزنامـه 
کثیراالنتشـار جهـت درج آگهی هـای شـرکت، سـایر مـواردی کـه در صالحیـت مجمع 

عمومـی عـادی مـی باشـد.
هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرادید ارتباط فاوا )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 401048 و شناسه ملی 10320522797 

بدینوسـیله از کلیـه صاحبـان سـهام شـرکت دعـوت بـه عمـل مـی آیـد در جلسـه 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده شـرکت در روز چهارشـنبه مـورخ 1401/04/29 سـاعت 
12 ظهر در محل تهران، خیابان بهشـتی، خیابان پاکسـتان، کوچه سـاووجی نیا، 

پـاک5 کدپسـتی 1531735611حضـور بهـم رسـانند.
دستور جلسه: بررسی افزایش سرمایه

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
  شرکت گروه فن آوا )سهامی عام( به شماره ثبت 199336

و شناسه ملی 10102411479
بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت بعمـل 
مـی آیـد تـا در مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام ایـن شـرکت کـه رأس 
سـاعت 9 صبح روز چهارشـنبه مورخ 1401/04/29 بشـرح ذیل تشـکیل می گردد، 

حضـور بهم رسـانند. 
اسـفراین  الونـد خیابـان  آرژانتیـن خیابـان  میـدان  برگـزاری مجمـع:  آدرس محـل 

نبـش خیابـان اهـورا مـزدا پـاک 10 هتـل اسـکان 
دستور جلسه:

1. اسـتماع گـزارش هیـات مدیـره و حسـابرس و بـازرس قانونـی در مـورد عملکـرد 
سـال مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 

بـه  منتهـی  مالـی  سـال  زیـان  و  سـود  حسـاب  و  ترازنامـه  تصویـب  و  بررسـی   .2
1400/12/29

3. انتخاب اعضا هیات مدیره
4. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس

5. اتنخاب روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی شرکت 
6. تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره

7. سایر مواردی که در صاحیت این مجمع  می باشد .
توجـه: سـهامداران محتـرم مـی تواننـد هـم زمـان بـه صـورت الکترونیکـی از طریـق 
نشـانی اینترنتـی شـرکت گـروه فـن آوا )www.fanava.com( در مجمـع، حضـور و 

همچنیـن در اعمـال حـق رأی مشـارکت نماینـد.
هیئت مدیره شرکت گروه فن آوا

)سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
 شرکت گروه فن آوا )سهامی عام( به شماره ثبت 199336

و شناسه ملی 10102411479
بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت بعمـل 
مـی آیـد تـا در مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام ایـن شـرکت کـه رأس 
مـی  تشـکیل  ذیـل  بشـرح   1401/04/29 مـورخ  چهارشـنبه  روز  صبـح   11 سـاعت 

گـردد، حضـور بهـم رسـانند. 
اسـفراین  الونـد خیابـان  آرژانتیـن خیابـان  میـدان  برگـزاری مجمـع:  آدرس محـل 

نبـش خیابـان اهـورا مـزدا پـاک 10 هتـل اسـکان 
دسـتور جلسـه: 1- اتخـاذ تصمیـم در خصـوص تغییـر مـاده 19  اساسـنامه ) شـرایط 

حضـور در مجامـع و مشـارکت در رای گیـری (
توجـه: سـهامداران محتـرم مـی تواننـد هـم زمـان بـه صـورت الکترونیکـی از طریـق 
نشـانی اینترنتی شـرکت گروه فن آوا )www.fanava.com(   در مجمع، حضور و 

همچنیـن در اعمـال حـق رأی مشـارکت نماینـد.
هیئت مدیره شرکت گروه فن آوا

)سهامی عام(

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11660 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به اطالع سرمایه گذاران محترم می رساند، در مجمع مورخ 1401/04/08 ساعت 11 صندوق 
سـرمایه گذاری دارا الگوریتـم، در اجـرای مفـاد بنـد )9-3( امیدنامـه صنـدوق، کارمـزد متولـی به 
"ساالنه 0.2 درصد )0/002(  از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که ساالنه 

حداقل 100ر1 میلیون ریال و حداکثر 260ر1 میلیون ریال" تغییر یافت.
مشـروح تصمیمـات مجمـع در تارنمـای صنـدوق بـه آدرس www.Darafund.ir در دسـترس 

می باشـد. سـرمایه گذاران 

تشکیل میز خدمت در 
وزارت امور اقتصادی و 

دارایی؛ درخواست فعاالن 
اقتصادی اصفهان از وزیر 

رئیس و نایب رئیس کمیســیون توســعه و بهبود محیط 
کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان در نوزدهمین جلسه 
این کمیســیون خواســتار تشکیل میز خدمت در وزارت 

امور اقتصادی و دارایی شدند.
بــه گزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانــی اصفهان غالمرضا 
اخــوان فریــد، رئیــس کمیســیون توســعه و بهبــود محیــط 
کســب وکار اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در نوزدهمین جلســه 
ایــن کمیســیون بــا اشــاره بــه مشــکالت مربــوط بــه اخــذ 
اقتصــادی،  فعــاالن  بــرای  کســب وکار  راه انــدازی  مجــوز 
ســرمایه گذاران، کارآفرینــان بــه ویــژه مشــاغل مربــوط بــه 
اســتارتاپ ها و صنایــع نوپــا گفــت: این مشــکالت در حالی 
اســت که کشــور ما از لحاظ بستر ســرمایه گذاری و نعمات 
خدادادی دارای شرایط مطلوبی برای توسعه تجارت است. 
او  افــزود: ایــران در بیــن کشــورهای جهــان از نظر 
سهولت راه اندازی کسب وکار وضعیت مطلوبی نداشته 
و رتبه ایران طی 5 ســال گذشــته میان 180 کشــور بین 

124 تا 129 در نوسان بوده است. 
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
خــواب  انســانی،  نیــروی  بی رویــه، هدررفــت  مهاجــرت 
تبعــات  از  را  اقتصــادی  فعــاالن  ســردرگمی  و  ســرمایه 
بوروکراســی ســخت اداری دانســت و تصریــح کــرد: در 
حالی که دریافت مجوز کسب وکار در دبی و کشورهای 
حاشــیه خلیــج فارس نهایتا 72 ســاعت زمــان الزم دارد 

این پروسه در ایران 90 روزه است.
اخــوان فریــد بــا ابــراز امیــدواری بــر مصمــم بــودن 
دولتمــردان در اجــرای قانــون تســهیل صــدور مجوزهای 
کســب و کار، پیشــنهاد داد بــرای حفــظ حرمــت قانــون، 
قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب وکار در ابتــدا 
بــه صــورت پایلــوت در یــک اســتان اجرا و پــس از احصا 

مشکالت و رفع آن ها در کل کشور اجرا شود.
 ارجحیت کمک به حفظ اشتغال واحدهای تولیدی

بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار جدید
رئیــس  نایــب  مقــدم  اخــوان  اصغــر  ادامــه  در 
کمیســیون توســعه و بهبــود محیــط کســب وکار نیــز بــا 
اشــاره بــه تجربــه مثبــت راه انــدازی میــز اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان در بانک مرکزی، تشــکیل میز خدمت اصفهان 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررســی پرونده های 
فعــاالن اقتصــادی به صورت ماهیانه را در تســهیل امور 

مربوط به کسب و کارها حایز اهمیت دانست. 
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اصفهــان  
افزود:متاســفانه برخــی قوانیــن و دســتورالعمل ها بــه 
راحتــی باعــث تعطیلــی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
می شــود و حتــی برخــی مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
نسبت به قوانین مربوط به تسهیل کسب وکار بی توجه 
هستند و بعضا در مواردی که مربوط به آن اداره نیست 
نیــز ورود پیــدا می کننــد. پــس کمــک بــه تســهیل امــور 
مربوط به فعاالن اقتصادی که در شرایط کنونی فعالیت 
خود را حفظ کرده اند بر تسهیل صدور مجوزهای جدید 
کســب وکار ارجحیت داشــته و الزم اســت عزم جدی در 

این موضوع به وجود بیاید.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کاربستری برای شفاف 

و آسان کردن شرایط صدور مجوزهای کسب و کار
همچنیــن معــاون مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و 
بهبــود محیط کســب وکار وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
بــا بیــان اینکــه برنامه هــای وزارت اقتصــاد در تســهیل 
صــدور مجوزهــای کســب وکار مبتنی بر دو اصل رســمی 
کردن فعالیت های کشور و مهیا کردن زمینه شکل گیری 
و رشد کسب و کارها می باشد افزود: پشتوانه و مبانی 
قانونی اجرای این برنامه قانون اصالح مواد 1 و 7 قانون 
اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی و 

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار است. 
مهدی فالح دوست اهم تکالیف قانونی دستگاه ها 
شــفاف  شــامل  را  کســب وکار  مجوزهــای  درخصــوص 
و آســان کــردن شــرایط، مــدارک، زمــان و هزینــه صــدور 
مجوزهــا، الکترونیــک و غیرحضوری شــدن فرایند صدور 
مجوزهــا، حتی المقــدور ثبــت محــور کــردن مجوزهــا و 
اعمال نظارت پسینی معرفی کرد. او افزود: طرح ساده 
ســازی صدور مجوزهای کسب وکار مشتمل بر دو اقدام 
بررســی محتوایــی مجوزهــای کســب وکار و راه انــدازی 

درگاه واحد صدور مجوزها می باشد. 
معــاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط 
کسب وکار تصریح کرد: عامه فهم کردن شرایط، مدارک، 
زمــان و هزینه صدور مجوزها، امکان خدمت گیری تمام 
شــهروندان بــا هــر ســطح معلومــات از درگاه، قابلیــت 
جســتجو بــر حســب موضــوع و دســتگاه، ارایــه خدمات 
یکســان بــه همــه مــردم، شــفاف شــدن شــرایط صــدور 
انــواع گزارش هــای  امــکان  اســتعالم ها، فراهــم شــدن 
نظارتی از ویژگی ها و کاردکردهای این درگاه ملی است. 
فــالح در پایــان ســخنان خود تاکید کــرد در صورت 
اجــرای قوانیــن اصــالح مواد 1 و 7 قانون اصل 44 قانون 
بــه  کســب وکار  مجوزهــای  صــدور  تســهیل  و  اساســی 
صورت صحیح و همکاری دســتگاه های اجرایی، انقالبی 

در صدور مجوزها اتفاق خواهد افتاد. 

خبـــــــــــــــــر خبـــــــــــــــــر

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــیراز بــا 
بیــان اینکه در شــرکت آب و فاضاب شــیراز 
براســاس استانداردها عمل می کنیم، یادآور 
شــد که امســال در مقایســه با ســال گذشته 

اضافه شده است.
بهمن بهروزی با اشــاره به افزایش بی سابقه 
دمای دهوا در تابستان امسال گفت: از طرفی 
بــا کاهــش بارش هــا ذخایر آبی نیــز محدود و 
کــم اســت، امــا در ایــن شــرایط همــکاران در 
شــرکت آبفــا شــیراز بــه صــورت شــبانه روزی 
تــالش مــی کننــد کــه مردم بــی آبــی را تجربه 
نکنند. او با بیان اینکه جمعیت حاشیه نشین 

در اطراف شهر شیراز افزایش داشته است و 
باید به آن ها آبرسانی شود، تصریح کرد: این 
موضــوع کار شــرکت را افزایــش می دهــد؛ لذا 
بایــد بــرای بهره منــدی از آب شــرب بهداشــتی 

همه تالش بیشتری داشته باشند.
در ادامــه دکتــر ابراهیم عزیزی؛ نماینده 
شــورای  مجلــس  در  زرقــان  و  شــیراز  مــردم 
اســالمی، بــا قدردانــی از تالش هــای صــورت 
گرفته در شرکت آبفا شیراز در راستای تامین 
آب به عنوان نیاز حیاتی مردم گفت: امروز با 
همه ســختی هایی که وجود دارد شــرکت آبفا 
شیراز به خوبی به وظایف خود عمل می کند.

او بیــان کــرد: صبــر و مســئولیت پذیــری 
هنر مدیران ما اســت، لذا نگران این نباشــیم 
کــه کســی آن را می بینــد یــا نــه کمــا  اینکــه 

خداوند بینا شاهد آن است.
عزیــزی بــا بیــان اینکــه هنــوز خیلی هــا 
مشــکل بــی آبــی را باور نمی کننــد، ابراز کرد: 
بــی توجهــی بــه مســاله آب از گذشــته  وجود 
داشته است و همین موضوع ما را به شرایط 

فعلی رسانده است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــیراز    نماینــده 
تالش ها در این حوزه دیده نمی شود، اما یک 
ســاعت بــی آبــی را همــه می بیننــد و واکنــش 

نشــان می دهند، خاطرنشــان کرد: امید است 
با تدبیر و برنامه ریزی که همیشه در مجموعه 
آبفــا شــیراز وجــود داشــته اســت؛ مشــکالت 

مردم در این زمینه به حداقل برسد.
از  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  عزیــزی 
فرصت های ســایر دســتگاه ها نیــز بهره گرفته 

شود تا مشکالت مردم به حداقل برسد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ قــرارگاه پایــش وضعیت 
تامیــن و توزیــع آب در شــرکت آب و فاضالب 
شــیراز بــا حضــور ابراهیــم عزیــزی؛ نماینــده 
شــورای  مجلــس  در  زرقــان  و  شــیراز  مــردم 

اسالمی و مدیرعامل آبفا شیراز برگزار شد.

دستور وزیر نیرو بر تامین 
آب شهر جدید ایوانکی

شــهردار مشــکین دشــت اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه 
آینــده  در  ایوانکــی  جدیــد  شــهر  جمعیــت  افزایــش 
تصمیماتــی در خصــوص تخصیــص آب از ســد نمــرود 
در بحث تامین آب برای این شــهر در نظر گرفته شــد 
و  وزیــر نیــرو  دســتورات ویــژه ای را در ایــن خصوص 

صادر کردند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری شهرســتان 
گرمســار، علیرضــا صفرخانلــو با اشــاره به دیــدار با وزیر 
نیــرو کــه بــا پیگیری و حضــور نماینده شهرســتان انجام 
شــد، گفــت: ایشــان یکی از خواســته های بــه حق مردم 
دامــداری  و  آب کشــاورزی  در خصــوص  را  شهرســتان 
کــه از دغدغه هــای مهــم  ایــن قشــر زحمتکش و شــریف 
پیگیــری  تــوان  تمــام  بــا  را  اســت  گرمســار  شهرســتان 

می کنند.
او ادامــه داد: اســتفاده از حقابــه آب ســد نمرود 
را براســاس اســناد موجــود از خواســته های بــه حــق 
مــردم ایــن منطقــه اســت و از دیربــاز ایــن حــق مــردم 
شهرســتان بــوده  و مــا به عنــوان نماینــده عالی دولت 
در شهرستان تا حصول نتیجه حق این مردم را پیگیر 

خواهیم بود.
شــهردار مشــکین دشــت در خصــوص مشــکالت 
ناشی از مسدود شدن کانال ابرسانی اراضی کشاورزی  
جنــوب بخــش مرکــزی گرمســار گفــت: در ایــن جلســه 
مصوب شــد، برای الیروبی و ساماندهی کانال آبرسانی 
مذکــور اقداماتــی خوبــی بمنظــور رفــع کامــل مشــکالت 
کشــاورزان منطقــه، نســبت به طراحی، بــرآورد و اجرای 

طرح کانال آبرسانی جدید انجام شده است. 
صفرخانلــو افــزود: در خصــوص خــط انتقــال آب 
ســالم شــرب به گرمســار و برگزاری مناقصه  تکمیل خط 
لولــه انتقــال آب شــیرین و احــداث پیــش تصفیه خانــه، 
حــال  در  پــروژه  و  شــده  تعییــن  و   مســتقر  پیمانــکار 

اجراست.
الزم بــه ذکــر اســت؛ بــه منظــور بررســی مســایل و 
مشــکالت جمعــی از کشــاورزان در حــوزه آب روســتایی 
و بررســی تأمیــن و توزیع آب جلســه ای بــا حضور  دکتر 
صفرخانلــو فرمانــدار شهرســتان و بــا حضــور جمعــی از 

کشاورزان برگزار شد. 
در بحث پروژه های کالن در دست اجرا در حوزه 
آب شــرب و کشــاورزی شهرســتان و تســریع در روند 
پیشــرفت فیزیکــی در دیــدار بــا وزیــر بحــث و تبــادل 
نظــر صــورت گرفت و دســتورات ویژه ای از ســوی وزیر 

داده شد.

کل  اداره  دســتی  صنایــع  معــاون 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
و  میلیــارد  پرداخــت ۵۳  از  اســتان ســمنان 
بــه  بهــره  کــم  ریــال تســهیات  ۶۸۰میلیــون 
از محــل  هنرمنــدان صنایــع دســتی اســتان 

تسهیات مشاغل خانگی خبر داد.
جعفــر صفاخــواه دیــروز در گفت وگــو با 
ایرنا ابراز کرد: تســهیالت مشــاغل خانگی در 
بــازه زمانــی بهمــن 1400 تــا خرداد امســال به 
188 هنرمنــد صنایــع دســتی اســتان ســمنان 

پرداخت شده است.
او بیــان کرد: هنرمندان اســتان ســمنان 
بــه  مشــغول  دســتی  صنایــع  رشــته   52 در 
قالــب  در  تســهیالت  کــه  هســتند  فعالیــت 
مشــاغل خانگــی به هنرمنــدان در بخش های 
مختلــف ماننــد ســفالگری، بافته هــای داری و 
غیــرداری، بافــت گلیم و معــرق کاری پرداخت 

شده است.
کل  اداره  دســتی  صنایــع  معــاون 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 
محــل  از  تســهیالت  افــزود:  ســمنان  اســتان 
هفــت  نیــز   18 تبصــره  الــف  بنــد  اعتبــارات 

میلیــارد و 500 میلیــون ریــال بــه هنرمنــدان 
صنایع دســتی اســتان ســمنان پرداخت شــده 

است و می تواند به توسعه کسب وکار در این 
عرصه کمک کند.

از  نفــر   ۳1 شــد:  یــادآور  صفاخــواه 
ســمنان  اســتان  دســتی  صنایــع  هنرمنــدان 
بــا مجمــوع تســهیالت 1۳0 میلیــارد ریــال بــه 
بانک هــای اســتان معرفــی شــدند کــه اکنــون 
هفــت میلیــارد و 500 میلیــون ریــال پرداخت 

شده است.
او اظهــار کــرد: بدون شــک  فعال شــدن 
بیشتر ظرفیت هایی کارگاه های صنایع دستی 
با رونق بخشــیدن بــه تولید، نقش موثری در 

افزایش اشتغال پایدار استان  سمنان دارد.
 معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث 
فرهنگی و گردشگری استان سمنان گفت: با 
پرداخت تســهیالت، کارگاه های صنایع دســتی 
در شهرســتان های اســتان توســعه و تجهیــز 
می شوند  که این مهم در اشتغال زایی و رونق 
کســب و کارها و حفظ اصالت هنر در اســتان 

موثر است.
گفتنــی اســت، بیــش از 4 هــزار هنرمند 
در 52 رشــته صنایــع دســتی اســتان ســمنان 
صنایــع  آثــار  تریــن  قدیمــی  دارنــد.  فعالیــت 
دســتی ایــن اســتان از نــوع ســفال قدمتــی ۶ 

هزار ساله دارد.

۲۷ هزار مشترک به شرکت آب و فاضاب شیراز 

پرداخت ۵۳ میلیارد ریال وام مشاغل خانگی 
به هنرمندان صنایع دستی استان سمنان
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دوست دارم زندگی رو
راضیه حسینی

روایــت روزنامــه دولت از نتایج یک نظرســنجی در 
خرداد ۱۴۰۱:

۶۹ درصــد مــردم ایــران 
از زندگی لذت می برند.

مــردم  از  درصــد   ۵۲
را  مشــکالت  مقصــر 

دولت قبل می دانند.
مــردم  درصــد   ۷۵
احســاس  زندگــی  در 

آسایش می کنند.
۱۵۷ درصــد از نخبــگان در حــال بازگشــت از کشــورهای 
شــلوغ  همگــی  خــارج  ایرالین هــای  هســتند.  خارجــی 
شــده اند. خارجی هــا کنجکاونــد بداننــد چــه خبرشــده. 
نخبه هــای  جــای  را  هــم خواســتند خودشــان  تعــدادی 
ایرانــی جــا بزننــد و بــه ایــران بیاینــد. می خواســتند از 
این همه آسایش، آرامش و لذت زندگی استفاده کنند. 
ولی با درایت مســئوالن، همگی برگردانده شــده و فقط  

ایرانی ها بازگشتند.
۲۲۴ درصد از مردم آن قدر به آینده امیدوار شده اند که 
از االن برای تولد صد سالگی شان برنامه ریزی کرده اند.
بــه  گرفته انــد  تصمیــم  جوانــان،  از  درصــد   ۵۷8
ســرعت ازدواج کننــد و دو نفــره از ایــن همــه آســایش 
و آرامــش لــذت ببرنــد. خبــر رســیده دفترخانه های ثبت 
ازدواج آن قدر شلوغ شده اند که صف پشت درشان، از 

صف خرید مرغ تعاونی هم طوالنی تر شده. 
نمی دانیــم دقیقــاً چنــد درصــد، ولــی تعداد بســیار 
زیــادی از مــردم هــر روز کــه از خــواب بیدار می شــوند و 
خبــر گرانی هــا را می شــنوند از ســویدای دل می خندنــد. 
بعد با انجام یک سری حرکات موزون، به همراه آهنگ 
»دوســت دارم زندگــی رو« بــه ســمت محــل کار خــود 
می رونــد. البتــه وقتــی یادشــان می آید یک هفته اســت 
از کار اخــراج شــده اند دوبــاره بــه خانــه برمی گردند و به 
ادامــه حــرکات مــوزون می پردازنــد. وقتــی صاحب خانــه 
زنگ در را می زند و اخطار تخلیه می دهد، اصالً ناراحت 
نمی شــوند. صاحب خانــه را بــه داخل دعــوت می کنند و 

دوتایی با هم به حرکات ادامه می دهند. 
روز بعد وسط کوچه و کنار اسباب و اثاثیه ریخت 

و پاش، باز هم ادامه می دهند. 
ماه بعد در اصطبل، )تنها جایی که توان اجاره اش 

را داشتند( باز هم ادامه می دهند.
 ســال بعــد در بیابــان، )دیگر اجــاره اصطبل را هم 

نمی توانستند بدهند( باز هم ادامه می دهد. 
آن قــدر ادامــه می دهند تا از پا بیفتند و دیگر توان 

نداشته باشند.
 سرآخر هم از همه مسئوالن عذرخواهی می کنند 
که دیگر نای ادامه نداشتند و به دیارباقی می شتابند. 

البتــه لبخنــد رضایــت را هرگز از یــاد نخواهند برد. 
حتی بعد از مرگ.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

نایب رییس کمیســیون اقتصاد ســامت اتاق 
بازرگانی تهران می گوید، شــرایط شــرکت های 
دارویی ایرانی خطرناک شــده و باید به شــکل 

جدی به وضع آنها رسیدگی شود.
بــه گــزارش ایســنا، هالــه حامــدی فــر در 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 
اظهــار کــرد: اگر به فوریت بــه وضعیت صنایع 
دارویی کشــور رســیدگی نشــود، خســارت های 
آینــده،  در  کشــور  داروی  صنعــت  بــه  وارده 

جبران ناپذیر خواهد بود.
او گفــت: در حــال حاضــر عمــق بدهــی 
شــرکت های تولیــد دارو افزایــش یافتــه و حتی 
ارز ترجیحــی  بــا مشــکل نقدینگــی در خریــد 

تخصیصی نیز مواجه شده اند.

حامدی فــر بــا اشــاره بــه اینکــه دارو تنهــا 
کاالیــی در کشــور اســت کــه قیمــت آن هنــوز 
اســاس  بــر  افــزود:  اســت،  نشــده  منطقــی 
صنایــع  صاحبــان  ســندیکای  اخیــر  گــزارش 
داروهای انسانی، تعداد زیادی از کارخانه های 
داروســازی کشــور در آســتانه تعطیلــی خطوط 
تولیــد قــرار گرفته و بــه ناچار مجبور به تعدیل 

نیرو شده اند.
او با بیان اینکه صنعت داروی کشــور در 
حــال حاضــر ۹۷ درصــد اقالم دارویی کشــور را 
تامیــن می کنــد، گفــت: کارآفرینــان و صاحبان 
صنایــع دارویــی بــاور دارنــد کــه هزینــه دارو از 
جیــب بیمــاران بایــد به حداقل برســد و در این 
راســتا، بــا اصــالح برخــی سیاســت ها از جملــه 

هدایــت درســت تخصیــص یارانه هــا و تقویــت 
ایــن  هزینه هــای  می تــوان  درمــان،  بیمه هــای 

بخش را جبران کرد.
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا 
بیان اینکه روش در پیش گرفته شده، راهکار 
مناسبی برای حمایت از بیماران نیست و تنها 
به از بین رفتن یک صنعت دیرپا منجر خواهد 
ایــران  در  دارو  صنعــت  امــروز  افــزود:  شــد، 
بــه جایگاهــی در تولیــد دســت یافتــه که حتی 
داروهایــی کــه در دنیــا یــک تولیدکننــده از آن 
وجود دارد، در ایران به تولید می رسد و برخی 
داروهــای خاص تولید شــده در ایــران حتی در 
بازار کشــورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز 

دیده می شود.

حامدی فــر تاکیــد کــرد کــه بــا وجــود مشــکالت 
موجــود، شــرکت های دارویی همچنــان بر تعهد 
خــود در تامیــن داروی کشــور پایبنــد هســتند و 
خود را مسئول می دانند اما از ادامه روند فعلی 
و چالش قیمت گذاری، احساس خطر می کنند.
نایب رئیــس کمیســیون اقتصــاد ســالمت 
اتــاق تهــران در بخــش دیگــری از ســخنانش، 
بــا اشــاره به برخی هجمه های اخیــر علیه اتاق 
بازرگانی و آنچه که وی، خدشــه دار کردن آبرو 
و حیثیــت ایــن نهــاد باســابقه بخش خصوصــی 
عنــوان کــرد، از رئیــس و هیــات رئیســه اتــاق 
تهــران درخواســت کــرد تــا نســبت بــه اعــاده 
حیثیــت نماینــدگان فعــاالن اقتصــادی در اتاق 

بازرگانی، اقدامات قانونی در پیش گیرند.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری موسســه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با تاکید 
بر انجام نشــدن تعهدات وزارت بهداشت در 
قبال واکسن کووپارس از تعطیلی خط تولید 

این واکسن خبر داد.
محمدحســین فــالح مهرآبــادی، معــاون 
تحقیقــات  موسســه  فنــاوری  و  تحقیقــات 
واکســن و سرم ســازی رازی در گفت وگــو بــا 
ایلنــا، بــا اشــاره بــه توقــف خــط تولیــد کرونــا 
کووپارس این مؤسســه اظهــار کرد: دلیل این 
کار نیــز ایــن بــود که واکســن کرونا در کشــور 
بازار ندارد. کاالیی هم که بازار نداشته باشد 

خط تولید آن تعطیل می شود.
در  بهداشــت  وزارت  داد:  ادامــه  فــالح 
بهمــن  بــه ما اعالم کرد، کــه ۳.۵ میلیون دوز 
واکســن تولیــد کنیــد تــا قــرارداد خریــد آن را 
امضا کنیم، مؤسســه رازی نیز این واکســن ها 
را تولید کرد، اما خبری از قرارداد خرید نشــد 
و االن ایــن واکســن ها در انبارهــای مؤسســه 
رازی هســتند کــه براســاس قیمــت ۱8۰ هــزار 
تومانــی کــه برای هر دوز این واکســن در نظر 
گرفته شــد، ۶۳۰ میلیــارد تومان هزینه تولید 

این ۳.۵ میلیون دوز واکسن شده است.
سخنگوی طرح واکسن کووپارس یادآور 
شــد: اجــازه صــادرات بــرای واکســن رازی نیــز 
زمانــی داده شــد کــه دیگر بازار دنیا با اشــباع 
واکســن مواجه شــد و از ســوی دیگر وضعیت 

بیماری نیز در جهان رو به افول رفت.
وی تأکید کرد: ما بر اســاس درخواســت 
بهداشــت در بهمن مــاه، ۳.۵  نامــه وزارت  و 
در  کردیــم.  تولیــد  واکســن  دوز  میلیــون 
اســفندماه همــه ایــن ۳.۵ میلیــون دوز آماده 
نــه  بهداشــت  وزارت  آن  از  پــس  امــا  بــود، 
قــراردادی امضــا کــرد و نــه واکســن ها را از مــا 
خریــداری کــرد. در حــال حاضر نیــز که وزارت 
بهداشــت برنامــه تزریــق دوز چهــارم واکســن 
مــورد  واکســن های  قبــل  از  دارد،  را  کرونــا 
نیــاز خــود را خریــداری کــرده و در انبارهایش 

موجود است.
فالح با بیان اینکه وزارت بهداشــت باید 
بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد، گفــت: رئیــس 
جمهــوری تأکیــد کردند که بدهی هــای مربوط 
به واکســن و معوقات واکسن سازان پرداخت 
شــود، اما وزارت بهداشــت به این تعهد عمل 

نکرده است.
وی تأکیــد کــرد: واکســن رازی متعلق به 
یــک مؤسســه دولتــی اســت و از بیت المــال 
برای این واکسن هزینه شده است بر همین 
اساس باید تدبیر بهتری انجام می شد، اگر به 
واکسن نیاز نبود چرا به شرکت های دولتی و 
خصوصی درخواســت تولید این واکســن داده 
شد، اکنون نیز این واکسن تولید شده است 
و باید نسبت به تعهدات ایجاد شده واکنش 
نشان دهند. اگر این مسأله جبران نشود در 
مورد برنامه های بعدی، شرکتی برای همکاری 

با وزارت بهداشت قدم جلو نمی گذارد.
فــالح ادامــه داد: مــا قبــال ۵ میلیون دوز 
واکســن را بــرای وزارت بهداشــت تولیــد کرده 
و بــه آن هــا داده ایــم. پــس از دســتور رئیــس 
جمهــور قرار بود تــا پایان خردادماه ۵۰ درصد 
ایــن مطالبــات مربــوط بــه این ۵ میلیــون دوز 
واکسن ما و سایر واکسن های خریداری شده 
از ســوی دیگر واکســن ســازان پرداخت شود، 

اما تا امروز تنها ۱۰ درصد آن پرداخت شد.
وی بیــان کــرد: شــش ماه درخواســت ما 
بــرای مجــوز مصــرف واکســن کرونــا بــا تأخیــر 

مواجــه شــد، ایــن در حالــی بــود کــه تمامــی 
مــدارک و مســتندات ما آماده بود. مســئوالن 
رابطــه  ایــن  در  بایــد  بهداشــت  وزارت  وقــت 
پاســخگو باشــند که به چه دلیل صدور مجوز 

واکسن رازی را به تأخیر انداختند.
وی در ادامــه بــا انتقــاد از نبــود برنامه و 
دیپلماســی مشــخص بــرای صــادرات واکســن 
برنامــه  کرونــا گفــت: در داخــل کشــور هــم 
مشــخصی بــرای واکسیناســیون وجــود ندارد. 
االن مشــخص نیســت واکســن هایی کــه در 
اســت  موجــود  بهداشــت  وزارت  انبارهــای 
از  میــزان  دارنــد، چــه  انقضــا  تاریــخ  کــی  تــا 
واکسن ســازهای داخلــی خریــد کرده انــد، چه 
میــزان از آن هــا را موجود دارند و چه میزان را 

تزریق کرده اند؟
فــالح تأکیــد کــرد: در مجمــوع حمایــت 
خوبــی از واکسن ســازهای ایرانــی نشــد، ایــن 
نیــاز به یک هوشــمندی در برنامه ریزی دارد. 
بــا ایــن حــال انتظــار مــا از مســئوالن وزارت 
بهداشــت این است که به تعهدات خود عمل 
کنند و مطالبات شــرکت ها را پرداخت کند تا 

مشکالت این شرکت ها حل شود.

رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 
ســبد  در  مســکن  هزینه هــای  ســهم  اســامی، 
خانوارهــای شــهری ایــران را بیــن ۶۰ تــا ۷۰ درصــد 
خوانــد و گفــت که میانگین این شــاخص در جهان 
۱۸ درصد اســت و در دامنه نوســانات حدودا ۱۵ تا 

۲۵ درصد است.
بــه گزارش روابط عمومــی مرکز پژوهش های 
در  نگاهــداری  بابــک  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
همایــش الزامــات و ســازوکارهای فنــی، اجتماعــی 
و اقتصــادی تحقــق نهضــت ملــی مســکن با اشــاره 
بــه برخــی از عوامــل مشــکالت مســکن و اقدامات 
پژوهشــگران ایــن مرکز در راســتای بهبود بخشــی 
بــه وضعیــت کنونــی، گفت: تاثیر حوزه مســکن بر 
رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور غیرقابــل انــکار 

است.

شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
اســالمی افــزود: صنعــت تولیــد مســکن عــالوه بــر 
تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی 
نیز دارای اهمیت ویژه ای اســت چرا که چون موتور 

رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می کند.
نگاهداری خاطرنشــان کرد: بخش مســکن با 
ایجاد رشــد اقتصادی و اشــتغال آفرینی در بخش 
ســاختمان و بخش هــای وابســته از طریــق تاثیــر 
بــر مخــارج مصرفــی، ســرمایه گذاری و تغییرات در 
تولیــد ناخالــص داخلــی، نوســانات اقتصادی را به 
شــدت تحــت تاثیــر خــود قــرار می دهــد، بنابرایــن 
تاثیرات ناشــی از آن نیز محدود به بخش مســکن 

نیست.
وی ادامــه داد: در کشــور مــا با توجــه به ابعاد 
قوانیــن  مختلــف،  دوره هــای  در  مســکن  بــه  نیــاز 

امــا  اســت  شــده  وضــع  متعــددی  و سیاســت های 
مقطعــی بودن سیاســت ها و نبود برنامه مشــخص 
و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشــکل مســکن، 
نبــود اطالعــات و آمار شــفاف و دقیــق، نحوه اجرای 
سیاســت هــا و میــزان کارایی آنهــا و موانع احتمالی 
کــه بــر ســر اجــرای آنهــا وجــود دارد ماننــد کمبــود 
سیســتم  همچنیــن  و  الزم  دانــش  فقــدان  مالــی، 
نهــادی ناقــص و کــج کارکرد، موجب شــده اســت تا 
رویکردهــای حقوقی و برنامه ای مصوبات همواره از 

خالءهای متعددی برخوردار باشند.
ســهم  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
هزینه هــای مســکن در ســبد خانوارهــای شــهری 
ایــران را بیــن ۶۰ تا ۷۰ درصــد خواند و تاکید کرد: 
ایــن در حالــی اســت کــه میانگین این شــاخص در 
جهان ۱8 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا 

۱۵ تا ۲۵ درصد اســت.
مســکن  بخــش  مطالعــات  بررســی  بــا  وی 
دربررســی  گفــت:  قبلــی  توســعه  برنامــه   ۶ در 
بخــش مســکن در ۶ برنامــه قبلی توســعه کشــور، 
مهمتریــن مســاله ای را کــه می توان در عدم توفیق 
موثــر در بخــش مســکن جمــع بنــدی کــرد مســاله 
وجود نداشــتن یک بســته جامع، با ابعاد مختلف 
بــرای رفــع نیازهــای مختلــف آحــاد جامعــه ایرانــی 
بــا نــگاه بــه حل مشــکالت حــوزه مســکن همچون 

بدمســکنی، بی مســکنی و نظایر آن است.
محــدود  و  موضعــی  برخوردهــای  افــزود:  وی 
برای حل مساله مسکن بدون استفاده از ابزارهای 
حاکمیتــی، حقوقــی و قانونــی ســبب شــده مســاله 
مســکن، بــه شــکل پایــدار از مســائل اصلــی حــوزه 

شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

نگاهــداری تاکیــد کــرد: قانــون جهــش تولیــد 
مســکن نیــز در پــی راهــکاری عملیاتــی بــرای بــرون 
رفــت بخــش مســکن از وضعیــت کنونــی و تبعــات 
آن بــوده امــا ایــن قانــون نیز صرفا تمرکــز خود را بر 
بخشــی محدود از ابعاد گســترده مسکن که شامل 
ســرمایه گذاری تولید و عرضه مســکن است محدود 

می شود.
دربــاره  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
فعالیت ها و اثرگذاری این مرکز برای بهبود وضعیت 
فعلــی مســکن، گفــت: مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شورای اسالمی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن 
همــکاری در تدویــن قانــون جهــش تولید مســکن با 
پایــش مســتمر طرح هــای گذشــته و وضعیت فعلی 
بــازار مســکن همــواره ضمن حفظ جایگاه مشــورتی 
خــود و بــا ارائــه جایگزین هــای مختلــف بــا نگاهــی 

چنــد بعدی شــامل اجاره به شــرط تملیک، ســاخت 
تدریجــی، پیــش خریــد، مالکیت مشــترک، مســکن 
اســتیجاری در قالــب ســازمانی نهــادی و اجاره داری 
حرفه ای مالکیت ســهام مشــترک و تشــویق به ارائه 
طیف وسیعی از واحدها با مساحت ها و ویژگی های 
مختلــف از طــرف ســازندگان جهــت ســاماندهی بــه 

شرایط فعلی اقدام کرده است.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس با درک نیازهای 
مختلف در بازار مسکن باتوجه به درآمدها و توانایی 
اقتصــادی اقشــار مختلــف جامعه، پیشــنهاد برنامه ای 
جامــع را در راســتای ســرمایه گذاری، تولیــد و عرضــه 
مســکن دارد تــا ضمــن تامیــن مســکن بــرای طبقــات 
متوســط جامعــه و گروه هــای کــم درآمــد، زمینه هــای 
خروج ســرمایه از کشــور و پاســخگونبودن به نیازهای 

موجود رفع شود.

انتشــار  پــی  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
محتواهایــی در رســانه ها مبنــی بــر دریافــت 
بــرای تخلیــه مســتاجر اعــام کــرد:  مبالغــی 
هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون 

حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
بــه گــزارش ایلنا، انتشــار تصاویــر آگهی هایی 
با عنوان »تخلیه مســتاجر« و انجام اقدامات 
خالف قانون از سوی این افراد قطعا می تواند 

مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
در  شــده  مصــوب  سیاســتی  بســته  در 
جلســه ســران قــوا عــالوه بــر تعییــن میــزان 
افزایــش ســقف تمدیــد قراردادهــای اجاره بهــا 
یکســاله  خــودکار  تمدیــد  و   ۱۴۰۱ ســال  در 

قراردادهــای اجــاره، مــوارد اســتثناء شــده از 
تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.

بنابــر ایــن گــزارش مســتاجر در صورتــی 
کــه مالــک، ملــک یــا واحــد مورداجــاره را بــه 
فروش رســانیده باشــد و قرارداد فروش را در 
ســامانه ثبــت معامــالت امالک ثبــت نموده و 
کــد رهگیــری دریافــت کرده باشــد و اطالعات 
ملک را در سامانه امالک و اسکان ثبت کرده 
باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، بازسازی 
یا تعمیر نســبت به اخذ پروانه ســاختمانی از 
مراجع ذی ربط اقدام کرده باشــد، الزم اســت 

واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره 

قبلــی بــا تشــخصیص مرجــع قضایی )شــورای 
موقــع  بــه  انجــام  بــه  نســبت  اختــالف(  حــل 
تکالیف اقدام نکرده باشــد و یا اینکه افزایش 
مصــوب  درصدهــای  معــادل  اجاره بهــا  مبلــغ 
توســط مســتاجر پذیرفتــه نشــود، الزم اســت 
واحد مسکونی از سوی مستاجر تخلیه شود.

کردنــد؛  مصــوب  همچنیــن  قــوا  ســران 
رســمی  ازدواج  مالــک  فرزنــد  کــه  درصورتــی 
کــرده و بــرای ســکونت بــه واحــد مورداجــاره 
نیــاز داشــته باشــد و یــا اینکــه مالــک نیــاز بــه 
سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد 
با داشــتن شــرایط الزم، مســتأجر الزم اســت 

واحد مسکونی را تخلیه کند.

مــالک رســیدگی و بررســی حقوقــی اختالفات 
اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی 
)شــورای حل اختالف( اطالعات ثبت شــده در 
سامانه کد رهگیری و امالک و اسکان است.

مراجــع قضایــی )شــورای حــل اختــالف( 
مکلفنــد در کوتاه ترین زمــان ممکن و حداکثر 
ظــرف مدت یک ماه نســبت به بررســی موارد 

اختالف و صدور رای اقدام کنند.
از  پایــان  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ضابطــان قضایی و مجریان قانون درخواســت 
کــرد کــه مطابــق قوانیــن و مقــررات بــا بر هم 
زننــدگان آرامــش و آســایش مــردم، برخــورد 

الزم صورت گیرد.

تمدید بیمه سالمت 
۱۱میلیون بیمه شده در تیر

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سامت ایران، 
از تمدید بیمه ۱۱ میلیون بیمه شده در تیر خبر داد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری ســازمان بیمــه ســالمت 
ایــران، حنــان حاج محمودی دربــاره آخرین وضع تمدید 
بــرای بیمه شــدگان قبلــی ســازمان بیمــه  اعتبــار بیمــه 
ســالمت گفــت: حــدود ۱۷ میلیــون نفــر در حــال حاضــر 
دارای بیمه همگانی ســالمت هستند که بیمه این افراد 
در مقاطــع مختلف فاقد اعتبار می شــود، اعتبار بیمه ۵ 
میلیون نفر از این بیمه شدگان در تیر به پایان می رسید 
کــه بــا هماهنگی های صورت گرفته با وزارت رفاه و اخذ 
اطالعــات دهک هــای درآمدی، پوشــش بیمــه ای برای ۳ 
میلیــون نفــر از ایــن ۵ میلیون نفر کــه جزء۳ دهک اول 
بودند به صورت سیســتمی تمدید شــده است؛ بنابراین 
مابقــی ایــن افــراد باید متناســب با دهــک درآمدی، حق 

بیمه خود را پرداخت کرده تا بیمه آنها تمدید شود.
وی افزود: همچنین بیمه ۷۰۰  هزار نفر از بیمه شدگان 
از  بنیــاد شــهید و ۵۳۰ هــزار  از ســوی  معرفــی شــده 
مددجویــان ســازمان بهزیســتی و ۷ میلیــون بیمه شــده 
روســتایی نیــز در اول تیــر فاقــد اعتبار می شــد که بیمه 
آنهــا نیــز بــه صــورت سیســتمی تمدید شــده اســت، لذا 
سازمان بیمه سالمت درمجموع در تیر پوشش بیمه ۱۱ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تمدید کرده است و این افراد 
نیازی به مراجعه به دفاتر پیشــخوان ندارند.هم وطنان 
می توانند با اجرای کد دستوری *۱۶۶۶# و یا مراجعه به 

پنل شهروندی از پوشش بیمه ای خود مطمئن شوند.

خبـــــــــــــــــر

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد: سهم حدود ۷۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری

تعطیلی خط تولید واکسن کووپارس

عضو اتاق بازرگانی تهران: وضع شرکت های دارویی 
خطرناک است

 جزئیات
 شرایط تخلیه

 واحدهای مسکونی
در مصوبه سران قوا

 نرخ باالی بیکاری جوانان
در چین

ترجمه: محمود نواب مطلق
در مــا مه )اردیبهشــت( بیــش از ۱۸درصد از افراد 
زیــر ۲۵ ســال در چیــن فاقــد شــغل بودنــد و ایــن خود 
نوعی رکورد در این زمینه محســوب می شــود. جوانان 
فــارغ التحصیــل چینــی نارضایتــی خــود را در مواجهــه 
بــا مشــکات اقتصــادی در ایــن کشــور از این امــر ابراز 

می کنند.
فارغ التحصیــالن معتبرتریــن دانشــگاه های چیــن 

دانشــگاه  جملــه  از 
پکــن  کشــاورزی 
اتمــام  از  پــس  یکســال 
هنــوز  تحصیالتشــان 
در  کار  جســتجوی  در 
یــا  دولتــی  مؤسســات 
هســتند.  خصوصــی 
یافتــن  بــرای  تــالش  در 

شــغلی برخــی از آنهــا صدهــا بــار شــرح حــال خــود را 
بــرای شــرکتهای مختلــف ارســال و در چنــد ده مصاحبه 
اســتخدام شــرکت کرده اند اما بدون کســب کوچکترین 
ادامــه  در  را  حــل  راه  تنهــا  زمینــه  ایــن  در  موفقیــت 

تحصیالتشان یافته اند. 
میلیــون   ۴/۵۷ از  بیــش   )۱۴۰۰(  ۲۰۲۱ درســال 
مقطــع  بــه  ورود  آزمــون  در  چینــی  دانشــجوی 
کارشناسی ارشد شرکت کردند. این رقم نزدیک دو برابر 
متقاضیــان تحصیــالت تکمیلــی در ســال ۲۰ ۱۹ــ)۱۳۹8( 
اســت. رقمی که نشــانگر انســداد بازار کار برای جوانان 
اســت. برخــی جوانــان بــه منظــور یافتــن شــغل مجبــور 
می شــوند به دســتمزدهای کمتر و ســاعات کاری بیشتر 
بــا مرخصــی کمتر رضایت دهند.نــرخ بیکاری افراد ۱۶ تا 

۲۴ سال در چین ۱8/۴درصد است.
درحالیکــه نــرخ بیــکاری مجمــوع افــراد فعــال ۵/۹ 
درصد اســت. این نرخ شامل ۳۰۰ میلیون کارگر مهاجر 
روســتایی نمــی شــود. ایــن نــرخ از ســال ۲۰۱8)۱۳۹۷( 
کــه مرکــز ملــی آمار چین شــروع به انتشــار ماهانه نرخ 
بیکاری کرد تاکنون بی سابقه بوده است. نرخی که  در 
مــاه جوالی)تیــر( نیــز بــا فــارغ التحصیل شــدن بیش از 
۱۰/۷۶ میلیــون جــوان در معرض افزایش قرار می گیرد. 
ایــن تعــداد فــارغ التحصیــل درمقایســه بــا ســال ۲۰۲۱ 
)۱۴۰۰( افزایــش ۱۴ درصــدی را نشــان می دهــد و خــود 
نیز منجر به افزایش شــدید متقاضیان کار خواهد شــد. 
عامــل اصلــی ایــن وضعیت همــه گیری کروناســت. زیرا 
در شــرایطی کــه جهانیــان فعالیتهای اقتصادیشــان را از 
ســرگرفتند چیــن بــه دلیــل اعمال سیاســت کووید صفر 

هنوزدرگیراعمال محدودیتهای فراوان است. 
دربهار یک چهارم جمعیت این کشــور در قرنطینه 
بودنــد. هربــار کــه کارخانه هــا تعطیل می شــدند زنجیره 
تأمین مختل و ارائه خدمات متوقف می شــدند. درعین 
حال به نظر می رسد اوضاع در حال بهترشدن است. در 
روز ۲۵ ژوئن)۴تیــر( پــس از ۱۱۵ روز اعــالم روزانــه آمار 
مبتالیان؛ شانگهای نخستین روز بدون ابتالی جدید به 

کووید ۱۹ را پشت سر گذاشت. 
امــا عوامــل زیرســاختی دیگــری نیز در امــر بیکاری 
جوانان مؤثرند. بخش امالک و ساخت وساز در وضعیت 
بحرانــی قــرار دارد. فــروش امالک ظرف یکســال در ماه 
ژوئــن ۵۴/۹ درصــد کاهــش یافــت. این بخــش خود به 
تنهایــی ضامــن ۲۵درصــد رشــد اقتصــادی در بخشــهای 
ساخت و ساز و تولید مواد اولیه از قبیل سیمان، فوالد 
و شیشه محسوب می شود. به عالوه از یک ونیم سال 
پیش تاکنون در یک پویش ساماندهی فناوریهای نوین 
دیجیتالی در چین برخی از غولهای این بخش از جمله 
»علی بابا، تِنِســت، جی دی کام و مِتوآن« پرو بالشــان 
ریخت و ناچار شــدند نیروهای خود را تعدیل کنند. در 
مــاه مارس)اســفند۱۴۰۰( »علــی بابــا« ۱۵ درصد نیروی 
کار خــود را بــا رقــم ۳۹ هــزار کارمنــد تعدیــل کــرد. ایــن 
تعدیــل در برخــی بخشــهای شــرکتهای »تِنِســت و جــی 
دی کام« بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد بــود. ایــن خود ضربه ای 
ســخت بــرای فــارغ التحصیــالن دانشــگاههای بــزرگ و 
معتبر چین بود؛ کســانی که می توانســتند با حقوقهای 
باال در بخشــهای توســعه رایانه ای، تبلیغات و مدیریت 

پروژه در این غولهای دیجیتالی مشغول به کار شوند.
منبع: لوموند

در سایت روزنامه بخوانید:
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