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روز  شــده  منتشــر  رســمی  آمــار  براســاس 
جمعه۱۵جوالی)2۴تیــر( رشــد تولید ناخالص 
داخلی ساالنه دومین قدرت اقتصاد جهان در 
بازه زمانی آوریل تا ژوئن )فروردین تا خرداد( 
فقــط۰/۴ درصد بوده اســت. ایــن آمار حکایت 
از یک توقف تقریبی در رشــد اقتصادی چین 
دارد. پــس از یــک کارآیی خوب در ســه ماهه 
اول سال که طی آن تولید ناخالص داخلی در 
این کشــور رشــد ۴/۸ درصدی داشــت در سه 

ماهه دوم سال این رشد سقوط کرد و تقریبا متوقف شد.
میــزان رشــد اقتصــادی در ســه ماهه دوم از ۰/۴درصــد 
فراتــر نرفــت و ایــن خــود بدتریــن عملکرد در مقایســه با ســه 
ماهــه اول ســال میالدیســت. در ایــن بــازه زمانــی بــه دلیــل 
اوج مجددهمه گیــری کرونــا اقتصــاد چیــن در مجموع کاهش 
۶/۸درصــدی داشــت. گرچــه تحلیلگــران اقتصــادی کاهــش 
رشــد معقول تــری در حــد ۱/۶+ درصــد را پیش بینــی می کردند 
بــا اینحــال ایــن عملکــرد بد در ســه ماهــه دوم وکاهش رشــد 
اقتصــادی تــا حد زیــادی مورد انتظار بود. شــاخص های بورس 
در چیــن نیــز روز جمعه۱۵جوالی)۲۴تیــر( کاهش یافتند. این 

کاهش قبل از انتشار آمار کاهش رشد اقتصادی بود.
در اولیــن معامــالت بــورس هنگ کنگ شــاخص »هانگ 
کاهــش  واحــد   ۲۰.۵۲۲،۱۱ درصــدی   ۱/۱۰ افــت  بــا  ِســنگ« 
یافــت. در همیــن حــال شــاخص مرکــب بــورس »شــانگهای« 
بــا افــت ۰/۶۲درصــدی ۳.۲۶۱،۳۸ واحد و شــاخص »ِشــنزَن« 
بــا افــت ۰/۳۴درصــدی ۲.۱۸۵،۱۵ واحد کاهــش یافتند. دلیل 
ایــن کاهش هــا به طور مشــخص اعمال سیاســت کووید صفر 
و رعایــت ســختگیرانه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی اســت کــه 
از ابتدای ســال اجرا  شــده  اســت. شــانگهای به دلیل داشــتن 
بدترین وضعیت شــیوع بیماری کرونا طی دوســال گذشته در 
این کشــور در بهار به مدت دوماه در قرنطینه به ســر می برد. 
نظیر این قرنطینه در ماه مه )اردیبهشت( در پکن اعمال شد. 
ایــن قرنطینه هــا تعداد زیادی کارخانه و بنگاه های اقتصادی را 
به تعطیلی کشانید و ضربه ای کاری به اقتصاد چین وارد کرد. 

بــه همیــن دلیــل زنجیره های تأمین به شــدت 
مختل شدند. 

در زمینه امالک و مستغالت نیز خبرهای 
ژوئــن  مــاه  در  اســت.  افزایــش  حــال  در  بــد 
)خرداد( قیمت مسکن نو کاهش نیم درصدی 
طــی یکســال یافــت. ایــن دومیــن مــاه کاهش 
شــاخص مســکن در چیــن وحاصــل تجمیــع 
میانگین این شــاخص در ۷۰ شــهر این کشــور 
اســت. از اینــرو بــه صــورت فزاینــده ای تعــداد 
زیادی از خریداران به دلیل رکود فعالیت های ساخت وســاز و 
تأخیر در تحویل به موقع مسکن؛ باز پرداخت اقساط ماهانه 
مســکن های خریداری شــده را متوقف کردند. نــرخ بیکاری در 
مــاه ژوئن)خــرداد( ۵/۵ درصد بود درحالی که درماه قبل از آن 

یعنی مه )اردیبهشت( به ۵/۹ درصد رسیده بود.
نــرخ بیــکاری کــه بســیار مورد توجــه مقامات اســت و به 
صــورت مســتمر برآن نظــارت می کنند در فوریــه ۲۰۲۰)بهمن 
۱۳۹۸( در اوج همــه گیــری کرونــا بــه ۶/۲ درصــد رســید. پکن 
رســیدن بــه تولیــد ناخالــص داخلــی  ۵/۵ درصد را برای ســال 
جاری میالدی هدفگذاری کرده است که بسیاری از تحلیلگران 
اقتصادی در مورد محقق شدن آن تردید دارند. تحقق این رقم 
صرف نظر از دوران کروناT کندترین میزان  رشــد اقتصادی از 
سال ۱۹۹۰)۱۳۶۹( تا کنون   برای چین محسوب می شود. این 
کشوردر سال گذشته میالدی  که توانسته بود بر کرونا غلبه 

کند تولید ناخالص داخلی ۸/۱ درصدی را برای خود رقم زد.
با اینحال در چین خبرهای خوب هم شنیده می شوند. 
خرده فروشــی ها در چیــن کــه بخــش عمــده ای از مصــارف 
خانوارها را تشکیل می دهند افزایش یافته  است. خانواده های 
چینــی پــس از کمتــر شــدن محدودیت هــای ضــد کوویــدی 
خریدهای خود را افزایش داده اند. فروش طی یکسال در ماه 
گذشته رشدی معادل ۳/۱ درصد داشته است. این رقم در ماه 
مــه )اردیبهشــت( و در اوج همه گیــری کرونــا در چین و اعمال 

قرنطینه در شانگ های به منفی ۶/۷ درصد رسیده  بود.
منبع: روزنامه تریبیون

بــه گفتــه وزارت بازرگانــی، نیازهای داخلی 
و حاکمیــت فنــاوری دغدغــه اصلــی کشــور 

است.
دنیس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت 
ایــن کشــور روز جمعــه در جلســه عمومــی در 
دومــای روســیه گفــت: روســیه بایــد سیاســت 
اقتصــادی خــود را بــر اولویــت دادن بــه تامیــن 

نیازهای داخلی متمرکز کند.
ایــن مقام اعــالم کرد: "ما ارضای نیازهای 

داخلــی را اولویــت اصلــی اقتصاد خود می دانیــم. اما این بدان 
معنــا نیســت کــه مــا درب کشــور خودمان ببندیم و پتانســیل 
صــادرات خــود را افزایش ندهیم. کامال مخالف ام. به ویژه، با 
توجه به مذاکرات در مورد همکاری متقابل با بازارهای جدید. 
منظــورم اول از همــه کشــورهای خاورمیانــه، آســیای جنــوب 

شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی است."
وی خاطرنشــان کــرد کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن هدف، 

روسیه باید سیاست صنعتی خود را اصالح کند.
مانتــوروف بــا بیان اینکه دولت روســیه کامالً از این ایده 
حمایت می کند، گفت: »الزم اســت از یک سیاســت صنعتی 
بازار محور به سیاست تضمین حاکمیت فن آوری گذر کنیم«.
ایــن مقــام مســئول معتقــد اســت کــه ماشــین آالت و 
تجهیزات وارداتی باید به تدریج با نسخه های روسی جایگزین 
شوند و خاطرنشان کرد: "صنعت باید عمالً عملکرد مستقل و 

توسعه همه بخش های مصرف کننده را تضمین کند."

مانتوروف گفت: "ما تولید قطعات آنالوگ 
خود را برای جایگزینی قطعات وارداتی تسریع 
خواهیم کرد. او گفت که همچنین برنامه هایی 
برای ایجاد کانال های لجستیکی جایگزین برای 
محصوالت روسیه با چشم اندازی به بازارهای 

جدید وجود دارد."
وزیــر پنــج حــوزه مهــم اســتراتژیک را که 
در آنهــا حاکمیــت فنــاوری از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت، تشــریح کــرد. شــامل امنیت 
ملی و دفاع، که در آنها اولویت به ساخت سالح های پیشرفته 
ســاخت روســیه داده می شــود. بخش انرژی، که نیاز مبرمی 
بــه تجهیــزات ســاخت داخــل دارد، زیــرا تحریم هــای مرتبــط با 
اوکرایــن، دســتیابی بــه قطعــات و تجهیــزات ســاخت خارجــی 
را بــرای شــرکت های انــرژی دشــوار مــی کند و کشــتی ســازی، 
هواپیما و صنایع شیمیایی از دیگر حوزه های مهم برای اجرای 

طرح حاکمیت فناوری است.
همانطور که وزیر در ماه مه )خرداد( اعالم کرد: روســیه 
هدفــی بــرای جایگزینی کردن کامــل واردات در صنعت ندارد. 
وی تصریــح کــرد: صنایعــی وجــود دارد کــه روســیه بــه دلیــل 
نگرانی هــای امنیــت ملــی مجبور بــه جایگزینی تامیــن داخلی 
بــه جــای واردات اســت. این در حالیســت که در ســایر صنایع 

همکاری بین المللی وجود دارد و خواهد بود.
منبع: راشاتودی

یــک پدیــده جدیــد نیســت و  کالهبــرداری 
داســتان های مربــوط به آن بــه زمان انجیل 
بــاز می گــردد. چیزی که اساســاً تغییر کرده 
کالهبــرداران  کــه  اســت  ســهولتی  اســت، 
بــه  یــک دکمــه  دادن  بــا فشــار  می تواننــد 
میلیاردهــا  شــاید  یــا  میلیون هــا  اطالعــات 
کاربر دسترسی پیدا کنند. اینترنت و سایر 
فناوری هــا به ســادگی قواعد بــازی را تغییر 
داده اند و ارزهای رمزنگاری شده می توانند 

مظهر این فرصت های جدید جرایم سایبری باشند.
ارزهــای دیجیتــال – کــه غیرمتمرکز و ارزهایی هســتند 
کــه از رمزنگاری برای ایجاد تراکنش های ناشــناس اســتفاده 
هدایــت  »ســایفرپانک ها«  توســط  اصــل  در   – می کننــد 

می شوند. 
در طول همه گیری COVID-۱۹، زمانی که قیمت ارزهای 
دیجیتــال مختلف افزایش یافــت، این ارزها به جریان اصلی 
مالی تبدیل شــدند. این اتفاق همچنین باعث ایجاد اختالل 
در تجارت گردید که منجر به اتکای بیشتر به جایگزین هایی 

مانند ارزهای دیجیتال می شد.
گــزارش Chainanalysis، نشــان می دهــد کــه در ســال 
۲۰۲۱ نزدیــک بــه ۱۴ میلیارد دالر آمریکا از ســرمایه گذاران با 

استفاده از ارزهای دیجیتال کالهبرداری شده است.
به عنــوان مثــال، در ســال ۲۰۲۱، دو بــرادر از آفریقــای 
پلتفــرم  یــک  از  دالر  میلیــارد   ۳.۶ شــدند  موفــق  جنوبــی 
ســرمایه گذاری در ارزهــای دیجیتــال کالهبــرداری کننــد. در 
فوریه FBI ،۲۰۲۲ اعالم کرد که زوجی را دستگیر کرده است 
که از یک پلتفرم ارزهای دیجیتال جعلی برای کالهبرداری از 
ســرمایه گذاران اســتفاده کــرده و در حــدود ۳.۶ میلیارد دالر 

آمریکا از این کالهبرداری سود دریافت کرده اند.
دو نوع اصلی از کالهبرداری های ارزهای دیجیتال وجود 

دارد کــه جوامع هدف مختلفی را مورد حمله 
قرار می دهند.

سرمایه گذاری های جعلی
کالهبــرداران،  هــدف  جامعــه  اولیــن 
ســرمایه گذاران ارزهــای دیجیتالــی هســتند 
کــه تمایل دارنــد تاجران فعالی باشــند. آنها 
عمدتــاً ســرمایه گذاران جــوان زیــر ۳۵ ســال 
هستند که درآمد باالیی دارند، تحصیالت خوبی دارند و در 
زمینه های مهندسی، مالی یا فناوری اطالعات کار می کنند. 
در ایــن نوع کالهبرداری ها، کالهبرداران ارزهای دیجیتالی 

جعلی یا مبادالت جعلی ایجاد می کنند.
نمونــه اخیــر ایــن نــوع کالهبــرداری، SQUID؛ یــک ارز 
رمزنگاری شده است که نام آن برگرفته از سریال تلویزیونی 
»SQUID GAME« بوده و پس از افزایش سرسام آور قیمت 

این ارز، سازندگان آن به راحتی ناپدید شدند.
مانند تمام سرمایه گذاری های مالی پرخطر، هرکسی که 
قصــد خریــد ارز دیجیتال دارد باید توصیه هــا را برای تحقیق 
کامــل در مــورد پیشــنهادات جدیــد، جــدی بگیرد. چه کســی 
پشــت این پیشــنهاد اســت؟ چه چیزی در مورد این شــرکِت 
به خصوص شناخته شده است؟ آیا یک سند اطالعاتی صادر 
شــده توسط این شرکت که ویژگی های محصول را مشخص 

می کند، موجود است؟
در مورد SQUID، یکی از عالئم هشدار دهنده این بود 
کــه ســرمایه گذارانی کــه ارز را خریــداری کرده بودنــد قادر به 
فــروش آنهــا نبودنــد. همچنیــن وب ســایت SQUID مملــو از 
خطاهــای گرامــری بــود کــه این خــود گواهی بــر تقلبی بودن 

وب سایت و ارز مذکور بود.
ادامه در صفحه ۴ 

یکشنبه 26 تیر 1401 . 17 جوالی 2022 
17 ذی الحجه 1443 . سال هجدهم . شماره 4950
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مهرداد حاجی زاده فالح

تحلیلگر مسائل اقتصادی 

بانــک هــا و ســایر مؤسســات مالــی طبــق قانــون 
موظفنــد اقداماتــی را بــرای مقابلــه بــا پولشــویی 
انجــام دهنــد. در طــول دهه ها، ایــن تعهدات به 
دلیــل قوانیــن جدیــد و ســخت تر شــدن قوانیــن 

موجود، و همچنین تورم سخت تر شده است.
قوانیــن مبــارزه با پولشــویی )AML( تعدادی 
از نقــاط ماشــه ثابــت دالر را تعییــن مــی کنــد. 
شــناخته شــده تریــن آنهــا آســتانه ۱۰۰۰۰ دالری 
برای ثبت گزارش معامالت ارزی است. از آنجایی 

که قدرت خرید دالر در ۵۰ سال گذشته به طور پیوسته کاهش 
یافته است.

پیمانــی  به عنــوان   AML مقــررات  مــورد  در  می توانیــم  مــا 
فکــر کنیــم کــه شــهروندان مطیــع قانــون )در جهــت خوب یــا بد( 
بــا تنظیم کننده هــای مالــی مــا بســته اند. همــه مــا کمــی از حریم 
خصوصی خود را قربانی خواهیم کرد و چند مشکل اداری اضافی 
را خواهیم پذیرفت، و شما جلوی پولشویی ها را خواهید گرفت.

گــزارش تراکنش هــای ارزی )CTR( جلــوه ای از ایــن پیمــان 
اســت. از زمــان قانــون رازداری بانکی در ســال ۱۹۷۰، مؤسســات 
مالی موظف شــدند هر زمان که مشــتری وجه نقد ســپرده گذاری 
می کنــد، نــام و شــماره تأمیــن اجتماعــی را گــزارش کنند. شــبکه 
اجــرای جرایــم مالــی )FinCEN(، دفتــری که قانــون رازداری بانکی 
را مدیریــت می کنــد، این اطالعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل 

می کند.
هرچند نه هر مقدار پول نقد. یک CTR تنها زمانی باید در 
این دفتر ثبت شود که بیش از ۱۰۰۰۰ دالر پول نقد واریز شود. 
ما می توانیم این آســتانه ۱۰۰۰۰ دالری را به عنوان سازشــی بین 
شــهروندان و مقامات مالی در نظر بگیریم. این ســطح به اندازه 
کافی باال تعیین شده بود تا حریم خصوصی مالی اکثر شهروندان 
مورد تهاجم قرار نگیرد. همچنین عابر بانک مجبور نیست دائماً 
گزارش هــای عدیــده ای را ثبــت کنــد. راه انــدازی  مکانیزمــی بــرای 
نظــارت بــر تراکنش هــا برای بانک ها هزینه بر اســت. در نهایت، 
ایــن هزینــه در قالــب کارمزدهــای باالتــر و ســرکوب رقابت بانکی 
بــه عهده مشــتریان اســت. بــه هر حال، افــراد تــازه کار در جذب 
هزینه های ثابت راه اندازی برنامه های مبارزه با پولشویی مشکل 

دارند.
آســتانه ۱۰۰۰۰ دالر نیــز بــه انــدازه ای پاییــن تعیین شــد که 
مجرمانی که مشتاق دریافت یک میلیون دالر پول نقد از سیستم 
بانکــی بودنــد، ممکــن اســت دو بــار فکر کننــد. به هر حــال، آنها 

ممکن اســت مجبور شوند از 
اطالعات بالقوه مجرمانه چشم پوشی کنند.

در ســال ۱۹۷۰، ۱۰۰۰۰ دالر تقریبــاً معــادل 
۶۸۰۰۰ دالر امــروز ارزش داشــت. امــا امــروز حتی 
یــک ماشــین جدیــد هــم نمــی شــود بــا ایــن پــول 
خریــد. بنابرایــن تراکنش هایــی که در ســال ۱۹۷۰ 
بــه راه اندازی گزارش معامــالت نقدیCTR نزدیک 
نمی شــدند، اکنــون آنهــا را متوقف می کنند. ایــن به معنای تجاوز 
هــر چــه بیشــتر بــه حریــم خصوصــی و هزینه هــای باالتــر بعدی 

است.
CTR ها تنها آستانه AML نیستند که توسط تورم تضعیف 
می شوند. شبکه اجرای جرائم مالی)FINCIN( برای چندین دهه 
مؤسســات مالی را ملزم کرده که گزارشــی از خریدهای نقدی از 
ابــزار پولــی بیــن ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دالر داشــته باشــند. ایــن ابزارها 
شــامل چک صندوق، چک رســمی بانکی، حواله و چک مسافرتی 

است.
آســتانه هــای AML فقــط بــرای تراکنــش های نقــدی اعمال 
نمــی شــود. از ســال FinCEN ،۱۹۹۶ مؤسســات مالــی را موظــف 
کــرده کــه گزارش هــای فعالیــت مشــکوک )SAR( را در مورد تمام 
تراکنش هــای مالــی مشــکوک بیــش از ۵۰۰۰ دالر ثبــت کننــد. 
مشــاغل خدمــات پولــی بــا آســتانه ۲۰۰۰ دالر روبرو هســتند. به 
طــور عجیبــی، مشــتریان هنگامــی کــه معامله ای که انجــام داده 
انــد مشــکوک تلقــی مــی شــود، مطلع نمــی شــوند. بنابرایــن، به 
لطف تورم، احتمال انتقال وجوه الکترونیکی شما و انتقال آن به 

مقامات بسیار بیشتر از همیشه است. 
کارت های پیش پرداخت و هدیه نیز با تعدادی سقف ثابت 
دالر مواجــه هســتند. بــا محــدود کــردن کارت ها به ارزش اســمی 
۱۰۰۰ دالر، صادرکنندگان کارت نقدی غیرقابل شارژ پیش پرداخت 
می توانند از قوانین FinCEN اجتناب کنند. این بدان معناست که 
آنهــا نیــازی بــه راه اندازی یک برنامه پرهزینه شناســایی مشــتری 
ندارنــد . یــک ویژگی مفید بــرای جذب آمریکایی هــای بدون بانک 
بــدون کارت شناســایی. صادرکننــدگان کارت هــای هدیــه )ماننــد 
اســتارباکس، آمــازون یــا مترو( می توانند تا زمانــی که کارت هایی 
بــا ارزش اســمی بیــش از ۲۰۰۰ دالر صادر نکننــد، تحت مقررات 

FinCEN قرار نگیرند.
اما از آنجایی که تورم به طور پیوســته این دو آســتانه را از 

بیــن می برد، معافیت هــای کارت هدیه و کارت های پیش پرداخت 
معنادار می شوند؛ صادرکنندگانT توانایی خود را برای دسترسی 
بــه افــراد بــدون بانــک از دســت مــی دهند یــا به مردم عــادی یک 

گزینه کم دردسر کریسمس یا هدیه تولد ارائه می دهند.
آستانه های FinCEN از طریق یک فرآیند دموکراتیک ایجاد 
مــی شــوند. در ایــن امــر، نوعــی رضایــت شــهروندان برای دســت 
کشــیدن از مقادیــر ثابتــی از راحتــی و حریــم خصوصــی در ازای 
امنیــت وجــود دارد. ایــن آســتانه در کنگره و ســنا مورد بحث قرار 
می گیرد و قانونگذاران در قبال تصمیمات خود پاسخگو هستند.
در مورد خیزش AML ناشی از تورم اینطور نیست. مقامات 
ارزش واقعی ماشه CTR را طی ۵۰ سال از ۶۸۰۰۰ دالر به ۱۰۰۰۰ 
دالر کاهش داده اند. بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی داشته 
باشــند! رشــد ناشــی از تهاجــم و هزینــه هــای فزاینــده انطبــاق، 
خودســرانه و غیر دموکراتیک اســت. اگر می خواهیم در معرض ۱ 
تــا ۳ درصــد عقب نشــینی دائمی از خطی که بیــن امنیت و آزادی 

ترسیم کرده ایم، قرار بگیریم، احتماالً باید با آن موافقت کنیم.
ایــن ایــده کــه آســتانه هــای پولــی بایــد بــرای تــورم تعدیــل 
شــود، در بســیاری از بخش های دولت به خوبی شــناخته شــده 
اســت. دولت ها در سراســر جهان برای جلوگیری از قرار گرفتن 
شــهروندان در دســته های مالیاتــی باالتــر صرفاً به ایــن دلیل که 
قــدرت خریــد پــول کاهــش یافتــه اســت، براکت هــای مالیاتــی را 

شاخص می کنند.
از قضــا، خــود شــبکه FinCEN تأثیــر تــورم بر آســتانه های 
پولــی را تشــخیص مــی دهــد. پــس از دهه هــا تثبیــت در همــان 
ســطح، جریمه هــای مالــی آژانــس بــرای قانــون شــکنان یــک بــار 
در ســال ۲۰۱۶ تحــت یــک بررســی قــرار گرفت. به عنــوان مثال، 
یــادآوری مــی شــود بــه ســال FinCEN ،۱۹۸۸ برای هر مؤسســه 
مالــی کــه تخلــف کنــد، ۱۰۰۰۰ دالر جریمــه تعییــن کــرده اســت. 
الزامات ثبت اسناد برای انتقال وجوه با این حال، بین سال های 
۱۹۸۸ و ۲۰۱۶، قیمت هــای مصرف کننــده تــا ۹۸ درصــد افزایــش 
یافت، که باعث شد این جریمه به اندازه ای که در ابتدا در نظر 
گرفته شــده بود، موثر باشــد. برای جبران، FinCEN نقض ثبت 

سوابق را در یک لحظه به ۱۹۷۸۷ دالر افزایش داد.  

پیامدهای اجتماعی-اقتصادی شکست مذاکرات احیای برجام
محمد رضا اصنافی

پژوهشگر

پرونده هسته ای ایران به مرور در حال گذراندن 
بیستمین سال خود است و در تاریخ سیاسی در 
حال تبدیل شدن به یکی از پرونده های تاریخی 
عرصه سیاست بین الملل است. در کنار پرونده 
هــای اختالفــات مــرزی و جنگ های داخلــی و ... 
پرونــده هســته ای ایــران یکــی از طوالنــی تریــن 

مذاکرات سیاسی در قرن حاضر است.
بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد اصل ایــن پرونده و موضــوع در 
فضــای افــکار عمومی و روحی ایرانیان در حال فرسایشــی شــدن 
اســت به نحوی که مواجهه با آن همزمان که ارزش خبری اولیه 
خــود را از دســت داده اســت حس خســته کنندگــی را نیز ممکن 

است ایجاد کند.

وضعیت اجتماعی برجام
بعد از آنکه دولت یازدهم و دوازدهم تقریبا هم سرمایه اجتماعی 
خــود و بخــش مهمــی از امیــد اجتماعــی جامعــه را خــرج فرآینــد 
تصویــب برجــام کــرد و پس از اتفاقاتی که بــرای برجام پس از آن 
پیش آمد به نظر می رســد موضوع هســته ای کارکرد خود در دو 

دهه گذشته را از دست داده است.
در دولــت هشــتم عمــال دولت اصالحات از اجتماعی شــدن 
پرونــده اجتنــاب کــرده و کامال آن را در ســطح سیاســی و امنیتی 
حفظ کرده بود و از همین رو نیز پرونده کامال در اختیار شــورای 
عالــی امنیــت ملــی بود. پس از روی کار آمــدن دولت نهم پرونده 
هســته ای تبدیــل بــه یــک موضــوع سیاســت داخلــی و اجتماعی 
شــد به نحوی که تالش شــد از آن به عنوان عامل وحدت بخش 
داخلی اســتفاده شــود. شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست 

نیــز در همیــن چارچــوب قابــل فهــم اســت. بــا 
اجتماعی شدن موضوع طبیعتا بخش بیشتری از 
زندگــی اقتصــادی و اجتماعی و انگیزشــی مردم با 
موضوع گره خود و پس از آنکه در اوایل دهه نود 
تحریم های اقتصادی اثر واقعی خود را بر اقتصاد 
کشــور گذاشــت کــم کم عامــل وحدت بخــش اثر 
خود را از دست داده و به بحرانی سیاسی تبدیل 
شد. مناظرات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
و کشیده شدن اختالفات سیاسی درون حاکمیت 
به عرصه اجتماعی عمال کارکرد وحدت بخش انرژی هسته ای را 
برای همیشه از بین برد اما دولت یازدهم در هر صورت توانست 
از موضوع هسته ای یک عنصر امید بخش اجتماعی و اقتصادی 

بسازد.
عرصــه  در  آن  بــرای  آنچــه  و  برجــام  سرنوشــت سیاســی 
بین الملل اتفاق افتاد و با خروج آمریکا از آن عمال از کارایی افتاد 
سبدی که دولت یازدهم همه تخم مرغ هایش را در آن گذاشته 
بود به یکباره شکســت. بنابراین خیلی زود برجام از عنصر امید 
بخش به یک شکســت سیاســی دارای تبعات گســترده اجتماعی 

تبدیل شد.
با طوالنی شــدن ماجرای احیای برجام در یک ســال و اندی 
گذشته و مذاکرات طوالنی با محتوایی که تالش می شده است 
کمتر به اطالع مردم برسد همانطور که گفته شد به یک ماجرای 

فرسایشی و خسته کننده تبدیل شده است.

چه سرنوشتی روبروی برجام است
بــا توجــه بــه شــرحی کــه داده شــد و ناامیدی نســبی ای کــه از به 
نتیجه ملموس و عینی برجام در زندگی اقتصادی عموم مردم به 
وجود آمده عمال برجام کارکرد امید بخشی و انگیزه دهی سابق 

خود در دولت یازدهم را از دست داده است. به زبان دیگر اینکه 
انتظار داشته باشیم برجام به یکباره امید اجتماعی را زنده کرده و 

شرایط را به سال ۹۲ برگرداند انتظار بی جایی است.
البتــه ایــن واقعیــت اگر چه در کوتاه مدت تلخ اســت اما در 
بلنــد مــدت نوعی واقع گرایی را در جامعه ایران ایجاد می کند که 
شــاید در آینــده بــا یک شــعار انتخاباتــی به یک مذاکره سیاســی 
آن قــدر امیــد نبندنــد کــه گویی با حل این مســئله تمام مســائل 
اقتصادی کشــور حل خواهد شــد. در هر صورت به نظر می رسد 
در زمینــه احیــای احتمالــی برجــام و ایجــاد امیــد کاذب و هیجــان 
اجتماعــی بــا توجــه به فرسایشــی شــدن فضــای سیاســی نگرانی 
چندانی وجود نخواهد داشــت و جامعه دوره هیجانی ســال های 

نود تا نود و پنج را گذرانده است.

هشدار شکست
امــا آن طــرف ماجــرا بــه گونــه ای دیگــر اســت. در واقــع در دنیای 
تحلیل اجتماعی برعکس یک اتفاق الزاما نتیجه برعکس نخواهد 
داشــت. دولت ســیزدهم با توجه به وضعیت سیاســی ای که در 
انتخابات ۱۴۰۰ داشــت و با یک مشــارکت بســیار پایین به قدرت 
رســید عمال ســرمایه اجتماعی باالیی نداشت و در نه ماه گذشته 
نیز توفیق اقتصادی چندانی را به دست نیاورده بلکه مردم امروز 

با تورم باال در اقالم خوراکی روبرو هستند.
وضعیت امید به نظر می رســد در چنین شــرایطی وضعیت 
شــکننده و بحرانی اســت به نحوی که حتی احیای برجام هم آن 
را زنده نخواهد کرد اما شکست در مذاکرات احیای برجام حداقل 
برای طبقه متوســط تضعیف شــده به نوعی شکســت در آخرین 
راه حــل اقتصــادی کشــور تلقی می شــود. هرچنــد روی کاغذ این 
آخرین راه حل نیســت و طبیعتا اصل راه حل ها در داخل اســت 
اما در هر صورت نوسانات ارز و به تبع تورم های ناشی از آن به 
جامعه آموخته است که شکست در مذاکرات یعنی گرانتر شدن 

ارز و گرانتر شدن ارز یعنی تورم.
ادامه در صفحه ۴
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در سایت روزنامه بخوانید:
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

چرا مقررات مبارزه با پولشویی
 با تورم تنظیم نمی شود؟

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:
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فدایی، کارشناس لوازم 
کرد: نیاز مبرم  خانگی مطرح 

 صنعت لوازم خانگی
به سرمایه در گردش

فدایی،کارشــناسصنعتوبازارلوازمخانگی،معتقد
اســتکــهایــنصنعــتاکنونبهشــدتنیازمنــدتامین

سرمایهدرگردشبرایتوسعهتولیداست.
احســان فدایی در گفت وگو با ایرنا افزود: در چند 
ســال گذشــته با خروج برندهای خارجی از کشــور تحت 
تاثیر تحریم ها، تولیدکنندگان داخلی با انجام تبلیغات 
گســترده ســعی در جایگزینــی ایــن برندهــا و بــه دســت 

گرفتن سهم بیشتری از بازار داشتند.
وی بیان  داشت: همچنین ثبت سفارش زیادی از 
مــواد اولیــه، اجــزا و قطعات مورد نیاز بــه امید فروش 
بیشــتر در بــازار انجــام شــد، امــا در ادامــه بــازار رکــود 
ســنگینی را تجربــه کــرد کــه تــا امــروز نیز ادامــه یافته 

است.
فدایی ادامه  داد: در شــرایط کنونی تولیدکنندگان 
بایــد هزینه بازپرداخت تســهیالت و ســرمایه در گردش 
دریافتــی خود را بپردازند، همچنین هزینه زیادی صرف 
ثبت ســفارش اجــزا، قطعــات و مــواد اولیه تولیــد کردند 
و بــر این اســاس در شــرایطی نیســتند کــه بتوانند ثبت 

سفارش های جدیدی داشته باشند.
اینکــه  بــرای  تولیدکننــده  امــروز  اضافه کــرد:  وی 
آسیب خود را از بازار راکد فعلی جبران کند، باید بتواند 
حجــم تولیــد را به تدریــج کاهــش دهد و این مســاله در 
میان مدت به تولید و توزیع آسیب خواهد زد و زمینه را 

برای تعدیل نیرو فراهم خواهد کرد.
ایــن کارشــناس صنعــت لوازم خانگــی تصریح کرد: 
در شرایط فعلی نیاز است تا با همراهی وزارت صنعت، 
ســرمایه،  بــازار  ارکان  مجــاری  از  و  تجــارت  و  معــدن 
تولیدکنندگان بتوانند سرمایه در گردش خود را تقویت 

کنند.
وی گفــت: در ماه هــای گذشــته تولیدکننــدگان بــا 
نیســت،  کشــش پذیر  بــازار  می دانســتند  اینکــه  وجــود 
امــا درخواســت افزایــش قیمــت بــرای محصــوالت خــود 

داشتند.
فدایــی افــزود: تولیدکننــدگان تــوان ثبت ســفارش 
قطعــات و مــواد اولیــه را بــا وضعیــت فعلــی قیمت هــا 
ندارند و به عبارتی با این قیمت ها اقتصادی نیست که 

بتوانند تولید و عرضه داشته باشند.
اکثــر  عرضــه  و  تولیــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تولیدکننــدگان در شــرایط فعلــی در نقطــه ســر بــه ســر 
بوده و حاشیه سودی که برای خود در نظر گرفته بودند 
تــا بتواننــد بخشــی از هزینه هــای تبلیغــات و تحقیــق و 

توسعه را نیز پوشش دهند، ندارند. 
ایــن کارشــناس صنعــت لوازم خانگــی اظهــار کــرد: 
بــا توجــه بــه مدت زمان چهار تــا ۶ ماهه دریافــت اجزا و 
قطعــات پــس از ثبت ســفارش، کاهــش تولیــد و عرضــه 
محصــوالت بــه بــازار از اواخــر تابســتان امســال انتظــار 

می رود.

عواملتشدیدکنندهاستفاده
ازکاالیقاچاق

ایــن کارشــناس صنعــت لــوازم خانگــی در ادامــه 
بــه بــازار محصــوالت قاچــاق اشــاره کــرد و افــزود: عمده 
و  اقشــار متوســط  از  لــوازم خانگــی  کننــدگان  مصــرف 
ضعیف جامعه هســتند که توان خرید برندهای خارجی 
را از فروشــگاه هــای اصلــی ندارنــد و به همیــن دلیل به 

برندهای ایرانی روی می آورند.
وی اظهار داشــت: با مراجعه افراد به فروشــندگان 
برندهــای ایرانــی، متوجــه قیمت هــای بــاالی محصوالت 
متاثر از افزایش قیمت مولفه های تولید می شــوند و به 

همین دلیل کاالی قاچاق را جایگزین می کنند.
فدایــی یــادآور شــد: همچنیــن خانــواده هــا بــرای 
تامیــن جهیزیــه فرزنــدان خود در فرهنــگ غلطی که جا 
افتــاده، اعتقــاد بــه اجنــاس الکچری و تشــریفاتی دارند 
و وقتــی قیمــت لــوازم خانگی داخلی را بــاال می بینند به 

کاالی قاچاق روی می آورند.
گذشــته  ســال  دو  یکــی  در  بیان داشــت:  وی 
اعتبــاری  فروش هــای  موضــوع  در  تولیدکننــدگان 
کم لطفــی داشــته اند و مــدت دار کــردن فــروش لــوازم 
خانگــی ســبب شــده تــا مشــتریان تمایــل بیشــتری بــه 
بــازار غیــر رســمی و غیــر قانونــی و بــه قــول معــروف 

»بانــه ای« پیدا کنند.
فدایــی اضافه کــرد: امــروز شــاهد فعالیــت برخــی 
و  نــام  بــدون  خانگــی  لــوازم  ســفارش  در  ســودجویان 
نشــان به یکســری شــرکت های داخلی هســتیم که پس 
از تحویــل، عنــوان و لوگــوی برندهــای خارجــی را بر آنها 
درج می کننــد. در این میــان تولیدکنندگان بزرگ نیز به 
دلیل رکود بازار و اینکه میخواهند چرخه تولید با خواب 
مواجــه نشــود، ســفارش های متعــدد از افــراد مختلــف 
را قبــول می کننــد و فرامــوش نکنیــم چنیــن تولیداتــی 

می تواند حاشیه سود مناسبی را ایجاد کند.
وی یادآور شــد: لوازم خانگی که از خارج از کشــور 
به ویــژه از عــراق وارد می شــوند، فقــط لوگــوی برندهــای 
برخوردارنــد،  پایینــی  کیفیــت  از  امــا  دارنــد  را  بــزرگ 
همچنیــن عــدم پرداخت عوارض گمرکی، مالیات و غیره 
ســبب شده تا حاشیه ســود زیادی نصیب واردکنندگان 

آن شود.
فدایــی معتقــد اســت: برای بســتن مجــرای قاچاق 
نمی توان فقط دســتوری و پلیســی وارد عمل شــد، بلکه 
زمانــی مــی تــوان بســتر قاچــاق را حــذف کــرد کــه نیــاز 

مصرف کننده پاسخ داده شده باشد.
ایــن کارشــناس صنعــت لــوازم خانگــی ادامــه داد: 
مصــرف کننــده داخلــی بــه دلیــل افزایــش قیمــت لوازم 
شــده،  نزدیــک  خارجــی  برندهــای  بــه  ایرانــی  خانگــی 
همچنین کمرنگ شدن اعتماد به برندهای ایرانی در اثر 
عواملــی همچــون فــروش های مدت دار و غیره، ســبب 

شده تا نیازشان پاسخ داده نشود.
و  فروشــندگان  مقابــل،  در  ادامــه داد:  وی 
توزیع کننــدگان بایــد تســهیالت و امتیــازات بیشــتری 
دریافت کنند تا از برندهای ایرانی حمایت و تبلیغات 
کننــد. فدایــی تصریح کــرد: تنهــا در این صورت اســت 
کــه می تــوان انتظــار داشــت مصــرف اجنــاس قاچــاق 

یابد. کاهش 

خبـــــــــــــــــر

قیمت مرغ، تخم مرغ و 
شکر کاهش یافت

بررســیوضعقیمتکاالهایاساســیواقالمضروری
خانــواردرهفتــهچهــارمتیــرحاکــیازکاهــشقیمــت
تخممرغ،مرغوشــکرنســبتبههفتهقبلاســتاما

قیمتگوجهفرنگیهمچناندرنوساناست.
به گزارش مهر، بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی 
و اقــالم ضــروری خانــوار در هفتــه چهــارم تیــر حاکــی از 
کاهــش قیمــت تخم مــرغ، مرغ و شــکر نســبت بــه هفته 
قبــل اســت امــا قیمت گوجــه فرنگی همچنان در نوســان 
اســت. برایــن اســاس قیمت مــرغ با حدود ۷ هــزار تومان 
کاهــش نســبت بــه هفتــه گذشــته بــه ۵۸ هــزار و ۳۰۰ 
تومــان در هــر کیلوگــرم رســیده و هــر شــانه تخــم مــرغ 
نیــز حــدود ۱۵ هــزار تومان کاهش قیمت داشــته اســت. 
همچنیــن قیمــت شــکر کــه در هفته هــای گذشــته تا ۳۰ 
هزار تومان نیز رسیده بود با حدود ۶ هزار تومان کاهش 
بــه کیلویــی ۲۴ هــزار تومــان در خرده فروشــی ها رســیده 
اســت. براســاس ایــن گــزارش قیمــت رب گوجــه فرنگــی 
همچنــان بــا نوســان همــراه اســت و در حالــی کــه دولت 
هنــوز بــا افزایــش قیمــت آن موافقت نکــرده در مغازه ها 

هر قوطی رب به نرخ ۴۵ هزار تومان عرضه می شود.

توقیف ۱۳ برند کولر آبی 
غیراستاندارد در بازار 

امین حضور
مدیــرکلاســتانداردتهــرانبــاتاکیــدبــراجبــاریبــودن
اســتانداردکولــرآبــی،ازتوقیــف۱۳برنــدکولــرآبــی
غیراستاندارددربازارامینحضورشهرتهرانخبرداد.
به گزارش اداره کل استاندارد استان تهران، عباس 
نــوری مدیرکل اســتاندارد تهــران از توقیف ۱۳ برند کولر 
آبی غیراســتاندارد در بازار امین حضور شــهر تهران خبر 
داد و اظهار کرد: در پی بازرســی بازرســان اســتاندارد از 
مراکــز عرضــه و فــروش لــوازم خانگــی، در منطقــه امین 
حضــور شــهر تهــران، ۱۳ برنــد غیراســتاندارد کولــر آبی، 
بــا نام هــای تجــاری جنــرال مــال، جنــرال فــام، جنــرال 
الک را، ســرد آب، جنــرال دکــو، جنــرال صنعت، اطلس 
جواهر، جنرال فور، جنرال فافا، جنرال وســتیل، جنرال 
ســون، جنــرال هاوانــا و جنــرال باران، شناســایی و برای 

جمع آوری آن اقدام شد.
وی ادامــه داد: بــه توزیع کننــدگان و فروشــندگان 
متخلــف، مهلــت یــک هفتــه ای داده شــد تــا کاالهــای 
غیراســتاندارد خــود را جمــع آوری کننــد؛ در صورت عدم 

جمع آوری، به مراجع قضائی ارجاع داده می شوند.
گفتنی است، در استان تهران ۱۲ واحد تولیدکننده 
اســتاندارد،  عالمــت  کاربــرد  پروانــه  دارای  کولرآبــی، 
فعالیــت دارنــد کــه لیســت بــه روز شــده آنها در ســایت 

isom.isiri.gov.ir/mans در دسترس عموم است.

دبیر کل اتحادیه بنکداران خبر 
داد: کاهش ۱۰ هزار تومانی 

قیمت هر کیلو برنج ایرانی
دبیــرکلاتحادیــهبنکــدارانموادغذایــیازکاهش۱۰
هزارتومانیقیمتهرکیلوگرمبرنجدرشمالوتهران
خبــردادوگفــتکــهاکنــونقیمــتبرنــجشــمالازپر
محصــولتــادرجــهیــکدربــازاربیــن۷۰تــا۱۱۰هــزار

توماناست.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایرنا در خصوص 
وضعیــت بــازار برنــج، اظهار کــرد:  طی روزهای گذشــته 
قیمت هر کیلوگرم  برنج با کیفیت درجه یک در شمال 
کشــور ۱۲۰ هزار تومان بود که در روزهای اخیر کاهش 
۱۰ هزار تومانی داشــت و به نظر می رســد شــاهد تداوم 
کاهــش قیمت هــا آن باشــیم. وی علــت کاهــش قیمــت 
برنج ایرانی را در روزهای اخیر نزدیک شدن به برداشت 
انبــوه ایــن محصول در شــمال کشــور، کاهــش تقاضا و 
رکود بازار دانست و افزود: خرید جدید برنج با کاهش 
قیمــت روبروســت. دبیــر کل اتحادیــه بنکــداران مــواد 
غذایــی بــا بیــان اینکه قیمــت هر کیلوگــرم برنج خارجی 
برحســب کیفیــت در بــازار بیــن ۲۴ تــا ۳۸ هــزار تومــان 
اســت، گفــت: در حــال حاضر قیمت هــر کیلوگرم  برنج 
هندی بین ۲۶ تا ۳۶ هزار تومان و برنج پاکستانی بین 
۲۴ تا ۳۸ هزار تومان است. حسنی با بیان اینکه سود 
عمده فروشــی روی هــر کیلوگــرم برنــج ۳ درصــد و برای 
خرده فروشی ها نهایتاً ۱۲ درصد است، گفت: در بخش 
عمده فروشــی برنج درجه یک شــمال کشــور )ایرانی( با 

قیمت ۱۱۳ هزار تومان به فروش می رسد.

اخبـــــــــــــــــار

هواپیمایــی ســازمان هوانــوردی معــاون
کشــوریازممنوعیــتفــروشچارتریبلیت

هواپیمابهمقصدهفتشهرخبرداد.
خوشــخو  حســن  مهــر،  گــزارش  بــه 
اظهــار کــرد: بــا توجــه به تأکیــدات وزیــر راه و 
شهرســازی بــرای نظــم دهی بــه پروازها مقرر 
شــد ۷ شــهر از فروش چارتری بلیت هواپیما 
منــع شــوند کــه ایــن شــهرها شــامل تهــران، 

مشــهد، شــیراز، اصفهان، تبریز، اهواز و بندر 
عبــاس هســتند و بهــای بلیــت در پروازهــای 
چارتــری یــا سیســتمی نبایــد خــارج از ســقف 

تعیین شده باشد.
وی با بیان اینکه جلساتی در شورایعالی 
هواپیمایــی در یــک مــاه گذشــته برگــزار شــد، 
افزود: مهمترین دســتورالعمل های این شــورا 
درباره برگزاری مراسم اربعین بود که باید به 

صورت منظم عملیات پروازها صورت گیرد.
خوشــخو افزود: بر اســاس دســتور وزیر 
راه و شهرسازی، فروش پروازهای چارتری در 
بازه زمانی اربعین نیز ممنوع اعالم شد و این 
امر به شرکت های هواپیمایی اعالم می شود.

وی دربــاره اینکــه معمــوالً در ایــام پیک 
پروازهــا، شــرکت های هواپیمایــی اقــدام بــه 
افزایــش قیمــت بلیــت می کننــد نیــز گفــت: 

از  قیمــت  افزایــش  بــرای  درخواســت هایی 
ســوی شــرکت های هواپیمایــی بــا توجــه بــه 
نرخ ارز، تورم و افزایش حقوق و دستمزدها 
کارشناســی  بررســی های  کــه  داشــتیم 
صــورت گرفتــه امــا هیــچ تصمیمــی مبنــی بــر 
افزایــش قیمــت بلیت هواپیمــا نداریم و این 
درخواســت ها باید در شورایعالی هواپیمایی 

مطرح و تصویب شــود.

قیمتگــذاری۴قلــمفرآوردهلبنیمشــمول
قیمتگــذاریتنظیــمبــازاردچــارتناقضــات
جدیاستودرصورتیکهرفعنشودمنجر
بهزیانواحدهایلبنیوگاوداریهاخواهد

شد.
صنایــع  انجمــن  دبیــر  باکــری،  رضــا 
لبنــی در نامــه ای بــه قائــم مقــام وزیــر جهــاد 
امنیــت غذایــی، معــاون  قــرارگاه  و فرمانــده 
توسعه بازرگانی و معاون امور برنامه ریزی و 
اقتصــادی اعالم کرد کــه قیمت گذاری ۴ قلم 
فــرآورده لبنی مشــمول قیمت گــذاری تنظیم 
بازار دچار تناقضات جدی است و در صورتی 
که رفع نشــود منجر بــه زیان واحدهای لبنی 

و گاوداری ها خواهد شد.
در متن این نامه آمده است:

احتراماً به استحضار می رساند در نحوه 
بررسی و تعیین قیمت چهار قلم فرآورده های 
دســتورالعمل  مفــاد  رعایــت  عــدم  لبنــی، 
قیمت گذاری کاالهای تولید داخل به شــماره 
۴۲۳۷۱۱/۱ مــورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ کــه آخریــن 
بخشــنامه قانونی ابالغ شده در نحوه تعیین 
قیمت کاالهای تولیدی در کشــور اســت، رخ 
در  شــده  ایجــاد  تناقضــات  چنانچــه  و  داده 
ایــن مصوبه رفع نشــود، اجــرای طرح را دچار 

مشکالت جدی خواهد کرد.
اوالً: حاشیه سود واحد تولیدی که طبق 

بخشــنامه فوق الذکــر ۱۴ درصــد می بایســت 
کالً نادیده گرفته شــده اســت. این امر انگیزه 
واحدهــای صنعتــی در تولیــد ایــن کاال را بــه 

حداقل می رساند.
کــه  فــروش  و  توزیــع  ســهم  ثانیــاً: 
رعایــت  باشــد کالً  می بایســت ۲۸.۸ درصــد 
نشــده و از ۴.۳ تــا ۱۲.۸ درصــد نادیده گرفته 
شــده و این امر انگیزه شــبکه توزیع و فروش 
و  تولیــدی  واحدهــای  بــه  کاال  ســفارش  در 
عرضــه آن بــه مشــتریان را به شــدت کاهش 

داده است.
شــرایطی  در  قیمت گــذاری  نحــوه  ایــن 
اتفــاق می افتــد کــه وزارت جهــاد کشــاورزی 

بــه صورت جهشــی قیمت شــیر خــام را تحت 
تأثیــر حــذف ارز ترجیحی نهاده های دامی هر 
کیلوگــرم ۶۰,۰۰۰ ریال افزایش داده و هزینه 
مالــی خرید مواد اولیه شــیرخام صنایع لبنی 
را هــر هفتــه ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریــال و ماهیانه 

۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است.
بــه  توجــه  بــا  نقدینگــی  چنیــن  تأمیــن 
قیمت گــذاری فوق چگونــه باید صورت گیرد؟ 
آیــا ســرانجام چنیــن تصمیمــات متناقــض به 
بحــران مالــی شــرکت های لبنــی و گاوداری ها 
بــا  متفــاوت  رفتارهــای  انجامیــد؟  نخواهــد 
حلقه های زنجیره تأمین شــیر چه عاقبتی در 

پی خواهد داشت.

و میــوه اتحادیــهفروشــندگان رئیــس نایــب
ترهبــارخاطــرنشــانکــردکــهدرســالجــاری
باغاتباتنشهایآبیجدیمواجهبودنداز
ایــنروبرخــیازمیوههاچونســیبگالببه
میــزانکافــیآبیارینشــدند،بــههمیندلیل
محصــوالتبهدســتآمــدهکیفیــتمناســبی
ندارنــدوکیلویــی6۰تا۷۰هزارتومانســیب

گالبباکیفیتدربازارعرضهمیشــود.
اسماعیل مرادیان در گفت وگو با ایلنا، با 
بیــان اینکــه قیمت میوه های تابســتان متعادل 
شــدند، گفــت: در روزهــای اخیر شــاهد کمبود 
و افزایــش نــرخ شــلیل بودیــم اما ایــن موضوع 
مقطعی است و با عرضه شلیل مغان در بازار 

قیمت این میوه نیز به ثبات خواهد رسید.
وی بــا اشــاره بــه دلیــل بــاال بــودن قیمت 
گیالس و آلبالو، تصریح کرد: گیالس یک میوه 
الکچری شــده اســت؛ قیمت گیالس با کیفیت 
و درشت در میدان اصلی میوه وتره بار کیلویی 
۸۰ تــا ۹۰ هــزار تومــان شــده اســت، همچنین 
گیالس های ریز کیلویی ۳۰ هزار تومان عرضه 

می شود.
ایــن فعــال صنفــی بــا بیــان اینکــه چیدن 
آلبالــو از درخــت دشــوار اســت، افــزود: روزانه 
یــک کارگــر می توانــد ۳۰ تــا ۴۰ کیلــو آلبالــو از 
درخــت بچینــد و در ازای چیــدن ایــن مقــدار 
خواهــان دســتمزد ۵۰۰ هــزار تومانی اســت از 

ایــن رو ایــن میوه کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان 
بفروش می رسد.

بــه گفتــه مرادیان؛ تابســتان فصــل میوه 
اســت از ایــن رو انــواع میــوه بــا نرخ هــای باال و 
پاییــن در بــازار موجــود اســت؛ اگر مــردم توان 
خرید گیالس و آلبالو را نداشــته باشــند هلو و 

آلو خریداری می کنند.
وی با تایید قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی 
ســیب گالب در میــدان اصلــی میــوه و تره بــار، 
تصریح کرد: ســیب گالب در واحدهای صنفی 
حداقــل ۸۰ تــا ۹۰ هــزار تومان می شــود. دلیل 
افزایــش نــرخ ایــن محصــول بــه گرمــی هــوا و 
خشکســالی بــاز می گردد چرا کــه این محصول 
بــه میــزان کافی آبیاری نشــده از این رو ســیب 
گالب بــا کیفیــت مناســب در بــازار کــم شــده 

است.
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و 
تره بــار بــا اشــاره به نــرخ انواع میــوه در میدان 
اصلــی میــوه و تره بــار، گفــت: هلــو کیلویی ۱۰ 
تــا ۳۵ هــزار تومــان، شــلیل کیلویــی ۲۰ تا ۶۰ 
هزار تومان، آلو کیلویی ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان، 
خربــزه کیلویــی ۶ تــا ۱۴ هزار تومــان، هندوانه 
کیلویــی ۲ تــا ۶ هــزار، طالبــی کیلویــی ۸ تا ۱۲ 

هزار تومان موجود است.
وی با بیان اینکه قیمت پایه سیب زمینی 
کیلویی ۱۰ هزار تومان شد، افزود: سیب زمینی 

پایین تــر از ۱۰ تومــان بــرای کشــاورزان توجیــه 
اقتصادی ندارد هر چند در این میان با کاهش 

توان خرید مصرف کنندگان مواجه هستیم.
انــواع  نــرخ  بــه  اشــاره  بــا  مرادیــان 
صیفی جــات، ادامــه داد: پیــاز کیلویــی ۵ تــا ۹ 
هــزار تومــان، بادنجــان کیلویــی ۳ تــا ۱۰ هــزار 
تومان، کدو کیلویی ۳ تا ۹ هزار تومان است.

ایــن فعــال اقتصــادی تاکیــد کــرد: میزان 

جــاری  در ســال  تابســتانی  میوه هــای  تولیــد 
قابــل توجــه اســت از ایــن رو اگــر بخشــی از 
آن صــادر شــود خللــی در بــازار داخلــی ایجاد 
نمی شــود. البته صادرات میوه های سردرختی 
بــه دلیــل پاییــن بــودن کیفیــت اگــر در بــازه 
زمانــی مشــخص به مقصد نرســند زود خراب 
می شــوند از ایــن رو ضایعات ایــن نوع میوه ها 

زیاد است.

بــهگفتــهمشــاوروزیــرامــوراقتصــادیودارایــی،
بــااجــرایطرحنصــبکارتخوانهایهوشــمنددر
نانواییهااز۷میلیونتراکنشنانواییهاتاکنون
ســامانه پوشــش تحــت تراکنــش میلیــون 6.2

هوشمندقرارگرفت.
محمــد جــالل در گفت وگو با فارس، در مورد نصب 
کارتخوان های هوشــمند در نانوایی ها و مزیت های 
ایــن کارتخوان هــای هوشــمند اظهــار کــرد: با نصب 
ایــن کارتخوان هــا حجــم آردی کــه تبدیــل بــه نــان 
شــده و به مردم فروخته می شــود، به راحتی قابل 
مشــاهده اســت و کاهش هایــی در مقــدار مصــرف 
آرد نانوایی ها که تبدیل به نان می شــود، مشــاهده 
شــده اســت، امــا بــرای صرفه جویی کل در سراســر 
هنــوز  کــه  دارد  جدیــد  داد ه هــای  بــه  نیــاز  کشــور 

جمع بندی نشده است.
وی افزود: بعد از تکمیل نصب کارتخوان های 
هوشــمند در سراســر کشــور، فاز دوم اجــرای طرح 
هوشمندســازی یارانه نان بــا نظر رئیس جمهوری و 
مصوبه دولت و بعد از استقرار کامل زیرساخت ها 

اجرایی خواهد شد. 

مشــاور وزیر امور اقتصــادی و دارایی در طرح 
هوشمندســازی نــان گفــت: در حــال حاضــر طــرح 
سراســر  در  نــان  هوشــمند  کارتخوان هــای  نصــب 
کشــور اجــرا شــده و از نظــر تعــداد تراکنش هــای 
فــروش نــان بر مبنــای کارتخوان هوشــمند با توجه 
متعــارف  صــورت  بــه  گذشــته  در  کــه  ارقامــی  بــه 
وجــود داشــت، از حــدود ۷ میلیــون تراکنش روزانه 
نانوایی هــای سراســر کشــور تاکنــون ۶.۲ میلیــون 
تراکنــش معــادل حــدود ۸۷ درصــد تحــت پوشــش 

کارتخوان های هوشمند قرار گرفته است. 
جالل در مورد اینکه آیا کارتخوان های قدیمی 
بــه  نیــازی  افــزود:  اســت،  نانوایی هــا جمــع شــده 
جمــع آوری کارتخوان های متعارف و قدیمی نیســت 
و پیشــنهاد می شــود نانوایی هــا آن را حفــظ کننــد، 
چون در شــرایطی که ممکن اســت ســامانه ها قطع 
شــود، از آن کارتخون هــا بــرای راه انــدازی کار مردم 

استفاده می شود. 
وی بیان کرد: تا حدی که ظرفیت تولید داخل 
اجازه می دهد و قطعاتی که در داخل کشــور تولید 
نمی شــود و بــه وســیله واردات تأمیــن می شــود، به  

وســیله بانــک عامــل این دســتگاه های هوشــمند از 
داخل کشور خریداری می شود.

مشــاور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در 
مــورد کســانی کــه بــا پــول نقــد، نــان خریــداری 
می  کنند، ادامه داد: خرید نان با پول نقد بســیار 
کــم شــده بــه ویژه بعــد از اینکــه کرونا در کشــور 
شــایع شــد، اســتفاده از کارتخــوان بــه جــای پول 
نقــد در نانوایی هــا تا حدی ترویج شــد، اما به هر 
حــال عــده ای ممکن اســت کارت بانکی در اختیار 
نداشــته باشــند و مجبــور شــوند بــا پــول نقد نان 
بخرنــد. در ایــن زمینه تا حدی کــه تبدیل به رویه 
عمومــی نشــود، کارت هــای بانکــی بــرای نانوایــان 
درنظــر گرفته شــده اســت که بتوانند بــا دریافت 
پــول نقــد، از کارت هــای نانوایــی و بــا کارتخــوان 

هوشمند اقدام به خرید کنند.
جالل همچنین اظهار کرد: استفاده از کارتخوان های 
هوشمند، زنجیره تأمین گندم و تبدیل به آرد و نان 
را شــفاف می کنــد و پروتکل هــای بهداشــتی هــم به 

این وسیله در نانوایی ها رعایت می شود.
نانوایی هــا  برخــی  اینکــه  مــورد  در  وزیــر  مشــاور 

نرخ هــای گوناگــون برای نان اعــالم می کنند، گفت: 
در حــال حاضــر همــه نانوایی هــا از آرد نــوع یــک و 
۲ اســتفاده می کننــد کــه تفاوت قیمــت این دو نوع 
آرد کــه در صنــف و یــا در صنعــت زیــاد نیســت و 
آرد حــدود کیلویــی ۱۲ هــزار  نــوع  ایــن دو  گنــدم 
تومــان خریداری می شــود. قبالً نــرخ گندم نوع یک 
۶۶۵ تومــان و گنــدم نــوع ۲، ۹۰۰ تومــان بــود، امــا 
اکنــون تقریبــا همــه گندم هــا به یک نــرخ خریداری 

می شوند.
وی تأکیــد کــرد: از بابــت مــردم تغییــری در قیمــت 
نــان یــا وزن چانــه خمیر نــان اتفاقی نیفتــاده اما از 
بابــت نانوایی هــا بــه تعــداد نان هایــی کــه از طریــق 
فروخته انــد،  مــردم  بــه  هوشــمند  دســتگاه های 
درصدی مابه التفاوت در هر شب دریافت می کنند.
مشــاور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اظهــار 
بــرای  هوشــمند  کارتخوان هــای  از  اســتفاده  کــرد: 
نانوا این گونه است که در آخر هر شب بر حسب 
تعــداد نــان فروختــه شــده در الگــوی آرد نــوع یــک 
ضربدر ۱۵ درصد به حســاب نانوا واریز می شــود تا 
بتوانــد بخشــی از افزایش هزینــه تولید نان را برای 

نانوا جبران کند. 
وی گفــت: البتــه قبــول داریــم پرداخــت ۱۵ درصــد 
مابه التفــاوت کفــاف هزینه هــای نانوایی را نمی کند 
و احتماالً این رقم در آینده نزدیک افزایش می یابد.
جــالل در مــورد اینکــه آیــا قیمــت نــان بــرای 
نانوایی های آزادپز و یارانه ای تفاوت می کند، گفت: 
مفهــوم نانوایــی آزادپــز از ســال ۹۲ شــروع شــد که 
آن موقــع قیمــت گنــدم آرد نــوع یــک ۶۶۵ تومان و 
نــوع دوم کیلویــی ۹۰۰ تومان بــود، اما اکنون گندم 
آزاد کــه نــرخ ترجیحی ندارد، بــرای صنف و صنعت 
حــدود کیلویــی ۱۲ هــزار تومــان یعنــی بیــن ۱۱.۵ تا 
۱۲ هــزار تومــان اســت، بنابرایــن نــان ســنتی دیگــر 
بــه مفهــوم آزادپــزی نداریــم و این اصطــالح قدیمی 
نانوایی هایــی اســت کــه از آرد نــوع یــک یــا نــوع دو 

استفاده می کردند.
بــه گفتــه جــالل، نانوایی هــا بــا آرد نــوع یک و 
دو تفــاوت قیمت چشــمگیری ندارند و اگر کســانی 
قیمــت نــان را خودســرانه را بــاال برده انــد، تخلــف 
کرده انــد، چــون قیمت نان برای مردم هیچ تغییری 

نکرده است.

8۷درصدتراکنشهاینانواییهاهوشمندشد
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بازرس اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام: قدرت خرید 

مرغداران کاهش پیدا کرده است
بــه گفتــه بــازرس اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام 
و طیور، بســیاری از واردکنندگان بارها را نگه داشــتند 
تــا قیمت هــا تغییــر کنــد. در حال حاضر قــدرت خرید و 
نقدینگی دامداران و مرغداران کاهش پیدا کرده است 
و اگر شــاهد افزایش مجدد قیمت های نهاده ها باشیم 
بــدون تردیــد خرید نهاده از تــوان تولیدکنندگان خارج 

می شود.
کســری لشــگری در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به 
کمبــوده نهاده هــای دامــی در بــازار آزاد، افــزود: خریــد 
نهاده ها در بازارگاه سهمیه  بندی شده است و نمی توان 

خرید مدت دار کرد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف مردمی ســازی 
یارانه هــا عرضــه نهاده هــا بــا قیمــت واحــد در بــازار آزاد 
و بــازارگاه بــود، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر نیــز شــاهد 
فــروش نهاده هــا در بازار آزاد با قیمــت باالتر از بازارگاه 

هستیم.
به گفته این فعال اقتصادی؛ ذرت در بازار آزاد 12 
هزار و 700 تومان است این در حالیست که در سامانه 

بازارگاه نرخ این نهاده 11 هزار و 300 تومان است.
لشــگری بــا بیــان اینکــه واردات نهاده بــا افزایش 
گفــت:  نــدارد،  اقتصــادی  توجیــه  جهانــی  قیمت هــای 
تــا  داشــتند  نگــه  را  بارهــا  واردکننــدگان  از  بســیاری 
قیمت هــا تغییــر کنــد. در حــال حاضــر قــدرت خریــد و 
نقدینگــی دامــداران و مرغــداران کاهــش پیــدا کــرده 
اســت و اگر شــاهد افزایش مجدد قیمت های نهاده ها 
باشــیم بدون تردید خرید نهاده از توان تولیدکنندگان 

خارج می شود.
و  دام  نهاد ه هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه  بــازرس 
طیــور با اشــاره به عدم توانایــی تولیدکنندگان در تامین 
نهاده هــای دامــی، افــزود: کمبــود نهــاده بعــد از جنــگ 
روسیه و اوکراین قابل پیش بینی بود و دولت برای تهیه 
نیــاز باید با دیگر تامین کننــدگان قرارداد منعقد می کرد 

اما همچنان  اوکراین را طرف تجاری خود قرار داد.
وی بــا بیــان اینکه نمی توان تضمیــن کرد که غالت 
انبــار شــده در اوکرایــن راهــی ایران شــود، تصریح کرد: 
تحریم هــای اعمال هــا شــده علیه روســیه روند مبادالت 
را دشــوار کــرده اســت؛ چراکــه تبادالت تجاری 2 کشــور 

تحریم  شده دشوار است.
این فعال اقتصادی با اشاره به آغاز فصل برداشت 
جو در ایران، گفت: التهاب قیمت نهاده ها با آغاز فصل 
برداشــت جــو فروکــش کــرد از این رو دولــت باید درایت 
کنــد و در فصلــی که قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی 

کاهشی شده است خریدها را انجام دهد.
لشــگری بــا تکذیــب خبــر افزایــش روزانــه قیمــت 
نهاده ها در بازارهای جهانی، تصریح کرد: جنگ روسیه 
و اوکراین تامین غذا در جهان را با سیاست آمیخته کرد 
و از آنجایی که محصول اوکراین بلوکه شــده و عرضه با 
تقاضــا برابــری نمی کند شــاهد افزایــش  قیمت  نهاده ها 
در بازارهــای جهانــی بودیــم. اگــر دولت مــردان با همان 
رویــه ســابق در خریــد نهاده هــا پیــش برونــد وضعیــت 

تامین نهاده دشوار خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه می تــوان گفــت واردات نهاده ها 
دولتــی شــده اســت، تصریــح کرد: ســاختار شــرکت های 
دولتی به گونه ای است که می توانند ذخایر استراتژیک 
را تهیه و تامین کنند، البته ساختار دولتی کُند و آزمون 
و خطــا در آن زیــاد اســت. بــدون تردیــد نمی توانــد تمام 
غــالت کشــور را تامیــن کنــد از ایــن رو بهتر اســت دولت 
بخش خصوصی را نیز در این میدان وارد کند و خریدها 

انجام و در انبارهای داخلی دپو شود.

در 2 سال آینده اراضی 
کشاورزی سنددار می شوند

رئیس سازمان امور اراضی کشور از ساماندهی صدور 
اســناد کشــاورزی بــه عنــوان برنامــه کاری ویــژه ایــن 
ســازمان یــاد کــرد و گفــت کــه وزیر جهاد کشــاورزی به 
ایــن ســازمان ابــاغ کــرده اســت کــه ایــن مأموریت در 

مدت دو سال در کل کشور انجام شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان امــور اراضی، 
صفدر نیازی در حاشــیه نشســت بررسی مسائل حوزه 
امــور اراضــی فــارس افزود: مبارزه با تغییــر کاربری های 
غیرمجــاز و برخــورد بــا متخلفان بر اســاس قوانینی که 

وجود دارد دنبال می شود.
وی ادامه داد:  برای رفع تداخالت قوانین موازی بر 
روی اراضی کشــور به طور مشــخص برنامه ریزی شــده 

و اعتبارات این طرح به صورت ملی تأمین می شود.
رئیــس ســازمان امــور اراضی کشــور گفــت: تعداد 
پالک هــای رفــع تداخالت برای هر شهرســتان مشــخص 
می شــود و بــه هــر میــزان کــه نیاز اســتان باشــد اعتبار 

تخصیص پیدا می کند.
ایــن مقام مســئول بــا بیان اینکه موضوع بررســی 
رونــد رفــع تداخــالت اراضی یکی از اهداف ســفر وی به 
اســتان فــارس بــوده اســت، اظهار کــرد: بررســی صدور 
ســند اراضی کشــاورزی نیز یکی دیگر از اهداف تعیین 
شده در این مأموریت است که با حضور کارکنان ثبت 
اســناد و اداره کل منابــع طبیعــی بررســی الزم انجام تا 

موانع رفع شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بخش اعظمــی از تولیدات 
بخــش کشــاورزی اســتان پهنــاور و بــزرگ فــارس را در 
کاربــری کشــاورزی  افــزود: در حــوزه حفــظ  دارد،  بــر 
بحث های مفصلی بود، اجرای احکام معوقه ای که در 
این اســتان اســت که دســتگاه نظارتی هم تأکید دارند 
که این قوانین و احکام باید اجرا شود که تأمین اعتبار 
آن و هماهنگی هایــی کــه نیــاز اســت صــورت بگیرد در 

این سفر پیگیری می شود.
نیــازی بــا بیان اینکه ســازمان امــور اراضی مجری 
قریب به 100 قانون در کشــور اســت، ابراز کرد: ما دو 
وظیفه بزرگ در کشور داریم، وظیفه اول حفظ اراضی 
کشاورزی از تغییر کاربری های غیرمجاز است و صدور 
مجوزهای تغییر کاربری برای سرمایه گذاری های کشور 
در حوزه تولیدات و صنایع و هر تغییر کاربری که نیاز 

باشد.
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خطر مهاجرت شرکت های 
دانش بنیان 

معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت دربــاره خطــر 
مهاجــرت شــرکت های دانش بنیان هشــدار داد و گفت 
که باید روی بازگشت سرمایه این شرکت ها کار شود.
به گزارش ایســنا، علیرضا شــاه میرزایی، معاون تجارت 
و خدمات وزارت صمت اظهار کرد: در سال های گذشته 
در حــوزه دانــش بنیــان اقدامــات و فعالیت هــای خوبــی 
انجام شده، اما امروز با خطراتی مثل مهاجرت شرکتی 
مواجــه هســتیم. امــروز برخــالف گذشــته کــه نخبــگان 
علمــی و تئوریــک از کشــور خــارج مــی شــدند، نخبــگان 
علمــی کــه کارآفریــن شــده، ایجــاد شــرکت کــرده و تیم 
ساخته اند و به شکل شرکتی از کشور خارج می شوند.

ایــن  ســرمایه  بازگشــت  روی  بایــد  افــزود:  وی 
صادرات محــور  کــه  شــرکت هایی  ویــژه  بــه  شــرکت ها، 

هستند و نیازهای بازار را رفع می کنند، کار شود.

پیشرفت پروژه های تایر کند شد
در ادامه این نشســت، ســید رضا محتشــمی پور، معاون 
امــور معــادن و فــرآوری مــواد وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت در جلسه هم اندیشی وزیر صمت با برگزیدگان 
روز صنعــت و معــدن بــا بیــان اینکــه کنتــرل  قیمــت در 
ســال های گذشــته باعــث شــده در حال حاضــر توقف یا 
کندی پیشرفت پروژه های توسعه در صنعت تایر مواجه 
باشیم، اظهار کرد: این مساله به معنای خروج سرمایه  
از صنعت تایرسازی است. همچنین حذف مداخالت در 
قیمت گــذاری تایرهــای لوکس، مطالبه دیگر فعاالن این 
صنعت است، چرا که در این زمینه ظرفیت تولید وجود 

دارد و حساسیت های قیمتی نیز کمتر است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضعــف زیرســاخت ها 
به ویــژه در بخــش تامیــن بــرق واحدهای بــزرگ، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در سال های گذشته سهم معدن 
از حقوق معدنی به خوبی رعایت نشده و نمی شود، در 
عمل حجم عملیات برای توســعه زیرســاخت ها در برابر 

نیاز موجود کافی نیست.
 این مقام مســئول مشــکالت مربوط به بورس کاال 
را دیگر گالیه فعاالن صنعتی عنوان کرد و گفت: کنترل 
عرضه و تقاضا در بورس کاال منجر به کاهش قیمت ها 
شــده کــه ایــن موضوع در شــرایط تورمــی کنونی جامعه 

فشار زیادی به شرکت ها وارد می کند.
بــه گفتــه معاون وزیــر صمت، فرســودگی و کمبود 
ماشــین آالت در موضــوع حمــل و نقــل در جــاده و ریل 

هم از دیگر مشکالت فعاالن این بخش است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته های فعاالن صنعتی 
رفــع محدودیــت در حوزه های صادراتی به ویژه ســیمان و 
فــوالد اســت، تصریح کــرد: توقفات طوالنــی محموله های 
صادراتــی در گمــرکات، کمبــود کارگــر و تکنســین ماهــر و 
همچنیــن مشــکالت تأمیــن مــواد اولیــه و محدودیت های 

صادراتی، سایر مشکالت این حوزه است .

رئیس امور عشایر ایران: 
7هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به طرح تولید گوشت عشایر 

اختصاص یافت
به گفته رئیس ســازمان امور عشــایر ایران، هفت هزار 
میلیارد ریال تسهیات برای تامین نهاده دامی با هدف 
اجرای طرح تولید قراردادی گوشت قرمز به اتحادیه ها، 

شرکت های تعاونی عشایری اختصاص یافت.
بــه گــزارش اداره امــور عشــایری شــاهرود، عبــاس 
پاپی زاده در جریان بازدید از جامعه عشــایری شــاهرود 
افــزود: تســهیالت اجــرای طــرح تولید قراردادی گوشــت 
قرمز به عشایر از محل جزء 2 بند )ب( تبصره 1۶ قانون 

بودجه سال 1۴01 اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه عشایر به زودی می توانند نسبت 
بــه عقــد قــرارداد بــا اتحادیه هــا و تشــکل های عشــایری 
نهــاده دامــی مــورد نیاز دام خــود را دریافــت کنند، ابراز 
کرد: پس از نگهداری دام و افزایش تولید گوشت قرمز، 
وجــه نهــاده دریافتــی را بــا فــروش دام و یــا بــا تحویــل 

گوشت قرمز به طرف قرارداد پرداخت می کنند.
پاپــی زاده بــه حمایــت نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی و نــگاه ویــژه دولــت مردمــی بــه جامعــه مولــد 
عشــایر کشــور اشــاره کرد و اظهار کرد: تصویب و ابالغ 
اعتبــارات عمرانــی قابــل توجهــی در بخش هــای تأمیــن 
آب مناطــق عشــایری، نگهــداری و راه گشــایی محورهای 

عشایری در سال 1۴01 در دستور کار است.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: جــذب نیروی 
انســانی مورد نیاز در مجموعه خدمت رســانی به جامعه 

عشایری از اهداف مهم سازمان امور عشایری است.
وی بــر ضــرورت پیگیــری و جــذب نیــروی انســانی 
مــورد نیــاز تاکیــد کــرد و گفــت: تأمیــن نیــروی انســانی 
در  کشــور  شهرســتان های  و  اســتان ها  مرکــز،  ســتاد 
راســتای خدمت رســانی شایســته بــه جامعــه مولد و کم 
توقع عشــایر در دســتور کار است. پاپی زاده به نشست 
تصمیم گیــری و اتخــاذ تدابیــر الزم پیرامــون مشــکالت 
عشــایر در محــل ســالن جلســات شــرکت زغــال ســنگ 
البرز شــرقی شــاهرود اشاره کرد و افزود: نظر به حذف 
تعداد قابل توجهی از عشایر دارای دفترچه عشایری که 
به رغــم اســتمرار دامداری، توســط مرکز آمــار ایران مورد 
تاییــد قــرار نگرفتنــد و از جامعه عشــایری اســتان حذف 
شــدند، مقــرر شــد طــی مکاتبــه ای از ســوی اســتانداری 
سمنان به مرکز آمار ایران، درخواست تشکیل نشست 
ایــران،  امــور عشــایر  بــا حضــور رئیــس ســازمان  ویــژه 
استاندار سمنان، نماینده مردم شهرستان های شاهرود 
و میامــی در مجلــس و مدیران مربوطــه مرکز آمار ایران 
ارایه گردد تا موارد مرتبط بررسی و مشکل مرتفع شود.
رئیس ســازمان امور عشــایری در سفر به شاهرود 

با عشایر شهرستان  دیدار و گفت وگو کردند. 
عشــایر مناطــق پشــت بســطام، میقــان، ابرســج، 
کالتــه خیــج، خیــج، گلســتان و ابر مســایل و مشــکالت 
خود را در این دیدار مطرح کردند. عمده موارد مطروحه 
از سوی عشایر پیرامون سرشماری ثبتی - مبنای عشایر 
و  عشــایر  دام  خریــد  کارت،  دامــدار  کشــور،  کوچنــده 

نهاده های دامی مورد نیاز بود.
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زمینــه  در  گســترده ای  انتقــادات  چــه  اگــر 
حــوزه  در  دولتــی  سیاســت گذاری های 
واردات و تامیــن کاالهــای اساســی از ســوی 
کارشناســان مطــرح اســت امــا همــه بــر ایــن 
مســاله اذعان دارند کــه تامین کاال به اندازه 

کافی است.
اواخر هفته گذشــته، جالل محمودزاده، 
شــورای  مجلــس  در  مهابــاد  مــردم  نماینــده 
اسالمی در اظهار نظری عجیب عنوان کرد که 
علیرغــم اینکــه این هــا )دولت( انــکار می کنند 
اما من براســاس تجربیاتی که دارم و ســال ها 
رئیســه  هیــأت  و  تخصصــی  کمیســیون  در 
کمیســیون حضور داشــتم می گویم که این ها 
بیــش از 20 روز در بحــث نهاده هــای دامــی 
و کشــاورزی و کاالهــای اساســی ماننــد گندم 

روغن برنج شکر و … ذخیره ندارند.
کــه  اســت  حالــی  در  اظهارنظــر  ایــن 
زمینــه  در  گســترده ای  انتقــادات  چــه  اگــر 
سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هــا در حوزه 
واردات و تأمیــن کاالهــای اساســی از ســوی 
بخــش خصوصی و کارشناســان مطرح اســت 
اما همه بر این مساله اذعان دارند که واردات 
و تأمیــن کاالهــای اساســی بــه انــدازه کافــی 
انجــام شــده و یــا در حــال انجام اســت ضمن 
اینکــه بخشــی از نیــاز نیــز از محــل تولیــدات 

داخل فراهم می شود.

افزایش ۵۳ درصدی واردات 
گندم

ثبــت  میــزان  گمــرک،  آمــار  براســاس 
ســفارش کاالهــای اساســی از جملــه برنــج، 
گنــدم و شــکر از تاریــخ 1 فروردیــن 1۴01 تــا 
31 خــرداد همیــن ســال به شــرح ذیل اســت، 
ثبت ســفارش برنج در ســال 1۴01 معادل یک 
میلیون و 7۸ هزار و 3۸7 تن، ثبت سفارش 
شــکر در ســال 1۴01 معادل 7۶۹ هزار و ۶۵۴ 
 1۴01 ســال  در  گنــدم  ســفارش  ثبــت  و  تــن 
معادل ۶03 هزار و 3۸۵ تن اســت همچنین 
وزن ترخیص برنج درســال 1۴01 معادل ۴۹3 
هزار و ۶۵۸ تن، شــکر در ســال 1۴01 معادل 
10۹ هــزار و 1۶۴ تــن و همینطــور گنــدم در 
ســال 1۴01 معادل یک میلیون و 3۵1 هزار و 

۴0۹ تن بوده است که وزن ترخیص گندم با 
رشــد ۵3 درصدی و برنج با رشــد ۵۸ درصدی 
همــراه بــوده امــا در حــوزه شــکر ایــن رقم 72 

درصد منفی است.

 واردات روغن کاهش یافته
اما تقاضای کاذب هم از بین 

رفته است
ســخنگوی انجمــن صنایــع روغــن نباتــی 
ایــران در گفت وگــو بــا مهر بیان کــرد که در 3 
ماهه 1۴01 به میزان 2۸2 هزار تن روغن خام 
وارد کشور شده که نسبت به ۵۸3 هزار تن 
ســال گذشــته ۵2 درصــد کاهــش دارد ضمــن 
اینکــه 100 هــزار تــن روغن نیز هــم اکنون در 

بنادر کشور موجود است.
جمشیدی با اشاره به اینکه بعد از حذف 
ارز ۴200 تومانــی مصــرف روغن در کشــور به 
شــدت کاهــش یافتــه اســت، افــزود: در واقع 
می توان گفت که تقاضای کاذب برای این کاال 
کنترل شده و با این شرایط هیچ مشکلی در 
تأمیــن روغــن مورد نیاز کشــور وجــود ندارد و 

ذخایر کافی است.
بــه گفتــه وی، مصــرف روغــن نباتــی در 
کشور از ماهانه 170 تا 1۸0 هزار تن به حدود 

120 هزار تن رسیده است.
ســخنگوی انجمــن صنایــع روغــن نباتــی 
بــا اشــاره به اینکــه واردات نیــز در حال انجام 
اســت، از سیاســت گذاری و تصمیم گیری های 
دولــت در ایــن زمینــه انتقــاد کــرد و گفت: به 
عنــوان مثــال در اردیبهشــت تصمیــم گرفتــه 
شــد که تعرفه واردات روغن نباتی صفر شود 
امــا تاکنــون ایــن اتفــاق نیفتــاده و حــدود 100 
هــزار تــن انــواع روغــن نباتــی از ســوی بخش 
خصوصی در بنادر رسوب کرده و منتظر ابالغ 
مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص کاهش 

عوارض گمرکی است.

 ۷۰۰ هزار تن شکر
 در راه کشور است

دبیــر  دانایــی،  بهمــن  راســتا،  ایــن  در 
انجمــن کارخانجــات تولیدکننــده قند و شــکر 

سیاســت گذاری ها  دربــاره  را  انتقاداتــی  نیــز 
وزارت جهــاد کشــاورزی  تصمیم گیری هــای  و 
مطــرح کــرد امــا بــا ایــن حــال بــه مــردم ایــن 
اطمینــان خاطــر را داد کــه مشــکلی در بــازار 
ایــن کاال وجــود نــدارد و حتــی عنــوان کــرد که 
این نگرانی وجود دارد شکر تولید داخل روی 

دست تولیدکنندگان بماند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آذر ماه 1۴00 
بیــش از ده هــا بــار مکاتبــه کتبــی و تلفنــی با 
دفتــر معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهاد 
کشــاورزی بــرای برگــزاری یــک جلســه دربــاره 
را  کاال  ایــن  واردات  و  شــکر  بــازار  تنظیــم 
داشتیم، گفت: متأسفانه هیچ جوابی به این 
همــه مکاتبــه انجمــن داده نشــد در حالی که 
انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر 

تنها تشکل تخصصی در این حوزه است.
همیــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دانایــی 
بی توجهی هــا منجر به تأخیر در واردات شــکر 
به کشــور شــد، اضافه کرد: ۶00 تا 700 هزار 
تن شــکر در حال خریداری و حمل به کشــور 
اســت که این محموله ها در مرداد و شــهریور 
کــه همزمــان بــا فصــل برداشــت شــکر داخــل 
اســت وارد کشــور می شــود و نگرانــی بســیار 
زیــادی در ایــن حوزه وجود دارد که شــکرهای 
تولید داخل روی دست تولیدکنندگان بماند.

 کاهش شدید مصرف شکر
در کشور

دانایــی دربــاره اینکــه با وجــود تأخیر در 
واردات چــرا در بــازار داخــل بــا کمبــود مواجه 
نشــدیم، گفــت: مهمتریــن دلیــل این مســاله 
کاهش شــدید مصرف شــکر اســت بــه طوری 
کــه در ســال های گذشــته در چنیــن فصلــی 
میزان مصرف شکر در کشور بین 210 تا 220 
تــن بــوده امــا در حــال حاضــر بــه 130 تــا 1۴0 

هزار تن رسیده است.

مشکلی در تأمین نهاده های 
دامی وجود ندارد

همچنیــن یــک منبــع آگاه بــا اشــاره بــه 
اینکــه موجــودی نهاده هــای دامی بــرای ۵0 تا 
۶0 روز آینــده کافی اســت، گفــت: در صورتی 

کــه موانــع و محدودیت هــای جــاری در حــوزه 
مشــکلی  شــود  برطــرف  کاالهــا  ایــن  واردات 
نداریــم ضمــن اینکــه در حــال حاضــر به دلیل 
 ۶ افزایــش  از  ناشــی  کل  تقاضــای  کاهــش 
برابــری قیمت هــا میزان مصرف در کشــور نیز 

کمتر از گذشته است.

خرید بیش از ۵ میلیون تن 
گندم از کشاورزان

مدیــرکل  امــروز  راســتا،  همیــن  در 
بازرگانــی  شــرکت  داخلــی  خریــد  هماهنگــی 
میــزان  درصــدی   30 رشــد  از  ایــران  دولتــی 
گندم هــای  ارزش  درصــدی   202 افزایــش  و 
خریداری شده در سال جاری نسبت به سال 
گذشــته در کشــور خبــر داد و گفــت: خریــد 
تضمینــی گنــدم تاکنون از ۵ میلیون تن فراتر 

رفته است.
رئیــس  هللا هاشــمی،  عطــاء  همچنیــن 
ایــران دربــاره اینکــه  بنیــاد ملــی گندمــکاران 
پیش بینی می کنید میزان تولید و خرید گندم 
در ســالجاری چه میزان باشــد؟، افزود: پیش 
بینی ما این اســت که میزان تولید گندم بین 

۸.۵ میلیون تا ۹ میلیون تن باشد.
هاشــمی اضافــه کــرد: همچنیــن بــرآورد 
مــا این اســت که حــدود ۶ تــا ۶.۵ میلیون تن 

گندم از کشاورزان خریداری شود.
وی تاکیــد کرد که میــزان خرید تضمینی 
گنــدم بســتگی مســتقیم بــه نحــوه پرداخــت 

مطالبات گندمکاران دارد.
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  و  اســاس  برایــن 
از  جهانــی،  بازارهــای  و  کشــور  حســاس 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی انتظــار 
دارنــد،  کــه  جایگاهــی  بــه  باتوجــه  مــی رود 
بویــژه  مباحــث  گونــه  ایــن  کــردن  در مطــرح 
موضوعــات حساســی کــه مرتبــط بــا امنیــت 
غذایــی کشــور اســت، دقــت عمــل بیشــتری 
داشــته باشــند چــرا کــه اینگونه اظهــار نظرها 
نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و بر هم 
خوردن امنیت روانی جامعه ندارد، بخصوص 
اینکه بررســی وضــع واردات و تأمین کاالهای 
اساســی نشــان دهنده این است که مشکلی 

در این حوزه وجود ندارد.

در نشســت رئیــس ســازمان ملی اســتاندارد 
ایــران و وزیــر صنعــت بــر کیفیــت و کســب 
رضایــت مشــتریان بــه عنــوان اصــل مهــم و 
همچنین رفع عیوب پر تکرار تاکید شد و نیز 
خروج خودروهای تیبا، ســاینا ،سمند و ۴۰۵ 

از چرخه تولید اعام شد.
بــه گــزارش تســنیم، مهدی اســالم پناه، 
معــاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان ملی 
وزیــر  میزبــان  روزگذشــته  ایــران  اســتاندارد 

صنعت معدن و تجارت بود.
بــر کیفیــت و کســب  ایــن نشســت  در 
بــه عنــوان اصــل مهــم و  رضایــت مشــتریان 
همچنین رفع عیوب پر تکرار تاکید شــد و نیز 
خروج خودروهای تیبا، ســاینا ،ســمند و ۴0۵ 

از چرخه تولید اعالم شد.
بــه  کــه  جلســه  ایــن  در  پنــاه  اســالم 
منظــور رفــع ابهامــات و مشــکالت موجــود در 
اجــرای اســتاندارد خــودرو برگــزار شــد، گفت: 
مردم نگران نباشــند ســازمان ملی اســتاندارد 
ایــران تمهیــدات الزم را بــرای اجــرای تعهــدات 

خودروسازان دنبال می کند.
وی با تاکید بر اینکه، کیفیت در زنجیره 
تولید خودرو باید رعایت شود، گفت: با توجه 
بــه وجــود چنــد هزار قطعــه در تولیــد خودرو، 
ایــراد موجــود در یــک قطعــه باعــث نقــص در 

تولید نهایی خواهد شد.
 اســالم پنــاه بــا بیــان اینکــه بی کیفیتــی 
قطعــه باعــث بــروز عیوب پــر تکرار می شــود، 
اطمینــان  بــرای  خودروســازان  کــرد:   تاکیــد 
از کیفیــت نهایــی بایــد قطعــات خــودرو را از 
تولیدکنندگانــی تامیــن کننــد کــه مــورد تاییــد 

سازمان ملی استاندارد ایران باشد.
 معــاون رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه هــدف 
صادراتی وزارت صمت گفت: سخت گیری های 
عقالیــی و علمی اســتاندارد برای تولید داخلی 

تمرینــی برای ارتقــای کیفیت خودرو به عنوان 
الزامات صادراتی خواهد بود.

در  اســتاندارد  عالــی  شــورای  دبیــر   
بــرای  صمــت  وزارت  درخواســت  بــه  پاســخ 
افزایــش مــدت گواهــی تطابــق تولیــد از یــک 
مــاه بــه ســه مــاه تصریــح کــرد: در صورتی که 
تولیدکننــدگان گزارش هــا و الزامــات کیفــی و 
منبــع تامین کننــدگان را بــه صــورت کامــل بــه 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران ارســال کنند و 
متعهــد بــه اظهارات خود باشــند ایــن موضوع 

قابل اجرا خواهد بود.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
صنعــت  بــه  را  ســازمان  ایــن  جــدی  ورود 
انقــالب  رهبرمعظــم  فرامیــن  خودروســازی 
درباره کیفیت خودرو و فرمان هشت ماده ای 
ریاست محترم جمهور عنوان کرد و گفت: این 
دستورات شرایطی را به نحوی رقم می زند که 

تصمیمات جدی تر و سریعتر باشیم.
در ادامــه فاطمــی امیــن، وزیــر صمــت با 
تقدیر از تالش ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
برای ارتقای سطح کیفی خودروها گفت: این 
مهم یکی از وظایف محوله به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.
وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه چالش هــای 
انباشــته شــده در زنجیــره صنعــت خــودرو به 
نقشــه راه تحــول ایــن وزارتخانه اشــاره کرد و 
افزود:  این نقشــه راه در ســه مرحله تعریف 
شــده کــه مرحلــه اول آن از آذر1۴00 آغــاز و 
تــا پایــان 1۴01 تعییــن شــده کــه برگرفتــه از 
چهــار مرحله، ثبات در تولید، اصالح ســاختار 
و  جدیــد  محصــول  ورود  مدیریتــی،  و  مالــی 

برنامه ریزی های کیفی است.  
وی بــا اشــاره به خــروج خودروهای تیبا، 
ســاینا ،ســمند و ۴0۵ از چرخــه تولیــد، اظهار 

کرد: خودروســازان موظفند در اجرای تکالیف 
قانونی خود که رضایت مشتریان را به دنبال 

دارد از هیچ کوششی دریغ نداشته باشند.
فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه کیفیت به 
تدریــج رخ می دهــد، گفــت: تــا پایــان امســال 
قابــل  مــردم  بــرای  خــودرو  کیفــی  تغییــرات 

محسوس خواهد شد.
 وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه خودروهایــی 
کــه بــه دلیــل نقــص در تامیــن در پارکینــگ  
خودروســازان باقی مانده آمد گفت: این آمار 
از 170 هزار دستگاه در سال قبل به 22 هزار 
دســتگاه در خــرداد مــاه امســال کاهــش پیــدا 

کرد و تا شهریور امسال به صفر می رسد.
ایــن نشســت مقــرر شــد خودروهایــی کــه  در 
نتوانستند مجوز استاندارد را برای شماره گذاری 
دریافــت کننــد بــا شــرایطی قابل اجــرا در قالب 

پیوست قانونی تعیین تکلیف شوند.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در بازدیــد 
از یــک شــرکت دانــش بنیان تولیــد تجهیزات 
کنسرســیوم  راه انــدازی  لــزوم  بــر  پزشــکی 
صادرات تجهیزات پزشــکی به جهت افزایش 
کیفیــت و ظرفیــت صادراتــی محصــوالت این 

حوزه تاکید کرد.
تجــارت،  توســعه  ســازمان  گــزارش  بــه 
علیرضا پیمان پاک، بعد از سفر به صربستان 
بــر  مبنــی  کشــور  ایــن  مقامــات  خواســته  و 
واردات محصــوالت دانش بنیــان، فنــاوری باال 
و تجهیــزات پزشــکی از ایــران، از بزرگ تریــن 
پزشــکی  تجهیــزات  محصــوالت  صادرکننــده 

دانش بنیان بازدید کرد.
راه  پوینــدگان  دانش بنیــان  شــرکت 
سعادت تولیدکننده هفت محصول ونتیالتور 
ICU، انواع مانیتورینگ اتاق عمل و بخش های 
مانیتورهــای  تولیدکننــده  )بزرگ تریــن  ویــژه 
پزشــکی در ایران(، انواع الکترو کاردیو گراف، 

انواع تله کاردیوگرافی، الکتروشوک اتوماتیک 
)AED(، فشــارخون ســنج کلینیکی و ترمومتر 
دیجیتــال اســت کــه ایــن محصــوالت را به ۵0 

کشور دنیا صادر می کند.
ایــن شــرکت کــه در تعدادی از کشــورها 
خط تولید دارد، می تواند الگوی مناسبی برای 
توســعه صــادرات محصــوالت دانش بنیــان به 
شمار رود. از همین رو رئیس سازمان توسعه 
تجــارت ضمن بازدیــد از خط تولید محصوالت 
ایــن شــرکت و دیــدار بــا کارکنان و مهندســان 
آن، بــه بحــث و گفتگو با مدیران این شــرکت 
پرداخــت تــا راهکارهــای برطــرف شــدن موانع 
محصــوالت  صــادرات  توســعه  راه  ســر  بــر 

دانش بنیان را بررسی کند.
 100 حمایــت  بــر  دیــدار  ایــن  در  وی 
درصــدی دولت از تولید و صادرات محصوالت 
دانــش بنیــان تاکیــد کرد و پیشــنهاد تشــکیل 
را  پزشــکی  تجهیــزات  صادراتــی  کنسرســیوم 

ارائه کرد.
پیمــان پــاک همچنیــن از توافقــات الزم 
بــا اســبربانک بزرگ تریــن بانــک روســیه بــرای 
حمایــت از تولیــدات مشــترک در روســیه خبر 
داد و این امر را گامی موثر برای حل مشکالت 
تولیدکننــدگان محصــوالت دانش بنیــان بــرای 

حضور در کشورهای دیگر خواند.
وی همچنیــن بــه عالقه منــدی صرب هــا 
محصــوالت  خریــد  و  ایــران  بــا  تجــارت  بــه 
دانش بنیان و تجهیزات پزشــکی اشــاره کرد و 
گفت: ســازمان توسعه تجارت هرچه در توان 
دارد بــرای حضور شــرکت های دانش بنیان در 
بازارهــای نــو و بکــری ماننــد صربســتان انجام 

می دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشورهای 
شــرق اروپــا را دروازه ای برای ورود محصوالت 
ایرانــی بــه اتحادیــه اروپــا خوانــد و گفــت: در 
ایــن میــان بــا تشــکیل کنسرســیوم صادراتــی 

تجهیزات پزشــکی، نگرانی ما از موضوع لزوم 
حضور افراد و شرکت های واجد شرایط جهت 

حفظ اعتبار و برند ایران برطرف می شود.
در ادامــه مدیــران شــرکت دانــش بنیــان 
پویندگان راه ســعادت نیز مشــکالت تعرفه ای 
و تخصیــص ارز ۴200 بــه برخی واردکنندگان 
را مهم تریــن چالش تولید داخل عنوان کردند 
و خواســتار حــذف ارز ۴200 واردکننــدگان به 
جهت رقابتی تر شدن بازار و حمایت از تولید 

داخل شدند.
بــر  بازدیــد  پایــان  از  بعــد  پــاک  پیمــان 
لــزوم رفــع موانع تولید و صــادرات محصوالت 
امــروز  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  دانش بنیــان 
بــه کیفیــت محصــوالت  کشــورهای مختلــف 
دانش بنیــان ایرانــی پــی برده انــد و بــه همیــن 
دلیل در دیدارها و مذاکرات خواهان واردات، 
سرمایه گذاری مشترک و راه اندازی خط تولید 

محصول ایرانی در کشورشان هستند.

واردات گندم ۵۳ درصد افزایش یافت

راه اندازی کنسرسیوم صادرات تجهیزات پزشکی

۴ خودرو از چرخه تولید خارج شدند
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 اوج گیری کالهبرداری
در حوزه کریپتو

ادامهازصفحه1

Shakedownپرداختهای
دومیــن نــوع اصلــی کالهبــرداری بــا ارزهــای دیجیتــال 
دیجیتــال  ارز  از  ســادگی  بــه  کــه  اســت  بدین گونــه 
به عنــوان روش پرداخــت بــرای انتقــال وجــه از قربانیان 
به کالهبرداران استفاده می کند. همه سنین، جنسیت 
و طبقــه اقتصــادی می تواننــد هــدف باشــند. ایــن مــوارد 
شامل موارد باج افزار، کالهبرداری های انواع پروژه های 
اســکم، طرح هــای پانــزی و مــوارد مشــابه دیگــر اســت. 
ارزهــای  ناشــناس  از ماهیــت  به ســادگی  کالهبــرداران 
دیجیتال برای پنهان کردن هویت خود و فرار از عواقب 

آن استفاده می کنند.
بیت کوین به رایج ترین ارز درخواست شده در پرونده های 
باج افزار تبدیل شده است و نزدیک به 98٪ موارد از طرف 
کالهبردار این ارز درخواســت می شــود. به گفته مرکز ملی 
امنیــت ســایبری بریتانیا، کالهبرداری های اســکم با هدف 
قرار دادن افراد جوان  تر، به طور فزاینده ای از ارز دیجیتال 

به عنوان بخشی از کالهبرداری استفاده می کنند. 
بنابرایــن اگر کســی درخواســت انتقال پــول از طریق 
ارز دیجیتال را داشت باید یک پرچم قرمز غول پیکر را به 

نشانه تهدید ببینیم.

آسیبپذیریاقشارمختلفجامعه
وراهحلآن

در زمینــه بهره بــرداری مالــی بــه دلیــل آســیب پذیری 
باالی گروه سالمندان، کار بیشتری برای مطالعه و آموزش 
این قشــر ترتیب داده شــده اســت. تحقیقات، ویژگی های 
مشــترکی بیــن ایــن گــروه را شناســایی کرده انــد کــه باعث 
می شــود فرد به ویژه در برابر درخواســت های کالهبرداری 
آســیب پذیر باشــد. این ویژگی ها شــامل تفاوت در توانایی 
شناختی، تحصیالت، ریسک پذیری و خودکنترلی هستند.

البته، بزرگساالن و جوانان نیز می توانند آسیب پذیر 
باشــند و در واقــع قربانــی هــم می شــوند. بنابرایــن نیــاز 
آشــکاری بــه گســترش کمپین هــای آموزشــی وجــود دارد 
تــا همــه گروه هــای ســنی، از جملــه ســرمایه گذاران جوان، 
تحصیل کــرده و ثروتمنــد را شــامل شــود. مــا در فینوپیــا 
معتقدیم که مقامات باید گام بردارند و از روش های جدید 
حفاظتــی اســتفاده کنند. بــه عنوان مثــال، مقرراتی که در 
حال حاضر برای مشاوره مالی و محصوالت اعمال می شود، 
می تواند به محیط ارزهای دیجیتال نیز تعمیم داده شــود. 
دانشمندان علم داده نیز می بایست فعالیت های جعلی را 

دقیق تر ردیابی کنند.
منبع:فینوپیا

پیامدهای اجتماعی-
اقتصادی شکست مذاکرات 

احیا برجام
ادامهازصفحه1

به بیان ســاده تر انتظارات در جامعه امروز به نحوی اســت 
کــه موفقیــت مذاکرات احیای برجام شــاید آنقــدر اثر روانی 
نداشته باشد که مثال دالر 28 هزار تومانی را 20 هزار تومان 
کند اما شکست در آن و اعالم رسمی شکست ممکن است 

انتظارات قیمتی را به باالی 30 هزار تومان برساند.

جمعبندی
جامعــه ایــران بــه دلیــل اینکــه در یــک دوره کوتــاه 
سیاسی با تالش سیاسیون سطح باالیی از امید اجتماعی 
را به برجام معطوف کرد و خیلی زود این امید به ناامیدی 
تبدیــل شــد بــه دلیــل افــراط در ایــن امید بخشــی نوعی از 

شکست روانی اجتماعی را تجربه کرد.
مانند فردی که پس از یک امید عمیق و احساسی با 
شکســت سنگینی روبرو شــده و وارد دوره افسردگی شده 
اســت. در چنین شــرایطی احیای برجام چندان تغییری در 
وضعیت روحی جامعه ایجاد نمی کند اما شکست آن می 
تواند غم و مشکلی بر مشکالت قبلی فهم شده و موجب 

تعمیق ناامیدی و افسردگی شود.
تعــدد اخبــار و تجربیــات از فســاد و بــی عدالتــی نیــز 
بــه عنــوان عوامل مهم و موثر تعمیق ناامیدی و افســردگی 
اجتماعی قابل توجه است . در آن کنار بازنمایی های رسانه 
ای و ایجاد حس سرکوب با انعکاس موضوعاتی مانند طرح 
صیانت همه با هم زمینه اینکه جامعه احساس کند حتی 
با برجام هم اتفاق مثبتی ایجاد نخواهد شد را فراهم کرده 
اســت.  در ایــن شــرایط امــا شکســت در احیــای برجام این 

وضعیت را تشدید می کند.

راهحل
بــه نظر می رســد با توجه به اینکــه این فرآیند حدود 
ده ســال در جامعه ایران طول کشــیده و خود را به شــدت 
اجتماعــی و رفتــاری کــرده اســت عمــال بــه یکــی از عناصــر 
شــناختی جامعه ایران تبدیل شــده. بنابراین هیچ راه حل 
فــوری و اثــر بخشــی در کوتاه مدت بــرای این موضوع نمی 
توان ارائه داد مگر آنکه دولت بتواند به صورت عملی اتفاق 
مثبتــی در عرصــه اقتصــادی ایجــاد کــرده و آن را بــه عنوان 

جایگزین برجام به عنصری امید بخش تبدیل کند.

اخبـــــــــــــــــار

آغاز واردات نخستین محموله 
 بنزین ترانزیتی ترکمنستان

به بندر امام خمینی )ره( 
مدیــرکلبنــادرودریانــوردیاســتانخوزســتانومدیــر
منطقــهویــژهاقتصــادیبنــدرامــامخمینــی)ره(،ازورود
نخســتینمحمولهتزانزیتیبنزینکشــورترکمنســتانبه
پایانهنفتیمنطقهویژهاقتصادیبندرامامخمینی)ره(

خبرداد.
بــه گــزارش فرینــا، بهــروز آقایی اظهار کــرد: جذب 
از مزیت هــای  بهره گیــری  راســتای  بازارهــای جدیــد در 
رقابتــی پایانــه نفتــی منطقه ویژه اقتصــادی بندری امام 
خمینــی )ره( و توســعه بــازار کاالی فلــه مایــع نفتــی بــا 
محوریت مناطق پسکرانه ای داخلی و بین المللی، آثار 

اقتصادی مطلوبی برای منطقه درپی دارد.
بنزیــن  ترانزیتــی  محمولــه   نخســتین  افــزود:  او 
ترکمنســتان 20 تیر جاری وارد پایانه نفتی منطقه ویژه 
اقتصــادی بنــدری امــام خمینــی )ره( شــد و برای ارســال 
بــه بازارهــای هــدف رونــد تخلیه ایــن محوله بــه مخازن 

نگهداری پایانه آغاز شده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(، 
مرحلــه اول ایــن محمولــه را 50 هــزار تــن عنــوان کرد و 
گفــت: حمــل ایــن میــزان بنزیــن در قالــب 10 پــارت پنج 
هزار تنی به بندر امام خمینی )ره( در حال انجام است.
بندرامــام  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  افــزود:  آقایــی 
و  ظرفیت هــا  از  برخــورداری  لحــاظ  بــه  خمینــی)ره( 
تــوان عملیاتــی بــاال در بخش هــای مختلــف دریافــت، 
ذخیره سازی و ارسال انواع فرآورده های نفتی)مشتقات 
نفتــی( و توســعه ظرفیت هــای جدیــد در زیرســاخت ها، 
نقــش مؤثــری در جریــان کاالی عبــوری بــرای صاحبــان 

کاالی ترانزیتی ایفا می کند.
آقایی با بیان اینکه ارسال محموله های ترانزیتی از 
طریق بندر امام خمینی)ره( با رشد بیشتری در مقایسه 
بــا گذشــته در حــال انجــام اســت، گفــت: ایــن موضــوع 
گویــای ظرفیت هــای قابــل توجــه ترانزیتــی پایانــه نفتــی 

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( است.
ایــن ظرفیت هــا بــه واســطه  او خاطرنشــان کــرد: 
ایجاد زیرساخت های تسهیل کننده حمل و نقل دریایی 
و بنــدری بــرای دسترســی بــه بازارهای بــزرگ موجود در 
گستره  دامنه  پسکرانه ای بین المللی آن فراهم شده اند.
مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی خوزســتان افــزود: اکنــون 
منطقــه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی)ره( در جایگاه 
بنــدر اول ترانزیــت مواد نفتی کشــور قــرار دارد که دلیل 
آن را می تــوان ســرمایه گذاری های گســترده  انجام شــده 
در بخش هــای مختلــف ایــن منطقه دانســت. بر اســاس 
ایــن گــزارش، پایانه نفتی این منطقه با 2 پســت اســکله 
تخصصی نفتی، ظرفیت پذیرش »کشــتی های تانکر« به 
میــزان 45 هــزار تــن را دارد کــه عالوه بر ایــن نیز در این 
فرآیند، امکان ذخیره سازی درجای 342 هزار و 810 متر 

مکعب انواع فرآورده های نفتی فراهم می شود.

تکرار ادعاهای آمریکا و 
عربستان در بیانیه ضد 

ایرانی مشترک خود
مشــترک بیانیــهای در ســعودی عربســتان و آمریــکا
بــاتکــرارلفاظیهــایخــودعلیــهکشــورمانبــرلــزوم
جلوگیریازدســتیابیایرانبهســاحهســتهایتاکید

کردند.
به گزارش ایســنا، آمریکا و عربســتان ســعودی در 
جریان ســفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ریاض 
یک بیانیه مشترک منتشر کردند و در بخش هایی از آن 
به تکرار ادعاهای بی اساس خود علیه ایران پرداختند.

بنابــر گــزارش خبرگزاری رویترز، دوکشــور در این بیانیه 
ضــد ایرانــی بــر لزوم توقــف آنچه دخالت ایــران در امور 
داخلــی ســایر کشــورها و تالش هــای تهــران بــرای برهم 
زدن ثبــات  امنیــت منطقــه عنــوان کردنــد و همچنیــن 
جلوگیــری از دســتیابی ایــران به ســالح هســته ای تاکید 

کردند.
همچنیــن در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه بایــدن 
به عــالوه بــر تعهد مســتمر ایــاالت متحده بــه حمایت از 
»امنیــت و دفــاع ارضــی عربســتان ســعودی و تســهیل 
توانایــی ایــن کشــور بــرای بــه دســت آوردن قابلیت های 
الزم برای دفاع از مردم و سرزمینش در برابر تهدیدهای 

خارجی« تاکید کرده است.
و  ســعودی  مقامــات  ادعاهــای  اســت؛  گفتنــی 
برنامــه  ماهیــت  علیــه  دیگــر  بــار  حالــی  در  آمریکایــی 
هســته ای و سیاســت های منطقــه ای جمهــوری اســالمی 
ایــران تکــرار شــده اســت کــه حقیقــت نشــان می دهــد؛ 
و  واشــنگتن  مخــرب  و  مداخله جویانــه  سیاســت های 
هم پیمــان منطقــه ای اش، یعنــی عربســتان ســعودی در 
خاورمیانه عامل اصلی ایجاد نا امنی، بی ثباتی و به ویژه 

ظهور و توسعه تروریسم در منطقه است.
با این حال این کشــورها همواره تالش می کنند با 
فرافکنــی و تکیــه بر ایــن ادعاهای واهی و خصمانه خود 
علیه ایران، توجه جامعه بین الملل را از این واقعیت ها 
منحــرف کننــد و بــرای مداخــالت خــود در امــور داخلــی 

کشورهای منطقه دلیل بتراشند.

اخبـــــــــــــــــار

اواخــربهــارســالجــاریبــودکــه»نــواف«عضــو
مجلــسدومــایروســیهونماینــدهویــژهپوتیــن،
»ســرگئیمیلوشــکین«مدیرعامــلمنطقــهویــژه
اقتصــادیلوتوسآســتراخانروســیه،»الکســاو
هیــات و روســیه رئیسدومــای نائــب چنــکو«
همــراهدرجلســاتیمتفــاوتبــا»ســعیدمحمــد«
مشــاوررئیسجمهــوریودبیــرشــورایعالیمناطق
آزادتجــاریـصنعتــیوویــژهاقتصــادیدیداروبر
گســترشهمکاریهــایدووچنــدجانبــهایــرانو
روسیهباتکیهبرظرفیتهایدرمناطقآزادایران

تاکیدکردند.

بــه گــزارش فرینــا، پــس از آن دیدارهــا و بــا 
پیگیری هــای دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد 
ســرویس  اقتصــادی،  ویــژه  و  صنعتــی  ـ  تجــاری 
شــبکه  از  ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری  بین الملــل 
تلویزیونی المیادین گزارش داد: »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهــوری روســیه، قانونــی را بــرای تصویــب 
پروتکل الحاقی توافقنامه منطقه آزاد بین اتحادیه 
اوراســیا و ایــران امضــا کــرد. ایــن توافقنامه شــامل 
اقتصــادی  اتحادیــه  بیــن  تجــارت  اساســی  قوانیــن 
اوراســیا و ایــران اســت و تــا حــد ممکــن بــه قوانیــن 
سازمان تجارت جهانی )WTO( نزدیک است. در آن 

تعهــدات طرفین برای کاهــش یا لغو حقوق گمرکی 
و دیگــر موانــع غیرگمرکــی بــرای برخــی از کاال ها در 
راســتای تشویق همکاری های اقتصادی و تجاری دو 
طــرف تعریف می شــود. اتحادیه اقتصادی اوراســیا، 
یــک اتحادیــه اقتصــادی اســت کــه بیشــتر اعضــای 
شــرق  در  اوراســیا  منطقــه  شــمال  کشــور های  آن 
اروپــا هســتند. ســعید محمــد، ایجــاد یــک منطقــه 
آزاد مشــترک بیــن ایــران و روســیه را از اهداف آتی 
دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد خوانــد و تاکیــد 
کرد، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در آینده 

نزدیک این مهم تحقق خواهد گرفت.

گــزارشکمیســیونانــرژیدرخصــوصطــرح
مانعزدایــیوتوســعهصنعــتبــرقکشــوردر
دســتورکارقــرارگرفــتونماینــدگانبــاماده
۲۰ایــنطــرحموافقــتکردنــدووزارتنیــرو
مکلــفبــههوشمندســازیکنتورهــایبــرقبا

اولویتمشترکانپرمصرفشد.
علنــی  جلســه  در  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شــد.  تصویــب  گــزارش  ایــن  مجلــس  دیــروز 
بــر اســاس مــاده 20 ایــن طــرح؛ وزارت نیــرو 
مکلــف اســت از طریق شــرکت مــادر تخصصی 
نصــب  بــا  ذی ربــط  شــرکت های  و  توانیــر 
تجهیــزات هوشــمند ســاخت داخــل از جملــه 
شمارشــگرهای )کنتورهای( هوشمند با رعایت 
مالحظــات پدافنــدی و رایانیکــی )ســایبری( در 
بستر تبادل داده امن اقدام به هوشمندسازی 
شــبکه توزیع، رویت پذیــری و کنترل پذیری با 
اولویت پســت های توزیع، مشترکین پرمصرف 
بــا مصــرف بیــش از دوبرابــر الگــوی مصــرف و 

سپس سایر مشترکان کند.
منابــع الزم بــرای اجرای این ماده از محل 
منابــع موضــوع مــواد 3 و ۶ ایــن قانــون تامین 

می شود
شــمس الدین  ســید  رای گیــری  از  پیــش 
حســینی، نماینــده مــردم تنکابن پیشــنهاد داد 
کــه محــل تامین منابع این طــرح به جای ماده 
3 و ۶ از مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد 
رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالی کشــور انجام 
شــود کــه دولــت و کمیســیون انــرژی بــا ایــن 
پیشــنهاد مخالفت کردند و صحن مجلس هم 

به این پیشنهاد رای نداد.
در ادامــه او پیشــنهاد داد که محل منابع 
تامیــن مــواد 3 و ۶ ایــن طــرح خــود مــردم بــا 
اســتفاده از نصــب کنتور هوشــمند باشــند که 
این پیشنهاد هم با مخالف دولت و کمیسیون 
انرژی همراه شــد و در ادامه نمایندگان نیز به 

این پیشنهاد رای مخالف دادند.

ســید شــمس الدین حســینی در بخشی 
رشــد  گفــت:  بــاره  ایــن  در  خــود  ســخنان  از 
اقتصــادی کشــور در یک دهه گذشــته به طور 
متوســط حدود ۶ دهم درصد یعنی نزدیک به 
صفر بوده و در ســال 1400 رشــد اقتصادی به 
دلیــل بهبــود وضعیــت کرونــا و بخش خدمات 
به قدری بهبود یافت و به 3.9 درصد رســیده 
اســت. امــا در همیــن شــرایط بخــش صنعــت 
تنهــا یــک درصد رشــد داشــته و رشــد ســرمایه 
گــذاری در ســال 1400 بــه طــور تقریبــی صفــر 
بــوده اســت که یکــی از دالیل ایــن موضوع به 
دلیــل ســود ده نبــودن صنعــت و فعالیت های 

اقتصادی بوده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
مختلــف  بهانه هــای  بــه  نبایــد  اکنــون  افــزود: 
هزینه هــای صنعت را افزایش دهیم؛ از طرفی 
از  مانع زدایــی  و  توســعه  طــرح   20 مــاده  در 
صنعــت برق کشــور بخش دیگــری از هزینه ها 

را بــه صنعــت بــرق تحمیل می کنیــم، در حالی 
کــه بــا ایــن اقــدام صنعــت دیگر توان کشــیدن 
ایــن بــار را ندارد و اگر بخواهیــم اضافه هزینه 
داشــته باشــیم، باید هزینه ها را از جایی دیگر 

تامین کنیم.
نماینــده مــردم تنکابــن، رامســر و عباس 
آبــاد در مجلس یازدهم افزود: روز چهارشــنبه 
در جریــان بررســی طــرح مذکــور تاکیــد کــردم 
کــه ایــن موضــوع را بایــد بــه کمیســیون بــرای 
اصــالح ارجــاع داد، اما در کمیســیون تنها لفظ 
تعرفه برق را برداشتند و گفتند از محل منابع 
مــاده 3 در ایــن رابطــه باید توضیــح داد که آیا 
غیــر از ایــن اســت کــه در ماده 3 مــی خواهید 
فرمــول را ترجیحــاً بــه گونه ای تغییــر دهید که 
هزینــه صنعــت برق افزایش یابــد و اکنون هم 
می خواهیــد هزینــه دیگــری را بــه آن تحمیــل 

کنید.
حســینی یــادآور شــد: نماینــدگان دولــت 
طــی چنــد مــاه گذشــته در جلســات مختلــف 
پشــت تریبون هــا تاکیــد کردنــد کــه مصوبــات 
مجلــس علــت گرانی هــا بــوده و اکنــون مــا چه 
تاکیــدی داریــم کــه تعرفــه صنعــت را که ســال 
گذشــته یــک درصــد بیشــتر رشــد نداشــته را 
افزایش دهیم. آیا این توجیه درست است که 
چون در ماده 3 هزینه ها را افزایش دادیم، در 

ماده 20 هم هزینه ها را افزایش دهیم.
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد: اگــر دنبــال 
اعتقــاد  و  هســتیم  کنتورهــا  هوشمندســازی 
داریم هوشمندسازی صرفه جویی است، برای 
صرفه جویــی باید به مــاده 12 رفع موانع تولید 
رقابــت پذیــر توجــه کنیــم کــه در آن ســرمایه 
گــذاری مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. اگــر 
هوشمندسازی کار درستی است، اجازه دهید 

منابع آن از محل صرفه جویی تامین شود.
او خاطرنشــان کــرد: در ایــن رابطــه نباید 
هزینــه را بــه صنعــت تحمیــل کــرد و افزایــش 
بهای برق صنعت به معنی افزایش بهای تولید 
بــرق و کاهــش رقابــت صنعــت یعنــی کاهــش 
رشــد صنعــت و در نهایــت منجــر بــه افزایــش 
قیمــت محصــوالت صنعتــی و تــورم می شــود، 

بنابراین باید از تورم فشار هزینه بکاهیم.

عضــوهیاترئیســهمجلــسشــورایاســامیاز
اعــاموصــول4ســوالملــیازوزیربهداشــت،
پزشــکیدرصحــنمجلــس آمــوزش و درمــان

خبرداد.
به گزارش ایرنا، محمد رشــیدی در نشســت 
علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی موارد اعالم 
وصولی را قرائت کرد که بر اساس آن سوال ملی 
محمــود عباس زاده مشــکینی از وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در خصوص اســتفاده 
از مدیــران بخــش خصوصی در مصادیق مدیریت 
دولتی و بالتکلیفی دانشــجویان متقاضی انتقال 

به داخل کشــور و ســوال ملی محمدصالح جوکار 
در  بهداشــت  وزیــر  از  نماینــدگان  از  تعــدادی  و 
خصــوص عــدم توجــه ایــن وزارتخانــه نســبت بــه 
انجــام تعهــدات مشــترک با خیرین در ســاخت و 

تجهیز مراکز درمانی اعالم وصول شد.
توســلی  هللا  فتــح  ملــی  ســوال  همچنیــن 
در  بهداشــت  وزیــر  از  نماینــدگان  از  تعــدادی  و 
خصوص عدم توجه وزارت بهداشــت به وضعیت 
مراکــز  در  موردنیــاز  کادر  تامیــن  و  بهداشــتی 
درمانــی شهرســتان ها و روســتاها و  ســوال ملــی 
مهــدی عســگری و تعــدادی از نماینــدگان از وزیر 

شــیوع  مدیریــت  نحــوه  خصــوص  در  بهداشــت 
ویروس کرونا و ابهامات در زمینه واکسیناسیون 

اجباری و عوارض آن هم اعالم وصول شد.
عضــو هیات رئیســه مجلس در قرائت موارد 
اعالم وصولی خاطرنشــان کرد: ســوال ملی احمد 
راستینه هفشجانی و تعداد دیگری از نمایندگان 
از وزیــر ورزش در خصــوص عــدم تصویــب آئیــن 
نامــه اجرایــی قانــون شــرح وظایــف و اختیــارات 
وزارت ورزش و جوانــان و الیحــه اصــالح بند )هـ( 
تبصره )۷( قانون بودجه سال  1401 اعالم وصول 

شد.

ســخنگویشوراینگهبانمهمترینمصوبات
موردبررسیدراینشوراراتشریحکرد.

تســنیم، هادی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
طحــان نظیــف در نشســت خبــری کــه دیــروز 
برگــزار شــد، طی ســخنانی با اشــاره به برخی 
مصوبــات مــورد بررســی از ســوی ایــن شــورا 
مــوارد  از  یکــی  گفــت:  اخیــر  هفته هــای  در 
مــورد بررســی در شــورا، الیحــه درآمــد پایــدار 
شــهرداری ها و دهیاری هــا بــود کــه این الیحه 
در مراحل قبل با اشــکاالت و ایراداتی مواجه 
گرفــت.  قــرار  اصــالح  مــورد  مجــدداً  و  شــد 
بنابرایــن ایــن مصوبــه خــالف موازین شــرع و 

قانون اساسی شناخته نشد.
او افــزود: ایــن مصوبــه به دنبــال ایجــاد 
درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری ها و دهیاری ها 
اســت و مــا تــالش کردیم که حقــوق مردم در 

این طرح به درستی رعایت شود.
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره به 
بررســی طرح اصالح قانون تشــکیالت و آیین 
در جلســات  اداری  دیــوان عدالــت  دادرســی 
شــورای نگهبان، عنــوان کرد: این طرح نیز در 
8 جلســه در شــورا مــورد بررســی قــرار گرفت 
و بررســی آن هفته گذشــته به پایان رســید و 

تا روزهای آتی به مجلس ارائه خواهد شد.
طحان نظیف گفت: در این مصوبه برخی 
اختیــارات به رئیس دیوان عدالت اداری داده 
شده بود و این موارد صالحیت ها و اختیارات 
رئیــس قــوه قضائیه را محدود می کرد، به این 
دلیــل بــه ایــن موضوع ایــراد گرفته شــده بود 
همچنیــن ایــن مــوارد مغایر اصــل 185 قانون 
اساســی بود بنابراین مصوبه مذکور برای رفع 

ایرادات به مجلس بازگردانده شد.
او در ادامه به مناسبت سالگرد تأسیس 
شــورای نگهبــان بــا تشــریح عملکرد یک ســاله 
گذشــته این شــورا اظهار کرد: شــورای نگهبان 
در مدت یک سال گذشته ۶0 مصوبه ارسالی 

از مجلس را دریافت و بررسی کرد که از این 
تعــداد 2۷ مورد الیحــه و 33 مورد طرح بوده 

است.
از  افــزود:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ایــن ۶0 مــورد 14 مصوبــه در مرحلــه اول بــه 
تأییــد رســیده و 21 مصوبــه هــم در مراحــل 
حــال  در  هــم همچنــان  و 25 مصوبــه  بعــد 
اصــالح در مجلس اســت، همچنیــن در مدت 
سپری شــده یازده اساســنامه از ســوی دولتـ  
چه دولت فعلی و چه قبلیـ  ارســال شــده که 
9 اساسنامه تأیید شده و دو اساسنامه مورد 

ایراد بوده است.
بــه  ادامــه در پاســخ  طحــان نظیــف در 
ســؤالی دربــاره افزایــش تعــداد نماینــدگان و 
دیــدگاه شــورای نگهبــان در ایــن بخش گفت: 
ایــن کار انجــام شــده و  یــک نوبــت  تاکنــون 
آن هــم از طریــق الیحــه بــوده اســت و اساســاً 

این موضوع در قالب طرح نبوده است.
او عنــوان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه 
مــا رویــه دیگری هــم در این خصــوص نداریم 
کــه مــن بخواهــم بر اســاس آن رویــه مواردی 
را مطــرح کنــم؛ مثالً اینکــه ببینیم یک بار این 
موضــوع در قالــب طــرح بــه شــورای نگهبــان 
آمده و این شــورا چه مواجهه ای با آن داشــته 
است، یعنی اینکه این طرح را واجد بار مالی 

دانسته است و یا خیر.
ســخنگوی شــورای نگهبان گفــت: با این 
حال این موضوع هم فعالً در مجلس تصویب 
نشــده اســت تــا شــورا بخواهــد در این بخش 
اظهــار نظــری کنــد، البتــه مــا هــم در شــورای 
نگهبــان بحثــی در ایــن خصوص نداشــتیم که 
بخواهیــم نتیجــه آن را بــه شــما اعــالم کنیم، 
بایــد اجــازه داد این طرح تصویب شــود و بعد 

از آن منتظر پاسخ شورای نگهبان باشیم.
طحــان نظیــف در ادامــه ایــن جلســه و 
در پاســخ به ســؤالی درباره نظارت شورا پیرو 

دخالــت نمایندگان بر انتصابــات وزارتخانه ها 
ابــراز کــرد: مــا در شــورای نگهبــان و در ایــام 
و  داریــم  به عهــده  را  نظــارت  امــر  انتخابــات 
بــر اســاس ســوابق افــراد اظهارنظــر می کنیــم 
بنابرایــن در مابقی امــور این موضوع به عهده 
هیئــت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان اســت و 
این هیئت هم براســاس قانون در این بخش 

عمل می کند.
او در جریان این جلســه درباره تشــکیل 
وزارت بازرگانی یادآور شد: ما در زمان حاضر 
وزارت  تشــکیل  موضــوع  بــه  محتوایــی  ورود 
بازرگانــی نداریــم و این موضــوع در صالحیت 

دولت و مجلس است.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ به 
ســؤالی دربــاره نقــاط ضعــف ایــن نهــاد، بیان 
کرد: ارزیابی عملکرد شــورای نگهبان به عهده 
مردم، نخبگان و رسانه هاســت، ما در شورای 
نگهبــان اقدامــات زیادی انجــام می دهیم مثالً 
بــا  متعــددی  بررســی مصوبــات جلســات  در 
نخبــگان، دســتگاه ها و افــراد مختلف داریم و 

فکــر می کنــم در ایــن جهت باید اطالع رســانی 
بیشتری داشته باشیم.

مصوبــه  بــه  اشــاره  بــا  نظیــف  طحــان 
انتخابــات  ثبت نام هــا  ســاماندهی 
ریاســت جمهوری تأکید کرد: این مصوبه برای 
وزارت کشــور الزم االجرا بوده و هســت البته 
دولــت قبــل بــه مصوبــه عمــل نکــرد و مبنــای 
عمــل مــا در شــورای نگهبــان همیــن مصوبــه 
بوده و هست. اگرچه دولت قبل این مصوبه 
را اجرا نکرد اما ما طبق آمار و ارقام معتقدیم 
که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد 

ثبت نام ها کاهش یافت.
او همچنیــن در پاســخ به ســؤالی درباره 
نگهبــان  شــورای  در  جنتــی  آیــت هللا  ابقــای 
اساســی  قانــون  براســاس  کــرد:  تصریــح 
انتخــاب فقهــای شــورای نگهبان جــزو وظایف 
ایــن  در  به نظــرم  رســانه ها  اســت.  رهبــری 
زمینــه گمانی زنــی نکننــد و چــون در آســتانه 
 2۶ تیــر هســتیم، بــه زودی ان شــاءهللا اعــالم

خواهد شد.
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آخرین وضعیت پرداخت 
تسهیالت مکانیزاسیون 

بانک کشاورزی
شــعب بانــک کشــاورزی از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ تــا پایان 
تســهیالت  ریــال  میلیــارد   ۱۶۳۶ جمعــا  مــاه  خــرداد 

مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کرده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، تســهیالت 

ایــن بانــک در  پرداختــی 
زیر بخش مکانیزاســیون 
کشــاورزی در ســه ماهه 
ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت 
به همین مقطع در سال 
گذشــته ۲۷ درصد رشــد 
شــایان  اســت.  داشــته 
از  حمایــت  اســت  ذکــر 
مکانیزاســیون  توســعه 

نــاوگان ماشــین آالت  ، نوســازی و بهســازی  کشــاورزی 
کشــاورزی بــا هدف افزایــش راندمان تولید و بهبود کیفی 
و کمــی محصــوالت کشــاورزی جــزو اولویت هــای اعتباری 
بانک کشــاورزی اســت و پرداخت این تســهیالت از لحاظ 

تامین منابع مالی،  بدون محدودیت انجام می شود.

رشد سودآوری 
1365درصدی بیمه حافظ

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت بیمــه حافــظ با 
حضور حداکثری اعضا برگزار شد.

بــه گــزارش الفباخبــر ، در ایــن نشســت بــا اعــالم 
خبر افزایش ســودآوری ۱365درصدی و ارتقاء ســرمایه 
بــه پانصــد میلیارد ریال از عملکرد مطلوب هیات مدیره 
تقدیر شد. در این مجمع محمود دودانگه رئیس هیات 

مدیــره و رئیــس مجمــع 
از  گزارشــی  ارائــه  بــا 
ارتقــاء توانگــری مالی از 
ســطح دو بــا ۷۲ درصــد 
بــه ســطح یــک بــا صد و 
ده درصد در سال ۱۴۰۰ 
ایــن  افــزود  و  داد  خبــر 
آتــی  ســال  بــرای  ارتقــا 
تــا صــد و هفتــاد درصــد 

قابل بهبود است. وی با اشاره به پرداخت بیش از هزار 
میلیارد ریال خســارت و تســویه کلیه پرونده های آماده 
پرداخــت اظهــار داشــت اصــالح ترکیــب پرتفــو از جملــه 

اقدامات مهمی است که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.
از  خســارت  ضریــب  کاهــش  همچنیــن  دودانگــه 
۱۱۴ درصــد در ســال 99 بــه 56 درصــد در ســال مالــی 
۱۴۰۰ و نیــز کاهــش ســهم ثالــث از کل ســبد بیمه گری 
شــرکت از ۷۱ درصــد بــه 5۴درصــد طــی دو ســال مالــی 
را از دســتاوردهای مهــم شــرکت دانســته و تاییــد کــرد 
هدف گذاری  های محقق شده در سال مالی گذشته می
تواند زیر بنای مناســبی برای جهش عملکرد شــرکت در 

سال آتی باشد.    

 افزایش سرمایه شرکت
بیمه پاسارگاد 

ســرمایه بیمــه پاســارگاد از مبلــغ ۳۰,۶۱۸,۰۰۰ میلیــون 
ریــال بــه مبلــغ ۵۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیــون ریــال بــه میــزان 
۲۷,۵۵۶,۲۰۰ میلیون ریال )معادل ۹۰ درصد( از محل 
ســود انباشــته )بــه مبلــغ ۲۴,۴۹۴,۴۰۰ میلیــون ریــال( 
و اندوختــه ســرمایه ای )بــه مبلــغ ۳,۰۶۱,۸۰۰ میلیــون 

ریال( افزایش یافت.
بــه گــزارش روابــط 
عمومی بیمه پاســارگاد، 
افزایــش ســرمایه بیمــه 
براســاس  پاســارگاد 
مدیــره  هیــأت  جلســه 
شــرکت در روز جــاری و 
مصوبــه مجمــع عمومــی 
فوق العاده در تاریخ ۱۰ 

آبان ۱۴۰۰، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای 
و با توجه به مجوز های ســازمان بورس و اوراق بهادار و 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران محقق شد.
 3۰,6۱۸,۰۰۰ مبلــغ  از  پاســارگاد  بیمــه  ســرمایه 
میلیــون ریــال بــه مبلــغ 5۸,۱۷۴,۲۰۰ میلیــون ریــال بــه 
میــزان ۲۷,556,۲۰۰ میلیــون ریــال )معــادل 9۰ درصد( 
از محل ســود انباشــته )بــه مبلــغ ۲۴,۴9۴,۴۰۰ میلیون 
 3,۰6۱,۸۰۰ مبلــغ  )بــه  ای  ســرمایه  اندوختــه  و  ریــال( 

میلیون ریال( افزایش یافت.

کوتاه از بانک و بیمه

 گام رو به جلوی ویپاد
در افزایش سقف اعتباردهی 

بدون ضامن و وثیقه
 ویپاد، ترابانک پاسارگاد، سقف حساب پشتوانه خود 

را از سه میلیون به پنج میلیون تومان افزایش داد.
بــه گــزارش ایبِنا؛ از زمســتان ســال ۱۴۰۰، ویپاد با 
هدف توســعه فراگیری 
دسترســی  و  مالــی 
خدمــات  بــه  همگانــی 
پاســارگاد  بانــک  پایــه 
دریافــت  امــکان 
تســهیالت خــرد بــا نــام 
حســاب پشــتوانه ویپاد 
را بــرای مشــتریان خود 
اســت.  کــرده  فراهــم 
در ایــن طــرح، مشــتریان ویپاد می تواننــد کامال آنالین، 
بدون ضامن و وثیقه، در کمتر از سه دقیقه، نسبت به 
فعال ســازی حساب پشــتوانه اقدام کنند. سقف اعتبار 
حســاب پشــتوانه از ابتــدا تاکنــون، ســه میلیــون تومان 
بــوده و اکنــون بــه پنــج میلیــون تومان افزایــش یافته و 
بــه تدریــج بــرای همــه کاربــران خوش حســاب، حســاب 

پشتوانه فعال خواهد شد.
تســهیالت  از  نوعــی  نــام  پشــتوانه،  حســاب 
کوتاه مــدت اســت کــه بــدون نیــاز بــه ضامــن و وثیقه و 
بر مبنای اعتبارســنجی ســوابق درخواســت کننده، اعطا 
می شــود. فراینــد درخواســت، کامــال آنالیــن بــوده و در 
کمتــر از ســه دقیقــه قابــل انجــام اســت. با درخواســت 
و فعال ســازی حســاب پشــتوانه، اعتبــاری بــه مشــتری 
تخصیــص می یابــد که با اســتفاده از آن، می توان بدون 
محدودیــت در مراکــز خرید، از هر فروشــگاه فیزیکی یا 

اینترنتی در سراسر کشور، خرید کرد.
پس از فعال ســازی، حســاب پشــتوانه به حســاب 
دیجیتــال )حســاب اصلــی مشــتری( متصــل می شــود و 
مبالغ خرید با کارت و حســاب ویپادی، با رعایت شــرط 
5۰-5۰ بــه صــورت خــودکار از حســاب پشــتوانه کســر 

می شود.

 مزیت های بانک رفاه
 در توسعه همکاری ها

با واحدهای تولیدی
مدیرعامــل بانــک رفــاه کارگــران گفت: بانــک رفاه برای 
اولین بار در شــبکه بانکی کشــور نســبت به اخذ مجوز 
انتشــار اوراق گواهی ســپرده خاص در قالب بانکداری 
به منظــور  اســالمی 
جــذب  در  مشــارکت 
بــرای  عمومــی  منابــع 
اجرایــی  پروژه هــای 
کــرده  اقــدام  خــاص، 

است.
روابــط  گــزارش  بــه 
رفــاه  بانــک  عمومــی 
کارگــران، دکتر اســماعیل للـــه گانی با بیــان این مطلب، 
افــزود: ایــن اوراق می توانــد بــه عنــوان یــک ابــزار تامین 
مالــی توســط شــرکت های بــزرگ بــرای توجــه بیشــتر به 

حوزه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
وی بــه افزایــش ســرمایه بانک رفاه کارگران اشــاره 
کرد و گفت: با این افزایش سرمایه که در سال گذشته 
اتفــاق افتــاد، توان و ظرفیت همکاری هــای بانک رفاه با 
شــرکت های بــزرگ بــا تمــام ابزارهای تســهیالتی، تامین 
مالی و سایر ابزارهای مرتبط با بازار پول و سرمایه نظیر 
اوراق گام، اوراق مشــارکت، اوراق صکــوک و... بیــش از 

گذشته افزایش یافته است.
 دکتــر للـــه گانی بــه توانمندی هــای متمایــز بانــک 
رفاه کارگران اشــاره و تصریح کرد: این بانک با بیش از 
۱۰۰۰ شــعبه فعال در کشــور، رتبه دوم شرکت های برتر 
در شــاخص فــروش در بیــن بانک های کشــور را به خود 
اختصاص داده است و در آینده نزدیک نیز در شاخص 
"ســرمایه" با موافقت های ســهام دار اصلی، به رتبه اول 

در بین بانک های کشور دست پیدا خواهد کرد.

 ملی پالس، تحولی نو
در مشتری مداری ملی

بانکــداری  حــوزه  در  پیشــگامی  بــا  ایــران  ملــی  بانــک 
دیجیتــال و بازطراحــی و تغییــر رویه شــعب خود تحت 
عنــوان »ملی پــالس«، طرحی نو را در آینده بانکداری 

دیجیتال و وظایف شعب بنا نهاده است.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
دســتاوردهای  ایــران، 
دنیــای فناوری اطالعات 
و ایجاد زیرســاخت های 
نویــن، موجــب تغییرات 
نحــوه  در  گســترده ای 
مدیریت کســب و کارها 
هرچــه  وری  بهــره  و 

بیشتر از طریق تجهیزات هوشمند شده است.
از ســویی، بــا ظهــور بانکــداری دیجیتــال و امــکان 
دریافــت خدمــات بانکــی بــه صــورت غیرحضــوری بدون 
محدودیــت در زمــان و مــکان، بازنگری در نقش شــعب 
بانکــی و تغییــر آن از محــل ارائه خدمت به محل ارتباط 

با مشتریان امری ناگزیر تلقی می شود.
و  نویــن  رویکــرد  یــک  از  ای  نمونــه  پــالس،  ملــی 
مبتکرانــه در نظــام بانکــی اســت کــه همــه فرایندهــای 
بانکــی در ایــن شــعب بر مبنای بانکــداری دیجیتال اجرا 
مــی شــوند و همچنیــن خدمات و مشــاوره هایی در امور 
بانکــی، اقتصــادی، مالیاتــی، ارز و بــورس بــه مشــتریان 

ارائه خواهند شد.
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در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در حــذف ارز ترجیحــی ســه اثر بایــد مد نظر 
ترجیحــی  ارز  آنکــه حــذف  اول  گیــرد.  قــرار 
محصــوالت  قیمــت  افزایــش  باعــث  منطقــا 
شــرکت های مشمول می شود و مبلغ فروش 
این شرکت ها با افزایش همراه خواهد بود.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
از روابــط عمومــی تامیــن  بــه نقــل  )ســنا( و 
ســرمایه تمــدن، علــی بیــگ زاده قائــم مقــام 
مدیرعامــل ایــن شــرکت، ضمــن تشــریح تاثیر 
بــر  ترجیحــی  ارز  حــذف  در  دولــت  تصمیــم 
شــرکت های حاضــر در بــازار ســرمایه گفــت: 
برخــی  نــرخ  ســازی  واقعــی  از  بعــد  طبیعتــاً 
کاالهــا، ارز ترجیحــی بابت مواد و محصوالتی 
که به شــرکت های مشمول بابت تولیداتشان 
تخصیــص داده نخواهــد شــد لــذا این مســاله 
بر بهای تمام شــده محصوالت تاثیر افزایشــی 
خواهــد داشــت. بنابرایــن در چنین شــرایطی 
باید دید کشش پذیری کاالها در بازار به چه 
شــکل اســت تا فروش قادر به پوشــش بهای 
تمام شــده بوده و بعضا باالتر باشــد تا ایجاد 

سود کند.
وی افزود: نکته ای که نباید از آن غافل 
شد این است که افزایش قیمت کاال می تواند 
مقــدار تقاضای کاال از ســوی مصرف کنندگان 
را متاثر کند همچنین براساس اعالم مقامات 
رســمی کشــور، انگیــزه اقتصادی بــرای قاچاق 
کاالهــای تولیــدی بــا ارز ترجیحــی بــاال بــوده 
و بــا حــذف ایــن ارز و واقعــی شــدن قیمــت 
کاالها، تقاضای غیرواقعی ناشــی از قاچاق از 
بیــن خواهــد رفت. از اینرو تاثیــر تمام عوامل 
فــوق بایــد در تحلیــل شــرکتهای مشــمول ارز 

ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد.
بیــگ زاده در پاســخ بــه این ســوال که 
آیــا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت 
دالر در بــازار شــده اســت یــا خیــر؟ گفــت: 
بــه عقیــده مــن حــذف ارز ترجیحــی عامــل 
افزایــش قیمــت دالر نبــوده و نخواهــد بود. 

نیازهــای  بــرای  گذشــته  درســنوات  دولــت 
در  همــواره  اساســی  کاالهــای  و  ضــروری 
بودجــه عــددی را لحــاظ مــی نمــود و بانــک 
مرکزی مکلف به تخصیص آن بود و و سایر 
نیازها نیزاز طریق ارز نیمایی پوشــش داده 
می شــد لــذا نمــی توان مدعی بــود که حذف 
ارز ترجیحــی تاثیر مســتقیم بر افزایش های 
دالر داشــته اســت و در ایــن رشــد، ســایر 
عوامــل موثــر بودند. به عقیــده من با حذف 
ارز ترجیحــی متغیرهــای اقتصــادی شــفاف 
تــر ، مصــرف هدفمندتر و بــا کاهش قاچاق 
موضــوع کاالهــای مصرفــی قابلیــت برنامــه 
ریــزی و مدیریــت خواهد داشــت البته نکته 
اساســی دراجرای درســت این طرح مراقبت 
اقشــار ضعیــف  معیشــت  آســیب  عــدم  از 

جامعه است.

 افزایش نرخ سود بانکی
به صورت منطقی اثر ضد 

تورمی دارد
قائــم مقــام مدیرعامــل تامیــن ســرمایه 
تمــدن افــزود: در شــرایطی کــه چشــم انــداز 
تورمی وجود دارد اســتفاده از ابزار نرخ ســود 
اصــوال مطــرح مــی شــود دولت هــا بــه دنبــال 
سیاســت انقباضــی خواهنــد بــود. در چنیــن 
وضعیتــی اتخــاذ ایــن سیاســت های انقباضــی  
در نــرخ ارز نیــز تاثیــر خواهــد داشــت چــون 
زمانــی کــه نرخ ســود افزایش مــی یابد ممکن 
است تقاضای سفته بازی در بازارهای موازی 
نظیــر ارز و طــال کمتر شــود. درخصــوص بازار 
سهام هم همین وضعیت مطرح است چراکه 
معمــوال افزایــش نــرخ بهره روی بازار ســرمایه 
اثــر مثبتــی نخواهــد داشــت. البتــه اگــر ایــن 
افزایــش نــرخ بهــره بــه شــکل منطقــی اتفــاق 

بیافتد اثر ضدتورمی خواهد داشت.
بــه گفته دکتر بیگ زاده در صندوق های 
با درآمد ثابت چون نرخی که اعالم می شــود 

تابع و نزدیک به سیســتم بانکی اســت لذا در 
صورت افزایش نرخ سود، نرخ این صندوق ها 
نیــز تــا حــد امــکان افزایــش خواهــد یافــت تــا 
پول هــای موجــود در صندوق هــا حفــظ شــود. 
البتــه افزایــش نــرخ ســود بانکی چند مشــکل 
نیــز دارد و آن اینکــه نرخ تامیــن مالی را برای 
شــرکت ها و دولــت را افزایــش داده و تامیــن 
مالی را گران تر می کند و همینطور نرخ سود 

بین بانکی هم باال می برد.

 روند رو به رشد تامین مالی
از مسیر بازار سرمایه

صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
خــود بــه رونــد تامیــن مالــی از مســیر بــازار 
ســرمایه اشــاره ودر ادامه تاکید کــرد: اقتصاد 
ایران یک اقتصاد بانک محور اســت و در این 
نظام، تامین مالی همواره وابسته به بانک ها 
بوده اســت و بخشــی از این ذهنیت به ریشه 
فرهنگی و تفکر مدیران اقتصادی که معطوف 

به سیستم بانکی است باز می گردد.
اینکــه قدمــت  بــه  بــا اشــاره  بیــگ زاده 
تامین مالی از مسیر بازار سرمایه کمتر از یک 
دهه اســت یادآور شــد: تامین مالی از مســیر 
بازار سرمایه غالبا به دو صورت شامل تامین 
مالــی از محــل بدهــی و تامیــن مالــی از محل 
ســرمایه انجــام مــی شــود. در اولی، شــاخص 
دومــی  در  و  اســت  صکــوک  اوراق  اصلــی 
شاخص اصلی افزایش سرمایه از محل آورده 

نقدی می باشد.
وی ادامــه داد: اکنــون طیــف کاملــی از 
اوراق صکــوک برای تامین مالی وجود دارد به 
گونه ای که هیچ نیازی در ترازنامه شرکت ها 
موجود نیست که با صکوک قابل رفع نباشد.

قائــم مقــام مدیرعامــل تامیــن ســرمایه 
تمــدن تصریــح کــرد: در چنــد ســال اخیــر و 
ششــم  برنامــه  باالدســتی  اســناد  براســاس 
توســعه، بازار ســرمایه برای تامیــن مالی بلند 

مــدت و سیســتم بانکــی بــرای تامیــن مالــی 
کوتاه مدت ســرمایه در گردش در نظر گرفته 
شــده اســت و بــازار ســرمایه نیــز در چارچوب 
مــورد نظــر حرکت کرده اســت و روند افزایش 
ســرمایه ها و اوراق صکــوک بــرای تامیــن مالی 

سیر صعودی به خود گرفته است.
تامیــن  در  اصلــی  موانــع  ازجملــه  وی 
ســرمایه از مســیر بــازار ســرمایه را تضامیــن 
بانکی و ضمانت در انتشار اوراق عنوان کرد و 
گفت: یک نوع از اصلی ترین ضمانت ها، رتبه 
بندی اســت تا شرکت ها براساس رتبه ای که 
دارند انتشــار اوراق داشــته باشــند و برای این 
کار قــادر خواهنــد بــود ســهامی کــه در اختیار 
دارند را وثیقه نمایند ویا با رکن ضامن بانکی 
اقدام نمایند. در همین راستا باید توسعه ای 
در فرآینــد رتبــه بندی و اعتبارســنجی داشــته 
باشــیم تا براســاس اعتبار کسب شده توسط 

شرکت ها به آنها تسهیالت تعلق بگیرد.
بیــگ زاده تصریــح کــرد: چنانچه چالش 
ریســک بازپرداخــت حــل شــود ســایر مــوارد 
در فراینــد تامیــن مالــی قابــل حــل و فصــل 
اســت و لــذا بایــد بــر روی راهــکار موضوع که 
اعتبارســنجی و رتبه بندی اعتباری شــرکت ها 
اســت تمرکــز شــود. البتــه خوشــبختانه ایــن 
موضوع رو به گســترش اســت و چشــم انداز 

مثبتی برای آن متصور است.
وی درباره برنامه شــرکت تامین سرمایه 
و  شــرکت ها  مالــی  تامیــن  مســیر  در  تمــدن 
صنایــع خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه شــعار 
بنیــان،  دانــش  "تولیــد،  عنــوان  تحــت  ســال 
اشــتغال آفریــن"، تامیــن ســرمایه تمــدن بــه 
دنبــال گســترش تامیــن مالــی جمعــی اســت 
چراکــه معتقدیــم شــرکت های دانــش بنیــان 
موتــور محــرک آینده اقتصاد کشــور هســتند. 
در تمــدن ســکوی تامیــن مالــی وجــود دارد و 
امیدواریــم تعــداد زیــادی از شــرکتها قــادر بــه 

استفاده از این شکل تامین مالی باشند.

بــازرس مجمــع عالــی نمایندگان کارگران کشــور 
روش هــای  اجــرای  پیامــد  اگــر  اســت  معتقــد 
اصالحــی شــش مــاه گذشــته بانکــی را بررســی 
نماییــم چیــزی جــز ایجــاد چالــش بــرای فعالیــن 
اقتصادی، تهدید اشتغال و رکود، عایدی دیگری 

نداشته است.
اقتصــادی خبرگــزاری  گــزارش خبرنــگار  بــه 
تســنیم، حمیدرضا امــام قلی تبار ،بــازرس مجمع 
عالــی نماینــدگان کارگران کشــور دربــاره فعالیت 
واحدهــای تولیــدی و مشــکالت آنهــا گفت:نقــش 
راهبــرد  براســاس  اقتصــادی  درســاختار  بانکهــا 
بــا  اســت.  تعریــف شــده  هــر کشــور  اقتصــادی 
نگاهــی بــه تاریخچه بانکــداری کشــورمان و علی 
بــه روشــنی  اخیــر  الخصــوص در دو ســه دهــه 
میتــوان اذعــان نمــود کــه ایــن بخــش نتوانســته 
اســت بــه طور شایســته ای نقش خــود را بعنوان 
یــک ابــزار توانمنــد و راهبــردی در اقتصــاد بخش 

خصوصی کشور بازی نماید.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد بخش 

خصوصی کشور به شدت بانک محور بوده و سهم 
دریافت تسهیالت از سیستم بانکی جهت پرداخت 
تعهــدات مالی از جمله بازپرداخت بدهی،ســرمایه 
در گردش،توســعه ای و مصــارف شــخصی آن هــم 
در شرایط رکود بسیار باالست. بنابراین تصمیمات 
گاه و بیــگاه مدیــران اقتصــادی کشــور بــه کــرات و 
در مواقع حســاس اقدام بــه اتخاذ رویکردی منفی 
در بــازار نمــوده کــه فقــط چالــش  اقتصــاد و بــازار  
را تشــدید نمــوده کــه ضربــات ســنگینی بــر پیکــره 

اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی خواهد زد.
امــام قلــی تبار افزود: اجرای سیاســت پولی 
انقباضی توســط دولت و مدیران اقتصادی کشور 
در شــش ماهــه گذشــته کــه بــا دالیلــی همچــون 
مهــار تــورم ، مدیریــت نقدینگــی بــه بانکهــا ابالغ 
فعالیــن  بــرای  زیــادی  مشــکالت  اســت  شــده 
اســت  آورده  بوجــود  جامعــه  آحــاد  و  اقتصــادی 
کــه خروجــی آن اختــالل در مدیریــت نقدینگــی 
کارآفرینــان، تولیدکنندگان،اصنــاف و غیــره بوده 
اســت.تائید ایــن موضــوع از آنجــا قابــل تاًمل می 

باشد که حجم چک های برگشتی بانکها در دیماه 
ســال قبل تا پایان اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۱ چه 
از نظــر ریالــی و تعــدادی افزایش یافته اســت در 
حقیقــت  ایــن موضــوع زنــگ خطــری بــزرگ برای 
کسانیست که بدون مطالعه و بدون هیچ چشم 
انــدازی اقــدام بــه تصمیمــات چنــان شــتاب زده 
گرفتــه و مدیریــت نقدینگــی بخــش خصوصــی را 

بشدت ضربه پذیر نموده اند.
وی ادامــه داد: بــه مــوازات آمارهای مســتند 
بانک مرکزی ،بررسی های میدانی نشان می دهد 
اجــرای سیاســت فــوق و نیــز رکــود بــازار و اجرای 
برگشــتی  چکهــای  ی  ســختگیرانه  دســتورالعمل 
از جملــه مســدودی حســاب، عــدم صــدور دســته 
چک ،عدم دسترســی بــه ثبت چکهای صیادی در 
ســامانه بــرای فعالیــن اقتصادی که بــه دالئل یاد 
شــده با برگشــت چکهای خود به مشــکل خورده 
انــد و نیــز قطــع تســهیالت قطــره چکانــی بانکــی 
،حتــی فعالیــن اقتصادی باســابقه ی بــازار را هم 
زمین گیر کرده و امکان ادامه کار در این شــرائط 

حائــز  اســت.نکته  نمــوده  دشــوار  آنــان  بــرای  را 
اهمیــت آن اســت کــه درصد زیــادی از ایــن افراد 
برای حل مشکالت خود اقدام به تامین نقدینگی 

از منابع غیر رسمی در بازار کرده اند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشورگفت: 
به اعتقاد کارشناســان مستقل اقتصادی در پیش 
مدیــران  ســوی  از  اینچنینــی  روش هــای  گرفتــن 
اقتصادی کشور در صورتی قابل دفاع خواهد بود 
که توانسته باشد در عمل به اهداف حداقلی خود 
دست یابد اما نکته اینجاست آیا در پیش گرفتن 
روش هــای انقباضــی بانکهــا توانســته اســت تــورم 
افسارگسیخته ی کشور را مهار و جریان نقدینگی 

کشور را کنترل نماید؟
وی بیــان کرد:متاســفانه در شــش ماهــه ی 
اخیــر نــه تنهــا تــورم مهار نشــده بلکه به ســرعت 
رشــد آن افــزوده شــده اســت همچنیــن فعالیــن 
اقتصادی جهت حل چالش خود در نبود پرداخت 
تســهیالت و بــا اســتمرار رکود در بــازار با مراجعه 
به بازارهای غیر رسمی تامین مالی بسمت نزول 

با بهره های باال گاهاً تا ۸ درصد ماهیانه رفته اند  
که هم از نظر شرعی و هم از لحاظ مالی تبعات 
بســیار ســنیگینی را متوجه خود نموده اند. پیامد 
اینچنینــی چیــزی جــز  اســتراتژیهای شــتاب زده 
کاهــش فعالیــت اقتصادی،رکــود، بســته شــدن 
بنگاههــای اقتصادی،تعدیل نیروی کار و افزایش 
دریافــت  بســمت  بیــکاران  هدایــت  و  بیــکاری 
مستمری بیمه بیکاری و تشدید فشار به صندوق 

بیمه بیکاری میگردد.
اجــرای  گرفــت  نتیجــه  میتــوان  پایــان  در 
از  انقباضــی  بانکــی  و  مالــی  سیاســت های 
پیامدهــای  اصــالح  جهــت  در  دولتهــا  ســوی 
منفــی سیاســتهای انبســاطی  در صورتیکــه زیــر 
ســاخت های الزم در کشــور که مهمترین آن عدم  
وابستگی بازار به بانکهاست قابل حمایت خواهد 
بود اما اگر پیامد اجرای روش های اصالحی شش 
مــاه گذشــته بانکــی را بررســی نماییــم چیزی جز 
اقتصــادی، تهدیــد  بــرای فعالیــن  ایجــاد چالــش 

اشتغال و رکود، عایدی دیگری نداشته است.

در اولیــن روز هفتــه، هــر قطعــه ســکه تمام 
طــرح قدیــم ۱۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و 
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
جدیــد نیــز ۱۵ میلیــون و ۱۸۰ هــزار  تومــان 

تعیین شد.
محمد کشتی آرای کارشناس بازار طال و 
سکه در گفتگو با ایبِنا با اشاره به روند نزولی 
بهای طال در بازار جهانی اظهار داشت: امروز 
قیمت هر اونس طال به ۱۷۰9 دالر رســید که 
به طور متوســط 3۴ دالر کاهش قیمت دارد. 
این در حالی اســت که در هفته های گذشــته 
نیــز 6۷ دالر افــت قیمــت را بــه ثبــت رســانده 
بــود. بنابرایــن در مدت ده روز گذشــته، بهای 

هر اونس طال در بازار جهانی، ۱۰۱ دالر عقب 
نشینی داشته است. وی ادامه داد: به دنبال 
کاهــش قیمــت طــال، فلــزات دیگــر همچــون 
نقــره، پالتیــن، پاالدیــوم، مــس، روی و نیــکل 
هــم بــا کاهش قیمــت روبرو بوده اســت. وی 
افــزود: قیمــت هــر اونــس نقــره بــه ۱۸ دالر و 
۸3 ســنت و هــر اونــس پالتیــن نیــز بــه ۸3۲ 

دالر رسید.
ایــن  بــر  گفــت:  ادامــه  در  آرای  کشــتی 
اســاس در معامــالت روز )شــنبه ۲5 تیرمــاه 
۱۴۰۱( بــازار طــال و ســکه تهــران، هــر قطعــه 
سکه تمام طرح قدیم ۱۴ میلیون و 5۰۰ هزار 
تومــان و قیمــت هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار 

آزادی طــرح جدیــد نیز ۱5 میلیون و ۱۸۰ هزار  
تومان تعیین شد. همچنین نیم سکه به رقم 
۸ میلیون و 3۰۰ هزار تومان و ربع ســکه نیز 
به 5 میلیون و 3۰۰ هزار تومان رســید. ســکه 
یــک گرمــی بانک مرکزی نیــز 3 میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان دادوستد شد.
همچنیــن قیمــت هــر مثقــال طالی آب 
شــده نیــز بــه 5 میلیــون و 9۸۰ هــزار تومان 
رسیده است که نسبت به پایان هفته قبل، 
افــت قیمــت دارد. هر گرم طالی ۱۸ عیار در 
معامالت روز گذشــته به یک میلیون و 3۸۰ 
هــزار تومــان رســید. بــر این اســاس هر گرم 
طــالی ۲۰ عیــار، یــک میلیــون و 533 هــزار 

تومــان، هــر گرم طــالی ۲۱ عیار یــک میلیون 
و 6۱۰ هــزار تومــان، هــر گرم طــالی ۲۲ عیار 
یــک میلیــون و 6۸۷ هــزار تومــان و یــک گرم 
طــالی ۲۴ عیــار نیز یــک میلیون و ۸۴۰ هزار 

تومان تعیین شــد.
روز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
پنجشــنبه حباب ســکه به یک میلیون و 5۰۰ 
هــزار تومان رســیده بــود افزود: امــروز حباب 
هــر قطعــه ســکه تمــام طــرح جدیــد بــه یــک 
میلیون و 65۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده 
اســت. البتــه ایــن رقم بــه نســبت قیمت های 
داخلــی اســت. در نتیجــه بــر اســاس قیمــت 
جهانی طال، حباب سکه رقم بیشتری است.

بخش خصوصی، قربانی سیاست های اصالحی بانکی

ریزش بیش از ۱۰۰ دالری قیمت جهانی طال

 افزایش سرعت تامین مالی از بستر
بازار سرمایه



 . یکشنبه 26 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4950 . شـــــــــــرکتها

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستانانتشار نوبت اول : 1401/04/25 نوبت دوم : 1401/04/26 

شناسه :  1350652

شرکت آب منطقه ای گلستان )مناقصه گزار( در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را با مشخصات ذکر شده به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 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 
اسناد مناقصه در سامانه، از زمان چاپ دوم آگهی روزنامه می  باشد. مناقصه  گران برای دریافــت اطالعات بیشتـر مناقصه می توانند با شمـــاره تلفن های 017-32627886 

)داخلی: 2234( یا با شماره تلفن 32687168-017 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید. 
* نشانی مناقصه  گزار: استان گلستان، شهرستان گرگان، ابتدای جاده آق  قال، کدپستی: 4913933165

 * مهلت دریافت اسناد مناقصه: بعد از درج آگهی نوبت دوم به مدت 5 روز
 * مهلت ارسال پاسخ: بعد از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه به مدت حداقل 14 روز 

 * گشایش پیشنهادها: در متن اسناد مناقصه قید خواهد شد.
"الزم به یادآوری است که بارگذاری اسناد مناقصه از زمان چاپ آگهی نوبت   دوم  بر روی سایت www.setadiran.ir انجام می گیرد"

وم(
ت د

) نوب

آگهی تجدید چاپ فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده(

کارفرما
صه گزار(

)مناق

مدت اجراموضوع مناقصه
رتبه و پایه پیمانکار

مسئول فنی محل اجرا
مناقصه گزار

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد اولیه
)ریال( پایهرتبه

تهیه، حمل، نصب و 
راه اندازی دریچه های 
هیدرومکانیکال سد 

آقدکش

تأسیسات و  6 ماه
استان گلستان،5تجهیزات

شهرستان آق قال

سعه
ت طرح و تو

معاون

1.716.000.000

34.302.060.000

جناب آقای دکتر صادق مهردوست
انتصاب جنابعالی به عنوان سرپرست حقوقی شرکت ملی صنایع مس ایران، 
با توجه به سوابق تخصصی، ارزشمند و صادقانه شما در حوزه حقوق، موجب 

مسرت و امیدواری در استفاده از نیروهای متخصص و با دانش شده است.
نظر به اینکه جنابعالی به عنوان دانش آموخته دانشگاه امام صادق و از 
حقوقدانهای برجسته کشور بوده و نزدیک به دو دهه، به عنوان مدیر حقوقی 
در شرکتها و ارگانهای مطرح حضور داشته اید، به موفقیت و خدمت صادقانه 
در سمت جدید، خوشبین بوده و توفیق روز افزون شما را در پیشبرد اهداف 
عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، از خداوند منان مسئلت می نماییم.

عبدالعلی زاده مدیریت روزنامه عصراقتصاد در آذربایجان شرقی

شناسه :  1351950

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

واحد  میزان 312.075  دارد  نظر  در  نهال  و  بذر  و گواهی  ثبت  تحقیقات  مؤسسه 
کار تعریف شده مطابق اسناد ، مربوط به انجام امور خدمات پشتیبانی، مزرعه ای، 
آزمایشگاهی، فضای سبز و حفاظت فیزیکی انتظامات واطالعات خود را به صورت 
حجمی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)www.setadiran.ir( به شرکتهای دارای صالحیت و مجوز از مراجع ذیصالح و 

طرح طبقه بندی مشاغل به شرح ذیل واگذار نماید.
مدت زمان انجام کار از تاریخ 1401/6/1 لغایت  1402/05/31

1-  میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ: 13.500.000.000 ریال
2- محل انجام کار در ستاد کرج و کلیه واحدهای استانی در سطح کشور می باشد.

3- قیمت هم به صورت فی و هم کل مبلغ مطابق اسناد مناقصه بایستی اعالم گردد.
4- زمان فروش اسناد از تاریخ 1401/04/26 لغایت 01/ 1401/05در سامانه تدارکات 
الترونیک دولت ومدت زمان ارائه پیشنهادها از تاریخ 1401/05/01 لغایت پایان وقت 

اداری روز چهارشنبه مورخ1401/05/12 می باشد.

5- هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود.
6- هزینه فروش اسناد مناقصه مبلغ: 1/000/000ریال )یک میلیون ریال (می باشد 
که به شماره حسابIR520100004001042603014526 بنام درآمد های اختصاصی 
موسسه نزد بانک مرکزی جمهموری اسالمی ایران واریز وتصویرفیش واریزی هنگام 

خرید اسناد در سامانه بارگزاری شود.
7- زمان بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون در روز شنبه مورخ 1401/05/15 راس 

ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت برنامه ریزی وپشتیبانی موسسه می باشد.
آدرس : کرج – چهارراه کارخانه قند پایین تر از میدان شهید فهمیده –نرسیده به 
پل اتوبان - ساختمان قدیم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  - مدیریت 

برنامه ریزی و پشتیبانی
تلفن : 02632716795      دورنگار: 02632716794

آگهـی تجدید  مناقـصه یک مرحله ای عمومی
شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: 2001090808000001

شركت نفت مناطق مركزی ایران )سهامی خاص( درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را 
با مشخصات و شرایط كلی زیر از طریق مناقصه عمومی )یک مرحله ای( از طریق استعالم 

ارزیابی كیفی به شركت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شرح مختصر كار 

پروژه فوق الذکرمختصراً شامل: محوطه سازی محل چاه، احداث جاده دسترسی به محل 
چاه، احداث سلر چاه)حوضچه( ومحوطه بتنی پیرامون آن، احداث گودال آب و گل و 
ایزوالسیون آن، احداث گودال سوخت و جاده دسترسی به محل آن، تهیه، حمل و احداث 
لوله زهكشی  نیز تهیه، حمل و نصب  لوله كنداكتور و  لوله آتش، حمل و نصب  خط 

می باشد.
ب( مدت، محل و برآورد اولیه اجرای كار

   مدت اجرای پروژه 9 )نه( ماه بوده و برآورد تقریبی اجرای كار -/ 180،652،690،750 ریال 
و محل اجرای پروژه واقع در استان فارس ، منطقه عملیاتی داالن می باشد.

ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه )الزامی( 
1- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارك ثبت شركت شامل: اساسنامه، آگهی روزنامه 
رسمی تأسیس شركت و آخرین تغییرات آن،  كُد اقتصادی و شماره شناسه ملی شرکت، 

آدرس دقیق پستی، تلفن ثابت و نمابر
2- داشتن گواهینامه معتبر و ظرفیت آزاد حداقل در پایه 5 )پنج( رشته راه و ترابری  طبق 

سایت پیمانكاران تأیید صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه كشور
ایمنی پیمانكاران صادر شده توسط وزارت  تایید صالحیت  3-داشتن گواهینامه معتبر 

تعاون، كار و امور اجتماعی

4- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی1399    
عنوان  به  ریال  مبلغ 9،032،634،538  به  بانكی  ارایه ضمانتنامه  توانایی  داشتن   -5

تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار
امضاء  گواهی  بودن  دارا  و  دولت)ستاد(  الكترونیكی  تداركات  سامانه  در  عضویت   -6

   www.setadiran.ir الكترونیكی و تكمیل فرم استعالم ارزیابی كیفی موجود در سایت
د( مهلت و محل مراجعه متقاضیان 

فهرست  تهیه  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  كلیه 
مناقصه گران دارای صالحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه 
سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور 
و دریافت گواهی امضاءالكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. شماره تماس 
سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456 و اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام در سایر استانها در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل 
از  ارزیابی كیفی  تامین كننده/مناقصه گر" موجود است. آخرین مهلت دریافت اسناد 
سامانه ستاد ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01 و آخرین مهلت ثبت و بارگذاری 
اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی كیفی این مناقصه تا ساعت 08:00 

روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 می باشد.
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن  87524410-021 تماس 

حاصل نمایند.

 روابط عمومی شركت نفت مناطق مركزی ایرانانتشار نوبت اول : 1401/04/25 نوبت دوم : 1401/04/26

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله ای(
موضوع:  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م ن/1401/746 مربوط به 

)C میدان داالن )به صورت W040N پروژه  احداث محل و جاده دسترسي موقعیت
شماره ثبت در سامانه ستاد:2001093221000038

وم(
ت د

) نوب

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت مناطق مركزی ایران

شناسه : 1348315

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید 
مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 

شماره نمابر: 07138244833  
شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

باشد.  می   2001092586000075 ستاد،  سامانه  در  مناقصه  فراخوان  شماره   •
متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:

الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir )کد 
فراخوان 2001092586000075( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام 
نموده و اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد 
تاریخ 1401/05/15 در  تا  از دریافت اسناد و حداکثر  به مدت 14 روز  پس  را  مالی 
سامانه مذکور بارگذاری نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 71759-57111 
اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر 
گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.

• ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم 
آمادگی ضروری است.

   K-01-287  فراخوان مناقصه عمومی شماره
شناسه : 1348964خرید لوله پلی اتیلن

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس تاریخ چاپ نوبت اول: 1401/04/25         تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/04/26    

 دوم(
 نوبت

(

شرکت گاز استان فارس

نبود ثبات در قوانین 
ابرچالش اجرای پروژه ها

معدنــی  صنایــع  و  معــادن  امــور  معــاون  گفتــه  بــه 
»ومعــادن«، اجــرای پروژه ها با محاســبات اقتصادی و 
فنــی آغاز می شــود اما نبــود ثبات در قوانین و مقررات 
و صدور دســتورالعمل های خلق الســاعه، ممکن اســت 
اجــرای بســیاری از پروژه هــا را بــا چالــش مواجــه کند و 
محاسبات فنی و اقتصادی را به طور کلی تغییر دهد.

بــه گزارش فلزات آنالیــن، امین صفری  بیان کرد: 
شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات با توجه 
به استراتژی ها، نقش و اهمیت شرکت در حوزه معدن 
و صنایــع معدنــی و فلزی کشــور، پروژه هــای متعددی را 

در دست اقدام دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه شــرکت بیشــتر ســهام 
شــرکت های حوزه معادن و صنایع معدنی و فلزی را در 
اختیــار دارد، در ایــن بخــش بــه فعالیت می پــردازد و بر 
همیــن اســاس اکثــر پروژه هــا نیــز در این حــوزه تعریف 

شده اند.

ابرچالش های اجرای پروژه ها
صفــری بــا اشــاره بــه چالش هــا و مشــکالت اجرای 
پروژه ها، اظهار کرد: به طور حتم اجرای این پروژه ها، با 
چالش هایــی همــراه خواهد بود. به طور مثال در بخش 
انــرژی، به شــدت بــا چالش کمبود بــرق مواجه خواهیم 
بود. برای رفع این معضل، در حال تالش و برنامه ریزی 
هستیم تا به سمت انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی های 
پاک پیش برویم زیرا از نظر سرزمینی و زیست محیطی 
بــا توجــه به کمبود انرژی در کشــور، باید به این ســمت 

حرکت کنیم.
وی اضافــه کــرد: در رابطه با تامین انرژی، در حال 
انجــام برنامه ریزی هــای الزم هســتیم زیــرا اســتفاده از 
انــرژی خورشــیدی بــه عنــوان ســوخت معــدن و صنایــع 
معدنی تاکنون صرفه اقتصادی نداشــته است. بنابراین 
بــا توجــه به کمبود هایی کــه در صنعت برق وجود دارد، 
بــه طــور حتــم اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر در بخش 
معدن و صنایع معدنی صرفه اقتصادی خواهد داشــت. 
امیــدوار هســتیم بتوانیــم یک طرح خــوب در این زمینه 
تعریف کنیم و مدیرعامل هلدینگ نیز روی این موضوع 

تاکید جدی دارد.
معــاون امــور معــادن و صنایع معدنــی »ومعادن« 
خاطرنشــان کــرد: در بخــش نیــروی انســانی در تمــام 
پروژه هــا و حوزه هــای صنایــع معدنی و فلــزی، با کمبود 
می کنیــم  تــالش  هســتیم.  مواجــه  متخصــص  نیــروی 
در پروژه هــا از نیروهــای جــوان اســتفاده کنیــم و نســل 
جدیدی را در حوزه معدن و صنایع معدنی جهت اجرای 

پروژه به وجود آوریم.
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برگزاری نشست کمیته 
 منابع غیرزنده دریایی

با محوریت امکان سنجی و 
الویت بندی پروژه های منابع 

غیرزنده دریایی
و  زمین شناســی  ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
اکتشــافات معدنی کشــور، چهارمیــن نشســت کمیتــه 
منابــع غیرزنــده دریایی از کمیته های هفتگانه شــورای 
عالی اقیانوس شناسی کشور با محوریت امکان سنجی 
دریایــی زنــده  غیــر  منابــع  پروژه هــای  الویت بنــدی   و 

برگزار شد.

بــر اســاس ایــن گزارش، این نشســت بــا محوریت 
امکان ســنجی و الویت بنــدی پروژه های موضوع ماده دو 
تفاهم نامه چند جانبه، شامل شناسایی منابع معدنی، 
شناســایی  راهبــردی،  و  ارزش  بــا  ســنگین  کانی هــای 
فلــزات اســتراتژیک و عناصــر اقتصــادی نظیــر لیتیــوم، 
اســتحصال امالح از آب دریا، بهره گیری از منابع تولید 
انــرژی نظیــر انــرژی امــواج و جریان هــای جــذر و مــدی، 
شناسایی چشمه ها و سفره های آب شیرین زیر دریایی 
و هیدروکربورهــا نظیــر نفــت، گاز، هیدرات هــای گازی، 
همچنین بررســی و تبادل نظر درمورد تفاهم نامه چند 
جانبــه بیــن اعضای کمیته مشــتمل بــر 15 ارگان  متولی 

فعالیت های دریایی کشور برگزار شد.
شــایان ذکر اســت، نشســت کمیته منابع غیرزنده 
معاونــت  ریاســت  بــا  دوره ای   صــورت  بــه  دریایــی 
زمین شناســی صــورت گرفتــه و در ایــن نشســت دبیــر 
کمیته و همکاران  ضمن ارائه گزارش فعالیت های دفتر 
بررســی های زمین شناســی دریایی، اهم برنامه های آتی 

زمین شناسی دریایی را ارائه کردند.
بــه  گــزارش  ارائــه  بــا  اعضــای جلســه   همچنیــن 
توانمندی هــای خــود در حوزه فعالیت هــای دریایی نظیر 
به کارگیــری  دریایــی،  برداشــت های  در  خدمــات  ارائــه 
نخبگان وظیفه در پروژه ها، اعالم آمادگی برخی اعضاء 
کشتی ســازی،  کارخانه هــای  در  شــناورها  ســاخت  در 
اعــالم آمادگی برخی اعضاء در پروژه های ســاخت ربات 
هوشمند تحقیقاتی، واگذاری زمین موقت برای ساخت 
و ســاز تجهیــزات دریایــی و اســتحصال و بهره بــرداری از 
منابــع آبــی، در اختیــار گذاشــتن بانــد فــرودگاه جهــت 
اختیــار  در  ســواحل،  اکتشــافی  هوایــی  برداشــت های 
گذاشــتن شــناور جهت برداشــت های دریایی، در اختیار 

گذاشتن داده های ماهواره ای و دورسنجی پرداختند.
گفتنــی اســت، در ایــن نشســت چنــد پیشــنهاد به 
تصویب اعضاء رسید و مقرر  شد آیین نامه داخلی تهیه 
و برخــی از پروژه هــا در قالــب طــرح ملی تنظیم شــود و 
حاضران در جهت اهداف کمیته به بررسی دستاوردهای 
چندگانــه،  تفاهم نامــه  مفــاد  تنظیــم  شــامل  نشســت 
ایجــاد پایــگاه داده هــای کمیتــه منابــع غیرزنــده دریایــی 
در ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور و 
نیــز اخــذ کرســی یونســکو در مخاطــرات زمین شــناختی 
ســاحلی، داده های دورســنجی دریایــی، و تجهیز و بروز 

کردن تجهیزات مورد نیاز تحقیقات دریایی پرداختند.
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معــاون تولیــد خــودرو گــروه صنعتــی ایــران 
خودرو از کاهش ۶۰ درصدی ضایعات خطوط 
سواری شامل بدنه، رنگ و سالن های مونتاژ 
در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل خبــر داد و گفــت: کاهش 
ضایعــات کــه بخــش اصلــی آن حاصــل تولید 
بدون کســری و عبورمســتقیم اســت، یکی از 
مصادیــق افزایــش بهــره وری در ایران خــودرو 

است.
بــه گزارش ایکوپرس، علیرضا بخت آزما، 
بــا بیان این که تولیــد به صورت کامل و بدون 
کیفیــت  درصــدی   ۲5 افزایــش  در  کســری 
عبــور  گفــت:  اســت،  مشــهود  محصــوالت 
فرآیندهــای  کامــل  انجــام  ســبب  مســتقیم 
تولیــد قبــل از خــروج خــودرو از خط شــد و به 
ایــن ترتیب، ایــرادات احتمالــی در فرآیندها و 
دینامیــک خــودرو در آزمون و بازرســی خودرو 
قبــل از تجاری ســازی و تحویــل بــه معاونــت 

فروش صورت می گیرد.
معــاون تولید خودرو گروه صنعتی ایران 
خودرو، افزود: در شاخص هایی نظیر بازرسی 
قبل از تحویل، روند بهبود کیفیت محصوالت 
مشهود است و به طور حتم نتایج نظرسنجی 
از  پــس  خودروهــا  ارزیابــی  و  مشــتریان  از 

تحویل نیز این موضوع را تایید می کنند.
و  بهبودهــا  واســطه  بــه  او،  گفتــه  بــه 
اقداماتــی کــه در شــاخص های کیفیت محقق 
شــده، موتــور و گیربکــس تــارا ضمانــت شــده 
و ایــران خــودرو از عرضه محصــول بی ایراد به 

مشتریان اطمینان دارد.
صنعتــی  گــروه  خــودرو  تولیــد  معــاون 

نتایــج  از  را  بهــره وری  افزایــش  ایران خــودرو 
تولیــد کامــل و حــذف خــودرو ناقص دانســت 
بــا حــذف فرآینــد برگشــت دوبــاره  و گفــت: 
بــرای  تولیــد  بــه خطــوط  ناقــص  خودروهــای 
تکمیــل کاری، از اتــالف منابــع مالی و انســانی 

در این بخش جلوگیری می شود.
بخت آزمــا بــا بیــان این کــه با ایــن اقدام، 
تمامــی نیروهــای تولیــدی به منظــور بهــره وری 
بیش تــر و افزایــش تیــراژ، در خطــوط تولیــد 
متمرکز شده اند، گفت: در حال طراحی مجدد 
سیســتم تولیــد و پیاده ســازی اســتانداردهای 
به روزتــر در فرآینــد تولید از جمله S5 و نظام 

لجستیک نوین هستیم.

او افزود: خطوط به نحوی تغییر خواهند 
یافــت تــا از قرار دادن پالت انبوه در کنار خط 
جلوگیــری شــده و بــا تبدیــل به ســوپرمارکت، 
قطعــات چینش و بنــا به نیاز، تامین و تغذیه 
شــوند. ایــن اقــدام ســبب بــاز شــدن فضــای 
اطــراف تولیــد و کاهــش جابه جایــی اپراتور و 
در نتیجــه، بهــره وری بیشــتر نیــروی انســانی 

می شود.
صنعتــی  گــروه  خــودرو  تولیــد  معــاون 
و  آمــوزش  این کــه  یــادآوری  بــا  ایران خــودرو 
اســتقرار ایــن سیســتم در ســالن های تولیــد 
در حــال انجــام اســت، گفــت: تــا پایــان ســال 
ایــن سیســتم به طــور کامل در خطــوط تولید 

استقرار خواهد یافت.
آینــده  در  این کــه  بیــان  بــا  بخت آزمــا، 
نزدیک، برای رســیدن به تولید ناب و بهره ور، 
بخشی از فعالیت های جانبی تولید در خطوط 
تولید متمرکز خواهد شــد، اظهار کرد: تمامی 
این اقدامات ماحصل عبور مســتقیم اســت و 
واحدهــای تولیــدی تمرکــز خــود را معطوف به 

تولید، بهره وری و افزایش کیفیت کرده اند.
او بــا اشــاره بــه میزان خودروهای کســری دار، 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بــه کم تــر از ۲1 
هــزار و ۷۰۰ دســتگاه خــودروی کــف در کل 
ســایت های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو 
ســایت  در  موجــود  تعــداد  کــه  دارد  وجــود 
مرکــزی، کم تــر از ســه هــزار دســتگاه اســت و 
طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه تا پایان 

مردادماه این عدد به صفر خواهد رسید.
صنعتــی  گــروه  خــودرو  تولیــد  معــاون 
ایــران خــودرو، با اشــاره بــه برنامه هــای ایران 
خــودرو بــرای تعطیــالت تابســتانی پیــش رو، 
بــه  زمانــی،  بــازه  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان 
دلیــل محدودیت هــای بــرق و انــرژی، برخــی 
از ســایت ها بــه جمــع آوری خودروهــای دارای 

کسری قطعه اقدام خواهند کرد.
بخت آزمــا افــزود: ایــن تعطیــالت، زمــان 
بــرای بازســازی، به ســازی و برخــی  مناســبی 
تغییــرات الزم در خطــوط تولیــد و هــم چنیــن 
تعمیــرات پیشــگیرانه تجهیــزات اســت، زیــرا 
نگهداری و تعویض لوازم یدکی این تجهیزات 
بســیار حائــز اهمیــت اســت و بــا انجــام ایــن 
اقدامــات خــود را برای تحقق اهداف تولید در 

نیمه دوم سال آماده می کنیم.

رئیــس هیــات عامل ایمیدرو اعــام کرد: این 
ســازمان تــا پایــان اســفند امســال، 12 طــرح 
صنایــع  و  معــدن  بخــش  در  را  تمــام  نیمــه 

معدنی تکمیل می کند.
ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
وجیــه ا... جعفــری ضمــن بیــان ایــن مطلــب 
اظهــار داشــت: ایمیــدرو تــا پایــان ســال جاری، 
طرح هایــی را در زمینــه مــس، فــوالد، ســرب و 
روی، فروکروم، زیرساختی، زغال سنگ، آهک 

هیدراته و فسفات به بهره برداری می رساند.
او ادامه داد: میزان سرمایه گذاری پیش 
بینی شده برای طرح های مذکور، یک میلیارد 
و 4۰3 میلیون دالر است و برای ۲8۷۷ نفر، 
اشــتغال مســتقیم و برای بیش از ۷5۰۰ نفر، 

اشتغال غیر مستقیم ایجاد می شود.

جزئیات طرح های قابل 
راه اندازی 14۰1

بــه  بــا اشــاره  رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو 
جزئیــات طرح هــای قابــل راه انــدازی در ســال 
14۰1 تصریــح کــرد: 4 طــرح در زنجیــره مــس 

شــامل »تجهیــز و بهره بــرداری از معــدن دره 
آلــو به ظرفیت ۷ میلیون تن خاک ســولفوری 
بــا عیــار 39 صــدم درصــد و تولیــد 11۰ هــزار 
تــن کنســانتره مــس بــا متوســط عیار ســاالنه 
۲5 درصــد«، »احــداث کارخانــه لیچینــگ بــه 
ظرفیــت ســاالنه 3 هزارتــن مــس کاتــدی«، 
بخشــی از طرح هــای قابــل راه انــدازی امســال 

است.
او ادامه داد: »کارخانه فلوتاسیون مس 
سرچشــمه بــا تولیــد ۷۰ هــزار تــن کنســانتره 
و  »تجهیــز  و  درصــد«   ۲4 عیــار  و  مــس 
بهره بــرداری از معــدن دره زار بــه ظرفیــت 11 
میلیون تن خاک ســولفوری با عیار 38 صدم 
درصــد و تولیــد 15۰ هــزار تن کنســانتره مس 
با متوسط عیار ۲6 درصد«، از دیگر طرح های 

قابل راه اندازی در حوزه مس است.
جعفــری بــا بیــان اینکــه امســال ۲ طــرح 
در زنجیــره فــوالد تکمیل می شــود، گفت: این 
طرح هــا شــامل »واحــد فوالدســازی اســتانی 
سفیددشــت بــا ظرفیــت تولیــد 8۰۰ هزارتــن 
چهاربــوق  باطلــه  »پرعیارســازی  و  اســلب« 
چادرملــو بــا ظرفیت 5۰۰ هزار تن ســنگ آهن 

فرآوری شــده و عیار آهن حداقل 45 درصد« 
است.

رئیــس هیــات عامل ایمیــدرو ادامه داد: 
کارخانــه  احــداث  و  معــدن  تجهیــز  »فازیــک 
ســرب و روی مهدی آباد با ظرفیت ۲۰۰ هزار 
تــن« و »احداث کارخانه تولید آهک هیدراته 
کــوه الر با تولیــد 3۰ هزار تن« بخش دیگری 

از طرح های قابل راه اندازی امسال است.
جعفری خاطرنشان کرد: طرح های دیگر 
قابــل بهره بــرداری تــا پایــان اســفند امســال، 
مشــتمل بر » احداث یک پســت اســکله بندر 
پارسیان « و »طرح احداث کارخانجات تولید 
کود فســفاته بــا ظرفیــت 6۰۰۰ و۲۰۰۰۰ تن« 

است.
ســیلیکومتال  تولیــد  »طــرح  افــزود:  او 
مجتمــع فروکــروم جغتــای«، »نیــروگاه 36۰ 
نیــز  و  ســمنان«  اســتان  در  بــرق  مــگاوات 
و  راه دسترســی  احــداث  تعــدادی طرح هــای 
تامیــن بــرق معــادن در مناطــق مختلــف، در 

برنامه راه اندازی امسال ایمیدرو است.
همچنین 3 طرح شــامل » واحد احیای فوالد 
اســتانی قائنــات« و »احــداث کارخانــه طــالی 

کاهش ۶۰ درصدی ضایعات خطوط تولید 
سواری ایران خودرو
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تکمیل 12 طرح نیمه تمام معدنی و صنایع معدنی تا اسفند
هیرد« و »۲ پســت اســکله بندر پارسیان« با 
مجمــوع رقم ســرمایه گــذاری ۲۰8.3 میلیون 
دالر و اشــتغال مســقیم 6۰۰ و غیر مســتقیم 
4۰5۰ نفر نیز در سال 14۰۰ تکمیل شده که 

در سال جاری آماده افتتاح هستند.
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آگهـی تغییـرات شـرکت فـرا دیـد ارتبـاط فـاوا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 401048 و 
شناسه ملی 10320522797 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401/01/23 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: -  آقـای امیـن علـی اکبریـان بـا کـد ملـی0064664325 بـه 
عنـوان رئیـس هیـات مدیـره - آقـای یونـس آدینـه ونـد بـا کدملـی 5989976658 بـه 
نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت )سـهامی خاص( به شـماره ثبت 
562318 و شناسـه ملـی 14009321945 بـه عنـوان نایـب رئیـس هیـات مدیـره - آقـای 
ظهیر جورسـرایی االشـتی با کدملی 0072105690 به نمایندگی از صندوق پژوهش و 
فناوری غیر دولتی نوآفرین )سـهامی خاص( به شـماره ثبت 556368 و شناسـه ملی 
14009066326 بـه عنـوان عضـو هیـات مدیـره - آقـای مهـدی علـی اکبریـان بـا کـد ملـی 
0452473111 به نمایندگی از شـرکت سـاختارهای اطالع رسـانی نوین گستر)سـهامی 
خـاص( بـه شـماره ثبـت 161445 و شناسـه ملـی 10102040797 بـه عنـوان عضو هیات 
مدیره - آقای محمدجواد کرباسیان ورنامخواستی با کد ملی 0453760899 به عنوان 
عضـو هیـات مدیـره و مدیـر عامـل انتخـاب شـدند. - امضـاء کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و 
تعهـدآور شـرکت از جملـه چـک، سـفته، بـرات و قراردادهـا بـا امضـاء مدیر عامل و نائب 
رییـس هیئـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت، و در غیـاب مدیـر عامـل بـا امضـاء 
نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و 
در غیاب نایب رئیس با امضای مدیر عامل و آقای ظهیر جورسرایی االشتی به شماره 
ملـی 0072105690 همـراه بـا مهـر شـرکت و اوراق عـادی، مراسـالت، تفاهـم نامـه هـا و 
مناقصه ها با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. محل 
شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - منطقـه 15، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر 
تهران، شهیدقندی-نیلوفر، خیابان شهید علیرضا یوسفی، خیابان افشار جوان، پالک 

36، طبقـه 3، بـه کـد پسـتی: 1551714755 تغییـر یافت.    
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1351439(

آگهی مفقودی
بنـام  کارت 1175854  شـماره  بـه  راننـده  هوشـمند  کارت 
محمدعلـی عبدالهـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

اسـت. 

آگهی مفقودی
کارت مجـوز سـاح ۵سـاله گلولـه زنـی  ۵تیـر گلـن گدنی کالیبـر ۹۲/ ۷ 
به شـماره بدنه  ۲۰۲۰۶ سـاخت ایران به نام اسـفندیار شـفعیعی نام 
پدر نجف قلی شماره ملی ۴۱۹۸۹۱۴۶۷۲ صادره از کوهدشت مفقود 

و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

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

تعمیر و بازسازی ۳۴مدرسه 
در شهرستان کوهرنگ

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به سفر ماه گذشته رئیس جمهوری 
به استان  اعالم کرد که اکنون اجرای عملیات تخریب 
و بازسازی و تعمیر ۳۴ مدرسه در شهرستان کوهرنگ 

دردست اجراست.
کامــران رهــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
از ایــن تعــداد احــداث یــا نوســازی و تعمیــر ۲۲ مدرســه 
در بخــش محرومیت زدایــی در ایــن شهرســتان در قالب 
طرح های تخریب و بازســازی و ۱۲ مدرســه نیز در قالب 
طرح های تعمیرات اساســی و ایمن ســازی در برابر زلزله 

در دست اجراست.
بــه گفتــه او، بــرای اجــرای این طرح هــا ۳۰ میلیارد 
ریال اعتبار از محل اعتبارات ایمنی سازی در برابر زلزله 
و ۱۰۰ میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات محرومیت زدایی 

هزینه می شود.
مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ســاخت ۲ 
مدرســه جدیــد درروســتای لبــد شهرســتان کوهرنــگ از 
مصوبــات ســفر رئیس جمهــوری به اســتان بــود که چند 
روز بعــد از ســفر عملیــات ســاخت ایــن مــدارس آغــاز 
شــد، گفت :هم اکنون ســاخت این ۲ مدرسه ۴۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
هــر  تجهیــز  و  ســاخت  بــرای  کــرد:  اظهــار  رهــی 
مدرســه ۷۰۰ میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات ســفر 
رئیس جمهــوری و محرومیت زدایــی پیش بینــی شــده و 

امید است تا اول مهر این مدارس آماده شوند.
۷۴ مدرسه از محل اعتبارات محرومیت زدایی در 

چهارمحال و بختیاری در دست ساخت 
او افــزود: هم اکنــون عملیــات ســاخت ۷۴ مدرســه 
در قالب طرح های تخریب و بازسازی از محل اعتبارات 
دســت  در  اســتان  در   ۱۴۰۰ ســال  محرومیت زدایــی 
اجراســت کــه تــا اوایل مهر امســال ۱۲مدرســه تکمیل و 

آماده بهره برداری خواهد شد.
مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکه ایــن مدارس 
در ســطح اســتان در دســت احــداث اســت،گفت: بــرای 
احــداث ایــن مــدارس ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبــار از محل 
محرومیت زدایــی اختصــاص داده شــد و هم اکنــون ۶۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
الزم بــه ذکــر اســت، چهارمحال و بختیــاری نزدیک 
 ۱۰ در  تحصیلــی  مقاطــع  در  آمــوز  دانــش   ۲۲۰ بــه 
شهرســتان دارد و شهرســتان کوهرنگ در ۹۰کیلومتری 

مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

 ثبت رکوردی جدید
در حفاری  چاه های نفت 

منطقه غرب کارون
مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان از ثبت رکورد 
تکمیــل چــاه نفــت شــماره ۱۹۰ آزادگان جنوبــی در ۷۶ 
روز خبــر داد و اعــالم کــرد کــه تکمیــل ایــن چــاه رکورد 
کارون  غــرب  منطقــه  نفتــی  حفاری هــای  در  جدیــدی 

محسوب می شود.
جمــع  در  باقــری  اســماعیل  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: برابــر بــا پیش بینی هــای صورت 
گرفتــه حفــاری چــاه ۱۹۰ میــدان آزادگان جنوبی باید در 

طول ۸۸ روز تکمیل می شد.
او افزود: این چاه از نوع »سروکی« است که باید 
بــا عمــق ۲ هــزار و ۷۵۰ متــر  MD بــه اتمام می رســد که 
با تالش  فنی و همکاری شرکت حفاری تدبیر، این چاه 
۱۲ روز زودتــر از برنامــه زمان بنــدی شــده و در طــول ۷۶ 

روز تکمیل شد.
بــه گفتــه مجری طــرح آزادگان جنوبی، تکمیل این 
چــاه در مــدت زمــان مذکــور، رکــورد جدیــدی در حفــاری 
چاه های غرب کارون محسوب می شود که نشان دهنده 

توان فنی و مهندسی صنعت نفت کشور است.
باقــری بــا اشــاره بــه تکمیــل ایــن چــاه بــه وســیله 
دستگاه استیجاری ۲۰۱ شرکت عملیات اکتشاف گفت: 
ایــن دکل حفــاری در حــال جابه جایــی بــه پــد ۶۴ بــرای 

شروع عملیات حفاری جدیدی است.
مــرز  در مجــاورت  آزادگان جنوبــی  نفتــی  میــدان 
عــراق، واقــع در ۸۰ کیلومتــری جنــوب غرب اهــواز، بین 

۲ میدان نفتی یادآوران و آزادگان شمالی قرار دارد.

اخبـــــــــــــــــار

شهردار مبارکه: ارائه 
خدمات الکترونیک در 

راستای کاهش مراجعات 
مردمی در دستور کار 

معاونت شهرسازی قرار گیرد
شــهردار مبارکــه بــا تاکید بــر اینکه تکریــم ارباب رجوع 
بایــد ســرلوحه کار تمامــی کارکنــان شــهرداری مبارکــه 
باشــد، اظهار کــرد که رویکرد اصلــی مجموعه مدیریت 
شــهری مــردم داری و احتــرام بــه مــردم و بــا توجــه بــه 
اینکــه حجــم زیــادی از مراجعــات بــه حــوزه شهرســازی 

است، باید تکریم به نحو احسن صورت گیرد.
محمد مهدی احمدی افزود: در معاونت شهرسازی 
بایــد بــه نحوی با مردم برخورد شــود که نارضایتی ها به 
حداقــل ممکــن رســیده و شــهروندان بــا رضایــت کامــل 

مجموعه را ترک کنند.
او بــه ضــرورت پرهیــز از تبعیــض در نظــام اداری 
شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن مجموعــه هیــچ 
پرســنلی حــق نــدارد بــه ارباب رجــوع توهین کــرده و در 

بین مراجعه کنندگان تبعیض قائل شود.
زیــاد  مراجعــات  بــه  اشــاره  بــا  مبارکــه  شــهردار 
شهروندان به معاونت شهرسازی خطاب به پرسنل این 
واحد گفت: حذف بوروکراســی زائد و کاهش مراجعات 

مردمی باید در این معاونت عملیاتی شود .
نیازهــای ضــروری  از  را  برنامــه محــوری  احمــدی، 
حوزه شهرســازی عنوان و خاطرنشــان کرد: باید در این 
حــوزه برنامــه محــوری و برنامه ریــزی در تمامــی ســطوح 
شهرســازی صــورت گیــرد تا دربــازه زمانی کوتــاه بتوانیم 
بــا الکترونیکــی شــدن خدمــات شــاهد ارتقــا عملکــرد و 

کاهش مراجعات مردمی باشیم.

پیشرفت 91 درصدی احداث 
سد مخزنی شهری کور

سیســتان  اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
مخزنــی  ســد  درصــدی   ۹۱ پیشــرفت  از  بلوچســتان  و 
شــهری کور در محــدوده شهرســتان مهرســتان کــه بــه 
منظــور مهــار جریان های ســیالبی، جلوگیــری از خروج 
آب از کشــور و تامین آب مورد نیاز منطقه به  ویژه در 

بخش کشاورزی در حال احداث است، خبر داد

بــه گزارش ایســنا، محمد امیــن بارانی در بازدید از 
روند اجرای ســد شــهری کور افزود: این ســد از نوع سد 

بتن غلتکی  است.
او بــا بیــان اینکــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای 
ایــن طــرح را ۲هــزار میلیارد ریال اســت، گفــت: تاکنون 
اقداماتــی نظیــر تکمیــل ســرریز بتنی، حوضچــه آرامش 
و بدنــه  ســد، اجــرای کامــل ۳ عــدد زینجــه از ۴ زینچه، 
انتخــاب  مکانیــکال،  تاسیســات  از  نصــب بخش هایــی 
پیمانــکار پاکتراشــی و نصــب بخــش قابــل توجهــی از 
ابــزار دقیــق انجــام شــده اســت. مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن ســد اکنــون امــکان شــروع فراینــد آبگیری را 
دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه احداث این سد اثرات 
بســیار مثبتــی بــر محرومیــت زدایی منطقه و توســعه و 
بهبــود شــرایط محیــط زیســت انســانی خواهد داشــت، 
امیدواریــم بــا تامیــن اعتبــار مــورد نیاز بتوانیــم آن را در 

موعد مقرر به مرحله بهره برداری برسانیم.

 پرداخت بیش از
۴۶۰ میلیارد ریال از 

مطالبات گندمکاران زنجانی 
مدیر کل  غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: 
بیش از ۴۶۰ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی گندم 
کشــاورزان زنجــان کــه تا تاریخ ۱۰ تیــر ۱۴۰۱ گندم خود 
را تحویــل ســیلوهای ملکــی و خصوصــی داده بودنــد، 

پرداخت شد.
ولی هللا زمانی دیروز در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه 
بهــای خریــد تضمینی گندم از طریق بانک کشــاورزی به 
عنــوان بانــک عامــل بــه حســاب گندمــکاران واریز شــد، 
افزود: هم اکنون نیز روند پرداخت بهای خرید تضمینی 
باقی مانــده  و  اســت  جریــان  در  کشــاورزان  بــه  گنــدم 
مطالبــات گندمــکاران طــی روزهای آتی به حســاب آنان 

واریز و پرداخت مطالبات به روز خواهد شد.
او در خصوص پرداخت وجه گندم به کشاورزان افزود: 
پــس از تحویــل گنــدم بــه مراکــز خریــد و ثبــت اســناد 
مربوطه فایل پرداخت وجه، به بانک کشــاورزی ارســال 
و بعــد از طــی مرحل اداری به حســاب کشــاورزان واریز 
می شــود. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ۲۶ 
مرکــز در ســطح اســتان فعــال و آمــاده تحویــل گنــدم از 
کشــاورزان اســت، افزود: کشــاورزان می توانند با ارائه 
کپی کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی و ثبت 
در ســامانه پهنــه بنــدی جهاد کشــاورزی، جهــت تحویل 

گندم خود به مراکز مشخص شده مراجعه کنند.
زمانی ادامه داد: طبق اعالم بخشنامه وزارت جهاد 
کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری از 
کشــاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی و دوروم 
به ترتیب ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان و ۱۰ هزار و ۹۲۰ تومان 
تعییــن و مبلــغ یــک هزار تومان نیــز جایزه تحویل گندم 
بــه دولــت بــه ازای هــر کیلوگرم، به مبلــغ مذکور اضافه 

شده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس  دبیرخانه شــورای گفت وگوی دولت و 
بخــش خصوصی خراســان رضــوی اعالم کرد 
کــه براســاس پیگیری مســتمر انجام شــده و 
ورود مســئوالن اســتان و بــه  ویــژه دســتگاه 
قضایــی مشــکل معارضــان شــهرک صنعتــی 

شماره ۵ مشهد در حال حل شدن است.
علــی اکبــر لبافــی در گفت وگــو بــا ایســنا در 
صنعتــی  شــهرک  معارضــان  رفــع  خصــوص 
شــماره ۵ مشــهد اظهار کرد: یکی از مشکالت 
زیرســاخت ها  در مشــهد موضــوع  توســعه ای 
بــوده و ایــن زیرســاخت ها از مشــکالت تامین 
زمیــن در شــهرک های صنعتــی نیــز محســوب 
می شود. اکنون شهرک های صنعتی در مشهد 
به حد اشباع رسیده و تنها شهرک صنعتی که 
می توانــد ســرریز تقاضاهــا را در خــودش جای 

دهد شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد است.
او افــزود: ایــن شــهرک به لحاظ وســعت 
و جانمایــی مــکان از مزایــای خوبــی برخــوردار 
اســت و توانایــی جــای دادن صنایــع جدیــد به 
ویــژه صنایــع متوســط رو بــه بــاال را در خــود 
دارد. اکنون مشــکل اساســی وجود معارضان 
اســت کــه در این خصوص جلســات متعددی 
را بــا دســتگاه های مختلــف از جملــه شــرکت 
صمــت،  ســازمان  صنعتــی،  شــهرک های 
دســتگاه های خدمات رســان از جمله آب، برق 

و گاز تشکیل داده ایم.
گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  
دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی 
تامیــن  در  مشــکل  نداشــتن  بــه  اشــاره  بــا 
زیرســاخت های ایــن شــهرک صنعتــی عنــوان 
کــرد: اکنــون مشــکلی بــه لحــاظ تامیــن آب و 
بــرق نداریم و اقدامــات الزم جهت تامین این 
زیرســاخت ها صــورت گرفتــه و دســتگاه های 
مربوطه نیز آماده خدمات رســانی هســتند اما 
تنهــا مشــکل اساســی وجود معارضان بر ســر 
راه مســیرهایی  اســت که خطــوط انتقال آب، 

برق، گاز و... باید از آن  عبور کند.
لبافی درباره اقدامات صورت گرفته برای 
حل این مشکل خاطرنشان کرد: طبق توافقی 
کــه در دبیرخانــه شــورای گفت وگــوی دولت و 
بخــش خصوصــی صــورت گرفت، قــرار بر این 
شــد تا فرمانداری مشــهد با همکاری دســتگاه 
قضایی وارد این موضوع شده و نشست هایی 
را جهــت حــل مشــکل با این معارضــان برگزار 
کند. همچنین مقرر گردید چنانچه اختالفات 
معارضان حل و فصل نشــد، مسیر دسترسی 
به شــهرک به مســیری با تعداد معارض کمتر 

تغییر داده شود.
ایــن معارضــان  بــه تعــداد  بــا اشــاره  او 
تصریــح کــرد: تعــداد معارضــان همــان عــدد 
قبلــی بــوده و معارضــان گذشــته اســت که با 

ورود دستگاه قضا در حال حل شدن است
گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  
دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی 
ایــن شــهرک صنعتــی  افتتــاح  تاریــخ  دربــاره 
خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت سازی های 
صورت گرفته در این شهرک صنعتی می توان 
هر چه ســریع تر آن را افتتاح کرد، اما مشــکل 
اساســی آن یعنــی معارضــان بایــد حــل شــود 
تــا پیمانــکار نیــز بــا ســرعت بیشــتری بتوانــد 

عملیات اجرایی را دنبال کند. 
لبافی با اشاره به مشکالت گازرسانی به 
شــهرک صنعتی شــماره ۵ مشــهد عنوان کرد: 
طــی جلســات صــورت گرفتــه بــا شــرکت های 
خدمات رســان از جملــه شــرکت گاز اختالفات 
جزئــی داشــتیم، زیــرا مطابق با دســتورالعمل 
شــرکت گاز مسئله تامین گاز شهرک صنعتی 
شــماره ۵ مشــهد مشــروط به مســتقر شــدن 
۲۰ درصــد از واحدهــای صنعتــی در این محل 
است. البته این مشکالت قابل حل بوده و در 
حــوزه گازرســانی نیز با توجه بــه ظرفیت های 

درون استانی مشکلی وجود ندارد.

شهرک صنعتی شماره ۵ باعث 
ایجاد هزاران فرصت شغلی 

خواهد شد
او تاکیــد کــرد: راه اندازی این شــهرک صنعتی 
باعــث ایجــاد هــزاران فرصــت شــغلی بســته 
بــه میــزان، کیفیت و نــوع واحدهــای صنعتی  
اینکــه  ضمــن  بــود.  خواهــد  آن  در  مســتقر 
شــهرک صنعتــی شــماره ۵ از نظــر مســاحت 

بزرگترین شهرک صنعتی در مشهد است.
گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  
دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی 
ضمن اشاره به نبود مشکالت زیست محیطی 
در ســاخت این شــهرک صنعتــی تصریح کرد: 
افتتــاح  منظــور  بــه  الزم  مجوزهــای  تمامــی 
شــهرک صنعتی شــماره ۵ مشــهد اخذ شده و 
این شــهرک مشکل زیست محیطی نیز ندارد. 
از طرفــی  اداره کل محیــط زیســت خراســان 
رضوی نیز خود حامی اجرای این طرح است.

لبافــی بــا اشــاره بــه مزایــای این شــهرک 
صنعتی از نظر وسعت و جانمایی مکان اظهار 
کــرد: باتوجــه بــه اینکــه تمامــی شــهرک های 
صنعتی در غرب مشــهد به حد اشباع رسیده 
و جایــی بــرای ســرمایه گذاری در آن هــا وجــود 
تــا  فعــال  نــدارد، شــهرک صنعتــی شــماره ۵ 
جانمایــی شــهرکی دیگر  تنها شــهرک صنعتی 
در شــرق مشــهد خواهــد بــود. همچنیــن ایــن 
شــهرک  پاســخگوی  تقاضاها تا ۵ سال آینده 

است.
او ادامــه داد: از جملــه مزایــای جانمایــی 
اتوبــان  وجــود  صنعتــی  شــهرک  ایــن  مــکان 
در مســیر آن اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه 
نزدیــک بــودن ایــن شــهرک بــه خطــوط ریلــی 
راه آهــن  کل  اداره  بــا  مذاکراتــی  دنبــال  بــه 
خطــوط  ایــن  رســاندن  منظــور  بــه  خراســان 
ریلــی بــه شــهرک های  صنعتــی هســتیم. این 
اقــدام مزایــای زیادی به دنبال دارد. به عنوان 
مثال بخشــی از ترافیک های موجود در محور 
اصلــی منتهــی بــه شــهرک صنعتــی طــوس بــا 
امکان دسترســی خطــوط ریلی  به دلیل تردد 
ماشــین های حمــل مــواد اولیه به این شــهرک  
است که می تواند حل کند. بنابراین با وجود 
انتقال خطوط ریلی به این شــهرک ها مشــکل 
ترافیک در بســیاری از آن ها حل خواهد شــد. 

همچنیــن هزینــه حمــل بــار مــواد اولیــه نیــز 
کاهش می یابد.

گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس  
دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضوی با 
اشــاره به مشکل زمین در شهرک های صنفی 
و صنعتــی خاطرنشــان کــرد: نقــش شــرکت 
شــهرک های صنعتــی ماننــد نقــش شــهرداری 
در بسترســازی واحدهای تجاری و مســکونی، 
تســهیل کنندگی و خدمات دهی به واحدهای 
صنفی بوده و بیشــترین تقاضا نیز به ســمت 
ضمــن  اســت.  شــهرک ها  در  ســرمایه گذاری 
اینکه اکنون موضوع واگذاری  زمین در ارتفاع 
بــرای برخــی واحدهــا در صورت تامیــن ایمنی 
در  کــه  خالــی  زمین هــای  واگــذاری  امــکان  و 
مجــاورت بــا واحــد صنعتی قــرار دارنــد نیز به 

منظور بهینه سازی وجود دارد.
لبافــی با اشــاره به وظایف دســتگاه های 
مربوطــه تاکیــد کــرد: قالب اول درخواســت ها 
خصوصــی  بخــش  تشــکل های  بــه  مربــوط 
بــوده کــه موانع کســب وکار را بــه ما منعکس 
می کننــد. بخــش دوم ایــن درخواســت ها نیــز 
برعهــده دســتگاه ها بــوده و معــاون هــر اداره 
کل مرتبــط موظــف اســت طبــق قانــون بهبود 
محیط کســب وکار قوانین و مقررات مخل در 
دســتگاه را بــه مــا منعکــس کند تا ایــن موانع 
پیشــنهاداتی  آن هــا  اصــالح  بــرای  و  بررســی 

مطرح شود.  
هــر  بــا  مرتبــط  کارشناســان  افــزود:  او 
دســتگاه پــای کار بــوده و در جلســات حضــور 
دارنــد. خوشــبختانه تعامــل خوبی بین بخش 

خصوصی و دولتی برقرار است.
گفت وگــوی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس    
دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی 
گفت: اکنون مشکالتی نظیر وجود معارضان، 
زمیــن  مشــکل  زیســت محیطی،  مشــکالت 
و... در حــدود ۱۲ شــهرک صنفــی و صنعتــی 
غیردولتــی در مشــهد وجود دارد، ضمن اینکه 
شــهرک های صنفــی می تواند، بیــش از ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان را بدون وابستگی به تسهیالت 
بانکــی و بیــش از  ۷۰۰۰ فرصــت شــغلی در 

مشهد ایجاد کند.
لبافی تصریح کرد: همچنین طرحی در مشهد 
برای حدود ۴۰ شــهرک صنفی و صنعتی آغاز 
شــده و تاکنــون حــدود ۱۱ شــهرک صنعتی نیز 
فعــال شــده اســت. البتــه امــکان فعال ســازی 
حل وفصــل  صــورت  در  شــهرک ها  دیگــر 

مشکالت زیست محیطی آن ها وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیــروی برق اســتان کردســتان از اجرای طرح 
بهارستان در ۲۶۴ روستای استان با اعتباری 
بالغ بر ۸۶ میلیارد تومان تا پایان سال جاری 

خبر داد.
فاتــح عبــدی بــه تامیــن زیرســاخت های 
ضــروری در مناطــق روســتایی اشــاره کــرد و 
گفت: با توجه به نقش محوری روســتاها در 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون 
شــک یکی از راه های توســعه در هر کشوری، 

پیشرفت و آبادانی روستاهاست.
افــزود: تالش هــای گســترده دولت هــا در  او 
۴۰سال اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برای احیا روستاها، این مناطق را در 
مدار توسعه قرار داده و استان کردستان نیز 
از ایــن مهــم مســتثنی نبوده و بــا ایجاد تحول 
در روســتاها تــا حدودی امکانــات رفاهی برای 
روســتاییان درنظر گرفته شــده و کمتر شاهد 

مهاجرت روستاییان به شهرهای بوده ایم.
معــاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به 
اینکــه یکی از زیرســاخت های مهــم در مناطق 
روســتایی تأمیــن بــرق مطمئــن و پایــدار برای 
روستانشینان حتی در دورترین مناطق مرزی 

استان است، افزود: قدمت شبکه توزیع برق 
در بســیاری از مناطــق بــه بیــش از ۳۰ ســال 
مــی رســد به همیــن دلیــل اصالح و بهســازی 
شــبکه بــا اولویــت مناطــق کوهســتانی و برف 
گیــر از مهمتریــن فعالیت های این شــرکت به 

شمار می آید.
عبــدی افزود: در همین راســتا از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ شــرکت توزیع برق کردستان طی 
یــک برنامه ریــزی ۵ ســاله و در قالــب »طــرح 
بهارســتان« مکلف است شبکه برق روستاها 

را اصالح و به طور کامل بهسازی کند.
او اظهــار کــرد: ســال گذشــته از مجمــوع ۴۲۰ 
روستای مورد هدف برای اجرای طرح بهارستان، 

این طرح در ۳۵۳ روستا عملیاتی گردید.
معــاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان کردســتان بــا تأکید 
بــر اینکــه اجــرای طــرح بهارســتان امســال نیز 
بــا اولویــت روســتاهای مشــکل دار در ســطح 
اســاس  بــر  گفــت:  می شــود،  اجــرا  اســتان 
برنامه ریــزی مــدون مقــرر اســت امســال نیــز 

شبکه برق ۲۶۴ روستای دیگر با اعتباری بالغ 
بــر ۸۶ میلیــارد تومــان اصالح و بــه طور کامل 

بهسازی شود.
عبــدی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اکنــون 
اجرای طرح بهارستان از پیشرفت ۲۰ درصدی 
برخوردار اســت، گفت: تا پایان ســال جاری با 
اصالح و بهســازی این تعداد روســتای معین، 
در مجمــوع تجهیــزات شــبکه توزیــع برق ۶۱۷ 
روستای استان اصالح و بهسازی خواهد شد.

و  جابه جایــی  کــرد:  خاطرنشــان  او 
مقاوم سازی پایه های برق در معابر روستایی، 
تأمیــن ولتــاژ مطمئــن مشــترکین روســتایی، 
اصــالح روشــنایی معابــر عمومــی روســتاها، 
روســتاهای  بــرق  شــبکه  فرســودگی  اصــالح 
مشــمول طرح و توســعه شــبکه و تأمین برق 
متقاضیان جدید انشعاب از مهمترین اهداف 

اجرای طرح بهارستان است.
معــاون برنامه ریزی و مهندســی شــرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان کردســتان در پایان 
یــادآور شــد: امید اســت تــا پایان ســال ۱۴۰۵  
کل  در  بهارســتان  طــرح  اجــرای  تــداوم  بــا 
روســتاهای اســتان کردســتان، شــبکه توزیــع 
بــرق آنهــا اصــالح و بــه طــور کامل بهســازی و 

بازمهندسی شود.

آذربایجــان   و شهرســازی  راه  کل   مدیــر 
غربــی اعــالم کــرد کــه امســال طرح هــای 
ساخت و توسعه ٢٠٢ کیلومتر از کریدور 
بزرگراهــی و همچنیــن راه هــای اصلــی در 
ایــن اســتان بــه ارزش ۱۷ هــزار میلیــارد 

ریال اجرایی می شود.
در  دیــروز  حمزه لــو  سیدمحســن 
گفت وگــو با ایرنــا افزود: از این میزان ١٠٨ 
کیلومتــر کریدور بزرگراهــی و ٩۴ کیلومتر 

راه اصلی است.
او ادامــه داد: اکنــون ۳۶ کارگاه راهســازی 
در آذربایجان  غربی فعال اســت که نشــان 

از اهتمام این اداره کل در توسعه راه های 
ارتباطی آذربایجان  غربی دارد.

مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان  
کیفیــت  ارتقــای  کــرد:  اضافــه  غربــی 
جاده هــای منطقــه، زیرســاخت الزم بــرای 
توســعه و اجــرای طرح های ســرمایه گذاری 
درصــدد  همچنیــن  و  می کنــد  فراهــم  را 
هستیم، برای دستیابی به اقتصادی فعال 
و اشــتغال آفرین رونــد ســاخت محورهــای 

مواصالتی استان را سرعت دهیم.
راســتای  در  کــرد:  اظهــار  حمزه لــو 
تکمیل زنجیره توســعه راه هــای آذربایجان  
غربی در روزهای آینده بزرگراه بین المللی 
ارومیه - سرو با ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار 

به  بهره برداری می رسد.
آذربایجــان  غربــی ۱۲ هــزار کیلومتــر 
مســیر ارتباطی دارد و توســعه و بهســازی 
ایــن محورهــا در اولویــت مســئوالن اســت 
کــه می توانــد، شــاخص های توســعه را در 

استان ارتقا بخشد.

اجرای طرح بهارستان در ۲۶۴ روستای کردستان 

 مشکل معارضان شهرک صنعتی
شماره ۵ مشهد در حال حل شدن است

 امسال ۲۰۲ کیلومتر راه
در آذربایجان  غربی توسعه می یابد
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منطق مدادی
راضیه حسینی

انجمن صنایع فرآورده های لبنی: »مصرف لبنیات 
کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته؛ با افزایش قیمت دوغ 

مردم ترجیح می دهند نوشابه بخرند.« 
بنابــر داســتانی عامیانــه، ناســا وقتــی متوجــه شــد کــه 
معمولــی  خودکارهــای  
در فضــا کار نمی کننــد 
گرفــت  تصمیــم 
زیــاد  هزینــه ای  بــا 
کنــد  تهیــه  خــودکاری 
نوشــتن  قابلیــت  کــه 
در فضــا را هم داشــته 
باشــد. کلی متخصص 
دور هــم جمع شــدند. 
مدت هــا فکــر کردنــد تا باالخره به نتیجه رســیدند.  آنها 
بســیار  خــودکار  از  دانشــمندانه،  ژســت  بــا  و  ذوق زده 

گران قیمت فضایی رونمایی کردند. 
امــا فضانــوردان روســی در حالی کــه بــه ایــن همــه 
از  مــداد  عــدد  یــک  آمریکایی هــا می خندیدنــد،  تــاش 
جیب شــان درآوردند و مشــغول نوشــتن در فضا شدند. 
آمریکایی هــا شــانس آوردند که آن زمــان فضای مجازی 
انــواع و اقســام  بــه  ایــن شــایعه تبدیــل  نبــود. وگرنــه 
کلیپ هــای جــذاب بــا جملــه انتهایــی »ســوس مــاس« 

می شد.
حکایــت دوغ و نوشــابه هــم کم شــباهت بــه ایــن 
داســتان نیســت. مسئوالن ما عوض این که مثل بعضی 
کشــورها کلــی وقت صرف پاییــن آوردن تورم و گرانی ها 
کنند، کارشناســان زیادی را اســتخدام کنند تا راه حلی 
برای پایین آوردن قیمت دوغ پیدا کنند، نوشابه را گران 

می کنند.
بــه همین راحتــی. هیچ هزینه اضافه ای هم صرف 
اصــاً  نمی کننــد.  اقتصــاددان  و  کارشــناس  اســتخدام 

خودشان را به زحمت نمی اندازند.
مهــم این اســت که نتیجه مطلــوب باالخره حاصل 
می شــود. مردم نوشــابه نمی خورند. این نوشیدنی مضر 

از سفره ها حذف می شود. 
ایــن راه کار بــرای بســیاری از مشــکات اقتصــادی 
جوابگوست. مثاً اگر مردم توان خرید خودروی خارجی 
را ندارنــد و خودروهــای داخلــی کیفیــت و ایمنــی ندارند 

باید چه کرد؟ 
کلــی هزینــه و وقت صرف کرد تا خــودروی داخلی 

مناسب به بازار بیاید؟ خودروی خارجی ارزان شود؟
خیر. فقط کافی است داخلی آن قدر گران شود که 
دیگر مردم نتوانند بخرند. به همین ســادگی و با صرف 
کمتریــن وقــت و هزینــه، خطــر تصادفــات بــا خــودروی 

داخلی پایین می آید.
منطق مدادی می گوید »وقتی راه ســاده تری وجود 
دارد چرا باید دنبال جوهر مناسب برای نوشتن در فضا 

گشت؟« 
مســئوالن ما همیشــه به مدادهای توی جیب شان 

فکر می کنند.
 آنها معتقدند بهترین راه سریع ترین راه است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بســته جدیــد وزارت راه و شهرســازی در پنــج 
محور برای کمک به اقشــار اجاره نشــین ارایه شده 
کــه تعیین ســقف بــرای قراردادهای اجــاره، دائمی 
شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق 
بانکــی وام اجــاره، اولویــت قــرار دادن دهک هــای 
ارائــه  و  ودیعــه  وام  پرداخــت  در  ســوم  تــا  اول 
مشــوق های تســهیالتی و مالیاتــی بــه موجرانی که 
مصوبــات دولــت را رعایت می کنند، محورهای این 

بسته را تشکیل می دهد.
بــه گــزارش ایســنا، بازار اجــاره مطابق معمول 
جابجایــی  پیــک  بــه  ورود  بــا  گذشــته  ســال های 
نــرخ  امســال  خــرداد  اســت.  شــده  التهــاب  دچــار 
رشــد ســالیانه اجــاره در تهــران ۴۶ درصــد و در کل 
کشــور ۵۱ درصد بود. شــرایط به گونه ای اســت که 
اجاره بهــا ســهم باالیــی از هزینــه خانــوار را بــه خود 
اختصــاص می دهــد و مشــکات عدیــده ای را بــرای 
دهک های پایین و متوســط ایجاد کرده است. طبق 
آمــار اردیبهشــت امســال اجاره هر متــر مربع واحد 
مســکونی در شــهر تهران به طور متوسط ۱۲۶ هزار 

و ۹۰۰ تومان است.
دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره 
برآمــده اســت. در ایــن زمینه بســته ای تحت عنوان 
»بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره 
بهــا« بــا پنج محور طراحی شــده اســت. ایــن موارد 
شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی 
شــدن پرداخــت کمــک ودیعه مســکن در هر ســال، 
تســهیل وثایق بانکی وام اجــاره، اولویت قرار دادن 
دهک هــای اول تــا ســوم در پرداخــت وام ودیعــه و 
ارائه مشــوق های تســهیاتی و مالیاتی به موجرانی 

که مصوبات دولت را رعایت می کنند، است.
گذشــته  ســال  دو  اقدامــات  می گویــد  آمــار 
بــه  منجــر  شــاید  و  بایــد  کــه  آنچنــان  نتوانســته 
ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه ها شامل دو 
مــورد بــود که جنس یکی از آنها دســتوری و دیگری 
تســهیاتی بــود. دولــت انعقــاد قراردادهــای تمدید 
اجــاره بــا افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد. 
از ســوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مســکن را 
بــه تصویــب رســاند کــه البته بــه دلیل پاییــن بودن 

رقم آن به تعداد بســیار کمی از مســتاجران رســید. 
هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به 

دولت پیشنهاد شده بود.
ایــرادات  تــا  شــد  آن  بــر  تدریــج  بــه  دولــت 
بســته های تشــویقی خــود را اصــاح کنــد. در ســال 
جــاری دولــت و مجلس برنامه هایی مشــابه را برای 
کاســتن از التهابــات بــازار اجاره در دســتور کار قرار 
دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی 
خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز 
طرح اجاره داری حرفه ای را در دستور کار قرار داد و 
برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. 
ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداریها 
و بخــش خصوصی یکــی از مهمترین محورهای این 

طرح است.
در روزهــای اخیر وزارت راه و شهرســازی برای 
دومیــن بــار در ســال جــاری، بســته ای را رونمایــی 
کــرد که جزئیات آن از ســوی مدیــرکل دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی تشریح شد. آنطور 
کــه پروانــه اصانی بیــان کرده اســت، اولین بخش 
درخصوص پرداخت تســهیات کمک ودیعه مسکن 
اســت کــه هــر ســاله بانــک مرکزی بــا اعــام وزارت 
راه و شهرســازی،   مکلــف اســت نســبت بــه اعطای 
تســهیات کمــک ودیعــه مســکن اقــدام و شــرایطی 
را فراهــم کنــد تــا متقاضیــان بســته بــه تمایل خود 
درخواســت پرداخت ماهیانه اصل و ســود را داشته 

باشند یا فقط سود را بپردازند.
و  راه  اقتصــاد مســکن وزارت  مدیــرکل دفتــر 
شهرســازی افزود:  در صــورت دوم بازپرداخت اصل 
ودیعــه باید در پایان ســال صــورت گیرد و متقاضی 
طی بازه زمانی یکســاله ودیعه را از سیســتم بانکی 
قرض می گیرد و در پایان سال قرض را بازمی گرداند 

و فقط سود را می پردازد.
اصانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای 
ایــن مصوبــه برشــمرد و گفت: بانــک مرکزی مکلف 
است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب 
وام ودیعــه از مــردم دریافــت می کنــد، گام بــردارد 
و بــر ایــن امــر تاکیــد شــد اگــر برگــه ســهام عدالت 
یــا کارت یارانــه افــراد برای اقســاط متقاضــی کافی 

اســت، اخذ وثیقه دیگری از جمله ســفته،   چک و 
... ممنوع است.

 اولویت بندی معرفی متقاضیان 
به منظور اخذ وام ودیعه

»بســته  مصوبــه  از  بخــش  ســومین  وی 
پیشــنهادی ســاماندهی بــازار مســکن و اجــاره بها« 
را اولویت بنــدی معرفــی متقاضیــان بــرای اخــذ وام 
ودیعــه خوانــد و اظهار کرد: مقرر شــده وزارت راه و 
شهرســازی بر اساس شــاخص هایی همچون تعداد 
افراد خانواده، زوج های جوان،   افراد تحت پوشش 
نهادهــای حمایتــی و دهک های یک تا ســه درآمدی 
را از طریــق ســامانه طرح هــای حمایتی به سیســتم 

بانکی معرفی کند.
و  راه  اقتصــاد مســکن وزارت  مدیــرکل دفتــر 
شهرســازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای 
این بســته پیشــنهادی، می توان از بســته تشــویقی 
موجریــن در راســتای رعایــت قوانیــن نــام بــرد. این 
قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است 
کــه امــروز نیــز موضــوع تعییــن ســقف اجــاره ۲۵ 
درصــدی بــرای پایتخــت و ســقف ۲۰ درصــدی بــرای 
ســایر شــهرها مطرح اســت که از ســوی ســران سه 

قوه به تصویب رسیده است.
اصانــی تاکیــد کــرد: در صورتــی کــه موجرانی 
این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت 
اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای 

آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت 
تســهیات بانکی برای موجرین اســت، عنوان کرد:  
بســته مذکــور شــامل تســهیات جعالــه مســکن یــا 
و معافیت هــای  تخفیفــات  تشــویق هایی همچــون 
مالیاتــی خواهــد بــود کــه وزارت راه و شهرســازی با 
همــکاری وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی مکلــف به 

تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.
 ارزش معامالتی امالک، مبنای محاسبه

 حق کمیسیون مشاوران امالک
و  راه  اقتصــاد مســکن وزارت  مدیــرکل دفتــر 
شهرســازی محــور دیگــر را بحــث ســاماندهی حــق 
کمیســیون مشــاوران اماک خواند و گفت: این امر 

بســیار حائز اهمیت اســت، چرا که مقرر شده پایه 
محاسبه حق کمیسیون مشاوران اماک قیمت های 
روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای 
فــروش،  و  خریــد  خصــوص  در  کمیســیون  حــق 
ارزش معاماتــی امــاک موضــوع مــاده ۶۴ قانــون 
مالیات هــای مســتقیم اســت که توســط کمیســیون 
تقویم اماک هر ساله تعیین می شود، خواهد بود.
اصانی تاکید کرد:  این امر در خصوص اماک 
اجــاره ای نیــز مبنا قرار می گیرد و حق کمیســیون بر 
اساس ارزش اجاری اماک موضوع ماده ۵۴ قانون 
مالیــات های مســتقیم تعیین می شــود کــه این امر 
نیز هر ســاله توســط کمیســیون فــوق الذکر تعیین 

می شود و ماک عمل قرار می گیرد.
وی افــزود:  در تقویــم امــاک ارزش اجــاری و 
صــورت  بندی هایــی  ناحیــه  اســاس  بــر  معاماتــی 
می گیــرد کــه در ســازمان امور مالیاتی تعیین شــده 
اســت و در شــهر تهــران مناطــق ۲۲گانــه متفــاوت 
خواهنــد بــود و ارزش معاماتــی و اجاری خانه های 

یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.
تورم و سود بانکی بر بازار اجاره اثرگذار است

بــر اســاس این گــزارش، ســالهای قبــل عنوان 
مــی شــد که اجــاره بها در برخی مــوارد تا ۸۰ درصد 
هزینه هــای خانوارها در تهران را به خود اختصاص 
کارشناســان  بعضــی  حاضــر  حــال  در  می دهــد. 
می گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رســیده اســت. 
یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص 

می یابد.
نــرخ  درونــی همچــون  و  بیرونــی  متغیرهــای 
تــورم، انتظــارات تورمی، رشــد نقدینگی، نرخ ســود 
تســهیات بانکــی و میــزان ســاخت و ســاز بــر بــازار 
مســکن تاثیرگذار اســت و اجاره بها به عنوان تابعی 
از بــازار مســکن را تحت تاثیــر قرار می دهد. در این 
شرایط بسیاری از مستاجران با مشکات عدیده ای 
مواجــه شــده اند. فروش خــودرو و حتی اثاثیه خانه 
بــه منظــور فراهــم کــردن ودیعــه و کــوچ طبقاتی از 
تبعــات رشــد قیمت هــا در بــازار اجاره اســت که در 
۱۳۹۸تاکنــون  ســال  از  بخصــوص  اخیــر  ســالهای 
مشکاتی را برای اجاره نشین ها ایجاد کرده است.

وزیــر بهداشــت با اعــالم اینکه مــوج هفتم 
کرونــا در کشــور شــروع شــده اســت، گفــت کــه 
مــوارد ابتــال و بســتری بیماران در بیمارســتان ها 

افزایش یافته است.
دکتــر بهــرام عین اللهــی در حاشــیه بازدیــد 
بیمارســتان  در  نــورا  واکســن  تزریــق  مرکــز  از 
اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  بقیه هللا االعظم)عــج( 
از  یکــی  نــورا  علمــی،  مقــاالت  و  مطالعــات 
واکســن های بدون عارضه ســاخت داخل است و 
امیدواریم که به ســرعت در کشــور توزیع شــود، 
به ویــژه در حــال حاضر که وارد مــوج هفتم کرونا 

شــده ایم، توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت که به 
مراکــز واکسیناســیون مراجعــه کــرده و واکســن 

یادآور تزریق کنند.
وی بــا اشــاره بــه فــوت ۱۳ نفــر از بیمــاران 
کوویــد ۱۹ در روز قبــل گفــت: در شــروع مــوج 
هفتــم کرونــا در کشــور هســتیم چراکــه از یکــی 
دو هفتــه پیــش، شــاهد افزایــش مــوارد ابتــا و 
بســتری بیمــاران در بیمارســتان ها هســتیم و در 
ایــن شــرایط، افزایــش مــوارد مــرگ و میــر، دور از 
انتظــار نیســت. در حال حاضر بیــن هفته دوم تا 
ســوم موج هفتم کرونا به ســر می بریم که شمار 

جانباختــگان کرونــا، دو رقمــی شــده و امیدواریم 
بــا تکمیــل واکسیناســیون و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، شــاهد کاهش آمار مرگ و میر روزانه 

بیماران باشیم.
وزیــر بهداشــت افــزود: در یکــی دو هفتــه 
اخیــر، آمــار مراجعان و بســتری بیماران کووید۱۹ 
در کشــور رو بــه افزایــش بــوده و بعــد از ثبــات 
تعــداد  بســتری ها،  و  مراجعــان  آمــار  کاهــش  و 
مــرگ و میــر روزانه بیمــاران نیز کاهــش می یابد. 
تعــداد موارد فوتــی کرونا در روزهای آینده، قابل 
پیش بینــی نیســت و بــه واکسیناســیون مــردم و 

تــداوم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، وابســته 
است.

بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت؛ مجــوز 
ســایر  یــادآور  عنــوان  بــه  نــورا  واکســن  مصــرف 
از ســوی ســازمان غــذا و دارو  واکســن ها اخیــراً 
یــک  فــاز  در  واکســن  ایــن  اســت.  شــده  صــادر 
کارآزمایــی بالینــی، روی 7۰ داوطلب، در فاز دوم 
روی ۳۰۰ نفر و در فاز سوم روی ۱۰ هزار داوطب 
کــه ســه مــاه از تزریق واکســن ســینوفارم، برکت 
یا آســترازنکا آنها گذشــته بود، مورد مطالعه قرار 

گرفت.

اصالحــات ارزی در حــوزه دارو، بــا اجــرای 
باعــث شــود  تــا  طــرح »دارویــار« کلیــد خــورد 
صنعــت داروســازی کشــور جــان بگیــرد و دوران 

رانت خواری به پایان برسد.
دولتــی  ارز  اختصــاص  مهــر،  گــزارش  بــه 
بــه صنعــت دارو، اگــر بــرای عــده ای معــدود نــان 
داشــت و باعث شــد تا به کسب درآمدهای کان 
از طریــق رانــت پاشــی برســند، امــا بــرای صنعت 
داروســازی کشــور، ســم مهلک بود. بــا طوری که 
تولید کنندگان دارو، در این سال ها، تحت فشار 
هزینه هــای ناشــی از ارز دولتــی، دچار مشــکات 

عدیده ای شوند.

رانت چند هزار میلیاردی
ارز  آســیب های  مهم تریــن  از  یکــی  شــاید 
دولتی در صنعت داروسازی کشور، سوءاستفاده 
برخــی از همیــن ارز دولتــی بود، بــه طوری باعث 
شــده بــود در مــدت ســال هایی کــه ارز دولتی به 
شــرکت های  معــدود  می یافــت،  اختصــاص  دارو 
دارویــی بــه درآمدهــای کان برســند و در مقابل، 
صنعت داروسازی دچار آسیب و خسارت شود.

بهــرام دارایــی رئیــس ســازمان غــذا و دارو، 
درباره عواقب تخصیص ارز دولتی به دارو، گفت: 
در چند ســال گذشــته سیاســت غلط ارز ترجیحی 
اعمال شــد که در حوزه دارو بســیار نادرست بود و 

به صنعت و بیماران آسیب وارد کرد.
وی افــزود: با تخصیص ارز ترجیحی زنجیره 
تولیــد و توزیــع دچــار چالــش شــد و کمبودهــای 
در  همیشــه  ارز  کــرد،  پیــدا  افزایــش  دارویــی 

صنعــت  نتیجــه  در  و  نبــود  کافــی  و  دســترس 
داروسازی با چالش مواجه شد.

دارایــی ادامــه داد: بــا تخصیــص ارز دولتی، 
عــده ای توانســتند ارز بیشــتری بگیرنــد و کاالی 
کمتــری وارد کننــد، بــه طوری که 7 هــزار میلیارد 
سوءاســتفاده و گران فروشــی، از آســیب های ارز 

دولتی به دارو بوده است.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا عنــوان ایــن 
مطلــب کــه در همیــن راســتا، پرونده هــای مهمی 
تشــکیل و کیفرخواســت هایی صادر شــده است، 
گفت: با اصاح سیاســت ارزی، قیمت دارو برای 
بیمار تغییر نمی کند و یارانه دارو در هنگام خرید 
بیمــار اعمال می شــود و این اقدام جدیدی اســت 

که در بستر نسخه الکترونیک محقق می شود.

تشکیل پرونده های رانت خواری 
در دستگاه قضائی

موضــوع سوءاســتفاده ارزی در حــوزه دارو، 
بــه قــدری آشــکار و نمایان بود که باعث شــد، در 
همیــن راســتا پرونده هایــی در دســتگاه قضائــی 
کشــور تشــکیل و پیگیری هایــی انجــام شــود. تــا 
جایــی کــه ایــن موضــوع بارهــا و بــه دفعــات در 
نشســت های خبــری ســخنگوی قــوه قضائیــه نیز 
مــورد پرســش قــرار می گرفت و پاســخ هایی داده 

می شد.
در اولیــن نشســت خبــری ســخنگوی جدیــد 
قــوه قضائیــه، موضــوع پرونده های رانــت خواری 
ارز دارو مطرح شــد و مســعود ستایشــی، عنوان 

کرد که پیگیری این پرونده ها ادامه دارد.
ســخنگوی قوه قضائیه در همان نشســت خبری، 
عنوان داشــت که پرونده تخلفات ارزی در حوزه 
دارو، تحت رسیدگی قرار دارد و اگر فرد یا افرادی 
مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود، 

برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.
شــرکت های متخلــف دارویــی کــه بــرای آنها 
پرونده تشــکیل شــده اســت، نســبت بــه واردات 
دارو و مــواد اولیــه دارویــی با دریافــت ارز دولتی 
اقــدام می کردنــد، امــا بــا فاکتورســازی، داروها را 
گران تــر از قیمــت واقعــی می فروختنــد و از ایــن 

طریق به سودهای کان می رسیدند.
صنعــت  در  سوءاســتفاده هایی  چنیــن 
داروسازی کشور، باعث شده بود عاوه بر اینکه 
ســایر تولیدکننــدگان دچــار مشــکات اقتصــادی 
شوند، شاهد بروز کمبودهای دارویی نیز باشیم.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، در واکنش 
بــه بــروز چنیــن تخلفاتــی کــه منجــر بــه تشــدید 
کمبــود دارو می شــود، گفــت: مــا معتقدیــم بایــد 
اقدامــی صــورت گیرد کــه مردم نه تنهــا به تأمین 
داروی خــود موفق شــوند بلکه صنایــع دارویی ما 
نیز بیش از پیش و با قوت به فعالیت خود ادامه 

دهد.

طرح »دارویار« کلید خورد
موضــوع سوءاســتفاده ارزی در حــوزه دارو، 
باعــث شــد دولت به ایــن نتیجه برســد که روش 
تخصیــص ارز دولتــی بــرای دارو، تغییــر کنــد تــا 
عــاوه بر رفع کمبودهــای دارویی، منجر به رونق 

صنعت داروسازی کشور شود.
از همیــن رو، از چنــد مــاه قبــل این موضوع 
قــرار گرفــت و  در دســتور کار دولــت ســیزدهم 

سرانجام به اجرای طرح »دارویار« منجر شد.
منظــور  بــه  ارزی  سیاســت های  اصــاح 
قطــع  صنعــت،  حــوزه  بــه  آســیب  از  جلوگیــری 
منافع سوءاستفاده کنندگان ارز ترجیحی، از بین 
بــردن آثار وابســتگی به زمان و نــوع ارز ترجیحی 
اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد 
منابــع،  بیشــتر  مدیریــت  دارویــی،  کمبودهــای 
از همــه مهم تــر  و  دارو  کــردن مصــرف  منطقــی 
جلوگیــری از افزایــش پرداختــی از جیــب بیمــار، 
مهم ترین اهداف طرح »دارویار« است که از ۲۳ 

تیر ۱۴۰۱، اجرای آن کلید خورده است.
بر اساس این طرح، یارانه دارو به بیمه ها ها 
پرداخت می شــود و این یارانه بابت مابه التفاوت 
قیمــت دارو، بــه تولیدکنندگان پرداخت می شــود 
و بیمــار، بابــت افزایــش قیمــت دارو، هیــچ گونه 

پرداخت اضافه ای نخواهد داشت.
وزیر بهداشت، هدف از اجرای این طرح را، 
رفــع کمبودهــای دارویــی و همچنیــن، حمایــت از 
تولیدکننــدگان دارو عنــوان کــرد و گفت: در مورد 
برخــی از داروها با کارشناســی که متخصصان ما 
صــورت می دهنــد، اگر دارویی قیمــت غیر واقعی 

داشته باشد، قطعاً تعدیل خواهد شد.

راهکار جایگزین حذف ارز دولتی
دســت اندرکاران صنعت داروســازی کشور، 
همــواره بــر ایــن موضــوع تاکیــد و اصرار داشــتند 

کــه حــذف ارز دولتــی بــرای دارو، می بایســت بــا 
راهکارهای جایگزین انجام شود.

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت 
کــه  مطلــب  ایــن  عنــوان  بــا  مجلــس،  درمــان  و 
تخصیــص ارز ترجیحــی باعــث می شــود دارو در 
بــازار بــه قیمــت ارزان عرضــه شــده و بــه راحتــی 
بــازار  بــرای اصــاح وضــع  قاچــاق شــود، گفــت: 
دارو بایــد سیســتم ارائــه خدمــت در ایــن حوزه را 
اصــاح کنیــم و تــا ایــن مهــم محقق نشــود با این 
وضعیتــی کــه وجــود دارد مشــکات همچنــان بــر 

زمین خواهند ماند.
دارویــی  شــرکت های  درصــدی   ۹7 ســهم 
کشــور از تأمین داروهای مورد نیاز مردم، نشــان 
از جایــگاه  مــا  کــه صنعــت داروســازی  می دهــد 
ویــژه ای برخــوردار اســت کــه نمی توان نســبت به 
مشــکات این صنعت بی اعتنا بود. لذا، حمایت 
دولــت از صنعــت دارویی کشــور، عــاوه بر اینکه 
می تواند موجب رونق این صنعت شود، می تواند 
با مزیت هایی برای مردم و بیماران همراه باشد.
کمیســیون  عضــو  محمدبیگــی  فاطمــه 
بهداشــت و درمان مجلس، معتقد اســت؛ برخی 
از داروهایــی کــه قابلیــت تولیــد در داخل کشــور 
را دارنــد بــا عــدم حمایت ســرمایه گــذاران دولتی 
مقابــل  در  امــا  می شــوند  مواجــه  خصوصــی  و 
مشابه خارجی آن با ارز دولتی تأمین و منجر به 

تضعیف صنعت داروسازی کشور می شود.
بــه نظــر می رســد بــا اجــرای درســت طــرح 
»دارویار«، شــاهد شــکوفایی صنعت داروســازی 

کشور و پایان عصر رانت خواری باشیم. 

جزئیات
بسته جدید حمایت از مستاجران

مصونیت ناشی از واکسن 
کرونا کوتاه مدت است

نتایج یک مطالعه جدید در آمریکا نشان می دهد 
مصونیــت ناشــی از واکسیناســیون در برابــر کووید-۱۹ 
کوتاه مدت و تزریق دُزهای یادآور حائز اهمیت است.
به گزارش ایسنا، از زمانیکه واکسن های کووید-۱۹ 
برای اولین بار به منظور مصونیت در برابر کروناویروس 
و بیماری ناشی از آن در دسترس قرار گرفتند، ابهامات 
زیــادی در مــورد مدت زمان مانــدگاری مصونیت و اینکه 
چه زمانی ممکن است الزم باشد دُز یادآور تزریق شود، 

وجود دارد.

اکنــون، تیمــی از متخصصــان بــه رهبــری اســاتید 
دانشــکده بهداشــت عمومــی دانشــگاه ییــل و دانشــگاه 
کارولینای شــمالی بر این باورند که مصونیت قوی پس 

از واکسیناسیون کوتاه مدت است.
متخصصــان بــر ایــن باورنــد: خطر ابتا بــه عفونت 
که در آن فرد با وجود واکســینه شــدن به بیماری مبتا 
می شــود، به نوع واکســن بســتگی دارد. بر اســاس این 
مطالعه، واکســن های مبتنی بر mRNA )فایزر و مدرنا( 
بیشــترین مــدت زمــان مصونیــت را بــه همــراه دارند که 
تقریبــا ســه برابــر طوالنی تــر از مصونیــت ناشــی از ابتا 
به بیماری در گذشــته و تزریق واکســن های جانســون و 

جانسون و آسترازنکاست.
 mRNA در ایــن برســی آمــده اســت: واکســن های

باالترین سطح واکنش آنتی بادی را دارند.
بــه گزارش مدیکال اکســپرس، بــه گفته محققان، 
مصونیت در برابر عفونت مجدد مســتلزم به  روز شــدن 
واکسن هایی است که برای مقابله با تغییرات ویروسی 
که به عنوان بخشی از تکامل طبیعی آن است، سازگار 

شده اند.

پایان عصر رانت خواری در صنعت دارو

 موج هفتم کرونا
در کشور آغاز شد
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