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به رغم عملکرد مثبت دولت در کاهش سرعت  رشد 
نقدینگی اما هنوز متناسب نبودن رشد نقدینگی با 
رشد اقتصادی؛ عامل تورم باالست و وقوع ابرتورم را 

در آینده نزدیک محتمل است

تبدیل اروپا به بزرگترین مشتری نفت آمریکا
ترجمه: سلیم حیدری

تعدیل آمار تولید در چشم انداز 20 ساله ایرباس و 
بوئینگ 

ترجمه: محمود نواب مطلق

تأثیر واقعی گرمای شدید بر اقتصاد

بلومبرگ با استناد به داده های اداره سرشماری 
تبدیــل  اروپــا  کــه  داد  گــزارش  متحــده  ایــاالت 
میــان  در  آمریــکا  نفــت  اصلــی  واردکننــده  بــه 
محدودیت های اعمال شده بر واردات نفت خام 

از روسیه شده است.
بر اساس این گزارش، از ژانویه )دی( تا می 
)خرداد( امسال، اروپا تقریباً 213.1 میلیون بشکه 
نفــت خــام وارد کــرده اســت. ایــن اتفاق بــه اروپا 
اجازه داد تا برای اولین بار از سال 2016 از آسیا، 

بــه عنــوان بزرگترین واردکننده نفت ایاالت متحده طی یک دوره 
پنج ماهه پیشــی بگیرد. داده ها نشــان می دهد که آســیا در این 
دوره زمانــی، تنهــا 191.1 میلیون بشــکه از ایاالت متحده دریافت 
کرده اســت. تغییــر مســیر جریــان نفــت در بحبوحــه تحریم های 
ســنگین علیــه نفــت روســیه صــورت می گیــرد کــه توســط ایاالت 

متحده، اتحادیه اروپا و ســایر کشــورها در پاســخ 
به حمله روســیه به اوکراین اعمال شــده اســت. 
اتحادیه اروپا با هدف کاهش ســود نفت روســیه 
و متعاقباً از بین بردن توانایی مسکو برای تأمین 
مالــی عملیــات نظامــی خــود در اوکرایــن، اخیــراً 
تحریمی بر نفت روســیه اعمال کرده و واردات را 

کاهش داده است.
در همیــن حــال، ایــاالت متحده یک ســقف 
قیمــت را بــرای خریــد نفــت از روســیه پیشــنهاد 
کرده اســت و نماینــدگان آن در حــال حاضــر در تالش هســتند تا 
حمایت خود را از این ابتکار، به ویژه چین و هند افزایش دهند. 
ایــن دو کشــور اخیــراً خرید نفت روســیه را افزایــش داده اند تا از 

تخفیف های زیادی که مسکو ارائه می دهد، استفاده کنند.
منبع: راشاتودی

ســال  در  تــا  آنســت  بوئینــگ  شــرکت  هــدف 
2۰4۱)۱42۰( تمام سازندگان هواپیمای این شرکت 
در سراسر جهان 4۷۰۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ 
تولیــد کننــد. ایــن رقــم بــرای ســال 2۰۱۹)۱۳۹۸( 
کرونــا  همه گیــری  اســت.  بــوده  فرونــد   2۵۹۰۰
تمایل فزاینده برای مسافرت با هواپیما را کاهش 

نداده است.
شــرکت بوئینــگ در بــرآورد اعالمی خــود روز 
یکشنبه 1۷جوالی )26تیر( برای بیست سال آینده؛ 

افزایــش ۸2درصــدی تولید هواپیماهای بوئینــگ را درجهان  با رقم 
۴۷0۸0  فرونــد هدفگــذاری کــرده اســت. ایــن مطالــب در آســتانه 
افتتاح نمایشگاه هوانوردی »فارنبرو« در انگلستان از سوی شرکت 

هواپیماسازی بوئینگ اعالم شد. 
پیش بینــی قبلــی ایــن شــرکت رســیدن بــه تولیــد ۴9۴0۵ 
فرونــد هواپیمــا در ســطح جهــان تــا ســال 20۴0 )1۴19( بــود امــا با 
توجــه به تحقق رشــد متوســط اقتصــادی 2/6درصــدی در جهان به 
جــای 2/۷ درصــد تعــداد تولید هواپیماهای هدفگذاری شــده را نیز 
کاهش داده است. این بدان مفهوم است که نرخ تردد هوایی نیز 
بــه جای۴درصــد به میزان 3/۸ درصد محقق شده اســت.  درمقابل 
شرکت هواپیماسازی ایرباس ارقامی متفاوت در این خصوص اعالم 
کرده اســت. تولید ۴6930 فروند ایرباس تا ســال 20۴0)1۴19(. در 
حالیکــه ایــن رقــم بــرا ی ســال 2020)1399( تعــداد 22۸۸0 فروند 

بوده است. 
شــرکت بوئینگ برآنست تا بیست ســال آینده تعداد۴2۷10 
فروند هواپیمای بوئینگ  جدید در سراسر جهان تولید کند. )تعداد 
۴11۷0 بدون در نظر گرفتن مقرهای تولید این هواپیما در روسیه  
اســت که به دلیل جنگ با اوکراین وضعیتی نامطمئن دارند(. این 
میــزان از رقــم پیــش بینی هایــش در ســال گذشــته به تعــداد 900 

فروند کمتر است. 

»دارِن هالست« مدیر بازاریابی تجاری شرکت 
بوئینگ در مصاحبه با خبرنگاران گفت: »درســال 
2022)1۴01( میزان تقاضا دیگر به عنوان یک مانع 
در مقابــل بــازار هوانــوردی مطــرح نیســت چراکــه 
مــردم دوباره به مســافرتهای هوایــی روی آورده اند. 
بلکه مسئله در حال حاضر میزان عرضه است که 
بــه دلیــل مشــکالت زنجیره تأمین و کمبــود نیروی 
انســانی در ایــن بخش دچار اختالل شده اســت.« 
میزان ترددهای هوایی »تک راهرویی« که بیشــتر 
برای فضاهای داخلی استفاده می شود در حال حاضر به 9۸درصد 
ســطح خــود در قبــل از همــه گیری کرونــا رسیده اســت. این میزان 
بــرای ترددهــای هوایــی بین المللی و هواپیماهــای »پهن پیکر« به 

۷۸درصد سطح خود در قبل از همه گیری کرونا است.
البتــه اقبــال بــه پروازهــای داخلــی بــه عنــوان مثــال در حــال 
حاضر در چین با اعمال محدودیتهای ناشــی ازشــیوع مجدد کرونا 
و در اروپا به دلیل نارســائیهای زنجیره تأمین کاهش یافته اســت. 
در مقابــل افزایــش تعداد پروازهای بین المللی با ســرعتی بیش از 
میزان پیش بینی شــده رخداده اســت. رشــد انفجاری بازار تجارت 
الکترونیــک، اقبــال بــه اســتفاده از هواپیماهــای باربــری را بســیار 
افزایــش داده اســت. از اینــرو شــرکت بوئینــگ برای نــاوگان باربری 
هوایــی خــود تا ســال 20۴ 1)1۴20( رشــدی معــادل ۸0 درصد پیش 
بینی می کند. »دارِن هالست« در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به وجود محدودیتهای ناشــی از اجرای قوانین توسعه پایدار 
در زمینه های گوناگون از جمله افزایش قیمت سوختهای کربنی ویا 
وضع مالیاتهای جدید در اســتفاده از این قبیل ســوختها می گوید: 
»هنــوز نمی دانیــم ایــن اقدامــات تــا چــه انــدازه می تواننــد بــر بازار 

هوانوردی ما مؤثر باشند.«

منبع: سایت خبری 2۰ دقیقه

به دلیل صدمات ناشی از گرمای شدید بر سالمتی  
معموال تأثیر آن بر اقتصاد اغلب ناشــناخته باقی 
می مانــد. موج گرمای شــدیدی که چند روزیســت 
فرانســه را در نوردیــده، عواقــب ســنگینی بــرای 
اقتصاد فرانســه خواهد داشت. موج شدید گرما، 
بارانــی از هزینه هــا را بــر اقتصاد فرانســه تحمیل 

کرده است. 
ایــن عبارتیســت که برای میزان اثــرات ناگوار 
شــدت گرما بر اقتصاد فرانســه اســتفاده می شود. 

به همین منظور بخش دولتی سالمت در فرانسه به بررسی اثرات 
گرمای شــدید بر اقتصاد این کشــور پرداخته است. موارد متعددی 
از بررسی های انجام شده به وسیله آژانس ملی بهداشت فرانسه 
در دوســال گذشــته منتشر شده است که محتویات آنها به صورت 
مســتمر بــه روز رســانی شــده اند. اغلــب کارشناســان اقتصــادی و 
بهداشتی در این بررسیها جدی گرفتن تأثیر گرمای شدید بر اقتصاد 
فرانسه را مورد توجه قرار داده اند. همگی بر این باورند که اقتصاد 

کامال تحت تأثیر این پدیده کند می شود.
»اُلیویه شــانِل« یکی از مدیران برجسته مرکزتحقیقات ملی 
فرانســه در ایــن خصــوص معتقــد اســت: »ســهل انــگاری در مورد 
مؤثردانســتن دوره هــای گرمــای شــدید بــر اقتصــاد یکــی از دامهای 

اساسی و خطرناک در مبارزه با گرمایش اقلیمی است«.
براساس مطالعات انجام شده به وسیله این کارشناسان در 
سازمانهای بهداشت عمومی فرانسه دوره های گرمای شدید در این 
کشور بین سالهای 201۵ تا 2020 )139۴تا 1399( رقمی معادل 22 
تا 3۷ میلیارد یورو هزینه دربر داشته اســت. این هزینه ها شــامل 
هزینه های درمانی، پزشکی و همچنین کندشدن روند فعالیت های 
اقتصادی و کم توان ترشدن نیروی انسانی  بوده است. به عقیده آنها 
موضــوع کم توان شــدن نیروی کار اثرات قابل توجهی بر کند شــدن 
رونــد فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی می گذارد. تأثیرکم توان شــدن 
نیروی انسانی بر اقتصاد  در زمینه های گوناگون جسمانی و روانی 
بررســی شــده اند. در زمینه جسمانی امور مربوط به لغو بسیاری از 
فعالیتها و رخدادهای ورزشــی و غیرورزشــی و در زمینه روانی، آثار 
گرمای شــدید بر خســتگی، گرفتگی عضالت و کاهش توانایی های 
شــناختی بیشــتر بررســی شــده اند. گرمای شــدید هوا بر ریل های 
راه آهــن نیــز تأثیرمنفــی دارد و منجربــه تعطیلــی فعالیتهــای آنهــا 
می شود. این امرمنجر به ازهم پاشیدگی اجتماعی و طوالنی تر شدن 

مــدت زمــان مــورد نیاز برای رســیدن بــه ارزش های 
اقتصــادی می شــود. میزان هزینه هــای تحمیلی در 
دوره هــای افزایش شــدید گرما بــه ازای هرفرد ۸1۴ 
یورو برآورد شده اســت. عمده این هزینه ها ناشــی 
از صدماتی ســت کــه بــه کارایــی افراد بــه این دلیل 
وارد می شود. گرمای شدید به مقدار قابل توجهی 
بر بهره وری کار نیز تأثیر واقعی می گذارد. براساس 
نظرات سازمان بین المللی کار یک کارگر در شرایط 
کاری باالتر از 33 درجه ســانتیگراد حدود نیمی از 

توانایی خود را از دست می دهد.
»اُلیویه شــانِل« می گوید:» تولیدات کشاورزی درسال جاری 
نیــز از گرمــای شــدید به نحــوی قوی متأثر خواهند شــد«. ســازمان 
هواشناســی فرانســه تــا آخر ماه جــوالی )دهه اول مــرداد( به هیچ 
عنوان بارش باران و وقوع توفان پیش بینی نمی کند و خشکسالی 
نیز تشــدید خواهد شــد. براســاس اطالعــات صنــدوق مرکزی بیمه 
اتکایی خشکسالی در کل سال 2020)1399( هزینه ای بالغ بر یک 

تا یک میلیارد و دویست میلیون یورو دربرداشته است.
مجلــس ســنای فرانســه نیز بــه بررســی اثرات گرمای شــدید 
بر اقتصاد این کشــور پرداخته اســت. مجلس ســنا در بررسی دوره 
گرمای شدید سال 2003)13۸2( به این نتیجه رسید که 0/1 تا 0/2 
واحد از تولید ناخالص داخلی فرانسه معادل 2 تا ۴/۵ میلیارد یورو 
در کل سال براثر این گرما کاهش یافته است. آیا فرانسه در حال 

حاضر نیز چنین بحرانی پیش رو دارد؟
نمی دهنــد.  نشــان  خوبــی  عالمتهــای  زیرســاختها  بررســی 
بیمارستانها با بحران کمبود نیروی کار مواجهند. نیروی انسانی که 
باید از بیماران گرمای شدید و کووید 19 همزمان مراقبت کند. البته 
کارشناســان براین باورند که شــدت گرمای امســال با احتمال کمی 

خسارتهای بیشتری از گرمای سال 2003)13۸2( داشته باشد.
در آن سال موجی از مرگ ومیر افراد آسیب پذیر به راه افتاد. 
به همین منظور طرح ملی مقابله با گرمای شــدید درآن ســال به 
تصویب رسید و مردم را با شیوه های مقابله و محدود تر کردن اثرات 
ســوء آن آشــنا ســاخت. بنابراین در هر تابستان استفاده از شیوه 
نامه های بهداشتی این طرح تا حد زیادی از میزان مرگ ومیر کاسته 
است. آمار افراد جانباخته  به دلیل موج شدید گرما از 1۵209 نفر 

در سال 2003)13۸2( به 1۴62 نفردر سال 2019)139۸( رسید.
منبع: فیگارو
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علی رمضانیان

رشــد نقدینگــی در ســال ۱۳۹۹ رکــورد شــکنی 
کــرد. در حالــی کــه متوســط رشــد نقدینگــی در 
ایــران ســاالنه حــدود 2۵  درصد بود، به ناگهان 
در ســال ۱۳۹۹ با رســیدن به سقف تاریخی 4۰ 

درصــدی، رکوردشــکنی کــرد. ایــن رویــه در 
ماه هــای بعــد تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه و 
درصــد رشــد نقدینگی همچنــان در کانال 
۳۰ درصــدی باقــی مانــده که بســیار برای 
اقتصــاد مخــرب اســت و در صورت تداوم 
ایــن رونــد در بلنــد مــی توانــد بــه تــورم با 

رقم های باال و حتی سه رقمی منجر شود که 
به ابر تورمی مشهور است. 

بــه گــزارش »عصــر اقتصــاد«؛ 
شرح نوسانات نقدینگی را بسیاری 
در ایــران دنبــال مــی کننــد و حتــی 
مــردم عــادی نیز به آن توجه نشــان 

دولتهــا  از  یــک  هیــچ  امــا  داده انــد 
نتوانســته اند آنــرا مدیریــت کننــد. در 

دولت هــای مختلــف در چهــل ســال 
گذشــته روند رشد نقدینگی نوسان 
داشــته اما هرگز رشــد آن متناســب 
با رشــد اقتصادی نبوده است. البته 
در هیــچ اقتصــادی رشــد نقدینگــی 
متوقــف نمی شــود بلکه ایــن درصد 
متناســب  و  نقدینگــی  رشــد 
بودن با تولید است و این نکته 
حیاتــی بــرای اقتصاد هــای ملی 

اســت موضوعی که رابطه مســتقیم با وضعیت 
تورم دارد. اگر درصد رشد نقدینگی متناسب با 
رشد تولید ناخالص داخلی و ملی نباشد و تولید 
همزمــان با رشــد نقدینگی رونــدی نزولی یا کم 
بازده را در پیش بگیرد در آن زمان خطر شــکل 
گیری تورم رکودی تشدید می شود، اتفاقی که 
در اقتصــاد ایــران فقــط بــه یک روند بدل شــده 

است.

 رشد نقدینگی
در دولت های مختلف

همانگونه که در جدول زیر آمده در دولت 
خاتمــی، بعد از انقالب اســالمی کمترین میزان 
رشــد اقتصادی را شــاهد بودیم ولی در کنار آن 
کمتریــن رشــد نقدینگــی نیز توســط ایــن دولت 
رقــم زده شــد. خالــی از لطــف نیســت که گفته 
شــود که ریاست نوربخش بر بانک مرکزی 
در ایــن دوران، یکــی از عوامل توفیق دولت 
در کنتــرل رشــد نقدینگــی باشــد، هرچنــد 

کارشناسان زیادی مرحوم 
دلیــل  بــه  را  نوربخــش 
مســتقیم  ارتبــاط  ایجــاد 
و  ارز  تســعیر  نــرخ  بیــن 
مــورد  دولــت  درآمدهــای 
نقــد قــرار مــی دهنــد، اما 
نکتــه جالــب توجــه اینکه 
نیــز  تــورم  دوره  ایــن  در 
معنــاداری  کاهــش 

داشــته اســت. اگــر رونــد نقدینگی را 
در دوره هــای بعــد نیــز مــورد بررســی 
قراردهیم می بینیم، بیشــترین رشــد 
نقدینگــی در دوران روحانــی بوده که 
در ســالهای آخــر فعالیــت ایــن دولت 
بانــک  ســکاندار  همتــی  عبدالناصــر 
مرکزی بود. رشــد نقدینگی در دو 
دولت روحانی به عدد ۷0۴ درصد 
تولیــد  رشــد  آنکــه  حــال  رســید؛ 
ناخالــص داخلی و ملــی در برخی 
از ایــن ســال ها منفــی بــوده و بــر 
همین اســاس امروز شاهد 
تورم شدید باالی ۵0 درصد 
را در برخــی از بخش هــای 
اقتصادی مانند تولید شاهد 
البتــه در همیــن  هســتیم. 
دولــت باالتریــن رشــد 
اقتصادی سالهای پس 
در  تحمیلــی  جنــگ  از 
ســال 9۵ بــا رقم 12.۵ 
رقــم  نیــز  درصــد 
خورده اســت ولی 
مقطعــی  اتفاقــی 
امــکان  و  بــوده 
پیــدا  تــداوم 
نکرده است. 

همبستگی رشد نقدینگی و تورم
ایــن یــک قاعــده اســت که هــر زمان رشــد نقدینگــی در ایران 
رونــدی جهشــی داشــته نــرخ تــورم نیــز متناســب بــا آن شــتاب 
گرفته و مشــکل آفرین شــده اســت. مســعود نیلی، 
تیــم  در  روحانــی  اول  دولــت  در  کــه  اقتصاددانــی 
اقتصادی دولت بود و شــاید بخشی از سیاست های 
این افراد منتج به رخدادهای اقتصادی ماه های اخیر 
شده، به تازگی طی مصاحبه ای اعالم کرد »متوسط 
رشد نقدینگی که به ۴0 درصد رسیده است باید طی 
ماه هــای آینده حداقــل 10  واحد درصد کاهش یابد. 
این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم 
سیاســتگذار باشــد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و 
اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.  نقدینگی اصلی ترین 
متغیــر اقتصــاد سیاســی در اقتصــاد ایــران اســت؛ به ایــن معنا که 
تصمیم گیرنده همیشــه مشــکالتش را از طریــق افزایش نقدینگی 
حل کرده. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول 
بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما باالست. 
اقتصــاد مــا از نظــر مالی بســیار ناتراز اســت و ایــن ناترازی ها دائما 
بزرگتر شده اســت.« این ســخنان در حالی از ســوی یکی از اعضای 
تیم دولت قبلی مطرح می شــود که در ان دوران بیشــترین رشــد 
نقدینگی در تاریخ ایران رخ داده  در واقع، نقدینگی در دولت قبلی 
بیش از ۷0۴ درصد رشــد داشــته اســت. در برابر این اظهارات  تیم 
اقتصــادی دولــت قبلی و فعلی بود که فرشــاد مومنــی، اقتصاددان 
مخالــف سیاســت های اقتصادی دولت روحانی گفتــه بود » برخی 
فکر می کنند فقط با موعظه و بیان مشکالت می توانند نقدینگی را 
کنترل کنند در حالی که کشور نیاز به سیاستگذاری پولی و مالی 

دارد تا بتوان شرایط را بهبود بخشید«.
نتیجــه ایــن منازعه اقتصاددانــان و  تقابل دو طیف اقتصادی 
ایــران، هــر چه باشــد تا اینجا به نفع مــردم ایران نبوده و نقدینگی 
همچنان افســار گســیخته به راه خود رفته و  تورم در محدوده ۴0 

درصدی تثبیت شده است. 

تولید بیمار و تشدید رشد نقدینگی
اما علت اصلی تاکید موکد بر نقدینگی شرایط نامناسب تولید در 
ایران است. در ایران این مساله همواره وجود داشته که هر وقت 
نقدینگی افسارگســیخته رشــد کرده یعنی تولید در بحران به ســر 
مــی بــرد و ایــن دو بــا هم واگرایی دارند چرا که نقدینگی به ســمت 
سوداگری رفته و تولید با کمبود نقدینگی مواجه می شود؛ آنهم در 

شرایطی که اقتصاد از نقدینگی در حال انفجار است.
در نهایت وقتی شرایط تولید مناسب نباشد و رشد اقتصادی 
و تولید ناخالص داخلی منفی یا پایین باشد، رشد نقدینگی سبب 
بحران توامان تورم و رکود می شــود. این مســاله به ســادگی قابل 
اثبــات اســت. هــرگاه رشــد اقتصــادی رو به پایین بــوده و نقدینگی 
افزایشــی شــد در یکی دو ســال بعد تورم جهش کرده اســت. در 

مقابل هرگاه نیز نرخ رشد اقتصادی باال بوده حتی رشد نقدینگی 
باال هم ســبب تورم نشــد. در ســال 1361 رشــد اقتصادی 13 درصد 
اعالم شد می بینیم که در یکی دوسال بعد از آن نرخ تورم با شیبی 
تند نزولی است. در سال 69 نیز اعالم شد که نرخ رشد 1۸ درصد 
اســت و می بینیم که تورم 9درصدی اســت با اینکه رشد نقدینگی 
22 درصــد اســت. در ســال 139۵ نیــز که رشــد اقتصــادی باالی 12 
درصد بود می بینیم که با اینکه نرخ رشــد نقدینگی کاهشــی نبود 
باز تورم کاهشی بوده و به ادعایی به زیر 10 درصد رسیده که روند 
امیدوار کننده ای بود؛ اما بالفاصله که رشــد اقتصادی دگرگون 
شــده مــی بینیــم کــه روند معکــوس شــده و دوبــاره اقتصاد به 
وضعیت رکود تورمی وارد شده تا اینکه در سال 1۴00 بحرانهای 

اقتصادی به اوج خود رسید. 
در حقیقــت هــر زمانــی که رشــد اقتصــادی روندی منفی 
داشــته و با وجود افزایش نقدینگی تورم نیز جهش بیشــتری 
داشــته اســت. و هرگاه رشــد نقدینگی کاهشی شد مانند 
سال 13۷۴ نرخ تورم نیز کاهشی شد. از سال 139۷ که 
رشــد نقدینگی بازهم روند جهشــی پیدا کرد، شــاهد 
رشــد نــرخ تــورم بــا ســرعت و رقــم باالیی هســتیم و 
وقتی در سال 1۴00 به دلیل پاره ای از معافیت های 
تحریمــی نــرخ تولیــد نفــت بــاال رفــت، نــرخ رشــد 
اقتصــادی نیــز کمی بهبود یافت شــاهد کند شــدن 
روند افزایش نرخ تورم بودیم. لذا این موضوع غیر 
قابل انکار اســت که باید به دلیل پایین بودن نرخ 
رشــد اقتصــادی ، بانک مرکزی و دولت حساســیت 

بیشتری روی نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.

چرایی رشد نقدینگی 
نقدینگــی از دو عامــل پایه پولــی و ضریب فزاینده 
پولــی تاثیــر می پذیــرد. افزایش هر یک از این دو به طور مســتقیم 
بر حجم نقدینگی اثر گذار خواهد بود. کارشناسان کسری بودجه 
دولت را در کنار ســاختار آشــفته نظام بانکی و به خصوص نحوه 
فعالیــت بانکهــای خصوصــی را عمــده ترین دالیل رشــد نقدینگی 
می داننــد. رشــد نقدینگــی از آن جهــت اهمیــت دارد کــه رشــد 
باالتــر نقدینگــی نســبت به نیــاز درون زای اقتصاد ایــران، منجر به 
شوک های متعدد در بازار های مالی و افزایش قیمت های عمومی 
می شــود. اقتصــاد بــدون رشــد نقدینگــی، دســت کم در عمل معنا 
نــدارد. وجــود این پدیــده در اقتصاد ایران نیز امــری غیرقابل انکار 
و طبیعــی اســت. موضــوع مهــم، امــا کمیــت و کیفیــت نقدینگــی 
اســت. مقــدار نقدینگی نباید آن قدر باال باشــد که نتــوان ارتباطی 
منطقی بین آن و شاخص های کالن اقتصای همچون »نرخ رشد 

اقتصادی« برقرار کرد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

جناب آقای جهاندار شکری
شما نمونه  ای واقعی از یک انسان موفق هستید، دستاورد بزرگ کسب عنوان برترین کارآفرین جوان ملی کشور برگ زرینی بر افتخارات شما افزود.

از درگاه ایزد منان مزید توفیقات حضرتعالی را مسئلت داریم.
فرآورده های نسوز زاگرس

میزان نقدینگی، درصد رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی  
طی سالهای 1357 تا اردیبهشت 1401

حجم  نقدینگی سال
)هزار میلیارد ریال(

نرخ رشد 
نقدینگی 
)درصد(

نرخ 
تورم 
)درصد(

نرخ رشد 
اقتصادی 
)درصد(

13572,5790100.5
13583,5503811.4-4.2
13594,5082723.5-18.8
13605,2361623.8-8.6
13616,4312319.213.1
13627,5141714.813.8
13637,967610.4-9.9
13649,002136.9-2.1
136510,7231923.7-9.5
136612,6681827.73
136715,6882428.9-9.5
136818,7532017.45.2
136922,97022918.1
137028,6282420.710.8
137135,8662524.42.1
137248,1353422.91.3
137361,8442835.2-1.5
137485,0727549.41.5
1375116,5533723.26.2
1376134,2861517.3-0.6
1377160,4021918.11.9
1378192,6892020.10.3
1379249,11129.312.66.9
1380320,95728.811.40.8
1381417,52430.115.810.3
1382526,59626.115.69.3
1383685,86730.115.23
1384921,01934.310.45.1
13851,284,19939.411.95
13861,640,29327.718.46.7
13871,901,36615.925.4-0.1
13882,355,89023.910.80
13892,948,87025.212.45.79
13903,522,20020.121.52.64
13914,607,0003032.5-7.44
13925,947,55038.834.7-0.19
13937,823,80022.315.64.6
139410,172,8003011.9-1.32
139512,533,90023.2912.5
139615,299,80022.19.63.75
139718,828,00023.126.9-4.85
139824,700,00031.341.2-9.46
139934,761,00037.236.4-5.98
140048,324,40036.640.24.4

140149,340,0002.3
ماهانه

39.2
)اردیبهشت

)1401
نامشخص

حجم نقدینگی در دولت های مختلف )میلیارد تومان(

درصدافزایشپایانابتدادوران

ابتدای انقالب و شروع 
25815681310507جنگ از 1357 تا 1368

دولت هاشمی رفسجانی 
136815681165510087643 تا 1376

دولت خاتمی از 1376 
116556758655931488تا 1384

دولت احمدی نژاد از 
138467586479673412087609 تا 1392

دولت روحانی از سال 
139246069337050003244307704 تا 1400

دولت رییسی از  مهر 
140037050004934000122900033 تا اردیبهشت 1401
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لــوازم صنایــع انجمــن مدیــره هیــات عضــو
خانگــیایــرانبااشــارهبهرکودموجــوددربازار
لوازمخانگــی،گفــتکــهرفــعایــنمشــکلچنــد
راهــکاراصلــیداردکــهیکیازآنهــاجلوگیریاز

قاچاقاست.
علیرضــا محمــدی دانیالــی، در گفت وگــو بــا 
ایرنا افزود: اکنون تخمین زده می شود بین ۳۰ تا 
۴۰ درصــد ارزش بــازار لوازم خانگی کشــور کاالی 

قاچاق باشد.
بــه دســتور  کــرد:  تاکیــد  دانیالــی  محمــدی 
رئیس جمهــوری مبنــی بــر پیگیــری مســاله قاچاق 
و اقدامــات انجام شــده از ســوی ســتاد مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز، مقابلــه بــا ایــن پدیده شــوم در 

دستور کار است.
وی گفــت: بــا توجــه بــه تولیــد لوازم خانگــی 

ایــن  صــادرات  کشــور،  نیــاز  میــزان  از  بیــش 
محصوالت و برقراری روابط حسنه تجاری به ویژه 
با کشــورهای منطقه و همسایگان باید به عنوان 
راهــکار دوم در دســتور کار قــرار بگیــرد. پیشــتر 
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت معــدن و 
تجارت گفته بود:  حجم کاالی قاچاق لوازم خانگی 

سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر است.
صادرات۳۰۰میلیوندالری

لوازمخانگی
عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایــع لــوازم 
صــادرات  حجــم  شــد:  یــادآور  ایــران  خانگــی 
لوازم خانگــی ایران به طور متوســط ســالیانه ۳۰۰ 
میلیــون دالر اســت و به منظــور ارتقــای صادراتــی 
باید ضمن عادی شــدن روابط تجاری، مناســبات 

بنکی نیز عادی شود تا تولیدکنندگان با سهولت 
بیشــتری بــه مبادلــه کاال پرداختــه و پول شــان را 
دریافــت کننــد. وی همچنیــن از لــزوم افزایــش 
درآمدهــای ســرانه مــردم در بلندمــدت و ارتقــای 
قــدرت خریدشــان بــه عنــوان راهــکار دیگــر حــل 

مساله رکود بازار یاد کرد.

دانشبنیانشدنصنعت
لوازمخانگی

بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  دانیالــی  محمــدی 
و  دانش بنیــان  »تولیــد،  بــه  امســال  نامگــذاری 
اشــتغال آفرین«، تصریح کــرد:  بــرای دانش بنیان 
شــدن صنعــت لوازم خانگــی، بایــد کار اصلــی در 
مراکز علمی و تحقیقاتی انجام شــود و همچنین 
شــرکت ها بــرای رشــد و توســعه و دانــش بنیــان 

کردن این صنعت تالش کنند.
وی  بــه تشــکیل کانــون هماهنگی »دانش، 
صنعــت و بــازار لوازم خانگــی« بــا کمــک معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ماه هــای 
گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: به ایــن ترتیب، این 
دانش بنیــان  در جهــت  را  گام نخســت  صنعــت 
شدن و استفاده از تحقیقات آکادمیک در مسیر 

تعالی و تکاملی برداشت.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: با تشکیل 
ایــن کانــون، شــخصیت های آکادمیــک و علمــی و 
پژوهشــی بــا بدنــه صنعــت لوازم خانگــی مرتبــط 
خواهنــد شــد کــه حلقــه پایانــی آن بــازار بــوده و 
مدرنیزه کــردن، بــه روز آوری و جهانی ســازی ایــن 

صنعت را در دستور کار خواهد داشت.
ایــن انجمــن بــا ســه هــدف اصلــی رشــد و 

توســعه صنعــت لوازم خانگــی، تاثیرگذاری مثبت 
بر مجامع و مجاری تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
و همچنیــن دفــاع از منافــع بیــش از ۲۵۰ عضــو 

خود فعالیت می کند.
وی بیــان  کرد: ایــن انجمن با تجمیع نظرات 
ایــن حــوزه و صنعتگــران و  کارشناســی فعــاالن 
دارد  ســعی  آنهــا،  مشــکالت  پیگیــری  همچنیــن 
در  برنامه هــا  از  دفــاع  و  پیشــنهادات  ارائــه  بــا 
نهادهــای تصمیم گیری همچون دولت و مجلس، 

تاثیرگذاری مثبت داشته باشد.
روز سه شــنبه هفتــه گذشــته )۲۱ تیرمــاه(  
بــا برگزاری مجمــع عمومی عادی ســالیانه )نوبت 
دوم( انجمــن صنایــع لوازم خانگی ایــران در محل 
اتــاق بازرگانــی ایران، اعضای جدیــد هیات مدیره 

این انجمن مشخص شدند.

پویش مردمی کهکشان 
آرزوها آغاز به کار کرد

ســعید عیــد آســتانه در و والیــت دهــه بــا همزمــان
غدیــرخــم،پویــشمردمــی»کهکشــانآرزوهــا«آغــاز

بهکارکرد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات 
سیار ایران، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه می توانند 
پویــش »کهکشــان  در  رایــگان 9998  بــا شــماره گیری 
آرزوهــا« کــه به مناســبت فرارســیدن عید ســعید غدیر 
خــم تــدارک دیده شــده اســت، ضمن گوش ســپردن به 
تــالوت آیات نورانی ســوره عادیات در قرعه کشــی کمک 
هزینه ســفر به »نجف اشرف« و »مشهد مقدس« نیز 

شرکت کنند.
طــی ایــن تماس رایگان امــکان »ثبت« و »برآورده 
کردن« آرزوی ۱۱۰ کودک نیازمند نیز دیده شــده اســت 
و مشــترکان می تواننــد بــا دعــوت از دوســتان و عزیــزان 
خــود به مشــارکت هر چه بیشــتر در ایــن پویش، زمینه 
فراگیــری و برآورده ســازی تعــداد بیشــتری از آرزوهــای 

کودکان در روز عید غدیر خم فراهم سازند.
ســوره عادیــات یکصدمیــن ســوره قــرآن کریم و در 
جــزء ســی ام اســت کــه ۱۱ آیــه دارد؛ در فضیلــت تــالوت 
این ســوره آمده اســت که هر کس ســوره والعادیات را 
بخوانــد و بــر آن مداومت کنــد، خداوند روز قیامت او را 
بــا امیرمؤمنــان)ع( مبعوث می کنــد و در جمع او و میان 

دوستان او خواهد بود.

 واکنش »فیلیمو«
 پیرو مصاحبه اخیر 

رییس »ساترا«
در ســاترا رئیــس اخیــر مصاحبــه دربــاره »فیلیمــو«
خصــوصشــرایطپلتفرمهــایســینمایخانگــیوتایید
نامهمنتشــرشــدهدررســانهها،چندســوالمهمرابا

ساترا،کارشناسانومردممطرحمیکند:
و  ملــی  ســطح  در  ســاختاری  هــر  ایجــاد   -۱
فرادســتگاهی ماننــد ســاترا، نیازمنــد قانــون تاســیس یا 
قانــون تشــکیالت بــا وظایــف و اختیــارت روشــن اســت. 
لطفا در این خصوص شفاف سازی شود که کدام مرجع 
قانون گــذاری یــا تدویــن مقــررات در کشــور بــه این مهم 
اهتمــام ورزیــده و ســند مــورد نظــر بــرای اطــالع عمــوم 

رونمایی شود.
۲- آیــا از اصطــالح فنی-فرهنگــی »صــوت و تصویر 
اســالمی، شــورای عالــی  فراگیــر« در مجلــس شــورای 
انقــالب فرهنگی یا شــورای عالی فضــای مجازی تعریف 
دقیقی ارائه شده است یا خیر؟ آیا پلتفرم های نمایش 

درخواستی، شامل این تعریف می شوند یا خیر؟
۳- آیا منطقی اســت که ســاختاری منقبض، کند و 
ایستا، خود قوانین و اقلیم حکمرانی اش را تعریف کند، 
خــود اجــرا کند و خود هنگام مناقشــه و اختالف، مرجع 
رســیدگی بــه تخلفــات باشــد؟ بخش خصوصــی چگونه 
می توانــد بــا چنیــن تنظیم گــر ذینفعــی رابطــه منطقی و 

حرفه ای داشته باشد؟
مــا از تنظیم گــری منصفانه و نظارت دغدغه مندانه 
بــر مبنای ضوابطی شــفاف و روشــن اســتقبال می کنیم 
ولیکن انسداد ایجاد شده را محصول عملکرد بی ضابطه 
ســاترا و عــدم تمایــل ایــن مجموعــه بــه قانونمند شــدن 

توسط مراجع ذیصالح می دانیم.

قاچاق لپ تاپ دست دوم 
اروپایی به ایران

رئیــساتحادیــهفنــاورانرایانــهتهرانازرونــقواردات
غیررســمیلپتاپهایاســتوکاروپاییبهکشــورخبر
دادوگفــتکــهلپتاپهایدســتدومازاروپابهطور
قاچاقوازاماراتواردکشــورشــدهوبیشــترازطریق
فضــایمجــازی،کانالهــایتلگرامیواینســتاگرامیبه

مردمفروختهمیشود.
محمدرضــا فرجــی تهرانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، با 
بیــان اینکه واردات لپ تاپ  دســت دوم ایــن بار از اروپا به 
ایران رونق گرفته است، گفت: علت رونق قاچاق لپ تاپ 
دســت دوم بــه ایــران، افزایــش هزینه های حقــوق گمرکی 
است و اینکه هزینه تمام شده واردات این مدل لپ تاپ ها 
حدود 8 تا ۱۵ درصد ارزان تر از کاالهایی است که تاجران 
بــه شــکل رســمی وارد کشــور می کننــد. همچنیــن به دلیل 
کاهش قیمت های تمام شده، میل خرید مردم برای خرید 

لپ تاپ دست دوم بیشتر شده است.
تمــام  واردات  گفــت:  مــردم  بــه  توصیــه ای  در  او 
لپ تاپ هــای اســتوک اروپایــی قاچاق اســت. بررســی ها 
نشــان می دهــد برخــی از ایــن لپ تاپ هــای اســتوک بــه 
شــکل آکبنــد و نــو به مــردم فروختــه می شــود در حالی 
که متقاضیان بعد از اســتفاده از این لپ تاپ ها متوجه 
می شــوند کــه ایــن کاال ســوخته اســت. پیشــنهاد مــا به 
متقاضیــان ایــن اســت بــه جای خریــد کاالهای اســتوک 
که عموما هشــت تا ۱۵ درصد ارزان تر هســتند، لپ تاپ 

گارانتی دار بخرند.
رئیــس اتحادیــه فنــاوران رایانــه تهــران بیــان کــرد: 
در کمیســیون شــکایت اتحادیه فنــاوران رایانه، مراجعه 
مــردم بابــت خرید لپ تاپ های اســتوک زیاد بــوده، زیرا 
بخشــی از ایــن کاال زمانــی کــه بــه دســت مصرف کننــده 
امیدواریــم  اســت.  ســوخته  یــا  معیــوب  رســیده 
سختگیری ها و برخورد سازمان تعزیرات و وزارت صمت 
برای واردات لپ تاپ های اســتوک و دســت دوم بیشــتر 
شود. در سال های گذشته قاچاقچی برای واردات اقالم 
ریســک کمتــری می کردند، امــا اکنون با وجــود خط های 
اعتبــاری یک بار مصرف ایــن کاالها از طریق صفحه های 
اینســتاگرامی بــه متقاضیان فروختــه و در منزل تحویل 

می   شوند.
فرجی با اشــاره به برنامه اتحادیه برای جلوگیری 
از کاالهــای قاچــاق، بیان کــرد: اتحادیه فنــاوران بارها 
نســبت به واردات غیر رســمی لپ تاپ استوک اروپایی 
بــه مســووالن هشــدار داده، امــا بی توجهــی بــه ایــن 
موضــوع همچنــان  باعــث فــروش ایــن کاال در فضــای 

مجازی شده است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرکلبازرگانیداخلیوزارتجهادکشــاورزی
ازتثبیــتقیمــتمحصــوالتپروتئینــیولبنــی
وکاهــشقیمــتبرنــجخبــردادوعلــتگرانــی
حبوباتراافزایشدوبرابریقیمتهایجهانی

آناعالمکرد.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، مجیــد 
حســنی مقــدم، مدیــرکل بازرگانی داخلــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: تــا قبــل از اجــرای طــرح 
 ۲۱ کــه  یارانه هــا  نظــام  اصــالح  و  مردمی ســازی 
اردیبهشــت اجرایــی شــد، نهاده هــای دامــی برای 
تولیــد مــرغ و تخم مــرغ بــا ارز ترجیحــی تامیــن 
می شــد امــا هزینــه تمام شــده ایــن دو کاال صرفاً 

نهاده دامی نیست.
تنهــا ۶۰  نهاده هــای ذرت و کنجالــه  افــزود:  وی 
درصد از هزینه تمام شده مرغ گوشتی را شامل 
می شود و مابقی آن مربوط به دستمزد، متیونین، 
و…  انــرژی  هزینه هــای  دامپزشــکی،  داروهــای 
است. قیمت های مرغ و تخم مرغ کامالً مدیریت 
شــده بود و با هماهنگی ســازمان حمایت تعیین 
می شــد؛ به عنوان مثال قیمت مرغ در طول یک 
ســال گذشــته یک بار ۲۴ هزار 9۰۰ تومان، پس 
از آن ۳۱ هــزار تومــان بــرای مصرف کننــده تعیین 
شــد و پــس از طــرح اصــالح یارانه هــا و بــا توجــه 
بــه اینکــه ارز تخصیصــی بــه نهاده هــا بــه نیمایی 
تغییر کرد، قیمت مرغ و تخم مرغ توسط سازمان 
حمایت برای مرغ ۵9 هزار و 8۰۰ تومان و قیمت 
تخم مرغ هم به ازای هر کیلوگرم ۳9 هزار 8۰۰ 

تومان تعیین شده است.
حســنی مقدم یادآور شــد: قیمــت تخم مرغ 
هــم پیــش از اجرای طــرح مردمی ســازی یارانه ها 
۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــرای هــر کیلــو گــرم بــود 
و قیمت هــا بــه مــرور افزایش یافــت؛ و هم اکنون 
طبــق  اســت.  تومــان   ۳8,۰۰۰ قیمــت  متوســط 
گزارشــات مــا قیمــت مــرغ بــه طــور متوســط بین 
۵۷ تــا ۵8 هــزار تومان اســت البته ممکن اســت 
مصداقــی و مــوردی برخــی واحدهــای صنفی کاال 
را بــا قیمــت نامتعــارف عرضــه کننــد کــه ناظریــن 
مــا در صــورت مشــاهده حتمــاً برخــورد خواهنــد 
کرد. اما متوســط قیمت که مالک تصمیم گیری و 
سیاست گذاری است، متوسط قیمت ها است که 

تا به امروز زیر قیمت مصوب است.

قیمتگوشتقرمزتغییر
معنادارینداشتهاست

قیمــت گوشــت  افزایــش  بــا  رابطــه  وی در 
قرمــز و دام زنــده گفــت: قیمــت دام ســبک زنــده 
در حــال حاضــر کمتــر از 8۰ هــزار تومان و قیمت 
دام سنگین کیلویی ۷۵ تا ۷۶ هزار تومان است، 

قیمت گوشــت گوســفندی مخلوط حــدود ۱۷۵ تا 
۱8۰ هزار تومان و قیمت گوشــت گوساله ۲۰۰ تا 
۲۱۰ هــزار تومان اســت که از ابتــدای اجرای طرح 
مردمی ســازی تاکنــون تغییــر معنــاداری نداشــته 

است.
حســنی مقــدم یادآور افزود: ســال گذشــته 
ســال های  طــی  خشکســالی  بی ســابقه ترین  بــا 
اخیــر مواجــه بودیــم و دامدارانــی کــه از مراتــع و 
چراگاه هــا اســتفاده می کردنــد بــا مشــکل مواجه 
شــدند و مجبور به تعلیف دســتی شــدند و از ۲۱ 
اردیبهشــت هــم قیمــت نهاده هــای دام ســبک و 

سنگین هم افزایش قیمت داشته است.
جهــاد  وزارت  داخلــی  بازرگانــی  مدیــرکل 
معتــرف  دامــداران  اکثــر  داد:  ادامــه  کشــاورزی 
هســتند کــه هزینــه تمام شــده دام بیــش از ۱۰۰ 
هــزار تومــان اســت امــا در بــازار این قیمــت کمتر 
از 8۰ هــزار تومــان اســت آن هم در شــهر تهران. 
طبیعتــاً قیمــت دام در اســتان های غربی پایین تر 
است، قیمت گوشت گرم و دام به نسبت هزینه 
تمام شده آن پایین است البته این نکته را نباید 
فرامــوش کرد که توان خریــد برخی از خانواده ها 
کاهــش یافتــه اســت اما این به معنــای باال بودن 
قیمت گوشــت نیســت چــرا که اگر قیمــت از این 
هم پایین تر باشد تولید با مشکل مواجه می شود 
و بــه تبــع کاهــش تولید با مشــکل تامیــن مواجه 

خواهیم شد.

آغازکاهشقیمتبرنج
حســنی مقدم درباره بــاال بودن قیمت برنج 
ایرانــی تصریح کرد: ســاالنه حــدود ۳ میلیون تن 
برنج در کشــور مصرف می شــود که از این میزان 
یــک میلیــون و 8۰۰ تــا یــک میلیــون و 9۰۰ هــزار 
تــن آن در داخــل تولیــد می شــود و طبــق آخریــن 
قیمت هــا، در اســتان مازنــدران کــه قطــب اصلــی 
تولیــد برنــج کشــور محســوب می شــود، قیمــت 
عمــده فروشــی بــرای برنــج طــارم مرغــوب تقریباً 
8۵ تــا 9۰ هــزار تومــان و در میانگیــن کشــوری 
فروشــی  خــرده  قیمــت  تومــان  هــزار   ۱۲۷ هــم 
برنــج اعــال بــوده اســت. برنج هاشــمی گیــالن در 
عمده فروشــی های اســتان تقریبــاً 8۰ تــا 9۰ هزار 
تومان و در خرده فروشی استان گیالن ۱۰۰ تا ۱۱۰ 

هزار تومان عرضه شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از اتمام برداشت 
دوم برنج در مهر، هر چه به ســال جدید نزدیک 
می شــویم حجــم موجــودی برنــج کاهــش می یابد 
و قیمــت آن طبیعتــاً افزایش پیــدا می کند، ادامه 
داد: حجــم موجــودی برنج در ابتدای ســال جدید 
کاهش پیدا می کند اما از روز ۲۱ تیرماه که اولین 
برداشــت برنــج در مازنــدران انجــام شــده اســت 

قیمت ها روند کاهشی داشته است. قیمت برنج 
در مازنــدران نســبت بــه هفتــه گذشــته ۵ هــزار 
تومــان کاهــش پیــدا کرده اســت و هــر چه پیش 
برویــم حجــم بیشــتری برنج برداشــت می شــود و 
طبیعتــاً با افزایــش عرضه، قیمت آن روند نزولی 

خواهد داشت.
جهــاد  وزارت  داخلــی  بازرگانــی  مدیــرکل 
کشــاورزی در مــورد قیمــت برنــج خارجــی گفــت: 
ثبت ســفارش برای برنج خارجی نســبت به سال 
گذشــته رونــد افزایشــی داشــته و میــزان واردات 
نیز نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته بیشتر 
بوده اســت، قیمت برنج خارجی در ســطح خرده 
فروشــی حداکثــر تــا ۳9 هــزار تومــان اســت امــا 
در رابطــه بــا برنــج ترکیبــی چنین برنجــی را قبول 
نداریم و اگر هم در بازار موجود باشد مورد تایید 

وزارت جهاد کشاورزی نیست.

قیمتجهانیحبوبات
دوبرابرشدهاست

حسنی مقدم درباره قیمت غالت و حبوبات 
نیــز گفــت: بخشــی از حبوبــات وارداتــی اســت و 
بــه عنــوان مثــال قیمــت جهانــی عــدس در عرض 
یک ســال دو برابر شــده اســت و از ۷۰۰ دالر به 
۱۴۰۰ دالر رســیده و قیمــت جهانــی نخــود نیــز از 
۶۰۰ تــا ۱۲۰۰ دالر افزایــش داشــته اســت کــه بــه 
مراتــب روی قیمــت آن در داخل کشــور هم تاثیر 

می گذارد.
وی افــزود: یکــی دیگــر از دالیــل تغییــر نرخ 
ارز از سال گذشته تاکنون و افزایش نرخ تسعیر 

گزارش هــا  طبــق  همچنیــن  اســت،  نیمایــی  ارز 
هزینه هــای بنــدری و هزینه هــای حمــل و نقــل 
و توزیــع ۳۵ تــا ۴۵ درصــد افزایــش یافته اســت 
و هزینه هــای کارگــری هــم طبــق قانــون کار ۵۷ 
درصــد افزایــش یافته اســت، در مجمــوع فرآیند 
تامین این محصوالت بخوبی انجام شــده است. 
از طرف دیگر حبوبات در مناطق غربی کشور به 
صورت دیم کشــت می شود و بخاطر خشکسالی 
مقداری با کاهش تولید مواجه شــده اســت. در 
مــورد قیمــت در بازار، مــا به عنــوان وزارت جهاد 
کشــاورزی که نظارت و بازرســی را برعهده داریم 
در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد خواهیم 
کــرد و اگــر تخلفــی هــم مشــاهد شــد حتمــاً بــه 
حوزه های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی گزارش 

شود.
جهــاد  وزارت  داخلــی  بازرگانــی  کل  مدیــر 
کشــاورزی همچنیــن در رابطــه بــا افزایش قیمت 
محصوالتی مانند سیب زمینی، رب گوجه فرنگی 
و پیــاز گفــت: قیمــت ســیب زمینی از ســر مزرعــه 
افزایــش یافتــه و بــه حــدود 9 تــا ۱۰ هــزار تومــان 
رســیده اســت و در زنجیــره تولیــد تــا عرضــه هــم 
هزینه هــا افزایــش داشــته اســت، بــا توجــه بــه 
اولویــت بازار داخل، وزارت جهاد کشــاورزی برای 
مدیریت صادرات ۶ هزار تومان عوارض صادراتی 
تعیین کرده تا به نیاز داخل توجه بیشتری شود. 
برای گوجه فرنگی بوته ای و غیر گلخانه ای هم ۶ 
هــزار تومــان عوارض در نظر گرفته شــده اســت. 
ســندیکای  و  فرنگــی  گوجــه  رب  تولیدکننــدگان 
کنســرو ایران بواســطه افزایش هزینه های تولید 

در کارخانــه و همچنیــن افزایــش قیمــت گوجــه 
فرنگی پیگیر هستند تا قیمت رب اصالح شود.

حســنی مقــدم یــادآور شــد: مــا بــه عنــوان 
در  نمی توانیــم  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
قیمت گذاری مداخله کنیم و طبق قانون، مسئول 
قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کننده است 
کــه قیمــت را برآورد کرده و به ســتاد تنظیم بازار 

برای تصمیم گیری نهایی ارسال می کند.
وی بــا بیــان اینکــه هزینه هــای تولیــد اعــم 
از ســم، کــود، بــذر و نیــروی کار افزایــش یافتــه 
اســت، گفــت: ســیب زمینــی درجه یــک در خرده 
فروشــی ها حداکثــر ۲۰ هزار تومــان و در میادین 
میوه و تره بار حدود ۱۴ هزار تومان است و گوجه 
فرنگــی هــم حــدود ۱۰ هــزار تومــان قیمت گــذاری 
شــده اســت لــذا قیمت هــا رصــد می شــود و برای 
مدیریت صادرات نیز عوارض وضع شــده اســت. 
حسنی مقدم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
 ۴۲۰۰ ارز  اقتصــادی  کارشناســان  تمــام  گفــت: 
تومانــی را در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــه ضرر 
اقتصاد کشور می دانستند و مفسده هایی در این 
ارز وجــود داشــت که دولت ســیزدهم بــا تدبیر و 
برنامه ریــزی و شــجاعت تصمیم به حذف این ارز 
و مدیریــت منابــع ارزی گرفــت. طبیعی اســت که 
بــا این تصمیــم قیمت برخی کاالهــا افزایش یابد 
امــا هــر چــه قدر که زمــان بگذرد و تخلیــه تورمی 
آن انجــام شــود بــه یــک تعــادل قیمتــی خواهیــم 
رســید. با حــذف یارانه های غیــر هدفمند مطمئناً 
توجــه  تولیــد  بهــره وری  بــه  تولیــدی  واحدهــای 

بیشتری خواهند داشت.

ایــن شــروط از اســتاندارد ســازمان رئیــس
ســازمانبــرایشــمارهگذاریخودروهــایتیبا
وســمندوایفــایتعهــداتخودروســازانبــه

مشتریانخبرداد.
مهدی اســالم پناه در گفت وگو با تسنیم، 
درباره وضع شماره گذاری خودروهای سمند و 
تیبا، اظهار کرد: ســازمان اســتاندارد جلســات 
مختلفی را با وزیر صنعت و مســئوالن وزارت 
صمــت بــرای بررســی وضــع صنایــع مختلــف 
برگزار می کند. در همین ارتباط نیز جلســه ای 
بــا وزیــر صنعــت برگــزار شــد. در ایــن جلســه 

موضوعــات مختلفــی در حوزه خودرو و صنایع 
دیگــر مطــرح شــد. وی بــا اعــالم اینکــه در این 
جلســه دربــاره تعییــن و تکلیف شــماره گذاری 
خودروهــای تیبــا و ســمند نیــز مباحثی مطرح 
شــد، افزود: قرار شــده خودروسازان با رعایت 
شــروطی تعهدات خود را در محصوالت تیبا و 

سمند درقبال خریداران انجام دهند.
رئیس ســازمان اســتاندارد بــا اعالم اینکه 
مــا معتقدیم باید محصــول باکیفیت در اختیار 
مردم قرار گیرد، گفت: قرار است خودروسازان 
جایگزینــی  امــکان  جملــه  از  شــروطی  قالــب 

فــروش  از  پــس  خدمــات  ارائــه  و  محصــوالت 
رایگان از سه تا پنج سال به همراه رفع عیوب 
رضایــت  بــرای  قــراردادی  انعقــاد  و  خودروهــا 
مشــتری تعهــدات خــود را در ایــن دو محصــول 
انجــام دهنــد. اســالم پنــاه بــا تاکیــد براینکه ما 
بــه هیــچ عنوان حاضــر به تضییــع حقوق مردم 
نیســتیم، تصریــح کــرد: بعــد از شــش مــاه از 
حضــور خــود در ســازمان اســتاندارد خــط تولید 
۴ خــودروی بی کیفیــت را متوقف کرده ایم این 
موضوع یک توفیق قابل توجه به شمار می آید.
وی اضافــه کــرد: در کنــار ایــن موضــوع 

برنامــه تحــول در کیفیــت محصــوالت نیــز بــه 
خودروســازان ارائــه شــده تا مــردم گام به گام 
مشــاهده  محصــوالت  در  را  کیفــی  تغییــرات 
کننــد. رئیــس ســازمان اســتاندارد ادامــه داد: 
گواهــی تاییدیه اســتاندارد همچنان یک ماهه 
است و خوروسازان موظفند به صورت ماهانه 
در چارچــوب اســتانداردها محصوالت را تولید 
کنند. ســازمان ملی استاندارد در اوایل خرداد 
امسال اعتبار ایمنی سه خودروی سمند، تیبا 
صندوقــدار و تیبــا ۲ را تمدیــد نکــرد و بــر ایــن 
اساس این خودرو ها شماره گذاری نمی شدند.

کاالهــای نظــارت و بازرســی دفتــر مدیــرکل
اساســیوزارتجهــادکشــاورزیاعــالمکردکه
هیچگونــهافزایــشقیمتیبرای۴قلممحصول
لبنــیتنظیــمبــازاریوحتــیســایراقــالملبنــی

نخواهیمداشت.
مســعود امرالهــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا 
دربــاره نامــه اخیــر انجمــن لبنــی مبنــی بــر نبــود 
امــکان تخصیــص ۵۰ درصــدی تولیداتشــان بــه 
چهــار قلــم محصــول لبنــی تنظیم بــازاری افزود: 
ســازمان  نماینــدگان  حضــور  بــا  جلســه ای  در 
حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، 

فروشــگاه های زنجیــره ای، بازرســی اتــاق اصناف 
و ســوپرمارکتی های استان تهران مشکل ضریب 
ســود تولیدکننــدگان و توزیع کننــدگان آنالیــز و 

تعیین شد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای 
اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ابالغ 
مصوبه سود بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
تصریــح کــرد: براســاس ایــن مصوبــه مقــرر شــد 
تولیدکننــدگان ۵۰ درصــد تولیــدات خــود را بــه 
تولیــد چهــار قلــم محصــول لبنــی تنظیم بــازاری 
بــازار  نیــاز  تامیــن  بــر  عــالوه  توزیع کننــدگان  و 

محصوالت را با نرخ های مصوب قبلی در اختیار 
مصرف کنندگان قرار دهند.

اصلــی  مشــکل  واقــع  در  گفــت:  وی 
تولیدکننــدگان لبنــی میــزان ســود بیــن تولیــد و 
توزیع بود که با ورود دولت و آنالیز قیمت ها این 
مشــکل برطرف شــد. در کنار چهار قلم محصول 
لبنی تنظیم بازاری قیمت سایر محصوالت لبنی 

نیز افزایش قیمتی نخواهد داشت.
دولــت  مصوبــه  براســاس  افــزود:  وی 
شــهروندان باید شــیر پاستوریزه 9۰۰ گرمی را با 
قیمــت ۱۵ هزارتومان، شــیر کم چرب بطری یک 

لیتــری را ۱8 هزارتومــان، پنیــر uf ۴۰۰ گرمــی را 
۳۷ هزارتومــان و ماســت دبــه ای ۲.۵ کیلوگرمی 
را ۴9 هــزارو 8۰۰ تومــان طبــق روال گذشــته در 
خرده فروشــی های  و  زنجیــره ای  فروشــگاه های 

سراسر کشور خریداری کنند.
مدیــرکل دفتــر بازرســی و نظــارت کاالهای 
از هموطنــان  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اساســی 
هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  تــا  خواســت 
گران فروشی و یا کمبود محصوالت لبنی در بازار 
مراتب را به شــماره تلفن ۱۲۴ ســازمان تعزیرات 

برای برخورد قانونی با متخلفان اعالم کنند.

آغازروندکاهشی
قیمتبرنجدربازار

راهکارهایخروجبازارلوازمخانگیازرکود

 کیفیت آرد و نان کشور
در وضع مطلوب قرار دارد

بــراســاساعــالممرکــزپژوهشهــایغــالتشــرکت
بازرگانــیدولتــیایران،کیفیتانواعآردونانســنتی

کشوردربهارامسالدروضعمطلوبقراردارد.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران، مرکــز 
پژوهش های غالت این شرکت برای پایش مستمر وضع 
کیفیــت آرد و نــان، ضمن نمونه گیری از آردها و نان های 
تولیدی کشور، این اقالم را بر اساس استاندارد ۱۰۳ آرد 
و اســتاندارد ۲۶۲8 انواع نان ســنتی، مورد آزمایش قرار 
داده و نتایــج آن را در قالــب گــزارش منتشــر می کند که 
بر اســاس این گزارش، در ســه ماه ابتدای ســال جاری، 
کیفیــت انــواع آرد و نــان در سراســر کشــور منطبــق بــا 
اســتانداردهای موجود بوده و از وضع مطلوب برخوردار 
است. در این بررسی، نمونه انواع آردهای تولیدشده در 
کشور بر اساس پراکنش جغرافیایی، مورد آزمایش های 
تخصصــی قــرار گرفته اند و نتایــج آزمایش ها که با توجه 
به درصدهای موجود رطوبت، خاکســتر در ماده خشک، 
پروتئین، گلوتن مرطوب و ابعاد و اندازه ذرات استخراج 
شــده اند، نشــان دهنده محــدوده مجــاز اســتاندارد ۱۰۳ 
و دامنــه ۲8 و ۲9 اســت کــه بیانگــر کیفیــت خــوب ایــن 
در  ســنتی  نانوایــی  واحدهــای  مصــرف  بــرای  محصــول 
ارزیابــی  نتایــج  اســت،  گفتنــی  اســت.  کشــور  سراســر 
کارشناسی مرکز مذکور از کیفیت نان های سنتی شامل 
ســنگگ، بربــری، تافتــون و لواش در ســه ماهه نخســت 
ســال ۱۴۰۱ مطلوب اعالم شــده که بر مبنای آن، کیفیت 
نان های تولیدی کشــور با اســتاندارد ۲۶۲8 منطبق بوده 
و با قرار گرفتن میانگین نمره کیفیت در محدوده 8۶ تا 

۱۰۰ از وضع مطلوبی برخوردارند.

تکذیبمجوزافزایشقیمت۴قلممحصوللبنیپرمصرف

جزئیاتشروطسازمانملیاستانداردبرایشمارهگذاریتیباوسمند
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رشد ۱۹۲ درصدی صادرات 
ایران به ترکیه در بهار امسال

در بهــار امســال ۳ میلیــون و ۷۰ هــزار تــن کاال معادل 
یــک میلیــارد و ۷۳۷ میلیون دالر به ترکیه صادر شــده 
است که رشد ۳۶۳ درصدی در وزن و ۱۹۲ درصدی در 

ارزش نسبت به بهار ۱۴۰۰ داشت.
بــه گــزارش مهر، ســید روح هللا لطیفی ســخنگوی 
گمــرک در آســتانه ســفر رجــب طیــب اردوغــان رئیــس 
جمهــوری ترکیــه بــه تهران اظهــار کرد: تجــارت غیرنفتی 
کشورمان با ترکیه در سال ۱۴۰۰ شاهد جهش مناسبی 
بوده و این رشد در بهار امسال هم ادامه داشته است.

وی افــزود: حــدود ۱۹ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تن کاال 
به ارزش ۱۱.۴ میلیارد دالر، بین ایران و ترکیه در ســال 
۱۴۰۰ تبادل شــد که نســبت به ســال ۱۳۹۹ با رشد ۷۳ 
درصــدی در وزن و ۶۴ درصــدی در ارزش همــراه بــوده 
اســت، از ایــن میــزان کاالی تبــادل شــده ۱۵.۷ میلیــون 
تــن بــه ارزش ۶.۱ میلیــارد دالر از ایــران بــه ترکیه صادر 
شــد و ۳.۷ میلیــون تن کاال بــه ارزش ۵.۳ میلیارد دالر 
هم از ترکیه به کشورمان وارد شده است که نسبت به 
مدت مشــابه، ۱۴۰ درصد صادرات به ترکیه و ۲۰ درصد 

واردات از این کشور به ایران افزایش داشته است.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه ترکیه در تجــارت خارجی 
کشــورمان گفت: همواره ترکیه هم در واردات و هم در 
صادرات در بین چهار شریک اول ایران بوده و در سال 
۱۴۰۰ نیــز ۱۲ درصــد وزن و ۱۱ درصــد ارزش کل تجــارت 

کشورمان با دنیا مربوط به ترکیه بوده است.
لطیفــی در خصوص تجارت غیرنفتی کشــورمان با 
ترکیــه در بهــار امســال گفت: در ســه ماهه اول امســال 
هم این روند رو به رشــد ادامه پیدا کرده و ســه میلیون 
و ۷۷۰ هزار تن کاال به ارزش ســه میلیارد و ۱۰ میلیون 
دالر بیــن دو کشــور تبادل شــد کــه ۱۴۱ درصد در وزن و 
۸۴ درصد در ارزش نسبت به بهار سال قبل افزایش را 

در تجارت شاهد هستیم.
وی افزود: از این میزان کاالی تبادل شده در بهار، 
سه میلیون و ۷۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۳۷ 
میلیــون دالر صــادرات کاالی ایرانــی بــه ترکیــه بــا رشــد 
۳۶۳ درصــدی در وزن و ۱۹۲ درصــدی در ارزش بــوده 
است و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۲۷۳ 
میلیــون دالر هــم واردات از ترکیــه بــوده که با رشــد ۲۲ 

درصدی همراه بوده است.
بــه  کاالهــای صادراتــی  دربــاره  گمــرک  ســخنگوی 
ترکیــه توضیــح داد: محصــوالت دامــی، شــیالتی، لبنــی، 
گل و گیــاه و نباتــات، میــوه و تــره بــار، خشــکبار، ادویه 
مصالــح  ســیگار،  و  توتــون  غذایــی،  مــواد  زعفــران،  و 
ســاختمانی، مواد معدنی، محصوالت پتروپاالیشگاهی، 
مــواد شــیمیایی، دارو، لــوازم آشــپزخانه، لــوازم خانگی، 
محصــوالت بهداشــتی، محصوالت صنعتــی، محصوالت 
فــوالدی، پوشــاک، چــرم، کیــف و کفــش، نــخ و پارچــه، 
کشــاورزی،  ماشــین آالت  شــیرآالت،  دســتی،  صنایــع 
و  لوســتر  مبلمــان،  پزشــکی،  تجهیــزات  لوازم التحریــر، 
وســایل ورزشی و بازی کودکان کاالهای عمده صادراتی 

ایران به ترکیه بودند.
وی دربــاره کاالهــای وارداتــی از ترکیــه گفــت: دام 
مولــد، مــرغ منجمــد، تخم مــرغ نطفــه دار، انــواع بــذر، 
حبوبات، موز، قهوه، گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، 
روغــن خــام، انــواع روغــن خوراکی، شــکر، مــواد اولیه و 
کــود،  اولیــه،  مــواد  مکمل هــا،  صنعتــی،  ماشــین آالت 
الستیک، چوب، کاغذ، خمیر چوب، لوازم الکترونیکی و 
پارچه و نخ از مهمترین کاالهای وارده از ترکیه بودند.

واردات ۵۸ میلیون دالری 
کاغذ تحریر و روزنامه

در ســه ماهه نخســت امســال، در مجموع بیش از ۵۸ 
میلیــون دالر کاغــذ چاپ و تحریــر و روزنامه وارد ایران 
شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

واردات  از  آمــار  آخریــن  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
کاالهای اساســی، مشــخص شد که در سه ماه نخست 
امســال  ۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد 
دالر، در ۲۵ گــروه )شــامل ارز ترجیحــی و نیمایــی( وارد 
ایران شــده اســت، در این بین بررســی وضعیت واردات 
کاغــذ نشــان داد کــه ۵۱.۳ هــزار تــن بــه ارزش بیــش از 
۵۴.۷ میلیون دالر کاغذ چاپ و تحریر  و همچنین ۳.۷ 
هزار تن به ارزش سه میلیون دالر کاغذ روزنامه واردات 

صورت گرفته است.
نگاهی به وضع واردات کاغذ در سال قبل، از این 
حکایــت دارد کــه تــا اوایل تیرماه پارســال ۴۱.۲ هزار تن 
به ارزش ۳۳.۹ میلیون دالر واردات کاغذ چاپ و تحریر 
انجام شده است. همچنین ۲.۳ هزار تن به ارزش ۱.۵ 

میلیون دالر کاغذ روزنامه وارد شده بود.
بــر ایــن اســاس حجــم واردات کاغذ چــاپ و تحریر 
و روزنامه در ســه ماه نخســت امســال نسبت به تقریبا 

همین دوره در سال قبل، افزایش داشته است.
در مجموع در سال ۱۴۰۰، کل واردات کاغذ، مقوا، 
کرافــت و محصــوالت مرتبط با کاغذ حدود ۵۸۵.۶ هزار 
تــن بــه ارزش ۸۰۵ میلیــون دالر بــوده کــه از این میزان 
بیش از ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۱.۳ میلیون دالر به کاغذ 
رول روزنامه اختصاص داشــت. همچنین در سال قبل، 
۲۱۳.۶ هــزار تــن بــه ارزش بیــش از ۲۰۱.۷ میلیون دالر 

واردات کاغذ تحریر انجام شده بود.
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رویداد ایده های ارزش آفرین 
با حمایت ایمپاسکو برگزار 

می شود
رویداد ایده های ارزش آفرین با حمایت شرکت تهیه و 

تولید مواد معدنی ایران برگزار می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد 
مــواد معدنــی ایــران، در ســال تولیــد، دانــش بنیــان و 
ایمپاســکو در نظــر دارد رویــدادی در  آفریــن  اشــتغال 
ایــن  فعالیــت  موضــوع  بــا  مرتبــط  ایده هــای  خصــوص 
شــرکت برگــزار کنــد. در ایــن راســتا از تمامــی صاحبــان 
ایــده دعــوت می شــود در زمینــه تولید مــواد معدنی اعم 
از اکتشــاف، اســتخراج، فرآوری، ایمنی و محیط زیست 
و بومی ســازی، ایده هــای خــود را بــه مدیریــت پژوهــش 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارسال کنند.
برگزیــدگان،  از  تقدیــر  ضمــن  رویــداد  ایــن  در 
برنامه های حمایتی مالی و فنی درباره ایده های منتخب 
نیــز برنامه ریزی شــده اســت که پس از برگــزاری رویداد 

روند اجرایی آن آغاز خواهد شد.
گفتنی اســت: مهلت ارســال ایده های ارزش آفرین 

تا ۳۱ مرداد سال جاری است.

تولید ساالنه ۱۰۰ تن خاویار 
تا چهار سال آینده

بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــیالت کشــور، بــا اقدامات 
انجــام شــده تا افــق ۱۴۰۴ تولید ســاالنه خاویار به ۱۰۰ 

تن خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، حسین حسینی در همایش ملی 
ماهیــان خاویــاری و صنایــع وابســته بــا بیــان اینکــه روز 
ملی خاویار بهانه ای برای توجه ویژه به خاویار ایرانی به 
عنــوان نشــان جهانی اســت، گفت: به دلیــل ممنوعیت 
ایجاد شــده، امکان صید تجاری ماهیان خاویاری وجود 
نــدارد. از ایــن رو بیــش از ۱۰ ســال اســت کــه در حــوزه 
پــرورش اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه کــه الزم اســت 

تسریع داده شود.

وی ادامــه داد: بــا برنامه ریــزی انجام شــده در افق 
۱۴۰۴ میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری به ۲۰ هزار 

تن و خاویار به ۱۰۰ تن خواهد رسید.
رئیس ســازمان شــیالت کشــور اضافه کرد: کمیته 
ســرمایه گذاری تشــکیل شــده اســت کــه در ایــن بخــش 
از افــرادی کــه در حــوزه صنعت شــیالت از جمله خاویار 

ورود کرده اند حمایت خواهیم کرد.
وی تصریــح کــرد: برای اســتحصال گوشــت ماهیان 
خاویاری ســه ســال و برای خاویار آن هشــت ســال زمان 
الزم اســت، از ایــن رو بحــت تنفس و بازگشــت ســرمایه 
مهم است که با حمایت های وزیر، این اتفاق رخ خواهد 
داد. معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به تســهیالت 
ســرمایه در گــردش بــرای آبــزی پروران گفت: تســهیالت  
۲۰۰ میلیون تومانی برای شیالت کارت با سود ۱۲ درصد  
و  تسهیالت ۸۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۵ درصد برای 

بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار داده می شود.
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بــا  معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
بخشــی  آن  تحریــم  شــرایط  در  اینکــه  بیــان 
کــه توانســت کشــور را نجــات دهــد، تولیــد 
و فعــاالن اقتصــادی بــود، گفــت کــه اکنــون 
تســهیالت بانکــی بــرای بخــش صنعــت رقمی 
حــدود ۳۰ درصــد اســت کــه باید ایــن رقم به 

۴۰ درصد افزایش یابد.
علی رسولیان، در مراسم بزرگداشت روز 
ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین المللی 
مشهد اظهار کرد: امسال در روز ملی صنعت 
و معدن بعد از گذشت بیش از ۲ سال  اعمال 
محدویت های کرونایی مراســمی باشــکوه تر از 
ســال های قبــل برگزار شــد. همچنین امســال 
بعد از چندین سال رئیس جمهوری در مراسم 
داشــت.  معــدن حضــور  و  ملــی صنعــت  روز 
حضــور آقــای رئیســی به ایــن معناســت که او 

نگاه و توجه ویژه ای به بخش تولید دارد.  
وی افــزود: در روز ملــی صنعــت و معــدن 
وزارتخانــه ابتــکاری بــه خــرج داد و از فعــاالن 
اقتصادی درخواســت کــرد ظرفیت های خویش 
را اعــالم و مشــکالت و راهکارهــای آن را نیــز 
عنــوان کنند. خوشــبختانه نزدیک به ۵۳ واحد 
نــکات خوبــی را به صورت کتبی مطرح کردند و 

۱۵۷ راهکار نیز ارائه شد.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  عامــل  مدیــر  و 
شــهرک های صنعتی ایران با اشــاره به افزایش 
از  یکــی  کــرد:  تــورم در ســال جــاری تصریــح 
مسائلی که اکثر فعاالن اقتصادی به آن اشاره 
کرده انــد، مســاله تــورم بــوده اســت. در ســال 
جــاری چندیــن عامــل بــر افزایــش تــورم تاثیــر 
گذاشــت. عــالوه بــر نقدینگــی عوامــل دیگــری 
از جملــه جنــگ اوکراین و روســیه نیــز بر تورم 
اثرگــذار بــوده اســت، به طوری که این مســاله 
تــورم در ســطح جهــان را ۳۰ درصــد افزایــش 

داده و اثرات آن بر کشور ما نیز آشکار است.  
رسولیان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی 
نیــز از دیگــر عوامل تاثیرگذار بــر افزایش تورم 
در کشــور بــود، گفــت: پایــه واردات کشــور و 
بازرگانــی ارز ۴۲۰۰ بــود کــه بــه ارز ETS تغییر 
ایــن ارز  یافــت. دولــت بــرای رفــع آثــار ســوء 
۲ راهــکار اتخــاذ کــرد کــه یکــی کاهــش ســود 
بازرگانــی اقــالم و راهــکار دیگــر کاهش حقوق 
گمرکــی از چهــار بــه یــک درصــد بــرای کاالهای 

پایه بود.
وی بــا بیان اینکه یکــی دیگر از مهم ترین 
تامیــن  مســاله  خصوصــی  بخــش  مشــکالت 
مالی اســت، ادامــه داد: تقریبا بخش عمده ای 
از واحدهــا بــا مشــکل تامیــن مالــی در زمینــه 
ســرمایه در گــردش، بازســازی و به روزســازی 
اســاس  بــر  مواجه انــد.  و...  ماشــین آالت 
برآوردهــای صــورت گرفتــه ســرمایه در گردش 
بایــد خصوصــا در بنگاه های کوچک نســبت به 

سال قبل سه برابر افزایش یابد.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  عامــل  مدیــر  و 
شــهرک های صنعتــی ایــران اظهــار کــرد: بایــد 
بــه ســرمایه در گردش و تامیــن نقدینگی برای 

واحدهــای تولیــدی توجــه و بــرای آن راهــکار 
تعریــف  راهکارهــا  ایــن  از  یکــی  شــود.  ارائــه 
زنجیــره تامین مالی اســت کــه بخش زیادی از 
بنگاه هــای اقتصــادی می تواننــد از این موضوع 
بهره منــد شــوند. انتظــار این اســت  که بانک ها 
توجــه بیشــتری بــه بخــش صنعــت و معــدن 

داشته باشند.
رســولیان بــا بیان اینکه بخــش صنعت و 
معــدن حــدود ۴۰ درصــد تولیــد ناخالــص ملی 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده، افــزود: بــه 
عــالوه ۴۵ درصــد از اشــتغال کشــور نیــز بــر 
عهــده ایــن بخــش اســت امــا تســهیالت بانکی 
بــرای فعاالن صنعــت و معدن رقمی حدود ۳۰ 

درصد است.  
وزارت  حاضــر  حــال  در  کــرد:  بیــان  وی 
صنعــت، معــدن و تجــارت عوامــل مهــم تولیــد 
را شناســایی کــرده اســت. یکــی از مهم تریــن 
موضوعــات در ایــن زمینــه شــفافیت اســت که 
برای تحقق آن برنامه های خوبی در این زمینه 

در حال انجام است.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  عامــل  مدیــر  و 
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 

الکترونیکــی شــدن فرایندهــا بــرای متقاضیــان 
شــهرک های صنعتــی و صنایــع تصریح کــرد: از 
ابتــدای امســال کل فرایندهای واگــذاری پروانه 
به صورت الکترونیک در حال انجام است و آن 
بخشــی هم کــه قابل واگذاری از طریق ســایت 
نیســت، از طریــق مزایــده واگذار می شــود. این 
مزایده هــا هدفمنــد اســت؛ یعنــی چارچوب آن 

مشخص است.
بــه  توجــه  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  رســولیان 
فراهم ســازی زیرســاخت هایی ماننــد تامین آب 
و بــرق بــرای صنایع عنوان کرد: امســال صنایع 
کوچک با همکاری بخش های مختلف در تولید 
برق نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات و در کمتر از یک 
سال گذشته در ایجاد ۹۰ پست برق مشارکت 
داشــته اند. همچنیــن بــرای تامیــن آب صنایــع 
تمام نقاط صنعتی را شناســایی کرده ایم تا آب 

را به صورت پایدار تامین کنیم.
وی بــا اشــاره بــه وضع واحدهــای صنعتی 
راکــد بیان کــرد: واحدهای راکــد ظرفیت باالیی 
در کشور دارند. اکثر واحدها با موفقیت توسط 
بخــش خصوصــی فعال و احیا شــده اســت. در 
حال حاضر بیش از ۳۱ درصد واحدهای راکد را 

فعاالن اقتصادی در کشور احیا کرده اند.

وزیر کشور معتقد است کشوری که می تواند 
در حوزه هــای مهم صنعتی بــا دیگران رقابت 
کنــد و در بیــن ۱۰ کشــور برتــر باشــد، دلیلی 
ندارد در برخی بخش ها دارای عقب افتادگی 
باشــد. امــروز در حــوزه صنعــت و معدن نیاز 
به تالش زایدالوصف احســاس می شــود زیرا 

تمام بسترها برای رشد فراهم است.
احمــد وحیــدی اظهار کرد: اولین مســاله 
در مــورد صنعــت و معــدن کشــور ایــن اســت 
کــه بایــد توجــه داشــت صنعــت و معــدن در 
رشــد و  پیشــرفت کشــور نقش بســیار مهم و 
بی بدیلــی دارد. البتــه وقتــی از صنایع معدنی 
صحبت می شود، باید به گستردگی این حوزه 
نیــز توجــه کرد. امــروز بخش قابــل توجهی از 
صــادرات کشــور از حــوزه  صنعــت و معــدن 
اســت. البتــه ممکــن اســت هم اکنــون تولیــد 
ناخالــص ملــی در حــوزه صنعــت و معــدن بــه 
اندازه  مورد انتظار نباشــد اما مهم این اســت 
صنعت و به ویژه صنایع دانش بنیان پیشران 

در همه حوزه ها فعال باشد.
وی بــا اشــاره به اهمیــت صنعت دارویی 
مــا  کشــور  امــروز  کــرد:  اضافــه  نیــز  کشــور 

می توانــد بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ارزشــمند 
بــه  باشــد.  دارویــی  اقــالم  خــود صادرکننــده 
همیــن ترتیــب در حــوزه نفــت، گاز و صنایــع 
حــال  در  نیــز  پرتوپاالیش هــا  و  پتروشــیمی 
امــروز  وقتــی  هســتیم.  جلــو  بــه  رو  حرکــت 
از انقــالب صنعتــی چهــارم در دنیــا صحبــت 
می شــود، بایــد بــرای اعتــالی صنایــع فکــر و 
اقــدام کــرد. در حــال حاضــر کشــور در برخــی 
بــه خوبــی پیشــرفت  از شــاخه های صنعتــی 
کرده اما در برخی رشته ها نیز با رکود مواجه 
شــده ایم. باید بتوانیم با حرکت و تالش خود 

این بخش ها را نیز از رکود خارج کنیم.
وحیــدی با بیان اینکه کشــور ما از لحاظ 
اســت،  غنــی  بســیار  معــادن  از  برخــورداری 
عنــوان کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز 
بســیاری از معــادن کشــور شناســایی نشــده  
است. در حال حاضر میزان معادن شناسایی 

شده در کشور کمتر از ۲۰ درصد است.
بــه  توجــه  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
گفــت:  رضــوی  خراســان  در  ســرمایه گذاری 
خراســان بزرگ یعنی تمدن اسالمی ما. امروز 
بــه لحــاظ فرهنگــی تمام توجه ها به خراســان 

رضــوی جلــب شــده اســت. در حــال حاضر در 
مناطق و کشــورهای همجوار خراســان رضوی 
تمدنــی محســوب  بــزرگ  بســیار  نقطــه  یــک 
می شــود. ایــن نقطــه کــه کانــون شــکل گیری 
تمدن نوین اســالمی عظیم در منطقه اســت، 
بایــد بتوانــد در حــوزه صنعــت و معــدن نیــز 

حرفی برای گفتن داشته باشد.
خراســان  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  وزیــر 
رضــوی نــه فقــط کانــون فرهنگــی بلکــه بایــد 
کانون اقتصادی منطقه هم باشد، افزود: این 
هدفی تحقق پذیر اســت. از همین رو توســعه 
ســرمایه گذاری و کار در خراســان رضــوی نــه 
فقط در سطح استان بلکه در سطح منطقه  و 
برای شکوفایی تمدن ایرانی اسالمی نیز حائز 
اهمیــت اســت. بنابرایــن بایــد تــالش زیــادی 
بــرای ســرمایه گذاری و تولیــدات جدید در این  
منطقــه تمدنی شــود. بــا توجه به فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبری صنایــع دانش بنیان باید 

در این استان شگل گیرد.
وحیــدی تاکیــد کــرد: خراســان رضوی به 
دلیل وجود ملجا شریف امام رضا)ع( نه تنها 
در ایــران بلکــه در منطقــه مهد فرهنگ اســت 

و در جهــان اســالم نقطــه ای تعیین کننــده بــه 
شــمار مــی رود؛ بنابرایــن اگــر خراســان رضوی 
در حوزه صنعت و فناوری رشد کند، می توان 
یعنــی  دیــد؛  را  صنعــت  و  فرهنــگ  ترکیــب 
آنجایــی کــه مرکــز فرهنــگ اســت، تبدیــل بــه 
مرکــز صنعــت و فنــاوری هــم می توانــد  شــود. 

این نقطه آغازین تمدن است.
دارد  زیربنایــی  تمــدن  داد:  ادامــه  وی 
کــه  دارد  روبنایــی  و  اســت  فرهنــگ  آن  کــه 
تکنولــوژی اســت که ایــن موضــوع در صنعت 
بــا هــم جمــع  این هــا  اگــر  متبلــور می شــود. 
بــه  اســالمی  نویــن  تمــدن  پایه هــای  شــود، 
خوبــی گذاشــته شــده اســت زیرا تمــدن نوین 
بایــد در بســتر فرهنــگ اســالمی رشــد کنــد. 
فرهنگ زمانی که به صنعت پیشــرو، صنعت 
اضافــه شــود،  نویــن  فنــاوری  و  دانش بنیــان 
شــاهد تبلور اســالمی بودن خواهیم بود؛ لذا 
کســانی کــه در صنایع اســتان ســرمایه گذاری 
می کننــد، بایــد بــه هــر ۲ جنبــه اقتصــادی و 
فرهنگــی توجــه کننــد؛ یعنــی ســرمایه گذاری 
آنان باید هم به خودکفایی کشــور کمک کند 

و هم به شکل گیری این تمدن بزرگ.

بــه گفتــه دبیر انجمن واردکننــدگان برنج ایران، 
جنــگ روســیه و اوکرایــن، باعــث افزایش قیمت 
وزارت  امــا  شــد،  جهانــی  بازارهــای  در  برنــج 
بــا  برنــج  ســفارش  ثبــت  بــرای  جهادکشــاورزی 
نادیــده گرفتــن ایــن اوضاع بــرای پذیــرش تغییر 
قیمت جهانی برنج مقاومت می کند که در عمل 
روند خرید خارجی و واردات را کند کرده است.
مســیح کشــاورز در گفت وگــو بــا ایلنا، با اشــاره به 
بی توجهــی بــه ظرفیت بخــش خصوصی در واردات 
برنج، گفت: ستاد تنظیم بازار کشور بدون حضور 
جلســه  تشــکیل  خصوصــی  بخــش  تشــکل های 
می دهد و به جای استناد به گزارش های مستند و 
واقعی تشکل ها و بخش خصوصی، از گزارش های 
دوایــر دولتی که برپایه آمار مقطعی، غیرمتمرکز و 

با تاخیر تهیه شده است، استفاده می کند.
وی با بیان اینکه  طرح و بررسی موضوعات 
در وزارت کشــاورزی زمان بر اســت، خاطر نشــان 

کــرد: ســتاد تنظیم بــازار پیگیری مــوارد مرتبط به 
این حوزه را از وزارت جهادکشــاورزی درخواســت 
می کنــد که متأســفانه طرح و بررســی موضوعات 
در ایــن وزارتخانــه نیــز زمان بــر اســت و بســیاری 
مشــکالت با تاخیر زیاد و پس از آنکه به چالش 
یــا بحــران تبدیــل می شــود در ســتاد تنظیــم بازار 

مطرح می شود.
دبیــر انجمن واردکننــدگان برنج ایران ادامه 
داد: در ســنوات قبــل وزارت صمت مســئول بازار 
محصــوالت کشــاورزی بــود و باتوجه بــه قدمت و 
تجربه با بهره گرفتن از ظرفیت تشکل های بخش 
خصوصــی، مــوارد بــا ســرعت بیشــتری پیگیــری 
کشــاورزی  وزارت  حاضــر  حــال  در  امــا  می شــد، 
اعتقــادی به اســتفاده ازظرفیــت بخش خصوصی 

ندارد.
کشاورز با اشاره به نحوه قیمت گذاری برنج 
در چهاردهمین جلســه ســتاد تنظیم بازار اســت، 

توضیح داد: گزارش دســتگاه های مرتبط در حالی 
بــا تاخیر در اختیار ســتاد تنظیــم بازار قرار گرفته 
است که در این گزارش ها به عواملی چون تغییر 
قیمــت در بازارهــای جهانــی و تغییــرات روزانــه 
نرخ ارز توجه نشــده اســت این در حالیســت که 
مــواردی چــون عــوارض گمرکــی و دیگــر عــوارض 
قابــل پرداخــت بــر اســاس ایــن متغیرهــای تغییر 

می کند.
قیمت گــذاری  اســاس  ایــن  بــر  گفــت:  وی 
ثابت برای برنج امری غیراجرایی اســت و این در 
حالی اســت که با قیمت گذاری دســتوری، مراجع 
نظارتی بدون توجه به اســناد، برای واردکنندگان 
پرونــده تعزیراتی تشــکیل داده و ایشــان را ملزم 
کــه محصــول برنــج خود را با ضــرر در بازار عرضه 
کننــد کــه این روند بدون تردیــد به توقف واردات 

و عرضه برنج در بازار داخلی منتهی می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان 

اینکــه ثبــت ســفارش  برنــج براســاس ارزش هــای 
تأیید شده وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص ارز 
توســط بانک مرکزی انجام می شــود، اذعان کرد: 
قیمت گذاری هــای انجــام شــده براســاس قیمــت 
ثابت بدون در نظر گرفتن این اسناد و همچنین 
تغییــرات روزانه ذکر شــده، که امــری غیرمنطقی 

است.
وی بــا بیــان اینکه در انتهــای فصل زراعی و 
کاهش عرضه برنج در بازارهای جهانی هســتیم، 
گفــت: جنــگ روســیه و اوکرایــن، باعــث افزایش 
قیمــت برنــج در بازارهــای جهانی شــد، اما وزارت 
جهادکشاورزی برای ثبت سفارش برنج با نادیده 
گرفتــن ایــن شــرایط نســبت بــه پذیــرش تغییــر 
قیمــت جهانی برنــج مقاومت می کند که در عمل 

روند خرید خارجی و واردات را کند کرده است.
کشــاورز بــا انتقــاد به مــوازی کاری ســازمان 
ملی اســتاندارد و ســازمان غذا و دارو، افزود: در 

گذشــته بــا توافــق این دو ســازمان نمونــه برداری 
و آزمایــش برنج هــای وارداتــی بــه صــورت تــوأم 
انجــام می گرفــت در حالی که هم اکنون با نادیده 
گرفتن توافقات قبلی هر کدام از این دو سازمان 
جداگانه به نمونه برداری و آزمایش اقدام می کند 
کــه عــالوه بــر تحمیــل هزینــه ســنگینی کــه بــه 
افزایــش قیمــت تمــام شــده منتهــی می شــود، بــا 
توجــه به زمان بر بودن فرآیندها، موجب معطلی 

و توقف محموله ها می شود.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت گمــرک زاهــدان 
در واردات برنــج، تصریــح کــرد: گمــرک زاهــدان 
انبــارداری برخــوردار  از زیرســاخت های مناســب 
نیســت و بســیاری از محموله های برنج در فضای 
بــاز انبــار می شــوند کــه باتوجــه بــه شــرایط آب و 
هوایی منطقه، این محموله ها در معرض آسیب 
هســتند و بی توجهی بــه این مهم موجب کاهش 

تبادالت تجاری در این منطقه می شود.

نبود بیمه فسادپذیری کاال در ایران باعث شده 
اســت که صادرکنندگان همواره با ریسک اقدام 
بــه صــادرات  کنند؛ همچنین با بــاال رفتن هزینه 
حمــل دریایی و جاده ای قیمت صادرات افزایش 

یافته است.
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشــاورزی در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا بیــان اینکــه 
تحریم هــا امــکان مراودات مالی مســتقیم را برای 
تجار سلب کرده است، گفت: امکان صادرات در 
مســیرهای دور مانند اروپا و کشــورهای آســیایی 
شــرقی بــرای تجار و بازرگانــان ایرانی وجود ندارد 
و بیشــترین حجــم محصــوالت کشــاورزی مــا بــه 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به صورت امانی 

صادر می شــود. وی با اشــاره به باال بودن قیمت 
محصــوالت کشــاورزی در بــازار داخلــی، تصریــح 
کــرد: افت صادرات در حوزه میوه مشــهود اســت 
چراکه نرخ میوه باالست و با روش پیمان سپاری 

نمی توان در روند صادرات موفق بود.
نورانی با بیان اینکه بیمه فسادپذیری کاال در 
ایران تعریف نشده است، تصریح کرد: نبود این 
بیمه باعث شده است که صادرکنندگان همواره با 
ریســک اقدام به صادرات کنند. همچنین هزینه 
حمل دریایی و جاده ای باال رفته و در نتیجه قیمت 
صادرات افزایش یافته است این در حالیست که 

نرخ فروش محصوالت کشاورزی پایین است.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت 

کشاورزی؛ بسیاری از صادرکنندگان از آنجایی که 
نمی توانند ارز وارد کشور کند و از طریق صرافان 

محلی ارز را وارد کشورمی کنند.
همچنیــن در این رابطــه صدرالدین نیاورانی 
نایب رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی، با اشاره 
به آغاز روند صادرات میوه های ســردرختی، خاطر 
نشــان کرد: تابســتان بهترین فصل برای صادرات 
گیالس، زردآلو، شلیل، آلو قطره طال و هلو است.

وی با بیان اینکه صادرات میوه های تابستانی 
به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و عراق آغاز 
شده است، افزود: روسیه مقصد صادراتی میوه های 

ایرانی هست اما مقدار آن قابل توجه نیست.
نیاورانی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی 

ایــران جایــگاه واقعــی خــود را در بازارهای جهانی 
به دســت نیاورده انــد، تصریــح کــرد: روســیه بازار 
صادراتــی مناســبی بــرای محصــوالت کشــاورزی 
مــا محســوب می شــود امــا دشــواری در بازگشــت 
نقدینگــی انگیــزه صــادرات را از تجــار و بازرگانــی 
ایرانی گرفته است. روس ها محموله ها را دریافت 
می کنــد امــا بــا تاخیر ۲ تــا ۳ ماهه پــول آن را باز 
می گردانند از سوی دیگر نوسان های ارزش روبل 
زیــاد اســت از ایــن رو کمتــر تجاری این ریســک را 

می پذیرد که با روسیه وارد معامله شود.
صــادرات  متولــی  را  بخــش خصوصــب  وی 
محصــوالت کشــاورزی از ایــران دانســت و افزود: 
دولــت از روســیه گنــدم و جــو وارد می کند؛ حجم 

صادرات محصوالت کشاورزی از ایران به روسیه 
از ســوی بخــش خصوصــی آنقــدر کــم اســت کــه 
نمی توان از طریق تهاتر با این کشور وارد معامله 
شــد. بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادی؛ ۵ درصد از 

تولید داخلی صادر می شود.
نیاورانی با بیان اینکه گیالس، زردآلو، هلو و 
شلیل در شرق آسیا طرفداران زیادی دارد، افزود: 
میوه هــای شــرق آســیا ماننــد لیچــی، رامبوتــان، 
منگوستین، موز و انبه در ایران خریداران زیادی 
دارد از سوی دیگر میوه های ایرانی نیز برای شرق 
آســیا جذابیــت دارند امــا از آنجایی که نمی توانیم 
پــول خــود را از این کشــورها وصــول کنیم امکان 

صادرات به این کشورها وجود ندارد.

نایب رئیس اتحادیه 
محصوالت کشاورزی: 

روس ها پول محموله ها 
را با تاخیر ۳ماهه 

پرداخت می کنند

واردات برنج خارجی کُند شد

وزیر کشور: تنها ۲۰ درصد از معادن کشور شناسایی شده است

افزایش دستوری سهم صنایع از تسهیالت بانکی 
به ۴۰ درصد 
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نشست بررسی گزارش 
عملکرد سه ماهه بودجه 
1401 سازمان های مناطق 

آزاد چابهار
نشســتیــکروزهبررســیعملکــردســهماهــهبودجه
میزبانــی بــه کشــور آزاد مناطــق ســازمانهای 1401

منطقهآزادچابهاربرگزارشد.
به گزارش فرینا، این نشست با حضور قائم مقام 
دبیــر و معــاون برنامه ریــزی و توســعه امــور زیربنایــی 
دبیرخانــه شــورای عالی، مســئول اداره ســازمان منطقه 
آزاد چابهار، مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای 
عالی و مدیران برنامه و بودجه سازمان های مناطق آزاد 

کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی برگزار شد.
قائــم مقــام دبیــر و معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
امــور زیربنایی دبیرخانه شــورایعالی مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصــادی، برگــزاری ایــن نشســت را اقــدام نوآورانــه ای 
عنــوان کــرد و گفــت: این نشســت اختصاصی براســاس 
اهتمام دبیرخانه شورایعالی در دوره جدید و به منظور 
تــر بودجــه و همچنیــن بررســی چرایــی  پایــش دقیــق 

وضعیت عملکرد مناطق آزاد کشور برگزار شد. 
حمیــد برومند افزود: پایش بودجه در حین اجرای 
بودجه، اقدام بســیار ارزشــمندی است که متولیان امور 
را بــه میــزان تحقــق بودجــه پیــش بینی شــده)مصوب(، 
دالیل عدم تحقق و به عبارتی دیگر انحرافات احتمالی، 
بــه اهمیــت  بــا توجــه  آگاه می ســازد.  گفتنــی اســت؛ 
گــزارشِ عملکــرد بودجه، مطابق با نظــر قائم مقام دبیر 
و معــاون برنامه ریزی و توســعه امور زیربنایی دبیرخانه 
شــورایعالی، تدویــن گــزارش عملکــرد بودجه ســه ماهه 
نخســت سال 1401 در دســتور کار مدیریت برنامه ریزی 
و بودجــه دبیرخانــه شــورایعالی قــرار گرفت و بــا تعامل 
مشترک دبیرخانه شورایعالی و حوزه بودجه مناطق آزاد 

کشور به نتیجه رسید.

فیبرنوری در ۸ شهر دیگر 
رئیــسســازمانتنظیــممقــرراتوارتباطــاترادیویــی
ازابــاغتعهــدپوشــش8شــهرجدیــدبــهاپراتورهــای
متعهدبرایاجرایپروژهدسترسیمبتنیبرفیبرنوری

خبرداد.
بــه گــزارش ایســنا، فناوری اصلی که هــم اینک در 
بخــش ارتباطــات ثابت ایران به کار گرفته شــده اســت، 
 FTTx اســت و فنــاوری مبتنی بــر فیبــر نــوری یــا ADSL
تنهــا ســهمی معــادل یــک درصــد را بــه خــود اختصــاص 
داده، گرچه شــبکه زیرســاخت کشــور با ســرمایه گذاری 
دولــت، بیــش از ۷0 هــزار کیلومتــر فیبر را بــرای اتصال 
شــهرهای مختلف کشــور به یکدیگر فراهم کرده است، 
امــا در داخل شــهرها هنوز شــبکه دسترســی یــا آخرین 
الیه اتصال به ســاختمان های مســکونی و تجاری کشور 
بــه تجهیــزات قدیمــی متکــی اســت که به شــبکه مســی 
زیــاد،  گســتردگی  به رغــم  شــبکه  ایــن  اســت.  مشــهور 
توانایــی کمــی بــرای ســازگاری بــا فناوری هــای جدیــد و 

استفاده از خدمات پهن باند دارد.
ایــن در حالی اســت که بر اســاس مصوبه شــورای 
بایــد ۸0 درصــد  تــا ســال 1404  عالــی فضــای مجــازی 
خانوارها و 100 درصد کســب وکارها با متوســط ســرعت 
۲۵ مگابیت برثانیــه به پهن باند ثابت دسترســی داشــته 
باشــند و دسترســی ۲0 میلیــون خانــوار و پنــج میلیــون 
کسب وکار تا سال 1404 به اینترنت پهن باند ثابت باید 
بر بستر فیبر نوری شکل گیرد. همچنین از زمان شروع 
دولــت ســیزدهم هم عیســی زارع پور - وزیــر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات - بــه موضــوع توســعه اینترنــت ثابــت 
تاکید کرده و گفته بود که برای توســعه ارتباطات ثابت 
و دسترســی عمــوم مــردم در سراســر کشــور بــه شــبکه 
امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی 

شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.
براســاس ایــن داده هــا، تغییــر در بخــش بزرگی از 
زیرساخت های موجود ضروری است و به سرمایه گذاری 
عظیمــی برای تغییــر فناوری و تجهیزات موجود، احداث 
مســیرهای تازه و حفاری های وســیع در ســطح شــهرها، 
همچنین تغییر در شــبکه داخلی ســاختمان های کشــور 
برای یکپارچه شدن شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری 
نیــز نیــاز اســت. براســاس ایــن هدف گذاری، ظرف ســه 
ســال و نیــم آینــده ۲0 میلیون خانوار ایرانی در سراســر 
کشــور بایــد از دسترســی بــه خدمــات پهن بانــد ثابت بر 
ســرعت برخــوردار باشــند. از ایــن رو اردیبهشــت مــاه 
ســال جاری، از میــان ۲1 ارائه دهنده خدمــات اینترنتی، 
۹ اپراتــور تفاهم نامه توســعه دسترســی مبتنــی بر فیبر 
نوری را با ســازمان تنظیم مقرررات و ارتباطات رادیویی 

امضا کردند.
در ایــن راســتا بــه نقل از ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی، صــادق عباســی شــاهکوه -معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- از ابالغ تعهد پوشش 
هشــت شــهر جدیــد بــه اپراتورهــای متعهد بــرای اجرای 

پروژه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری خبر داد.
او بــا اشــاره به تبــادل تفاهم نامه میــان رگوالتوری 
و هشــت اپراتــور همزمــان بــا روز جهانــی ارتباطــات، در 
اردیبهشــت ســال جــاری گفــت: ایــن تفاهم نامه هــا در 
راســتای تقســیم کار اجــرای پــروژه توســعه دسترســی 
مبتنی بر فیبرنوری در کشور امضاء شده اند و براساس 
ابالغیــه جدیــد رگوالتــوری مبتنی بر ایــن تفاهم نامه ها، 
اپراتورهای رایتل در فردیس، شــاتل در ســاوه، آسیاتک 
در رامســر، فنــاپ تلــکام در بنــدر امام خمینــی، صبانت 
در بابــل، گســترش ارتباطــات مبنــا در قرچک، هــای وب 
در گــرگان و پیشــگامان در بندر چــارک تعهد دارند برای 

ایجاد و توسعه فیبرنوری اقدام کنند.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اظهــار 
کــرد: در اولیــن گام از اجــرای ایــن تفاهم نامه، پوشــش 
رشــت،  کرمانشــاه،  قزویــن،  در شــهرهای  نــوری  فیبــر 
بوشــهر، ســمنان، قرچــک، شــهر قــدس، ایــالم و یزد به 

اپراتورهای متعهد ابالغ شده بود.

اخبـــــــــــــــــار

 اتصال شانزدهمین
واحد نیروگاهی به شبکه 

برای تامین برق تابستان
بــرق شــرکت توســعهطرحهــای معاونــت سرپرســت
حرارتــیبــااشــارهبــهاتصــالدومیــنواحــدگازی1۶0
مگاواتــینیــروگاهمهتــابکویر)زرندکرمان(بهشــبکه
بــرقازبهرهبــرداری1۶واحــدنیروگاهــیحرارتــیطــی

سال1401خبرداد.
بــه گــزارش تســنیم، محمــد رمضانــی بــا اشــاره به 
اینکــه ظرفیــت نیروگاه هــای حرارتی کشــور با ســنکرون 
واحــد گاز نیــروگاه ســیکل ترکیبی مهتــاب کویــر بــه ۷1 
هزار و ۸44 مگاوات رسیده است، افزود: تاکنون ۵۹۸ 
واحد تولید برق حرارتی در 13۲ نیروگاه کشــور احداث 
شــده کــه 6۷.۸ درصــد از این ظرفیــت متعلق به بخش 

خصوصی است.
او بــا بیــان اینکــه از پیک ســال گذشــته تاکنون 16 
واحد جدید نیروگاهی حرارتی در کشــور سنکرون شده 
اســت، افزود: در راســتای طرح های افزایش توان تولید 
برق برای روزهای اوج مصرف تابستان سال 1401 واحد 
گازی نیروگاه های هنگام، ایران LNG، قشــم پاســارگاد، 

آریان، مهتاب کویر و میانرود وارد مدار شده است.
سرپرســت معاونت توســعه طرح های شــرکت برق 
حرارتــی ادامــه داد: همچنیــن تاکنــون واحدهــای بخــار 
جدیــد نیروگاه هــای جهــرم، هریــس، ارومیــه، چابهــار، 
بعثــت پارس جنوبــی و غــرب کارون نیــز بــرای کمــک بــه 
تامیــن انــرژی پایــدار روزهــای پیــک مصــرف امســال بــه 

شبکه سراسری برق کشور متصل شده اند.
رمضانــی بــا اشــاره بــه اتصــال دومیــن واحــد گازی 
نیــروگاه مهتــاب کویر)زرنــد کرمان( به شــبکه سراســری 
برق کشور، افزود: پروژه احداث این نیروگاه در راستای 
اجرای سیاست های صنعت برق کشور با برخورداری از 
دو واحد گازی و یک واحد بخار به ظرفیت 4۸4 مگاوات 

در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرســت معاونت توســعه طرح های شــرکت برق 
حرارتــی ادامــه داد: راه انــدازی ایــن نیــروگاه در تامیــن 
ســه  در  کشــور  جنوب شــرقی  سراســری  شــبکه  بــرق 
اســتان کرمان، هرمزگان و سیستان وبلوچســتان بسیار 
ارزشــمند اســت و نقش بســزایی در جبران کســری برق 

دارد.
او تاکیــد کــرد: افزایــش ظرفیت تولیــد برق منطقه 
و تامین بخشــی از تقاضای شــبکه سراســری برق کشور 
و کمک به افزایش پایداری شــبکه، اســتفاده از حداکثر 
تــوان مهندســی داخــل کشــور و ارتقــای دانــش فنــی در 
ســاخت نیروگاه هــای حرارتی، پاســخ به نیــاز روز افزون 
رشد مصرف برق منطقه و اشتغال زایی از جمله اهداف 

اجرای این پروژه بوده است.
نیروگاه مهتاب کویر در کیلومتر ۲0 شــهر زرند در 
مجاورت روســتای علی آباد اســتان کرمان در زمینی به 

مساحت ۵۲ هکتار در حال احداث است.

 سوخت رسانی پایدار
به نیروگاه ها برای تامین برق 

کشور
مدیردیســپچینگشــرکتملیگازایراناعامکردکه
بــرایعبــورازتابســتانوپیــکمصرفبرقدرشــرایط
فعلیروزانه۲۹4میلیونمترمکعبگازبهنیروگاهها
تحویلمیشــودوسوخترســانیبــهنیروگاههاپایدار

است.

محمدرضــا جوالیــی در گفت وگــو با ایرنا، با اشــاره 
بــه اینکــه با حداکثر ظرفیت، گازرســانی به نیروگاه های 
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  اســت،  انجــام  حــال  در  کشــور 
تــالش  تمــام  تابســتان،  در  بــرق  رکوردشــکنی مصــرف 
شــرکت ملــی گاز بــرای تامیــن گاز مــورد نیــاز نیروگاه ها 

انجام شده است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
انجام شده، گاز تحویلی به نیروگاه ها در تابستان روزانه 
۲60 میلیــون مترمکعب تعیین شــده بــود، ادامه داد: با 
افزایــش مصرف گاز، اکنــون ۲۹4 میلیون مترمکعب در 

روز به نیروگاه ها گازرسانی انجام می شود.
مدیــر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران تاکیــد 
کــرد: اکنــون 13 درصــد بیشــتر از برنامه مصــوب گاز به 
نیروگاه هــا تحویــل می شــود. مابقــی ســوخت موردنیــاز 
و  مایــع  از ســوخت های  بــرق  تامیــن  بــرای  نیروگاه هــا 

جایگزین در حال تامین است.
الزم به ذکر اســت؛ پیش از این جواد اوجی، وزیر 
نفــت گفتــه بــود کــه  در حــوزه تأمیــن ســوخت پایــدار 
نیروگاهــی بــه دلیــل گرمای هــوا و تولیــد حداکثری برق 
بالــغ بــر 30۹ میلیــون معــادل مترمکعــب ســوخت در 
نیروگاه هــا مصــرف می شــود. در ایــن شــرایط مصــرف، 
پایــداری تأمیــن و توزیــع ســوخت موردنیــاز بخش هــای 
مختلف اثر مســتقیمی بر رفاه و آســایش مردم عزیز و 
نیــز اقتصــاد کشــور دارد و کوچک تریــن اختاللی در این 

امر رخ نداده است.
او افزود: خوشبختانه با تالش شبانه روزی کارکنان 
صنعت نفت چه در بخش تولید نفت و تولید گاز و چه 
در بخش های پاالیش و توزیع سوخت، به خوبی تاکنون 
توانســته ایم ســوخت جایگاه هــای بنزیــن و گازوییــل و 
ســوخت )گاز، گازوییــل و مــازوت( نیروگاه هــا، را بــدون 

هیچ گونه وقفه ای تأمین کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتهسرپرســتمدیریتهماهنگیامور
گازرســانیشــرکتملــیگاز،اگــردولــتو
قوانیــنباالدســتیاجــازهدهنــدونهادهــای
بــرای حداقلــی مصــرف مقــدار مربوطــه
مشــترکانگازمشــخصکنند،آنهامیتوانند
ازطریــقصرفهجویــیوبهینهســازی،مــازاد
مصــرفگازخــودرادربــورسانــرژیعرضــه
کنندکهاینموضوعگامبعدیاجرایکامل

پروژههوشمندسازیکنتورهایگازاست.
به گزارش ایســنا، ایران به عنوان دومین 
دارنــده منابــع گازی دنیا ظرفیــت باالیی برای 
تولیــد گاز و حتــی نقش آفرینــی در بــازار گاز 
منطقــه دارد، امــا در ســال های اخیــر با توجه 
بــه رونــد افزایشــی مصــرف در کشــور، حتــی 
افزایش تولید در پارس جنوبی نیز نتوانســته 
پاســخگوی تقاضــا باشــد، به طوری کــه اکنون 
تراز گاز منفی شده و مجموع تقاضا از عرضه 

گاز پیشی  گرفته است.
امــا پیش نیــاز اجــرای سیاســت »قطعی 
گاز مشــترکان پرمصــرف« به ویــژه در ماه های 
ســرد ســال، پــس از اصالح قیمــت پلکان های 
مصــرف کــه از پارســال اجرایــی شــد، نصــب 
کنتور هوشــمند برای این مشــترکان است که 
در الیحــه بودجــه 1401 ایــن وظیفــه به عهــده 

شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده است.
مشــترکان  نفــت،  وزارت  اعــالم  طبــق 
پرمصرف گاز خانگی که جزو دهک های باالی 
جامعه انــد، عامــل کمبــود گاز و خســارت ۲0 

میلیار دالری به اقتصاد کشور هستند. با این 
تفاسیر آنها در روزهای سرد سال در اولویت 
قطعی گاز نسبت به دیگر بخش های تولیدی 
مصرف کننــده گاز قــرار می گیرنــد، زیــرا زمانی 
که سیستم کنتور مشترکان خانگی هوشمند 
نباشد، این امکان برای شرکت ملی گاز وجود 
ندارد که به صورت آنالین به داده های مصرف 
روزانه گاز مشترکان دسترسی داشته باشد.

اکنــون در سیســتم کنتــور گاز غیرهوشــمند که 
در بخــش خانگــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
اســت، مأمــوران شــرکت گاز هــر 40 روز مقدار 
مصــرف گاز هــر مشــترک را از روی کنتور رؤیت 
و ثبــت می کننــد؛ یعنــی اگر سیســتم کنتور گاز 
غیرهوشمند باشد، تازه مأموران پس از 40 روز 
متوجــه می شــوند فالن مشــترک پرمصرف بوده 
اســت کــه در آن زمــان به طور طبیعی کار از کار 

گذشته و از روزهای سرد سال عبور کرده ایم.
امــا پیشــنهاد الیحــه بودجــه 1401 بــرای 
نصــب کنتــور گاز هوشــمند چــه بوده اســت؟ 
در ســال های گذشــته در بنــد )د( تبصــره 1۵ 
قانون بودجه، شــرکت ملی گاز موظف شــده 
بــود نســبت بــه نصــب کنتــور هوشــمند برای 
مشــترکان پرمصــرف اقــدام کند. ایــن موضوع 
در الیحه بودجه 1401 نیز تأکید شــده اســت. 
طبــق بنــد )د( تبصره 1۵ الیحــه بودجه 1401، 
به منظــور اصــالح الگــوی مصرف گاز، شــرکت 
ملــی گاز ایــران موظــف اســت از طریق بخش 
کارور  شــرکت های  اولویــت  )بــا  غیردولتــی 

»اپراتورمجــازی«( نســبت به هوشمندســازی 
مصرف، برقراری ارتباط و شناســایی و وصول 
مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده 
پرمصــرف و نصــب کنتورهای هوشــمند اقدام 
از  اقســاطی  به صــورت  را  مربوطــه  هزینــه  و 

مشترکان دریافت کند.

اجرایپایلوتهوشمندسازی
کنتورهایگازباهمکاری

دانشبنیانها
 - نورموســوی  ســیدجالل  بــاره  ایــن  در 
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران  - ضمن اینکه می گوید 
آزمــون  بــرای  مختلفــی  پایلوت هــای  تاکنــون 
کشــور  در  هوشــمند  کنتورهــای  عملکــردی 
اجــرا شــده کــه از جملــه می تــوان بــه نصــب 
۵000 کنتــور بــرای مشــترکان جــزء )خانگــی و 
تجــاری( در منطقــه بــازار تهــران اشــاره کــرد، 
تأکیــد می کنــد: در نخســتین رویــداد توســعه 
اســتقرار  در  دانش بنیــان  همکاری هــای 
طبیعــی  گاز  توزیــع  نظــام  هوشمندســازی 
کــه ششــم تیرمــاه برگــزار شــد، برخــی از ایــن 
شــرکت ها به عنوان پیمانکار شناســایی شدند 
تا اجرای پایلوت این طرح تا ســه ماه دیگر از 
ســوی آنهــا آغــاز شــود و نشســت هایی هم با 

آنها در شرکت ملی گاز برگزار شده است.
 طبــق اعــالم وزارت نفــت، وی ابــراز امیــدواری 

می کنــد کــه اجــرای ایــن طرح تــا پایان امســال 
1401 در ســطح کشــور آغاز شــود، ضمن اینکه 
اعــالم می کنــد هزینه نصــب کنتور بــرای افراد 
زیــر پوشــش کمیتــه امداد امــام خمینــی )ه( و 
بهزیستی رایگان است و برای افراد دیگری که 
از طریق نهادهای حمایتی دیگر معرفی شوند، 

امکان پرداخت به صورت اقساط وجود دارد.
امــور  هماهنگــی  مدیریــت  سرپرســت 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
این مدیریت بهره بردار طرح اســت، می گوید: 
زمینــه  در  خوبــی  بســیار  کارهــای  تاکنــون 
هوشمندســازی و پایش مصــارف عمده مانند 
نیروگاه هــا، پتروشــیمی ها، صنایع فــوالد و... 
انجــام شــده که ایــن موضوع مطابــق با تأکید 
صریــح قانــون در بنــد »د« تبصــره 1۵ قانــون 
بودجــه ســال 1400، مبنی بــر اولویت دهی بر 

هوشمندسازی مصارف عمده بوده است.
ملــی  شــرکت  گــزارش،  ایــن  براســاس 
گاز ایــران طبــق الیحــه بودجــه امســال، بــرای 
اصالح الگوی مصرف، موظف اســت به منظور 
هوشمندســازی توزیــع گاز و نصب کنتورهای 
پرمصــرف  مشــترکان  اولویــت  بــا  هوشــمند 
اقــدام کنــد. در حــوزه ســخت افزاری، ســاخت 
کنتورهــای هوشــمند در اولویــت قــرار دارد و 
اکنــون در اروپا نیز بحث های هوشمندســازی 
پیگیــری می شــود. ایــن پــروژه کالن باید در 4 
ســال عملیاتی شود و بر اساس برآورد اولیه،  

4 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.

و ایــران مشــترک بازرگانــی اتــاق رئیــس
روســیهخاطرنشــانکــردکــهبااجــرایصحیح
تفاهمنامهمالیوبانکیدوکشــورباتســهیل
تجارتآمارهایتجاریافزایشخواهدیافت.
 هادی تیزهوش تابان در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: در سال های اخیر اعمال تحریم های 
بانکــی بــر اقتصــاد ایران، همواره یکــی از موارد 
مهــم در عــدم تحقــق رشــد موردنظــر در حــوزه 

تجارت خارجی بوده است.
او با بیان اینکه رفع این مانع به هر روشی 
می توانــد فضــای مســاعد را بــرای فعــاالن حوزه 
واردات و صادرات فراهم کند، خاطرنشان کرد: 
چگونگــی اجرای طرح پولــی و بانکی در تجارت 
و تصمیمــات اتخاذشــده از ســوی بانــک مرکزی 
در ایــن زمینــه نیز بســیار حائز اهمیت اســت و 
می توانــد ســبب شــود تا ایــن طرح تنهــا در حد 

یک تفاهم نامه فی مابین دو کشــور باقی نماند 
و به خوبی به مرحله اجرا درآید.

ایــران و  اتــاق بازرگانــی مشــترک  رئیــس 
روســیه بــا اشــاره به توافقات پولــی و بانکی در 
ســفر اخیــر رئیــس کل بانک مرکزی کشــورمان 
به مســکو، تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح 
تفاهم نامه تجارت میان ایران و روسیه تسهیل 
می شــود و می تــوان انتظار داشــت که آمارهای 
تجــاری بهبــود یابد و از ســوی دیگر برای تحول 
تولیــدات  ابتــدا  دارد  ضــرورت  کشــور  تجــارت 
الزامــات  و  اســتانداردها  بــا  متناســب  داخلــی 
بــازار هــدف تغییــر یابد و از هــر لحاظ )کیفی و 
قیمتی( شــرایط الزم برای رقابت با سایر رقبای 

قدرتمند منطقه ایجاد شود.
بایــد  کــرد: همچنیــن  تصریــح  تیزهــوش 
ثبــات بر مؤلفه های اصلی اقتصاد کالن کشــور 

بــرای  بلندمــدت  برنامه ریــزی  امــکان  و  حاکــم 
بازرگانــان فراهــم شــود و در کنــار ایــن مــوارد، 
بایــد  نیــز  حمل ونقلــی  و  زیرســاختی  مســائل 
توســعه یابنــد، در ایــن صــورت می تــوان انتظار 
داشــت کــه فضــای تجــارت خارجی دســتخوش 

تحوالت مثبت و چشمگیری شود.
اعــالم شــده  آمــار  اســاس  بــر  او گفــت: 
توســط نماینــده بازرگانــی فدراســیون روســیه 
در ایــران، گــردش مالی و تجاری بین روســیه و 
ایران برای سال ۲0۲1 با رشد ۸1.۷ درصدی به 

4.03۵ میلیارد دالر رسید.
ایــران و  اتــاق بازرگانــی مشــترک  رئیــس 
رئیســجمهوری  امضــای  خصــوص  در  روســیه 
روسیه برای تمدید تجارت ترجیحی با اوراسیا، 
خاطرنشان کرد: امضاء تفاهم نامه هایی از این 
دست می تواند مسیر را برای تجارت دو کشور 

همــوار کنــد و اثرات مطلوبی بر میزان مبادالت 
تجــاری دو کشــور برجــای گــذارد، امــا نیــاز بــه 
تغییــر نــگاه به مقولــه صادرات نیــز وجود دارد 
تا اتفاق چشمگیری در حوزه صادرات غیرنفتی 

رخ دهد.
تیزهــوش اظهــار کــرد: اکنــون نــگاه حاکم 
بــر صادرات کشــور عرضــه محور اســت و مازاد 
تولیــدات داخــل شــانس خــود را در بازارهــای 
جهانــی بــرای صادراتی شــدن امتحان می کنند، 
در صورتــی کــه نــگاه باید بــه تقاضامحور تغییر 
کند و بر اساس الزامات، استانداردها و سالیق 
بــازار هدف و متناســب بــا قیمت و کیفیت رقبا 
برنامه ریزی و تولید کنیم تا بتوانیم با گذشــت 
زمان بخشــی از بازار هدف را به تولیدات خود 
اختصــاص دهیــم و به صــورت مســتمر در بــازار 

حضور یابیم.

و مالیــات اســترداد نحــوه دســتورالعمل
دفاتــر ســفارتخانهها، پرداختــی عــوارض
المللیکنســولیودفاتــر بیــن ســازمانهای
سازمانهایبینالمللیو)اعضایغیرایرانی

مقیمآنها(جهتاجرااباغشد.
به گزارش شــادا، دستورالعمل نحوه استرداد 
مالیــات و عــوارض پرداختــی ســفارتخانه ها، 
دفاتر ســازمان های بین المللی های کنســولی، 
مأمــوران دیپلماتیــک و کارکنــان اداری و فنــی 
دفاتــر  و  اســالمی  جمهــوری  تابعیــت  فاقــد 
ســازمان های بین المللی و )اعضای غیر ایرانی 

مقیم آنها( به منظور اجرا ابالغ شد.
ایــن دســتورالعمل موضــوع تبصــره )۸( 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون   )۸( مــاده 
مطابــق   1400 ســال  خــرداد  دوم  مصــوب 
صراحت قانون مذکور، به امضای حسین امیر 
عبدالهیــان وزیــر امــور خارجه، ســید احســان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و داود 
منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

رسیده است.
بنابراین گزارش، شرایط استرداد مالیات 
و عوارض پرداختی بنا بر این دستورالعمل به 

شرح زیر است:
- مالیات و عوارض پرداختی توسط دفاتر 
و اشــخاص با ارســال مســتندات خرید توسط 
وزارت، با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل 

استرداد می باشد.
حداکثــر  و  حداقــل  میــزان  تعییــن   -
و  اســترداد  قابــل  عــوارض  و  مالیــات  مبالــغ 
مــوارد غیرقابــل اســترداد بابــت خریــد کاال هــا 
و خدمــات مشــمول در راســتای عمــل متقابل 
کشور ها و همچنین تأیید تابعیت و اقامت با 

وزارت می باشد.
- بــه منظــور اســترداد مالیــات و عوارض 
پرداختــی، ارائــه اصــل صورتحســاب، ضروری 

است.
قانــون  شــدن  اجرایــی  بــا  تبصــره: 
مؤدیــان  ســامانه  و  فروشــگاهی  پایانه هــای 
صرفــاً صورتحســاب های الکترونیکــی صــادره 
در سامانه مؤدیان و دستورالعمل های صادره 
در ایــن خصــوص مــالک عمــل بــرای اســترداد 

خواهد بود.
- درخواســت اســترداد مالیات و عوارض 
پرداختــی بایســتی در قالــب فــرم درخواســت 
اســترداد و جدول ضمیمه آن توسط اشخاص 
بــه  تأییــد وزارت  از  پــس  و  و دفاتــر تکمیــل 

سازمان ارسال گردد.

خارجــی  سرکنســولگری های  تبصــره: 
طریــق  از  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقیــم 
و  تهــران  در  خــود  متبــوع  ســفارتخانه های 
همچنیــن کنســولگری های افتخــاری مقیــم با 
تابعیت غیرایرانی، نسبت به ارائه درخواست 
اســترداد مالیات و عوارض پرداختی و ارســال 
مدارک مربوط به وزارت اقدام خواهند نمود.

- مالیــات و عــوارض پرداختــی کارکنــان/ 
اســالمی  جمهــوری  تابعیــت  دارای  اشــخاص 
ایــن  تابــع  دفاتــر  ایرانــی  اعضــای  و  ایــران 

دستورالعمل نخواهد بود.
تبصره: در مواردی از اســترداد مالیات و 
عوارض ارزش افزوده که در این دستورالعمل 
پیش بینی نشــده  باشد، بر اساس اصل عمل 
متقابل و با تأیید و اعالم وزارت، با اشــخاص 

رفتار خواهد شد.
در ادامــه ایــن گــزارش می خوانیــم، بنــا 
بــر دســتوالعمل مذکــور، تکالیــف وزارت امور 
خارجه، ســازمان امور مالیاتی، سفارتخانه ها 
ســازمان های  دفاتــر  و  آن هــا  کارکنــان  و 
بــه  اســترداد  درخواســت کننده  بین المللــی 

شرح زیر است:
پــس  موظفنــد  دفاتــر  و  اشــخاص   -
فهرســت  مالیاتــی  دوره  هــر  انقضــای  از 

صورتحســاب های خریــد کاال هــا و خدمات، را 
تهیــه و بــه همــراه اصــل صورتحســاب ها برای 
اخــذ تأییدیــه بــه وزارت امــور خارجــه ارســال 

نمایند.
دفاتــر  و  اشــخاص  چنانچــه   :1 تبصــره 
نتواننــد تا پایان دوره مالیاتی صورتحســاب ها 
و فــرم مذکــور را تســلیم وزارت امــور خارجــه 
کننــد، حداکثــر تــا پایــان دوره مالیاتــی بعــد 
و  بررســی  جهــت  را  مــدارک  دارنــد  فرصــت 

تأییدیه به وزارت ارسال کنند.
و  صورتحســاب ها  چنانچــه   :۲ تبصــره 
فــرم مذکــور در تبصــره فــوق در دوره مالیاتی 
بعــد توســط وزارت امــور خارجــه بــه ســازمان 
تســلیم گــردد، مبالــغ قابــل اســترداد پــس از 
دوره  در  ســازمان،  توســط  الزم  بررســی های 

مالیاتی بعد مسترد خواهد شد.
اســت  موظــف  خارجــه  امــور  وزارت   -
تاریــخ  از  روز  پانــزده  مهلــت  ظــرف  حداکثــر 
درخواست اشخاص و دفاتر مزبور، مستندات 
را از حیــث عمــل متقابــل، تابعیــت و اقامــت 
بررســی و میــزان مالیــات و عــوارض پرداختی 
قابــل اســترداد مورد تأیید را به ســازمان امور 

مالیاتی اعالم نماید.
- ســازمان امــور مالیاتــی مکلــف اســت 

ظــرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواســت 
اســترداد مالیات و عوارض اشــخاص و دفاتر، 
نســبت بــه بررســی اســناد و مــدارک تســلیم 
شده اقدام و درصورتی که درخواست استرداد 
مالیــات و عوارض پرداختی و اســناد و مدارک 
انطبــاق  ایــن دســتورالعمل  بــا مفــاد  مربــوط 
و  مالیــات  واریــز  بــه  نســبت  باشــد،  داشــته 
عوارض پرداختی اشخاص و دفاتر به حساب 
اعــالم شــده توســط آنان اقــدام و مراتب را به 

وزارت امور خارجه اعالم نماید.
نیــز  اســترداد  غیرقابــل  مــوارد  تبصــره: 
می بایستی به تفکیک صورتحساب، مشخص 
و در فــرم گــزارش رســیدگی مبالــغ غیــر قابل 
و  مالیــات  میــزان  اعــالم  جــدول  و  اســترداد 
عــوارض غیرقابــل اســترداد درج و بــه وزارت 

امور خارجه اعالم گردد.
- اصل صورتحساب پس از ممهور شدن 
بــه مهــر )مالیــات و عــوارض پرداختی مســترد 
گردیــده اســت( تحویــل وزارت امــور خارجــه 
گردیــده و تصویــر آن )اســکن( ضمیمه مدارک 

شود.
ایــن  اجــرای  تاریــخ  اســت،  گفتنــی 
دستورالعمل از اول فروردین ماه سال هزار و 

چهارصد و یک می باشد.

رشدتجارتایرانوروسیهبااجرایتفاهمنامهپولیوبانکیاخیر

عرضهگازمازاددربورسبااجازهدولت

اعامنحوهاستردادمالیاتپرداختی
سفارتخانههاودفاترسازمانهایبینالمللی
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تسهیالت ۳۵۰ میلیارد 
ریالی بانک توسعه تعاون 

برای صنعت چای
سرپرست بانک توسعه تعاون در جریان سفر دو روزه 
به استان گیالن در دیدار با رئیس سازمان چای کشور 
و مدیــر عامــل صنــدوق حمایــت از صنعت چــای گفت: 

تعــاون  توســعه  بانــک 
نامــه  تفاهــم  محــل  از 
فــی مابیــن بــا صنــدوق 
چــای  صنعــت  حمایــت 
 ۳۵۰ از  بیــش  کشــور 
میلیارد ریال تســهیالت 

پرداخت کرده است.
به گــزارش اقتصاد 
شــیخ  محمــد   ، آنالیــن 

حســینی ، سرپرســت بانک توســعه تعاون با اشــاره به 
تعامل بســیار خوب میان همکاران بانک توســعه تعاون 
و صندوق حمایت از صنعت چای کشور گفت : تاکنون 
تســهیالت متنوعــی بــه واحد هــای تولید چای در اســتان 
گیــالن از محــل تفاهــم نامه بــا صندوق، پرداخت شــده 
اســت کــه می تــوان با تعامل بیشــتر گام هــای موثرتری 
برداشــت و حمایت هــای ویــژه ای بــه فعــاالن این بخش 
ارائــه کــرد . در ادامــه جهــان ســاز رئیــس ســازمان چــای 
کشــور اظهــار کــرد: ســازمان چــای کشــور تنهــا ســازمان 
کــه در محــل فعالیــت  اســت  وزارت جهــاد کشــاورزی 
اصلی صنعت در شــهر الهیجان واقع شــده و بیش ۴۲ 
هــزار کشــاورز چایکار و تعــداد ۱۷۱ کارخانه چای در این 
مجموعه وجود دارد.گردش مالی ساالنه این صنعت در 

این شهرستان بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال است.

بیشترین رشد قیمت سهام 
بانکی به رسالت رسید

بیشــترین رشــد قیمت سهام بانکی به رسالت رسیددر 
دومیــن روز هفتــه معامالت بــورس و فرابورس تهران، 
و  بانک هــا  ســهام  شــاخص  انــدک  تغییــرات  شــاهد 

موسســات اعتبــاری در 
بازار سرمایه بودیم.

بــه گــزارش چابک 
آنالیــن، بیشــترین افت 
بانکــی  ســهام  قیمــت 
اعتبــاری  موسســات  و 
بــه  بــورس  در  حاضــر 
نماد پســت بانــک ایران 
بــا کاهــش ۳.۵۲ درصد 

اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه 
بــا کاهــش ۰.۳۵ درصــد رســید. بیشــترین افــت قیمــت 
ســهام بانکــی و موسســات اعتباری حاضــر در فرابورس 
بــه نمــاد موسســه اعتباری ملــل با کاهــش ۱.۹۷ درصد 
اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری 

با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.
بیشــترین رشــد قیمــت ســهام بانکی و موسســات 
اعتبــاری حاضــر در بورس به نمــاد بانک اقتصاد نوین با 
افزایــش ۰.۷۲ درصــد اختصــاص یافــت و کمترین رشــد 

به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

فروش ارز حاصل از 
صادرات در سامانه نیما 

رکورد زد
میــزان فــروش ارز حاصــل از صــادرات در ســامانه نیما 
از ابتــدای ســال تاکنــون به بیــش از ۵/١٣ میلیارد دالر 
افزایش یافت که این رقم در مقایســه با دوره مشــابه 
سال قبل بیش از ٨٢ درصد افزایش را نشان می دهد.

بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانــک مرکزی و 
براســاس معامــالت روز 
جــاری در ســامانه نیما، 
صادرکنندگان با فروش 
میلیــون   ١۶٧ از  بیــش 
ارزهــای  دالری  معــادل 
در  صــادرات  از  حاصــل 
روز جاری میزان فروش 

ارز در ســامانه نیمــا از ابتــدای ســال تاکنــون را به بیش 
از ۵/١٣ میلیــارد دالر افزایــش دادنــد کــه ایــن رقــم در 
مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل بیــش از ٨٢ درصد 
افزایش نشــان می دهد. گفتنی اســت نظــام یکپارچه ی 
معامــالت ارزی )ســامانه نیمــا( بــا هدف تســهیل تامین 
خریــداران  آن،  از  اســتفاده  بــا  و  شــده  راه انــدازی  ارز 
ارز  )صادرکننــدگان(  فروشــندگان  و  )واردکننــدگان( 
متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی 

در محیط الکترونیک اقدام می کنند.
لــذا ســامانه نیما محل تأمیــن ارز کاالهای وارداتی 
بــه کشــور و بــازار میــان صادرکننــدگان و واردکننــدگان 
اســت و حجــم معامــالت انجــام شــده در آن در فراینــد 

تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.

کوتاه از بانک و بیمه

بخشودگی جرایم وسایل 
نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه 

شخص ثالث 
بــا هــدف حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و در راســتای 
فرهنگ بیمه ای و همچنین به مناسبت عید غدیر خم 
صــد درصــد جرایــم کلیه وســایل نقلیه موتــوری زمینی 
فاقد بیمه نامه از تاریخ 
۲۷ تیــر مــاه  تــا پایــان 
روز ۱۵ مرداد ماه ســال 
جــاری به مــدت ۲۰ روز 

بخشیده می شود.
اداره  گــزارش  بــه 
و  عمومــی  روابــط  کل 
بــا  بین الملــل،  امــور 
کل  رئیــس  پیشــنهاد 
بیمــه مرکــزی، موافقــت وزیر امور اقتصــادی و دارایی  و 
تاییــد صندوق تامین خســارت های بدنــی، جرایم مرتبط 
بــا تمــام وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی فاقــد بیمه نامه 
شــخص ثالــث بــا شــرط تهیــه بیمه نامــه بــا مــدت اعتبار 
یک ســاله، مورد بخشــودگی قرار گرفته است. بر اساس 
ایــن گــزارش به تمام شــرکت های بیمه ای تکلیف شــده 
تــا در بــازه زمانی تعیین شــده از دریافــت جریمه مذکور 
خودداری کنند.  شــایان ذکر اســت که پیش از این نیز 
نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و  فرهنگسازی، تخفیفات و تسهیالتی را برای 

جریمه های گوناگون بیمه ای در نظر گرفته است.

تقدیر نماینده وزیر اقتصاد 
از بیمه آسیا

رئیــس مرکز بازرســی و نماینده تــام االختیار وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و همچنین مدیر کل امور اقتصادی و 
دارایی استان آذربایجان غربی با ارسال تقدیرنامه های 
جداگانــه از همــکاری و 
بیمــه  فعــال  مشــارکت 

آسیا قدردانی کردند.
 بــه گــزارش روابط 
آســیا  بیمــه  عمومــی 
آذربایجــان  اســتان  از 
نظامــی  علــی  غربــی، 
رئیــس مرکــز بازرســی و 
االختیــار  تــام  نماینــده 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی و همچنیــن حبیب تربتی 
مدیــر کل امــور اقتصادی و دارایی این اســتان با ارســال 
لوح هــای تقدیــر جداگانــه،  تشــکر و امتنــان  خــود را  از 
تعامــل و همــکاری صمیمانه، ســازنده، موثر، نقش بارز 
و نیز مشارکت ارزشمند  بیمه آسیا با این اداره کل  در 
راســتای پیشــبرد و تحقق اهداف ســامانه سامد و ستاد 
اجرایــی میــز ارتباطــات مردمــی وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی و واحدهــای تابعــه در اســتان آذربایجــان غربی، 
همزمان با ایام ســفر اســتانی ریاســت محترم جمهور و 

هیات همراه اعالم کردند.
بنابــر ایــن گــزارش، در لــوح تقدیــر ارســالی آمــده 
بــه نظــام جمهــوری اســالمی و ملــت  اســت: "خدمــت 
شریف ایران زمین، توفیقی سترگ در مسیر آموزه های 
دینــی و انقالب اســت و اســتقرار میز خدمــت ارتباطات 
مردمــی وزارت متبــوع همزمــان بــا ایــام ســفر اســتانی 
ریاســت محتــرم جمهــور و هیــات همــراه،  جلــوه ای از 

خدمتگزاری و مردمی بودن دولت سیزدهم است".

تفاهم همکاری بانک ملی 
ایران و وزارت دفاع 

آیین امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک ملی ایران 
و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملی ایــران، بیژن 
مقــدم بیرانونــد معــاون امــور شــعب و بازاریابــی تهــران 
مراســم  ایــن  در  بانــک 
تشــریح جایــگاه  ضمــن 
ایــران  ملــی  بانــک 
رســالت  راســتای  در 
اجتماعی خــود پیرامون 
اقتصــادی  موضوعــات 
بــه  خدمــت  مالــی،  و 
بــه  مســلح  نیرو هــای 
ویــژه جانبــازان گرانقدر 
را مایــه مباهــات و افتخــار بانــک بــر شــمرد و بــر ارتقای 
خدمــت رســانی ها تاکیــد کــرد. نماینــده وزارت دفــاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح نیز ضمن اشاره بر مقبولیت 
جایــگاه خــاص بانــک ملــی ایــران میــان آحــاد جامعــه، 
توانمندی نیروی انسانی، سطح فناوری های اطالعات و 
جایگاه رفیع بانک ملی ایران در فضای اقتصادی کشور 

را مهم ترین علت توسعه این همکاری برشمرد.
در ایــن جلســه روســا و معاونــان ادارات بانکــداری 
تجاری و توســعه سیســتم های بانک نیز حضور داشتند 
و تفاهم نامه که به امضا دکتر فرزین مدیرعامل محترم 
بانــک ملــی ایــران و وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 

مسلح رسیده بود، تسلیم نمایندگان شد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه رئیــس ســازمان بورس، در گذشــته 
هــم رونــد ایــن گونــه بــوده کــه همــواره بــازار 
ســرمایه بــا یــک وقفــه و فاصلــه ای نســبت به 
ســایر بازارهــا حرکــت می کنــد امــا مهــم رونــد 
راه  ســرمایه  بــازار  و  اســت  بــازار  بلندمــدت 
خود را می رود بنابراین معتقدم شــرایط بازار 
و  و شــرایط عجیــب  اســت  ســرمایه طبیعــی 

غریبی ندارد.
بازار ســرمایه اولین روز کاری را در هفته 
گذشــته با ریزش ۴ هزار واحدی و با شــاخص 
یــک میلیــون و ۴٩٨ هــزار و ۵٠٩ واحد شــروع 
کرد و آخرین روز کاری خود را با شــاخص یک 
میلیــون و ۴٩٠ واحــدی بــه پایــان بــرد. مدتــی 
اســت کــه شــاخص در محــدوده ١.۴ میلیون تا 
١.۶ میلیــون واحــدی در حــال چرخــش و درجــا 

زدن است. 
همیــن اوضــاع باعــث ورود معــاون اول 
رئیــس جمهوری شــد و در هفته گذشــته وزیر 
اقتصــاد در ایــن بــاره گفــت: ایــن اوضــاع بــازار 
ســرمایه به چند بخش مربوط می شــود و تنها 
متوجه وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست. 
وزارت صنعت و وزارت نفت هم از دیگر ابعاد 

موضوع هستند. 
گفته می شود تصمیمات جزیره ای وزارت 
نفت و وزارت صمت برای صنایع مربوط باعث 
درجــا زدن بــازار ســرمایه شــده در حالــی کــه 
بازارهای موازی در حال رشد و صعود هستند. 
مجیــد عشــقی، رئیــس ســازمان بــورس 
در گفت وگــو بــا ایلنــا درباره اثرگــذاری عملکرد 
و تصمیمــات ســایر وزارتخانه هــا بــر روی بــازار 
ســرمایه اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه راه انــدازی و 

برقــراری میــز صنعت در ســازمان بورس، برای 
انجــام  را  الزم  پیگیری هــای  صنایــع  وضعیــت 

داده ایم و این پیگیری ها ادامه دارد. 
وی ادامــه داد: یکــی از عوامــل موثــر بــر 
بــازار ســرمایه همیــن موضــوع وضــع  شــرایط 
صنایــع پاالیش، پتروشــیمی و فلزی اســت که 
یکســری از تصمیمات که در سایر وزارتخانه ها 
گرفتــه می شــود بــر وضعیت بــازار ســرمایه اثر 

می گذارد. 
کــرد:  تاکیــد  بــورس  ســازمان  رئیــس 
و  داشــتیم  وزارتخانه هــا  ایــن  بــا  مکاتباتــی 
دســتورات معــاون اول رئیــس جمهــوری را هم 
در حــال پیگیــری هســتیم. واقعیت این اســت 
کــه چالش  هایــی بــرای صنایــع مختلــف ایجــاد 

شــده که در حال حل و فصل آنها هســتیم که 
به طور قطع به نفع بازار سرمایه خواهد شد. 
بــازار  رکــود  دربــاره  همچنیــن  عشــقی 
ســرمایه در حالــی کــه بازارهــای موازی ســقف 
خود را پس گرفته اند و نقدینگی به سمت این 
بازارها ســوق پیدا کرده، گفت: در گذشته هم 
رونــد ایــن گونه بــوده که همواره بازار ســرمایه 
بــه ســایر  یــک وقفــه و فاصلــه ای نســبت  بــا 
بازارها حرکت می کنند اما مهم روند بلندمدت 
بــازار اســت و بازار ســرمایه راه خــود را می رود 
بنابراین معتقدم شــرایط بازار ســرمایه طبیعی 

است و شرایط عجیب و غریبی ندارد. 
نقدینگــی  ســنگین  خــروج  دربــاره  وی 
متعلــق بــه حقیقی  هــا از بــازار ســرمایه اظهــار 

چــه  حقیقی هــا  کــه  اســت  مشــخص  کــرد: 
رفتــاری دارنــد و شــاهد حرکــت حقیقی هــا بــه 
ســمت صندوق های درآمد ثابت و ســپرده های 
بانکــی اســت و ایــن اقــدام، رفتار هوشــمندانه 
حقیقی هاســت امــا بــا یک لــگ زمانی بــه بازار 

برمی گردند. 
وی با تایید خروج نقدینگی حقیقی ها از 
بــازار ســرمایه ادامــه داد: خــروج نقدینگی های 
حقیقــی رخ داده امــا حقیقی ها همواره همین 
رفتــار را از خود نشــان می دهنــد. در دوره های 
گذشــته شــاهد رکود ۴ ساله بورس هم بودیم 
کــه در ایــن بازه زمانی شــاهد خــروج نقدینگی 
بودیــم امــا بــا مشــخص شــدن آیتم هایــی در 

بازار، حقیقی ها دوباره به بازار برمی گردند.

دارندگان ســهام عدالت می توانند از طریق 
اپلیکیشــن ایــوا و بــا توثیــق ســهام خود در 
کوتاه تریــن زمــان ممکن از بانک ملی ایران 

اعتبار دریافت کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملی 
ایــران، ایــن خدمت نوین کــه از طریق بانک 
ملــی ایــران ارایــه مــی شــود، نقــش بســیار 
بــرای  جامعــه  کنونــی  شــرایط  در  مهمــی 

افزایــش قــدرت خریــد اقشــار مختلــف دارد 
و گــردش اعتبــار اعطایــی، به رونــق تولید و 
کاهــش ســطح نقدینگــی در جامعــه کمــک 

می کند.
بــه گفتــه ســمیه محمــدی مدیر پــروژه 
ســپرده گذاری  شــرکت  اعتبــاری  کارت هــای 
هــزار   ۳۰۰ از  بیــش  تاکنــون  مرکــزی، 
درخواســت توثیــق هوشــمند ســهام عدالت 

از طریــق بانک هــای عامــل بــدون مراجعــه 
ضمانــت  کــه  اســت  شــده  ثبــت  حضــوری 
ایــن کارت هــای اعتباری به پشــتوانه ســهام 

عدالت و بدون نیاز به ضامن است.
الزم به ذکر اســت، متقاضیان دریافت 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد  اعتبــاری  کارت 
ســامانه جامع اطالع مشتریان بازار سرمایه 
احــراز  ثبت نــام،  ایــن ســامانه  در  )ســجام( 

هویت و پس از نهایی شدن فرآیند ثبت نام 
در ســجام با مراجعه به نرم افزار بانک ملی 
ایران در خواســت توثیق خود را ثبت کنند. 
می تواننــد  ســهامداران  طــرح  ایــن  در 
ضمــن نگــه داشــت دارایــی بــا ارزش خود از 
مزایــای ســهامدارای از قبیــل ســود ســهام، 
مجامــع  در  مشــارکت  و  ســرمایه  افزایــش 

بهره مند شوند.

یگانه، کارشــناس بازار ســرمایه معتقد است 
کــه یکــی از دالیــل خروج پــول بازار ســرمایه 
بــه بی اطمینان هایــی بــاز می گردد که ناشــی 
از برخــورد نکــردن بــا متخلفــان بــازار ســهام 
اســت و شــاهد آن هســتیم که این تخلفات 
همچنــان ادامــه دارد و همــه اینهــا ناشــی از 

نبودن قانون درست است.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  یگانــه  محســن 
درباره پیش نویس به روزرسانی قوانین بازار 
ســرمایه در مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
کرد: با توجه به عمر بازار سرمایه و همچنین 
گســترش بــازار ســهام، نیاز شــدید بــه اصالح 
قوانیــن بــازار ســرمایه داریــم و قوانیــن فعلی 
مشــکالتی را بــرای بــازار ســهام ایجــاد کــرده 
اســت. تا زمانی که ســازمان بورس به معنای 
قوانیــن  تغییــر  نباشــد،  خودانتظــام  واقعــی 
تاثیــری بــر تخلفــات در بازار ســرمایه نخواهد 

داشت.

وی بــا اشــاره بــه جایگاه ســازمان بورس 
بــرای برخــود با تخلف هــا تاکید کرد: ســازمان 
بــورس طبــق قانون نهــادی خودانتظام اســت 
و ســازمانی کــه خودانتظــام اســت خــود بــه 
خــود وظایــف آن متفــاوت خواهــد شــد. در 
بــه  بــورس  حــال حاضــر تشــکیالت ســازمان 
معنای واقعی، خودانتظام نیســت و ســازمان 
بــورس تحــت تاثیــر شــرایطی قــرار می گیــرد 
کــه حتــی بهتریــن قوانیــن هــم کارایــی الزم 
را نخواهــد داشــت، بنابرایــن مشــکل اصلــی 
در قانون گــذاری بــازار ســرمایه ایــن اســت که 
ســازمان بــورس به معنای واقعــی خودانتظام 

نیست.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: 
تجربــه نشــان داده اســت که بــه علت ضعف 
در  کــه  تخلف هایــی  ســرمایه،  بــازار  قوانیــن 
حیطــه ســازمان بــورس روی مــی داده اســت، 

بازدارنده نبوده است.

وی تاکیــد کرد: یکی از دالیل خروج پول 
بازار سرمایه به بی اطمینان هایی باز می گردد 
کــه ناشــی از عــدم برخــورد بــا متخلفــان بازار 
ســهام اســت و  شــاهد آن هســتیم کــه ایــن 
تخلفــات همچنــان ادامــه دارد و همــه اینهــا 

ناشی از نبودن قانون درست است.
عضــو کمیتــه بورس اتــاق تهران بــا بیان 
اینکــه بــا بروزرســانی قانــون و حرکــت بــازار 
اســتقالل  و  خودانتظام تــر  طــرف  بــه  ســهام 
بیشــتر، قوانیــن بــه نفــع بــازار ســرمایه تغییر 
بــه  بخواهیــم   اگــر  گفــت:  جهــت می دهــد، 
معنــای واقعــی بــه توســعه اقتصــادی دســت 
یابیــم، مجبوریــم که بازار ســرمایه مســتقل و 
توســعه یافتــه را ایجــاد و گســترش دهیــم و 
ایــن دو تفکیک شــدنی نیســت، چــرا که هیچ 
کشوری توسعه یافته را نمی بینید که اقتصاد 
توسعه یافته داشته باشد، اما بازار سهام آن 
کشور عقب مانده باشد، بنابراین اولین قدم 

این اســت که مســئوالن کالن کشــور بپذیرند 
که باید بازار سرمایه توسعه ای داشته باشیم 
و مســئوالن اجــازه دهنــد و تــالش کننــد کــه 
تــا  باشــند،  انتظــام  بــازار ســهام خــود  ارکان 
ســازمان بــورس خود قوانیــن الزم را به وجود 

آورد و در اجراء قوانین هم جدی باشد.
یگانه تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته 
که بازار سرمایه قوی دارند، در کنار نهادهای 
مالــی ماننــد ســازمان بــورس و بانک هــا، نهاد 
مســتقلی وجــود دارد کــه بــرای شناســایی و 
برخــود بــا تخلف هــا در بازارهــای مالــی ایجاد 
شــده اند، الزم اســت که در کشــور ما هم این 
نهــاد مســتقل را ایجــاد کنیم. ایــن نهادها هر 
چه قدر که مستقل تر باشند، کارایی بیشتری 
خواهند داشت. به خصوص آن که در کشور 
ما سازمان بورس مستقل نداریم، جای خالی 
بــه شــدت  نهــاد مســتقل قانون گــذاری  ایــن 

احساس می شود.

 فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما
رکورد زد

در  صــادرات  از  حاصــل  ارز  فــروش  میــزان 
ســامانه نیما از ابتدای ســال تاکنون به بیش 
از ۱۳.۵ میلیــارد دالر افزایــش یافــت که این 
رقــم در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل 
بیش از ٨٢ درصد افزایش را نشان می دهد.
اســاس  بــر  کــرد:  اعــالم  مرکــزی  بانــک 
نیمــا،  ســامانه  در  جــاری  روز  معامــالت 
صادرکننــدگان با فروش بیش از ١۶٧ میلیون 
معــادل دالری ارزهــای حاصــل از صــادرات در 
روزیکشــنبه میزان فروش ارز در سامانه نیما 
از ابتــدای ســال تاکنــون را بــه بیــش از ۱۳.۵ 
میلیــارد دالر افزایــش دادنــد کــه ایــن رقــم در 

مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ٨٢ 
درصــد افزایش نشــان می دهد. گفتنی اســت 
نظــام یکپارچــه معامالت ارزی )ســامانه نیما( 
با هدف تســهیل تامین ارز راه اندازی شــده و 
با اســتفاده از آن، خریداران )واردکنندگان( و 
فروشــندگان )صادرکننــدگان( ارز متناســب با 
نیازهای خود به انجام عملیات ارزی در محیط 
الکترونیــک اقــدام می کننــد. لذا ســامانه نیما 
محــل تأمیــن ارز کاالهای وارداتی به کشــور و 
بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است 
و حجم معامالت انجام شده در آن در فرایند 

تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد.

راه اندازی نماد معامالتی روبل در بازار 
متشکل ارزی ایران 

مدیــرکل روابــط عمومــی بانک مرکــزی در 
یکــی از شــبکه های اجتماعــی از راه اندازی 
نماد معامالتی روبل در بازار متشکل ارزی 
کشور از روز سه شنبه )۲۸ تیر( خبر داد. 
حســاب  در  قمری وفــا  مصطفــی 
بــا  نوشــت:  توئیتــر  در  خــود  شــخصی 
و  جدیــد  معامالتــی  نمــاد  شــدن  اضافــه 
بــازار متشــکل  آغــاز معامــالت روبــل در 
طریــق  از  ایرانــی  صادرکننــدگان  ارزی، 
بــازار  کارگــزار  صرافی هــای  و  بانک هــا 
متشکل معامالت ارزی می توانند همانند 
اســکناس دالر و یــورو، روبــل را بــا نــرخ 

توافقی در این بازار عرضه کنند. 
اســکناس  متقاضیــان  افــزود:  وی 
در  هــم  دانشــجویان  جملــه  از  روبــل 
مرکــزی  بانــک  ارزی  مقــررات  چارچــوب 
یکــی  در  را  خــود  درخواســت  می تواننــد 
ارزی خدماتــی  از ســرفصل های مصــارف 
)غیربازرگانــی( کــه از ســوی بانــک مرکزی 

تعیین شده است ثبت کنند. 
به گفته قمری وفا، جزئیات چگونگی 
انجــام معامــالت در نمــاد معامالتی روبل 
به زودی توسط بازار متشکل ارزی منتشر 

خواهد شد.

نحوه دریافت وام با ضمانت سهام عدالت

با توجه به افزایش قیمت اوراق تســهیالت مسکن 
بــه هر برگــه ۱۴۰ هزار تومــان، متقاضیان دریافت 
وام ۴۸۰ میلیون تومانی مســکن باید ۱۳۴ میلیون 

تومان برای دریافت این وام هزینه کنند.
به گزارش مهر، در معامالت روز یکشــنبه ۲۶ 
تیر بازار ســرمایه قیمــت هر برگه اوراق گواهی حق 
تقــدم تســهیالت مســکن در چند نمــاد زیرمجموعه 
تســه رشــد اندک و در چند نماد نیز کاهش قیمت 

داشت.

بــه طــور کلــی در پایــان معامالت روزیکشــنبه 
بــازار ســرمایه، متوســط قیمــت هــر برگه تســهیالت 
مســکن در دامنــه ۱۳۸ تــا ۱۴۲ هــزار تومانی برآورد 
اوراق  گذشــته  روز  معاملــه  ارزان تریــن  می شــود؛ 
تســهیالت مســکن ۱۳۴ هــزار تومــان بــرای هر برگه 
و گران تریــن معاملــه نیز به برگــه ۱۴۷ هزار تومانی 

اختصاص داشت.
بــا احتســاب میانگین نرخ خریــد هر برگه حق 
تقــدم تســهیالت مســکن ۱۴۰ هــزار تومــان، هزینه 

دریافــت وام مســکن زوجین تهرانی با ســقف ۴۸۰ 
میلیون تومان شامل ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید 
همراه با ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن ۱۳۴ 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان خواهــد شــد؛ گفتنــی 
اســت هر برگه تســهیالت مســکن حاوی ۵۰۰ هزار 

تومان وام است.
 اقساط ماهانه ۸.۶ میلیون تومانی

تنها برای ۳۳۶ میلیون تومان
بــه عبــارت دیگــر، در حالــی کــه وام گیرنــده 

ماهانــه ۸ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومان با بازپرداخت 
۱۲ ســاله اقســاط این تسهیالت را پرداخت می کند، 
امــا بیــش از یــک میلیــارد تومــان بــه بانــک پــس 
می دهــد، تنهــا می تواند از ۳۴۶ میلیــون تومان این 

تسهیالت بهره مند شود.
اندازه یک وام جعاله برای دریافت وام خرید 

مسکن مجردی باید هزینه کرد
همچنیــن بــرای دریافــت وام مســکن فــردی تهــران 
تــا ســقف ۲۸۰ میلیــون تومــان شــامل ۲۰۰ میلیون 

تومــان وام خریــد مســکن و ۸۰ میلیــون تومــان وام 
جعاله مسکن، متقاضیان می بایست ۷۸ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق با احتســاب 

هر برگه ۱۴۰ هزار تومان، هزینه کنند.
در نهایــت هــم تنهــا ۲۰۱ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
آن  بــا  کــه  می مانــد  باقــی  متقاضــی  بــرای  تومــان 
می توان ۵ متر از یک مســکن با متوســط قیمت هر 

متر ۴۰ میلیون تومان خریداری کرد.
با وام ۴۸۰ میلیونی می توان ۱۲ متر خانه در 

تهران خرید
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود 
۴۰ میلیــون تومــان اســت که زوجین با وام مســکن 
۴۸۰ میلیــون تومانــی می توانند ۱۲ متر از یک واحد 
 ۴۸۰( مذکــور  وام  کننــد؛  خریــداری  را  مســکونی 
میلیــون تومانی( تنها کفاف هزینه خرید ۲۴ درصد 
از یک واحد مسکونی ۵۰ متری و ۲ میلیارد تومانی 

در تهران را می دهد.

هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیونی مسکن ۱۳۴ میلیون تومان شد

عضو کمیته بورس اتاق ایران: عامل فرار نقدینگی از بازار سهام، 
برخورد نامناسب با تخلفات است

رئیس سازمان بورس: حقیقی ها به بازار 
برمی گردند



 . سه شنبه 28 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4951 . شـــــــــــرکتها

اداره ارتباطات و اطالع رسانی
اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

ت اول(
 نوب

(

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی ا ستان خوزستان

1- نام دستگاه مناقصه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2- انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعالمیه بانکی )فیش بانکی( مبنی بر واریز وجه بحساب سپرده اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان به شماره حساب IR 540100004057063107610539 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام رابط تمرکز سپرده تملک دارائیهای سرمایه ای 
)بعنوان واریز نقدی با شناسه واریز 954153057200004057063107610539( در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. )شناسه ملی 

اداره کل 14000301533( 
3- مهلت، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/4/28 لغایت 1401/5/2 )تا ساعت 19( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

www.setadiran.ir
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از   1401/5/18 مورخ  شنبه  سه  روز   13 ساعت  تا  پیشنهادها:  ارائه  محل  و  زمان   -4 
www.setadiran.ir می باشد. ضمانتنامه یا فیش واریزی، هم بصورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی )پاکت الف 
با درج شماره و موضوع مناقصه( به آدرس: امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری 

تا ساعت 13 مورخ 1401/5/18 تحویل گردد.
توجه: زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 میباشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمیشود.

5- زمان و محل بررسی پیشنهادها: ساعت 8 روز شنبه مورخ 1401/5/22 به آدرس امانیه – خ شهید مدرس – اداره کل راه و شهرسازی خوزستان – 
سالن جلسات

محل اجراءموضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء 

سال 1401 و فهرست بهاء تجمیع
 مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه

1401/35
تکمیل پل رودخانه ای خسرج )از محل احداث پل 

خسرج )راضی حمد( )با ارزیابی فشرده(
130.159.204.4406.508.000.000شوش

1401/36
عملیات اجرائی بهسازی محور رود زرد – میداوود به 
طول 5 کیلومتر )از محل بهسازی محور رامهرمز – 

میداوود باغملک( )با ارزیابی فشرده(
286.569.515.17511.732.000.000رامهرمز

1401/37

تعریض محور آبادان – اروند حد فاصل سه راهی 
مدن – تندگویان )از محل احداث جاده اروندکنار 
آبادان( )مطالعه و احداث چهار خطه کردن جاده 

آبادان – اروندکنار( )با ارزیابی فشرده(

317.391.505.58312.348.000.000آبادان

1401/38
عملیات اجرائی باند دوم رامشیر ماهشهر )از محل 

احداث باند دوم رامهرمز – بهبهان و رامهرمز – 
ماهشهر و بهبهان – زیدون( )با ارزیابی فشرده(

1.041.942.522.49426.839.000.000رامشیر 

شناسه ۱۳۵۲۲۴۰

انتشار نوبت اول : 1401/04/28 نوبت دوم : 1401/04/29 

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای از محل "اعتبارات داخلی" با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا تقاضا می شود پس از نشر آگهی , به سامانه فوق مراجعه و پس از 
طی مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری 

و نسبت به ارسال پاکات الف )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که  الزامی می باشد، اقدام نمایند. 
ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی، در صورت برنده شدن  ارسال اصل پاکات )ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی برق 

استان بوشهر الزامی می باشد.
محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر– تلفن :077-31282204-31282203

به پیشنهادهای فاقد امضا, مشروط, و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل می شود, مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ خرید اسناد : 500.000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 0102973305002 بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

پیمانکارانی حائز شرایط شرکت در این مناقصه می باشند که دارای مجوز از مراکز ناجا باشند.
زمان فروش اسناد مناقصه: 1401/4/30  الی 1401/5/4

ت اول(آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
 نوب

(

  مدیر روابط عمومی
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر        

ف
ردی

صه
شماره مناق

کد فراخوان سامانه موضوع مناقصه 
ستاد

مبلغ تضمین ریال
)ضمانت نامه بانکی 

معتبر(

تاریخ و ساعت 
ارسال پاکات از 

طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه از طریق 

سامانه

1

401/27 م ن 

 انجام امور حراست و نگهبانی
 از اموال و تاسیسات 

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر   
20010014430000202.384.000.000 1401/5/19

ساعت 8
 1401/5/19
ساعت 8:30

شناسه : 1351606
)سهامی خاص(

شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 1401/04/28 لغايت 1401/05/02 از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد 
مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و 
ارزیابی کیفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند. ضمناً به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد 

شد . كارفرما نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

شركت توزيع نيروي برق استان يزدانتشار نوبت اول : 1401/04/28      نوبت دوم : 1401/04/29 

شناسه : 1350686

آگهي تجدید مناقصه عمومي ) یک مرحله ای ( 
شركت توزیع نیروی برق استان یزد

ت اول(
 نوب

(

شركت توزیع نیروی برق 
استان یزد

شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000044

ف
تضمین شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهردي

زمان تحويل نوع ضمانتنامهمناقصه )ریال (
پاكت ها

زمان  بازگشائي
پاكت ها

11401/128/603
انجام فعالیت های توسعه و احداث 

)مسکن ملی فاز 2(
در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان ابرکوه  1401

1.200.000.000
1- ضمانت نامه بانکی 

2-فیش واریز وجه نقد 
3- مطالبات.

ساعت 14
مورخ  1401/05/12

ساعت 10:30 
مورخ  1401/05/18

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و  36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  تماس حاصل نمايند .     

انتشار نوبت اول : 1401/04/28    انتشار نوبت دوم : 1401/04/29

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد صالحیت دارای 
حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : احداث پست سیار نورآباد 2 . 
2- مدت تحویل تجهیزات و انجام کار : شش )6( ماه شمسی .

3-  محل تحویل تجهیزات و انجام کار: استان لرستان – شهرستان نورآباد .  
4- مبلغ برآورد :-/876 024 645 50 ریال  . 

5- سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  به مبلغ -/000 252 532 2 ریال بصورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرآیند ارجاع کار ، مطابق 
آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت/50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت وزیران  .

6- محل تحویل پاکت تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار فوق به  نشانی اراک – میدان امام خمینی )ره(– بزرگراه امام علی)ع( -  جنب پل راه 
آهن –  دبیرخانه  شرکت برق منطقه ای باختر .

7-اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن: 33245248-086 و مرکز راهبری 
و پشتیبانی به شماره تلفن : 1456 

- کلیه شرکتهای واجد شرایط  متقاضی شرکت در مناقصه فوق می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1401/04/28 لغایت  1401/05/05 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در 
سامانه، مراحل ثبت نام درسامانه ودریافت گواهی امضاء الکترونیکی راجهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه محقق سازند . مهلت  بارگذاری  
پیشنهادات تا ساعت 12:00 روز یکشنبه  مورخ  1401/05/23  به نشانی فوق می باشد، ضمنا" پیشنهادات  بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح 
روز دوشنبه مورخ  1401/05/24 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی باال به ترتیب قید شده 
در اسناد مناقصه بازگشایی می گردد ، به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت  قید شده فوق الذکر، فاقد امضا، مشروط، مخدوش  ترتیب 

اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
- آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir قابل رویت می باشد.   

ت اول(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/17
 نوب

(

شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

شناسه : 1352153

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 
الکترونیک 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

اصالحیه آگهی مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ 
آگهـی مناقـصه یک مرحله ای عمومی

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ۲۰۰۱۰9۰8۰8۰۰۰۰۰۱

انتشار نوبت اول : 1401/04/25 نوبت دوم : 1401/04/28
روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان

شناسه : 1349653

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد 
ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های 

کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( 
به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک 

مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است، )عدم ارایه صورت های 

مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ 
گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه 
تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت، نسبت به 
ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه 

ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری 

کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
-  اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پاالیشگاه- امور 

پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان  تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 061-53264476 

 دوم(فـراخــوان
 نوبت

(

ف
ردي

شماره مناقصه در 
دستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه 
در سامانه 

ستاد
محل موضوع

اجرا

ت
مد

مبلغ برآورد 
پايه به ريال

مبلغ تضمین 
شركت در مناقصه 

به ريال
برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

مناقصه عمومی 1
01/20

2001079000202

ارائه خدمات مورد نیاز 
تعمیرات اساسی مشعمل 

شماره 3
آبادان

50 روز

700ر498ر651ر23

000ر000ر183ر1

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/4/22 لغایت 1401/5/1 

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 1401/5/16

2
 مناقصه عمومی

یک مرحله ای یکپارچه  
شماره 01/16

2001092179000203

ارائه خدمات تهیه،طبخ و توزیع 
غذا در رستورانها و  واحدهای 
عملیاتی  شرکت پاالیش نفت 

آبادان 

آبادان

سی
شم

سال 
یک

335ر783ر707ر952

000ر000ر100ر25

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/4/22 لغایت 1401/5/1 

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی مناقصه و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه 

گران: مورخ 1401/5/11 
ج- تاریخ بازگشایی طبق اعالم در سامانه ستاد 

3
مناقصه عمومی
یک مرحله ای 
شماره 01/15

2001092179000204

تعمیرات اساسی دیگ بخار 
503 واحد اصلی تولید بخار 
)پنج بویلر( شرکت پاالیش 

نفت آبادان

آبادان

105روز

717ر971ر993ر57

000ر000ر900ر2

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/4/22 لغایت 1401/5/1 

ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی توسط مناقصه گران: مورخ از تاریخ 

 1401/5/16

کارخانــه  بــارز کردســتان بــا تولیــد 17 هــزار و 64 
حلقه تایر رادیال سواری به وزن 120 تن در تاریخ 
24 تیرماە جاری رکورد جدیدی در تولید ثبت کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی و ارتباطــات گــروه 

گــروه  مدیرعامــل  میرزایــی  جمــال  بــارز  صنعتــی 
صنعتــی بــارز ضمــن ابــراز خوشــحالی از ثبــت ایــن 
رکــورد جدیــد در کارخانــە بارز کردســتان از کارگران 
تالشگر بارز کردستان، سرپرست کارخانە و مدیران 

ارشد سازمان تقدیر و تشکر کرد.
میرزایی ابراز امیدواری کرد که با تداوم تالش 
بــارز شــاهد  بــزرگ  و کوشــش کارکنــان مجموعــه 

دستاوردهای بیشتری در خانواده بارز باشیم.

 تولید بیش از 17 هزار حلقه تایر 
در کارخانە بارز کردستان همزمــان بــا 26 تیــر، پنجــاه و پنجمیــن ســالگرد  

تاســیس ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع 
ایــران از ویرایــش نخســت ســند راهبــردی ایدرو 

1406 رونمایی شد.
در مراســمی همزمــان بــا پنجــاه و پنجمیــن 
رئیــس  حضــور  بــا  و  ایــدرو  تاســیس  ســالگرد 
شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 
اســالمی، معــاون حقوقــی  و امــور مجلــس وزارت 
صمــت،  مدیــرکل دفتــر وزارتــی صمــت، اعضــای 
هیات عامل ســازمان، معاونان و مدیران ســازمان 
ویرایــش نخســت ســند  از  تابعــه  و شــرکت های 

راهبری ایدرو ۱۴۰۶ رونمایی شد .
معــاون وزیــر و رئیــس هیــات عامــل ایــدرو در  این 
مراسم با اشاره به  مختصات خاص اقتصاد کشور، 
ســند راهبــردی  جدیــد ایــدرو را مبتنــی بــر توســعه 

ایــدرو  چشــم انداز  گفــت:  و  خوانــد  محــور  تحــول 
در ســند راهبــردی، پیشــرو در توســعه  صنعتــی و 
گسترش بن سازه )پلت فرم(های نوسازی و نوآوری 

صنعتی در افق ۱۴۰۶ خواهد بود.
صنایــع،  نوســازی  و  توانمندســازی  نبــوی 
توسعه بن سازه ) پلت فرم(های نوآورانه،  توسعه 
و  مدیریــت  توســعه  و  ســرمایه گذاری  هدفمنــد 
ارتقــای شایســتگی ها را چهــار راهبــرد کالن ایدرو 

براساس سند جدید عنوان کرد .
رئیــس هیات عامل ایدرو گفت: در راســتای 
توانمنــد ســازی و نوســازی صنایــع  ایجــاد شــبکه 
ارزیابــی، رتبه بنــدی و نظــارت بــر ارائه دهنــدگان 
خدمــات، شناســایی حلقه هــای دانشــی و ایجــاد 
حــوزه،  ایــن  ذی نفعــان  بهم رســان  پلت فرم هــای 
و  مشــاوره ای   خدمــات  ارائــه  در  تســهیل گری 

طرح هــای   اجــرای  مالــی  تامیــن  در  تســهیل گری 
بهســازی، بازســازی و نوســازی از جهت گیری های 

این راهبرد کالن ایدرو است .
بــه گفتــه نبوی تحرک بخشــی به جریان کســب و 
کارهــای نوظهور و فناور محور، بهم رســانی عرضه 
و تقاضــای فنــاوری، حمایــت از نــوآوری فناورانه و 
رسوخ آن در صنایع و ایفای نقش فعال در توسعه 
و تعمیــق ســاخت داخــل از دیگــر جهت گیری های 

اصلی این راهبرد  به شمار می رود.
معــاون وزیــر صمــت شناســایی زمینه هــای 
و  ارزیابــی  ســودآور،  و  منتخــب  ســرمایه گذاری 
خارجــی،  و  داخلــی  راهبــردی  شــرکای  انتخــاب 
مولدســازی دارایی ها و تنوع بخشی به روش های 
و  ســرمایه گذاری  روش  گســترش  مالــی،  تامیــن 
اخــذ بهــره مالکانــه و اســتفاده حداکثــری از تــوان 
ساخت داخل را به عنوان جهت گیری های توسعه 
هدفمند سرمایه گذاری به  عنوان سومین راهبرد 

کالن جدید ایدرو عنوان کرد .

سند راهبردی ایدرو 1406 رونمایی شد



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 28 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4951 . 

آگهی فقدان مدارک تحصیلی
مـدرک فـارغ التحصیلـی )موقـت کارشناسـی ناپیوسـته( اینجانب هنگامه شـیخی 
کتولی فرزند محمدرضا  به شـماره شناسـنامه 861 صادره از گرگان متولد 1354 
در مقطع کارشناسی ناپیوسته دررشته ادبیات فارسی صادره از واحد دانشگاهی 
علی آباد کتـول باشـماره گواهینامـه 81184142878 مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد 
اعتبار می باشـد از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه آزاد اسـامی 

واحد علی آباد کتول به نشـانی مجتمع دانشـگاه آزاد اسـامی ارسـال نماید.                        
360-استان گلستان-گرگان

آگهی فقدان مدارک تحصیلی
کارشناسـی(  دوره  تحصیـات  پایـان  موقـت  )گواهینامـه  تحصیلـی  فـارغ  مـدرک 
اینجانب عفت پائین محلی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 60 صادره از گرگان 
متولـد 1359 در مقطـع کارشناسـی رشـته حسـابداری صـادره از واحـد دانشـگاهی 
علی آبادکتول بشـماره 4157 گواهینامه بشـماره 82184378843 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبارمیباشد ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسامی واحد علی آبادکتول ارسال نماید.                  363-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شدن اسناد خودروسواری ام وی ام تیپ550به رنگ 
 MVM484FCAFF002731 سـفید روغنـی مـدل 1394 شـماره موتـور
ایـران18 پـاک  شـماره   NATGCARK6F1002670 شاسـی   شـماره 

929 ل 21بنام امیرسام نوروز پور شماره ملی3862689956 لذا برگ 
 سـبز )سـند مالکیت(فـوق الذکـر مفقـود شـده وازدرجـه اعتبـار سـاقط 
می  باشد.                                                     390-استان گلستان-گرگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   140160326034000316 شـماره  رای  برابـر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک همدان-ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه پرتـوی نصـرت 
فرزنـد حمدالـه بشـماره شناسـنامه 70 صـادره از رزن در شـش دانـگ یـک بـاب خانـه بـه 
مساحت 95/20 متر مربع پالک 4703 فرعی از 18- اصلی واقع در حومه بخش دو حوزه 
ثبت ملک همدان-ناحیه دو خریداری )مع الواسـطه( از مالک رسـمی آقای احمد خضریان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالیکـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12 

م.الف: 669      حمید سلگی – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان

آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ   500/1584 شـماره  بـه  نمایندگـی  نامـه  برابـر  کلکـوه  غالمـی  مهـدی  آقـای 
1401/03/23 با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 180 تهران 
برابـر وارده شـماره 003834 مورخـه 1401/03/24 مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
پـالک 1426 فرعـی از باقیمانـده 10 اصلـی واقـع در حومـه بخـش دو همـدان بـه شـماره 
مسلسـل 137059 ذیـل ثبـت 63584 دفتـر 301 صفحـه 231 بـه علـت جابجایـی 
مفقـود گردیـده و در بیـع شـرط نیسـت لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی انجـام معاملـه 
و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی طـی مـدت 
10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا 
سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهـی 
و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد 
سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.مراتب بـر اسـاس 

آخریـن اطالعـات سیسـتم جامـع امـالک تهیـه و گـزارش شـده اسـت. 
م.الف: 670 
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آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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شهرداری ها، ابربدهکاران 
تامین اجتماعی خراسان 

شمالی
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی با بیان اینکه 
اســتان  اجتماعــی  تامیــن  ابربدهــکاران  شــهرداری ها، 
هســتند،  اعــام کــرد کــه شــهرداری شــیروان اکنــون 
ابربدهکار تامین اجتماعی در استان به حساب می آید 

که پرداختی توسط آن انجام نمی گیرد. 
جــواد یزدانــی در نشســت خبــری کــه یکشــنبه بــه 
مناســبت هفته تامین اجتماعی برگزار شــد، اظهار کرد: 
شــهرداری های خراســان شــمالی بزرگتریــن بدهــکاران 
تامیــن اجتماعــی به حســاب می آیند کــه برخی از آن ها 
بدهی هــای خــود را بــه روز کــرده انــد و دیگــر جــزو ابــر 

بدهکاران ما محسوب نمی شوند.
او افــزود: اداره کل تامیــن اجتماعــی در خراســان 
کارفرمایــان  از  تومــان  میلیــارد   ۲۰۳ حــدود  شــمالی، 
خصوصــی و دولتــی طلبکار اســت کــه ۱۸ میلیارد تومان 
از آن مربــوط بــه شــهرداری شــیروان شــده و بــه دلیــل 
اینکــه اقدامــی بــرای تســویه آن انجــام نمی شــود، جــزو 

ابربدهکاران ما محسوب می شود.
او ادامه داد: شــهرداری بجنورد نیز تا پیش از این 
بــا ۴۸ میلیــارد تومــان جــزو ابربدهــکاران مــا در اســتان 
بــود کــه البتــه برای پرداخــت آن ها اقدام کــرده و اکنون 
 در حــال پرداخــت بدهی هــا بــه صورت تقســیط شــده و

بــه روز اســت. همچنیــن حــق بیمــه پرســنل خــود را نیز 
مرتبــا واریــز مــی کند. لــذا دیگر جزو ابربدهــکاران ما به 

حساب نمی آید.

۳۵۰ هزار نفر در خراسان شمالی، 
زیر چتر بیمه ای تامین اجتماعی

شــمالی  خراســان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
همچنیــن گفــت: ۱۰۵ هزار بیمه شــده اصلی در اســتان 
وجود دارد که در حال پرداخت حق بیمه خود هستند.

یزدانــی اظهــار کــرد: ۲۲ هــزار نفــر مســتمری بگیر 
نیــز در اســتان مشــمول دریافــت خدمات بلنــد مدت ما 
هستند و ۹۰۰ نفر نیز بیمه بیکاری دریافت می کنند.

او ادامه داد: در مجموع ۳۵۰ هزار نفر در خراسان 
شمالی زیر چتر بیمه ای این سازمان قرار دارند.

امضا تفاهم نامه همکاری 
میان دانشگاه های خلیج فارس 

و نفت شمال شرق چین
مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه 
خلیج فارس بوشــهر اعام کرد که  در راســتای توسعه 
تعامات علمی مشترک، این دانشگاه و دانشگاه نفت 

شمال شرق چین تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
بــه گــزارش ایرنــا، روابــط عمومی دانشــگاه خلیج فارس 
بوشــهر، دکتر آرش خســروی اعالم کرد: این تفاهم نامه 
۵ ســاله به وســیله دکتر محمد مدرسی رئیس دانشگاه 
خلیج فارس بوشــهر و جیانگ به امضا رســید. او عنوان 
کرد: راه اندازی آزمایشــگاه پژوهشــی مشترک در زمینه 
منابــع انرژی غیر متعارف، ظرفیت ســازی برای تبادالت 
جانبــه  دو  همــکاری  مشــترک،  پروژه هــای  آکادمیــک، 
آکادمیــک و آموزشــی اعــم از تبادل اســتاد و دانشــجو و 
تبــادل اطالعات و مدارک علمی-فنی بخشــی از اهدافی 

است که این تفاهم نامه دنبال می کند.

غیرایرانــی  دانشــجویان  و  بین الملــل  امــور  مدیــر 
دانشــگاه خلیــج فــارس اضافه کــرد: راهنمایی مشــترک 
پایــان نامه  هــا و رســاله های ارشــد و دکتــری و برگــزاری 
رویدادهــای علمــی بــه صــورت مشــترک از دیگــر اهداف 

تفاهم شده میان ۲ دانشگاه است.
 خســروی ادامــه داد: براســاس ایــن تفاهــم نامــه، 
رضــا آذیــن از دانشــگاه خلیــج فــارس و دکتــر بولیــو از 
دانشــگاه نفــت شــمال شــرق چیــن بــه عنــوان رابــط در 

توسعه ظرفیت همکاری، مشخص شدند.
اووی اظهــار کــرد: اســتفاده از ظرفیــت گرنت هــای 
پژوهشی مشترک ایران و چین در اولویت همکاری های 

دو جانبه قرار دارد.
غیرایرانــی  دانشــجویان  و  بین الملــل  امــور  مدیــر 
دانشگاه خلیج فارس  یادآور شد: دانشگاه نفت شمال 
شرق چین دارای ۲۷ هزار دانشجو و ۱۴۰۰ عضو هیات 
علمی تمام وقت است که در ۲۱ دانشکده در حوزه های 
مهندسی، علوم انسانی، زبان های خارجی، ورزش، هنر 

و اقتصاد مشغول به فعالیت هستند.

اخبـــــــــــــــــار

تعیین تکلیف پروژه های 
نیمه تمام دانشگاه صنعتی 
بیرجند با حضور استاندار 

دانشــگاه  در  حضــور  بــا  جنوبــی  خراســان  اســتاندار 
نیمــه  پروژه هــای  از زیرســاخت ها و  بیرجنــد  صنعتــی 
تمــام ایــن دانشــگاه که بــه دلیل کمبود اعتبــار متوقف 

شده اند، بازدید کرد.  
 بــه گــزارش ایســنا، جــواد قناعــت، بــا حضــور در 
دانشــگاه صنعتی بیرجند و ادای احترام به مقام شــامخ 
شــهدای گمنــام ، از پروژه هــای نیمــه تمــام عمرانــی این 
دانشــگاه شــامل ســالن در حال احداث ورزشــی، سالن 
چند منظوره دانشــگاه و خوابگاه های پســران و دختران 
که به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده اند، بازدید کرد.
اســتاندار همچنین از زیرســاخت های ایجاد شــد ه 
در دانشــگاه صنعتــی بیرجنــد ماننــد ســاختمان مرکزی، 
مســجد دانشــگاه بازدیــد و با توضیحات سرپرســت این 
دانشــگاه در جریان مشــکالت موجود در هر زمینه قرار 

گرفت.
در پایــان بازدیــد دکتر قناعت از دانشــگاه صنعتی 
بیرجنــد مقــرر شــد؛ در جلســه ای بــا محوریــت معــاون 
دفتــر  کل  مدیــر  اســتاندار،  عمرانــی  امــور  هماهنگــی 
فنی اســتانداری و سرپرســت دانشــگاه صنعتی بیرجند 
مشــکالت اعتباری موجود بررســی شــود تا در جلسه ای 
که با حضور استاندار برگزار خواهد شد در این خصوص 
تصمیمــات الزم بــرای تأمین اعتبار پروژه های نیمه تمام 

این دانشگاه اتخاذ شود.
بــه خراســان  از اعتبــارات ســفر ریاســت جمهوری 
جنوبی، ۳ میلیارد تومان برای دانشگاه صنعتی بیرجند 
در نظــر گرفتــه شــده کــه ۲ میلیــارد تومــان آن تاکنــون 

تخصیص یافته است.
سرپرســت دانشــگاه صنعتی بیرجند نیز در بازدید 
اســتاندار از ایــن دانشــگاه، درخواســت کرد بــا توجه به 
مشــکالت موجــود در ایــن دانشــگاه، از اعتبــارات متمم 
دوم،  ســفر  در  یــا  اســتان  بــه  ریاســت جمهوری  ســفر 
اعتباراتــی بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمه تمام دانشــگاه 

اختصاص یابد.

صنایع بزرگ در خوزستان 
به سمت تکمیل زنجیره 
ارزش تولید حرکت کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزســتان 
بــا اشــاره بــه برنامه ریزی های توســعه ای اســتان گفت: 
حرکــت در مســیر تکمیــل زنجیــره ارزش تولیــد یکی از 
اولویت هــای اقتصــادی اســتان اســت که صنایــع بزرگ 

باید برای عملیاتی شدن آن اقدام کنند.
بــه گــزارش ایرنــا، »آقارضــا فتوحــی« یکشــنبه در 
حاشیه دومین نشست شورای ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتــی خوزســتان در محل اســتانداری خوزســتان در 
جمــع خبرنــگاران اظهارداشــت: تکمیــل زنجیــره ارزش 
تولیــد محصــول در اســتان، موضــوع بــا اهمیتــی اســت 
کــه می توانــد رونــق اقتصادی و توســعه تجــارت خارجی 
را با هدف ارزآوری بیشــتر برای کشــور به دنبال داشــته 

باشد.
او افــزود: در ایــن زمینــه دســتگاه های اجرایــی و 
حــوزه  در  بخصــوص  اســتان خوزســتان  بــزرگ  صنایــع 
بــه  و  داشــته  تنگاتنگــی  تعامــل  پتروشــیمی  و  فــوالد 

برنامه ریزی های انجام شده، توجه داشته باشند.
اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
خوزســتان اقتصــاد مقاومتــی را راهــکاری کاربــردی برای 
اقتصــادی  مختلــف  حوزه هــای  در  مشــکالت  کاهــش 
عنوان کــرد و گفــت: بــا ایجــاد زیرســاخت های مناســب، 
شــدن  فراهــم  همچنیــن  و  اقتصــادی  رشــد  امــکان 

فرصت های شغلی پایدار در استان محقق می شود.
فتوحــی همچنیــن موضــوع  توجــه بــه مولفــه مهم 
آب در اقتصــاد مقاومتــی را ضــروری دانســت و گفــت: 
بــا محوریــت ســازمان آب و بــرق خوزســتان و همچنیــن 
در  آب  از  بهینــه  اســتفاده  اســتان،  جهادکشــاورزی 
بخــش کشــاورزی و صنعت بایــد از برنامه کاربردی تری 

برخوردار شود.
در  کــه  از موضوعاتــی  دیگــر  یکــی  اضافه کــرد:  او 
اقتصــاد مقاومتــی  دومیــن نشســت ســتاد فرماندهــی 
توســعه  بــه  مربــوط  شــد؛  مطــرح  خوزســتان  اســتان 
فعالیت های شیالتی با هدف رشد اقتصادی و همچنین 

ایجاد فرصت های پایدار شغلی است.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
خوزستان با تاکید بر اینکه صنعت شیالت در خوزستان 
گفــت:  اســت،  برخــوردار  ویــژه ای  ارزآوری  ظرفیــت  از 
توســعه ایــن صنعــت نیازمنــد بکارگیــری از فناوری هــای 
جدیــد بــرای ایجــاد بهــره وری بیشــتر در اســتفاده آب 
مورد نیاز اســت. بر اســاس این گزارش، خوزستان همه 
ظرفیت هــای آبــزی پروری، میگو، صید دریایی و تولید و 
تکثیر ماهیان خاویاری را دارد، اما تاکنون تنها از بخش 
ناچیــزی از ایــن ظرفیت ها اســتفاده شــده و وارد چرخه 

تولید شده است.
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مدیــر منابــع آب شهرســتان تویســرکان با بیان 
اینکه دشــت ممنوعه تویســرکان دارای کسری 
مخزن به میزان ۱۰۱ میلیون متر مکعب است، 
گفــت: میــزان بارش هــای ســال جــاری در ایــن 

شهرستان کاهش ۴۴ درصدی داشته است.
بــه گــزارش دیــروز روابــط عمومی شــرکت 
آب منطقــه ای اســتان همدان، احمد ترکاشــوند 
ســرابی  ســد  مخــزن  ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا 
اســت،  مکعــب  متــر  میلیــون   ۹.۳ تویســرکان 
افزود: ذخیره آب اکنون۳.۱ میلیون متر مکعب 

معادل ۳۳ درصد است.
ایــن  در  باغ هــا  بیشــتر  کــرد:  اظهــار  او 
شهرســتان در حاشــیه دشــت و کوهپایــه قــرار 
گرفتــه و ضخامــت آبرفت در ایــن مناطق ناچیز 
اســت و بــه همین دلیل اغلــب چاه ها، قنات ها 

و چشمه ها با کاهش آبدهی مواجه شده اند.
تویســرکان  شهرســتان  آب  منابــع  مدیــر 
ادامه داد: در ســال های اخیر ســاخت خانه های 
باغــی در ایــن مناطــق و دریافــت انشــعاب برق 

باعــث افزایــش حفر چاه هــای غیرمجــاز در این 
مناطق شده است.

ترکاشــوند با بیان اینکه در راستای برنامه 
تعادل بخشــی آب های زیرمینی در ســال ۱۴۰۰ 
تعــداد ۶۴ حلقــه چــاه غیــر مجاز مســدود شــد، 
تاکیــد کــرد: در مجمــوع از ســال ۹۳ تاکنــون، 
ایــن  در  مجــاز  غیــر  چــاه  حلقــه   ۴۹۱ تعــداد 

شهرستان مسدود شده است.
از  راســتای جلوگیــری  کــرد: در  او خاطرنشــان 
اضافــه برداشــت چاه هــای مجــاز تاکنــون ۴۷۰ 
تویســرکان  شهرســتان  در  کنتــور  دســتگاه 
نصب شــده اســت. مدیــر منابع آب شهرســتان 
تویســرکان بــا تاکید بر اینکــه ۹۰ درصد مصرف 
آب این شهرســتان در بخش کشــاورزی مصرف 
می شود، تصریح کرد: استفاده بهینه از آب در 
ایــن بخــش ضــروری اســت، تشــویق و حمایــت 
کشــاورزان در کشــت محصــوالت کــم آب بــر و 
جلوگیری از کشت محصوالتی چون چغندرقند، 

ذرت، یونجه و ســیب زمینی ضروری است.

آب  منابــع  نجــات  گفــت:  ترکاشــوند 
زیرزمینی بدون مشارکت کشاورزان امکان پذیر 
از  بــرای رهایــی  ترتیــب،  بدیــن  بــود؛  نخواهــد 

خشکســالی و از بیــن رفتن باغ هــا و ذخایر آبی 
باید مصرف آب را همه با هم مدیریت کنیم تا 

از این بحران بیرون بیاییم.

بازرســی  عملکــرد،  مدیریــت  دفتــر  کل  مدیــر 
و امــور حقوقــی اســتانداری آذربایجــان غربــی 
بــه  ســریع  پاســخگویی  تفاهم نامــه  گفــت: 
درخواست های مردمی با همراهی ۲۶ دستگاه 

اجرایی پرمخاطب در استان منعقد شد.
منصــور میرزایــی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
و  اجرایــی  دســتگاه های  ایــن  افــزود:  ایرنــا 
خدماتــی، مخاطــب بیشــترین درخواســت ها در 
و دولــت(  مــردم  ارتبــاط  )ســامانه   ۱۱۱ ســامانه 
بودنــد. وی اضافــه کــرد: ایــن تفاهم نامــه در 
۱۰ مــاده و پنــج تبصــره بــه  منظــور اســتفاده 
از ظرفیت هــای موجــود بیــن مدیــران ســامانه 
۱۱۱ اســتان آذربایجــان غربــی و دســتگاه های 
مدیــر  اســت.  شــده  منعقــد  رســان  خدمــت 
کل دفتــر مدیریــت عملکــرد، بازرســی و امــور 
حقوقــی اســتانداری آذربایجــان غربــی ادامــه 

داد: این توافق ها با هدف پاسخگویی صحیح 
و ســریع بــه درخواســت های مردمــی، ایجــاد 
بســتری مناســب برای تعامل آســان و ســریع 
مــردم و دولت، تدوین روشــی کم هزینه برای 
مردم در ارائه تقاضاها و مراجعه غیرمستقیم 
و غیرضــروری بــه دســتگاه های اجرایی تدوین 
شده است. میرزایی اظهار کرد: رویکرد دولت 
سیزدهم، پاسخگویی سریع به مردم است و 
در این راســتا ظرفیت هــای موجود به کارگیری 
حاصــل  عمومــی  رضایت منــدی  تــا  می شــود 
شــود. الزم بــه ذکــر اســت، ســامد )ســامانه 
ارتبــاط مــردم و دولــت( بــا شــماره ۱۱۱ پذیرای 
حوزه هــای  در  شــهروندان  درخواســت های 
مختلف است و هرهفته مدیران دستگاه های 
مختلــف، درایــن مرکــز حاضــر مــی شــوند تــا 

پاسخگوی درخواست های مردمی باشند.

 استاندار ایام از هزینه ۹۰۰ میلیارد تومانی 
بــرای احــداث یــا توســعه راه هــای دسترســی 
اربعیــن در اســتان تاکنــون خبــر داد و اظهار 
کــرد کــه ۵۰۰ میلیــارد تومــان نیــز بــه عنــوان 
طلب پیمانکاران هنوز پرداخت نشــده است 
و  از اســتان های معیــن نیــز برای تســریع در 

روند راه سازی وارد کار شده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن بهرام نیا 
یکشــنبه در نشست گروه های جهادی استان 
ایــالم اظهــار داشــت: شــرایط اربعین امســال 
بــه علــت گرمــا و کمبــود امکانــات و گیت های 
تردد در مرز عراق با سال های گذشته تفاوت 
دارد و برای کاهش مشکالت گرما ۸۱ میلیارد 
تومــان ســایبان در دســت ســاخت و نصــب 

است.
بــه  ویــژه  توجــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
زیرســاخت های اربعیــن ایــالم در دولــت کار 
و کرامــت از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده 
اســت، یــادآور شــد: از همــان ابتدای تشــکیل 
و فعالیت دولت ســیزدهم در اســتان باتوجه 
بــه اهمیــت زیرســاخت ها، کارگــروه اربعیــن 
تشــکیل شــد و بــا حضــور میدانــی مســووالن 
فعالیت هــای عمرانــی و زیربنایــی اربعیــن بــه 
طــور مکــرر رصــد و پایــش می شــود و عملکرد 

و اقدامــات ایــن کارگروه اســتانی مــورد تقدیر 
ستاد قرار گرفت.

بهرام نیــا در ادامــه بــه اهمیــت فعالیــت 
گروه های جهادی جهادی اشــاره کرد و افزود: 
دولــت ســیزدهم نــگاه ویــژه ای بــه جایــگاه، 
دارد  جهــادی  گروه هــای  توانایــی  و  ظرفیــت 
افــراد  از  کــه گروه هــای جهــادی عمدتــا  چــرا 
متخصــص، نخبــه، تحصیل کرده ای تشــکیل 
شــده که به صورت خودجوش و بدون چشــم 
داشت به حوزه های مختلف ورود کرده اند و 
در واقع پیشــران توســعه جامعه هســتند که 

باید از توان این گروه ها استفاده شود.
او ســالمت و فنــی بودن اجــرای کار را از 
شــاخصه های بــارز فعالیــت گروه های جهادی 
دانســت و ادامــه داد: گروه هــای جهــادی بــر 
اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجی های 
انجــام گرفتــه در همه عرصه ها چون عمرانی، 
زیرساختی، پزشکی، آموزشی و کشاورزی در 
مناطــق محــروم و روســتایی ورود مــی کنند و 
گروه هــای جهــادی بــا توجه به اینکــه در بطن 
خدمات هســتند، مشکالت و خالء های مسیر 
و  مطالبــات  بــه  و  شناســند  مــی  را  خدمــت 

نیازهای این مناطق واقفند.
استاندار ایالم اضافه کرد: تفکر بسیجی 

دفــاع  دوران  جنگندگــی  مردمــی  روحیــه  و 
مقــدس اکنــون در قالــب گروه هــای جهــادی 
شــکل گرفته و باوجود حجم باالی تحریم ها، 
گروه هــای جهــادی ورودی منســجم و دقیــق 
بــه رفــع مشــکالت پیــدا کــرده انــد و مدیــران 
منصــوب دولــت ســیزدهم بایــد از گروه هــای 
جهــادی همســو بــا گفتمــان و نــگاه دولــت به 
ایــن گروه ها اســتفاده کنند و بایــد پروژه های 
و  افــزاری، رفاهــی  نــرم  اقتصــادی،  عمرانــی، 
ســایر طرح هــا را در قالــب تفاهم نامه هــا بــه 

جهادگران واگذار کنند.
بهرام نیــا بــا بیان ابنکــه طرح های واگذار 
شــده بــه گروه هــای جهادی برای اجــرا چندان 
ایــن  افزایــش  چشــمگیر نیســت و خواســتار 
طرح ها شد، گفت: یکی از طرح های شاخص 
پــروژه  بــه گروه هــای جهــادی،  واگــذار شــده 
آبرسانی با اعتبار ۵۰۷ میلیارد تومان به ۱۲۸ 
روستا در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 
اســت کــه با هزینه کمتر مــدت زمان عملیات 
اجــرای پــروژه از زمــان تعییــن شــده کشــوری 
کمتر شــده و افزایش  تعداد این روســتاها به 

۲۰۰ روستا در دستور کار قرار دارد.
او اضافــه کــرد: در دوره قبــل اعتبــارات 
پژوهشــی بین ادارات توزیع می شــد که برای 

هزینه بودجه هــای جاری، عمرانی و زیربنایی 
ادارات مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفت اما در 
این دوره با تغییر رویکرد، اعتبارات پژوهشی 
بــه  طرح هــای مطالعاتی شــاخص و مــورد نیاز 

استان اختصاص خواهد یافت.
اســتاندار ایالم خواســتار تداوم جلسات 
گروه های جهادی شد و تاکید کرد: باتوجه به 
اهمیــت جایــگاه و عملکرد اجرایــی و عملیاتی 
گروه هــای جهــادی، بایــد از این افــراد مدیران 
کاربلــد، متعهد و حاذق تربیت شــوند؛ چراکه 
ایــن گونــه مدیــران بــه علــت ســابقه حضــور 
میدانــی در گروه هــای جهــادی بــا رونــد اجرای 
پروژه هــای ارزان قیمــت و باکیفیــت اشــراف 

خواهند داشت.
بهرام نیــا افــزود: دولت ســیزدهم مدعی 
عــادی و نرمــال بودن وضعیت جامعه نیســت 
امــا با وجود بدهکاری هــای کالن باقیمانده از 
گذشــته و کارشــکنی ها و تحریم های ظالمانه 
بیــن المللــی، در حــال تالش و کوشــش برای 
رفــع یــا کاهــش مشــکالت موجــود اســت و با 
وجود سختی ها و موانع با انجام فعالیت های 
جهــادی در حــال ســامان بخشــی بــه کارهــای 

زیربنایی و اقتصادی است.

جنــوب  در  نیکشــهر  فرمانــداری  سرپرســت 
 ۱۲۵ تخصیــص  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ۱۱۹ پــروژه در 
راســتای عمران و آبادانی نیکشــهر تخصیص 

خبر داد.
مجیــب حســنی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا اظهــار کــرد: بخــش راه، آب و فاضالب و 
امــور آب بــا توجــه به نیاز شهرســتان در صدر 

سهم اعتبارات قرار دارند که در جلسه کمیته 
برنامه ریزی تصویب شدند.  

جــذب  جلســه  ایــن   در  داد:  ادامــه  او 
اعتبارات ملی به وســیله دستگاه ها و تقویت 
اعتبــارات شهرســتان بــا توجه به ســهم اندک 
اعتبارات اســتانی از کل اعتبارات کشور مورد 

تاکید قرار گرفت.
سرپرست فرمانداری نیکشهر بیان کرد: 

انتظار بر این اســت این میزان از اعتبارات با 
احیــای ردیــف مرتبــط بــه شــهرداری ها و البته 
جــذب اعتبــارات از منابــع داخلــی دســتگاه ها 

رشد چشمگیری داشته باشد.
وی گفت: با توجه به نیاز شهرســتان در 
دو بخــش راه و آب انتظــار بــر اینســت ســهم 
اعتبــارات از ردیف هــای محرومیــت زدایــی و 

توسعه سواحل مکران به خوبی دیده شود.

 کسری ۱۰۱ میلیون مترمکعبی مخزن
دشت تویسرکان

انعقاد ۲۶ تفاهم نامه پاسخگویی سریع به درخواست های 
مردمی در آذربایجان غربی 

تخصیص۱۲۵ میلیارد 
تومان برای عمران و 

آبادانی نیکشهر 

۹۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راه های موصاتی اربعین ایام هزینه شد



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:21

06:02

13:11

20:39

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی . سه شنبه 28 تیر 1401 . 19 جوالی 2022 . 19 ذی الحجه 1443 .
. سال هجدهم . شماره 4951 .

توییت به سبک اصغر فرهادی
راضیه حسینی

در روزهای اخیر انتشار تصویری از سید مصطفی 
ریبــاک  کفــش  بــا  مجلــس  صحــن  در  کــه  میرســلیم 
)Reebok( از برندهــای معــروف ورزشــی آمریکایــی در 

حال قدم زدن بود جنجال بسیاری را در پی داشت. 
توضیــح  بــرای  وی 
ایــن موضــوع در توییتــر 
»پوشــیدن  نوشــت: 
خارجــی  کتانــی  کفــش 
از  باشــد  هدیــه ای  ولــو 
در  قبــل،  ســال های 
کار  مجلــس،  صحــن 
موجهی نیست. اصالت 
و  داخلــی  تولیــدات  بــا 
تشــویق آن اســت حتــی اگــر برتریــن کیفیت را نداشــته 

باشد.«
توییــت جنــاب میرســلیم از نــوع فیلم هــای آقــای 
اصغــر فرهــای اســت. یعنــی آخــرش بــا شــما. می توانید 
این طــوری تمامــش  کــه شــده  بــرای دل خودتــان هــم 
کنیــد:» بنده از محضــر ملت بزرگوارعذرخواهی می کنم 
که کتانی خارجی پوشــیدم.« بعد هم خوش باشــید که 

باالخره عذرخواهی یک مسئول را دیدید.
ولــی انتظار نداشــته باشــید آقای نماینــده چنین 
نوشــته  طــوری  جمــات  واقــع  در  بنویســد.  جماتــی 
شــده اند کــه اگــر کســی موضــوع را نداند فکــر می کند 
یــک پنــد پدرانــه از جانــب بزرگــی اســت کــه خــودش 
همیشه گیوه به پا داشته و فقط با اسب تولید داخل 
تردد می کرده. احتماالً در صحن مجلس چشــمش به 
پــای یکــی از نماینــدگان افتــاده و فهمیــده وی کفشــی 
خارجــی بــه پــا دارد. بــرای نصیحــت او و آگاهی مردم، 
حاضر شــده ننگ نصب فیلتر شــکن را به جان بخرد. 
نــام توییتــر شــود  بــه  وارد فضــای صیانــت نشــده ای 
و ایــن جمــات را بنویســد. باشــد کــه همگــی بــه راه 
راســت هدایــت شــویم و هیچ وقت، حتــی یک هدیه را 

ولوخارجی قبول نکنیم. 
البتــه ممکــن اســت آقای میرســلیم اصــاً کاری به 
مــردم واذهــان عمومــی نداشــته. خودش بــرای خودش 
نوشــته تا ازاین به بعد بیشــتر متوجه کارهایش شــود. 
مگر یادتان نیست؟ مسئول داشته ایم که خودش برای 
خــودش نامــه نوشــته و با درخواســت خــودش موافقت 
کــرده. حــاال آقــای میرســلیم از خــودش انتقــاد کــرده. 
ممکن اســت فــردا توییت دیگری بزننــد با این مضمون: 
»ســپاس ویــژه از جنــاب آقــای میرســلیم بابــت تذکــر 
صحیــح و بــه موقــع ایشــان. باشــد کــه باقــی مســئوالن 
هــم از وی تأســی جســته و فقط کاالهــی ایرانی مصرف 

کنند.«
باقــی مســئوالن هم دقیقاً از وی تأســی می جویند 
و همیــن کار را می کننــد. مثــاً توییــت می زنند:»خریــد 
سیســمونی خارجی ولو از کشــور همســایه، کار موجهی 
نیست. اصالت با تولید داخلی است. حتی اگر کیفیت 

پایین تری داشته باشد.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا رای هیــات عمومــی دیــوان عدالــت 
اداری، کارگران شــاغل در کارهای با ماهیت 
دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه 

نامه بی نیازی از سوی کارفرما ندارند.
شــکایت  دنبــال  بــه  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  از 
درخواســت ابطــال بخشــنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ 
مشــاغل  از  حمایــت  مدیــرکل   ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  بیــکاری  بیمــه  و 
اجتماعی مبنی بر ارائه نامه بی نیازی از سوی 
کارفرمــا بــرای کارگــران شــاغل در کارهــای بــا 
ماهیــت دائــم کــه در پایان مدت قــرارداد کار، 
بیــکار می گردند بــرای پرداخت بیمــه بیکاری، 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث 

و بررسی شد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیات 
عمومــی دیــوان عدالت اداری با این اســتدالل 

که: اوال براســاس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری 
مصــوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ " بیمــه شــده بیــکار بــا 
معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل 
از مزایــای ایــن قانــون منتفــع خواهــد شــد« 
ثانیــا؛ براســاس مــاده ۶ قانون مذکور شــرایط 
بیــکاری  بیمــه  مقــرری  دریافــت  اســتحقاق 
عبارتنــد از : الــف( بیمــه شــده قبــل از بیــکار 
شــدن حداقــل ۶ ماه ســابقه پرداخــت بیمه را 
داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این 
قانون از شــمول این بند مســتثنی می باشــد. 
ب( بیمــه شــده مکلــف اســت ظــرف ســی روز 
از تاریــخ بیــکاری بــا اعــام مراتــب بیــکاری به 
واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را 
برای اشــتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن 
اطــاع دهــد. مراجعــه بعد از ســی روز با عذر 
موجه و با تشخیص هیات اختاف تا سه ماه 
امــکان پذیــر خواهد بود. ج( بیمه شــده بیکار 

مکلف اســت در دوره های کار آموزی و ســواد 
آمــوزی که توســط واحــد کار و امــور اجتماعی 
و نهضــت ســواد آمــوزی و یــا ســایر واحدهای 
ذیربــط بــا تاییــد وزارت کار و امــور اجتماعــی 
تعییــن می شــود شــرکت نمــوده و هــر دو ماه 
یک بار گواهی الزم در این مورد را به شــعب 

تامین اجتماعی تسلیم نماید.
ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی 
امــور  و  کار  بیــکاری واحدهــای  بیمــه  قانــون 
اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس 
از اخــذ مــدرک تکمیــل شــده نســبت بــه غیــر 
ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده 
بــه ســازمان  و در صــورت تأییــد وی را کتبــا 
تامیــن اجتماعــی معرفــی نماینــد. واحدهــای 
اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف 
ده روز پــس از ثبــت معرفی نامــه فــرد بیــکار، 
نســبت بــه احــراز شــرایط منــدرج در بند الف 

ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری 
بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.

بنابرایــن بخشــنامه مدیــرکل حمایــت از 
مشــاغل و بیمــه بیــکاری وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی که متضمن الــزام به ارائه نامه 
عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل 
در کارهــای بــا ماهیت دائــم جهت برخورداری 
از بیمــه بیکاری بــود را به جهت ایجاد تکلیف 
نبــودن  مشــخص  و  کارگــران  بــرای  اضافــی 
ضمانــت اجــرای عــدم ارائــه آن، مغایــر قانون 

تشخیص و آن را ابطال نمود.
نکتــه مثبــت ایــن رای، تاکید بــر ماهیت 
کار است؛ به این معنا که کارگران در مشاغل 
بــا ماهیــت دائــم، نیــاز بــه نامــه ی عــدم نیــاز 
کارفرمــا ندارنــد؛ الجــرم موضــوع فقط محدود 
همــه   و  نیســت  دائــم  قــرارداد  کارگــران  بــه 

مشاغل با ماهیت دائم را دربرمی گیرد.

بــه گفته رئیس ســازمان غــذا و دارو، با 
اجرای طرح دارویار، کمبود قابل توجه اقالم 
دارویی که حتی شــامل بســیاری از داروهای 
دم دستی هم بود ظرف یک تا دو ماه آینده 

به طور کامل از بین می رود.
بــه گزارش مهــر، بهرام دارایــی افزود: با 
حــذف یارانه از داروهای تولید داخل که برای 
تهیه مواد اولیه موثره وابسته به ارز ترجیحی 
بودند، قیمت ها واقعی شد و در عوض یارانه 
دولتی دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها 
منتقــل کردیــم کــه بــه دســت مصرف کننــده 
دارای  کــه  کســی  هــر  یعنــی  برســد.  واقعــی 
یــک بیمــه پایــه باشــد و بــا نســخه پزشــک به 
داروخانــه مراجعــه کند می تواند از یارانه دارو 

استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه تنها داروهای تولید 
داخــل مشــمول طــرح دارویار هســتند، ادامه 
داد: داروهــای OTC که نیاز به نســخه ندارند 
داروهایی که تحت لیســانس تولید می شوند 
یا وارداتی و شیرخشک ها و تجهیزات پزشکی 
همچنــان از ارز ترجیحــی اســتفاده می کنند و 

تفاوتی پیدا نمی کنند.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا تاکیــد بر 
اینکــه مــردم داروهــا را بــا همــان قیمــت قبل 
تهیه می کنند، گفت: قیمت دارو هیچ تفاوتی 
با قبل که ندارد هیچ، حتی پرداختی مردم در 
بعضــی داروهــا کاهــش هم پیدا کرده اســت. 
مخصوصــاً برای بیماران خاص و صعب العاج 

که کاهش پرداختی از جیب بیمار هم داریم؛ 
چــرا کــه مــا ســطح پایــه قیمــت داروهــا را که 
بیمــه آن هــا را پوشــش مــی داد را باالتــر هــم 

بردیم داروهایی که بیشتر مصرف می شد.
داروهــای  درصــد   ۹۸ افــزود:  دارایــی 
مصرفــی کشــور بــه صــورت عــددی از ســوی 
کــه  می شــود  تأمیــن  داخلــی  تولیدکننــدگان 
اهــم ایــن داروهــای تولید داخــل در این طرح 
قــرار گرفتند. البته تعدادی از داروهای خاص 
هــم که وارد می کنیــم هزینه زیادی هم بابت 

همان تعداد اندک می دهیم.
وی افــزود: ارزبــری کــه ایــن داروهــا بــه 
خودشــان اختصــاص مــی داده در ایــن مرحله 

دولــت از طریــق بیمه هــا، ایــن مبلــغ را بــرای 
هــر بیمــار پرداخــت می کنــد، در واقــع یارانــه 
سامتی است که مردم می گیرند و هر مقدار 
هم باشد دولت پرداخت می کند سقف ندارد 
و سهمیه ای نیست نیاز بیمار هرچه باشد ما 

تهیه می کنیم.
رئیــس ســازمان غذا و دارو در پاســخ به 
این سوال که در حال حاضر بیشترین دغدغه 
و نگرانــی مــردم از کمبــود دارو اســت، گفــت: 
خود تولید کنندگان به خاطر محدودیت هایی 
دچــار  دارد  ترجیحــی  ارز  از  اســتفاده  کــه 
مشــکاتی نظیــر تهیــه مــواد اولیــه و اختــال 
در تولیــد و منــع صــادرات شــدند و افزایــش 

هزینه هــای تولیــد و قــرار گرفتــن در مســیر 
ضرردهــی؛ این مشــکات در ماه های اخیر به 
اوج خــود رســیده بــود کــه با ایــن روش آن ها 
می توانند از قید و بند این ارز ترجیحی راحت 
شــوند و بتواننــد بــا ارز نیمایــی مــواد اولیــه را 
تهیه کنند و با قیمت منطقی داروهایشــان را 

به پخش و داروخانه ها ارائه دهند.
دارایــی افــزود: ایــن کمبودهــا کــه قابــل 
بــرای داروهــای دم  بــود و حتــی  توجــه هــم 
دســتی هــم اتفــاق افتــاده ظــرف یکــی دو ماه 
آینــده بــه طــور کامــل از بیــن مــی رود یــا بــه 

حداقل می رسد.
گفــت:  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
بــرای اجــرای ایــن طــرح زمینه ســازی وســیعی 
و  نهادهــا  ســازمان ها،  افــراد،  شــده  انجــام 
وزارتخانه های زیادی در این کار سهیم بودند 

کار بزرگی در مجلس شــورای اســامی اتفاق 
افتــاده؛ در دولــت همــت زیــادی پشــت کار 
قــرار گرفتــه خــود شــخص رئیــس جمهــوری، 
معــاون اول و خــود وزیــر بهداشــت پیگیر این 
قضیه هســتند، بیمه ها هم بســیار عالی پای 
کار آمده انــد و نشــان داده انــد کارهای بزرگی 
می توانند انجام دهند و کارایی آنها باال است 
و برای زمینه سازی این طرح ۶ میلیون نفر از 
مردم بدون پرداخت هیچ پولی بیمه شدند و 
زمینــه را ایجــاد کردیم که تولیــد رونق بگیرد، 
از طرفــی ما تعــدادی از داروهای پرمصرف که 
بــرای بیمــاران مزمــن بودنــد و پوشــش بیمــه 
نداشــتند، وارد پوشــش بیمــه ای می کنیــم که 

کار بزرگی است.

بــا وجــود بررســی های صــورت گرفتــه و 
و درخواســت های  اعتراض هــا  تعیین تکلیــف 
جدیــد، همچنــان متقاضیــان یارانــه فرصــت 
دارنــد بــرای ثبت نام یا اعالم اعتراض نســبت 
بــه حــذف یارانــه خــود از طریــق ســامانه های 

تعیین شده اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، بیش از دو ماه از اقدام 
دولــت بــرای تغییــر پرداخت یارانه هــای نقدی 
گذشــته اســت؛ به طوری که از ۱۹ اردیبهشــت 
اولیــن پرداخــت یارانه با مبلغ جدید آغاز شــد 
و یارانه هــای نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانــی 
و همچنیــن کمک معیشــتی ۵۵ تــا ۲۰۵ هزار 
تومانی که تا پیش از آن واریز می شــد، پایان 
یافــت. در شــرایط جدید، پرداخــت یارانه برای 
٧٨ میلیــون نفــر طبق ۹ دهک در دســتور کار 
قــرار گرفــت؛ بــه طوریکه برای ســه دهک اول 
۴۰۰ هــزار تومــان و برای شــش دهک بعد هر 

نفر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص یافت و حدود 
شــش میلیون نفر تحت عنوان دهک دهم از 

دریافت یارانه کنار گذاشته شدند.
با توجه به حذف شش میلیونی و اعتراض هایی 
شــده انجــام  دهک بنــدی  بــه  نســبت   کــه 
hemayat.mcls.gov.ir وجود داشت، سامانه 

از سوی وزارت رفاه معرفی شد تا تنها کسانی 
دریافــت  یارانــه  امســال  اردیبهشــت  تــا  کــه 
می کردنــد امــا در شــرایط جدیــد حــذف شــده 
اعتــراض و درخواســت  ثبــت  امــکان  بودنــد، 
بــه  نیــز  ادامــه  در  باشــند.  داشــته  بازبینــی 
حساب تمامی کسانی که اعتراض ثبت کرده 
بودنــد یــک مرحلــه یارانــه ۳۰۰ هــزار تومانــی 
مشــروط و غیرقابــل برداشــت واریــز شــد تــا 

درخواست ها بررسی شود.
این درحالی است که با انجام بررسی ها، 
در بیستم  تیر برای کسانی که اعتراض کرده 

یارانــه  گرفتنــد،  قــرار   ۹ تــا   ١ دهکهــای  در  و 
واریز شــد و قرار اســت  دو یارانه معوق بابت 
اردیبهشت و خرداد نیز برای آنان واریز شود.

امــا ایــن پرداخــت بــه معنــی پایــان زمان 
ثبــت اعتــراض نیســت و همچنان کســانی که 
یارانه آنها در اردیبهشت قطع شد، این امکان 
را دارند که درخواست بازبینی را ثبت کنند تا 

مورد بررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر طبق قانون بودجه امسال، 
از اواخــر اردیبهشــت ثبت نــام از جامانــدگان 
یارانــه آغــاز شــد و تمامــی کســانی کــه بــه هر 
دلیلــی از قبــل یارانــه ای دریافــت نمی کردنــد 
امــکان ثبــت درخواســت پیــدا کردنــد. بررســی 
وضــع ایــن افراد نیز در دســتور کار قرار گرفت 
و با تعیین تکلیف ثبت نام کنندگان، مقرر شد 
بــرای آنهایــی کــه بیــن دهــک اول تا نهــم قرار 
گرفتنــد یارانــه تیــر به همــراه دو یارانــه معوق 

اردیبهشــت و خرداد واریز شــود که احتماال تا 
روزهای آینده این پرداخت انجام خواهد شد.

بایــد توجه داشــت که ثبت نــام از افرادی 
که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده اند 
یــا متقاضــی جدید دریافت یارانه هســتند نیز 
همچنــان ادامــه دارد. ایــن افــراد می تواننــد با 
مراجعــه بــه ســامانه my.gov.ir  برای ثبت نام 

اقدام کنند.
در اختیــار داشــتن شــماره تلفــن همــراه 
به  نام سرپرســت خانوار، کد ملی، کد پستی، 
تاریــخ تولــد و شــماره شــبای بانکــی مربوط به 
سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از 

یارانه، برای ثبت نام ضروری است.
افــراد می تواننــد بــرای کســب اطــاع از 
آخریــن وضع یارانه خانوار، کد دســتوری #کد 
ملــی*۴۳۸۵۷*۴* را بــا شــماره تلفــن همــراه 

به نام خود، شماره گیری کنند.

وزیــر آمــوزش و پــرورش در آئیــن شــروع 
آمــوز  دانــش  »شــهید  طــرح  اجرایــی  عملیــات 
رضــا پناهــی«، تاکیــد کــرد کــه منابــع حاصــل از 
فــروش امالک مــازاد آموزش و پرورش در کمک 
بــه اجــرای طــرح ســاماندهی مــدارس ســنگی و 

کانکسی به کار گرفته شود.
روابــط  و  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
نــوری  عمومــی وزارت آموزش وپــرورش، یوســف 
در آئیــن آغــاز طــرح ســاماندهی مــدارس ســنگی 
بــاالی۱۰ دانــش آمــوز،  بــا جمعیــت  و کانکســی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه موضــوع عدالــت آموزشــی و 
تربیتــی مطالبــه مقــام معظــم رهبــری و اهــداف 
دســتگاه تعلیــم و تربیــت اســت، افــزود: تحقــق 

عدالت از شعارهای دولت سیزدهم است و باید 
فرصت هــای آموزشــی برابــر را بــرای همــه ایجــاد 

کنیم تا مدیون فرزندان این کشور نباشیم.
نوری تصریح کرد: توســعه عدالت آموزشــی 
شــکل های مختلف دارد که از فضا و تجهیزات تا 
معلم و محتوای مناســب را شــامل می شــود و در 
ایــن طــرح نیز با کمک خیریــن حقیقی و حقوقی 
تاش می کنیم در راســتای تحقق عدالت تربیتی 
و نصیب برابر آموزشی کار مثبت و موثری انجام 

دهیم.
وزیــر آموزش و پرورش با اشــاره به اهمیت 
اجــرای طــرح »شــهید دانش آمــوز رضــا پناهــی«، 
بیان کرد: اولویت بندی فاز عملیاتی این طرح از 

بعد زمانی یعنی ابتدا مناطق سردســیر و ســپس 
مناطــق گرمســیر و از نظــر جغرافیایــی یعنــی از 
مناطق صعب العبور انجام شــود تا به مشــکات 

ناشی از تغییر فصل برنخوریم.
نــوری در ادامــه تاکیــد کــرد کــه مدیــران کل 
آمــوزش و پــرورش در خصــوص تعییــن تکلیــف 
امــاک مــازاد و فروش آن ها برای کمک به اجرای 
طرح »شــهید پناهی« و امر مدرسه ســازی همت 
و ســرعت عمــل بیشــتری داشــته باشــند تــا طبق 
زمان پیش بینی شــده بتوانیم به نتیجه مطلوب 

برسیم.
وی ضمن قدردانی از همراهی ستاد اجرایی 
امــام خمینــی)ره(، خیریــن مدرسه ســاز،  فرمــان 

ســاماندهی  طــرح  در  جهادگــران  و  بســیجیان 
مدارس ســنگی و کانکســی باالی ۱۰ دانش آموز، 
اظهــار کــرد: نیمــی از مــدارس بهره بــرداری شــده 
در ســال های اخیــر بــا مشــارکت خیریــن ســاخته 
شــده اســت و در اجرای طرح »شهید دانش آموز 
رضــا پناهــی« نیــز در برخــی اســتان ها می توانیم 
از ظرفیــت صنایــع، شــرکت های بــزرگ و بانک  ها 
در راســتای مســئولیت اجتماعــی شــان بهره منــد 

شویم.
اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
 ۱۳۹۰ ســال  از  کشــور  دانش آمــوزان  جمعیــت 
تــا امــروز، حــدود ۴ میلیــون نفــر افزایش داشــته 
اســت، خاطــر نشــان کــرد: در کنــار ایــن موضــوع 

تــوازن  تغییــر  مهاجرت هــا،  از  ناشــی  مســائل 
جمعیتــی و افزایــش تراکم دانش آمــوز در بعضی 
نیــز  را  اقلیمــی  و  فرهنگــی  موضوعــات  مناطــق 
اضافــه کنیــد تا اهمیــت توجه به مســاله آموزش 
و پرورش و فراهم کردن زیرســاخت های مناسب 

برای دانش آموزان بیشتر روشن شود.
نــوری در پایــان بــا اشــاره به رشــد اعتبارات 
مدرسه ســازی، اضافه کرد: با این وجود به دالیل 
گفتــه شــده بــه عــاوه تــورم، فرســودگی مدارس 
و وقــوع باالیــای طبیعــی در کشــور کــه همــواره 
مشــکاتی را ایجــاد کــرده اســت، نیــاز بــه ایجــاد 
فضاهای آموزشــی بیشــتر همچنــان ادامه دارد و 

منابع موجود پاسخگوی نیاز این حوزه نیست.

وزیر بهداشت: هیچ جایی 
حق تزریق واکسن تاریخ 

گذشته ندارد
وزیر بهداشت با بیان اینکه هیچ جایی حق ندارد 
واکســن تاریــخ مصــرف گذشــته بــه افــراد تزریــق کند، 
گفــت که ســازمان غــذا و دارو نه تنها بر مــواردی مانند 
تاریــخ واکســن، بلکه بــر همه داروها نظارت داشــته و 

این موارد به صورت الکترونیک چک می شود.
به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه 
همایــش الله هــای ســپید با حضــور در جمــع خبرنگاران 
دربــاره وضعیــت کرونــا در کشــور، گفــت: همانطــور که 
پیش از این اعام کردم، وارد موج هفتم کرونا شــدیم، 
امــا خوشــبختانه مــردم به مــا کمک زیــادی کردند و طی 
چنــد روز اخیــر مراجعه به مراکز واکسیناســیون بســیار 
خــوب بــود؛ بــه طــوری کــه آمــار تزریــق واکســن نشــان 
می دهد که تعداد واکســن های تزریق شــده در چند روز 
اخیــر باالســت کــه امیدواریم همین رونــد ادامه یابد که 
در ایــن صورت نگرانی زیــادی نداریم و بیماری می تواند 

کنترل شود.
شــیوه نامه های  رعایــت  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
بهداشــتی، افزود: مردم بــه ویژه فاصله گذاری اجتماعی 
و اســتفاده از ماســک را به ویژه در محیط های سربسته 
باشــند.  داشــته  و...  قطــار  اتوبــوس،  هواپیمــا،  ماننــد 
امیــدوارم ایــن مــوج را بــا موفقیــت طــی کنیــم. مراکــز 
درمانی ما هم آمادگی کامل دارند. البته امیدواریم کار 
مــردم خیلــی بــه مراکــز درمانــی نکشــد، اما بــه هر حال 

آمادگی الزم وجود دارد.
وزیــر بهداشــت، دربــاره برخــی اظهــارات مبنــی بــر 
واکســن تاریــخ مصــرف گذشــته گفــت: هیــچ جایی حق 
نــدارد واکســن تاریــخ گذشــته را تزریــق کنــد. کاما یک 
سیســتم الکترونیک وجود دارد و واکســن یک UID دارد 
که این UID با تاریخش مشــخص اســت و هیچ تغییری 
داده نمی شــود. اگــر یــک نامــه ای را کارشناســی به کس 
دیگری داده، دلیل نمی شــود که واکســن تاریخ گذشــته 

استفاده شده است.
عین اللهــی گفــت: ســازمان غــذا و دارو، ســازمانی 
مشــابه FDA آمریــکا اســت؛ نظارت بر همــه تاریخ ها نه 
تنهــا در واکســن، بلکــه در همــه داروها انجام می شــود 
و ایــن مــوارد به صــورت الکترونیک در ســامانه تی تک و 
سامانه های دیگر چک می شود و هیچگونه نگرانی برای 

این موضوع وجود ندارد.
گفــت:  نیــز  دارویــاری  طــرح  اجــرای  دربــاره  وی 
کمبودهای دارویی با این طرح به خوبی مرتفع می شود 

و ان شاءهللا تولید دارویمان بهتر می شود.

شیوه نامه اجرایی ثبت نام 
دانش آموزان اتباع خارجی 

ابالغ شد
شــیوه نامه اجرایــی ثبت نــام دانش آمــوزان اتبــاع 
خارجــی در مــدارس جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 
تحصیلــی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ از ســوی مرکز امــور بین الملل و 

مدارس خارج ابالغ شد.
بــه گــزارش مهــر، بر اســاس ایــن شــیوه نامه؛ دانش آموزان 
الزم التعلیــم اتبــاع خارجــی متقاضی تحصیل بین ســنین ۶ 
تــا ۲۰ ســال تمــام پســر و ۶ تــا ۲۲ ســال تمام دختر اســت؛ 
و  می شــود  محســوب  دانش آمــوز  ولــی  دانش آمــوز  پــدر 
درصورتی کــه پــدر بــه هر دلیل حضور نداشــته باشــد، مادر 
به عنوان ولی دانش آموز اســت. بر همین اســاس از اهداف 
این شــیوه نامه؛ فراهم نمودن امکان دسترســی به آموزش 
پایــه بــرای کــودکان الزم التعلیــم اتباع خارجــی دارای مدرک 
قانونــی اقامــت، اجــرای منویات مقام معظــم رهبری درباره 
دانش آمــوزان الزم التعلیــم اتبــاع خارجــی غیرمجــاز، ایجــاد 
فرصت های برابر و عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان 
و افراد الزم التعلیم من جمله اتباع خارجی در راستای سند 
در  بهداشــت  توســعه  آموزش وپــرورش،  بنیادیــن  تحــول 
جامعــه دانش آمــوزان، ازجمله اتبــاع خارجی با هدف حفظ 

سامت دانش آموزان مدارس کشور از مهم ترین است.

افزایش ۴۰ درصدی فوتی های 
کرونا طی یک هفته

ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله با کرونــا از افزایش 
۴۰ درصــدی فوتی هــای ناشــی از کووید طــی یک هفته 
خبــر داد و گفــت که اگر افزایش مراجعات ادامه یابد، 
تقریبا با دو سه هفته تاخیر، افزایش بستری و با یک 

ماه تاخیر، احتمال افزایش فوتی ها هم وجود دارد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  شــیراوژن  عبــاس  دکتــر 
دربــاره وضــع فعلــی کرونــا در کشــور و احتمــال ایجــاد 
محدودیت هــای بیشــتر بــا افزایش بیمــاری، گفت: باید 
توجــه کــرد کــه آمــار ابتــا بــه کرونا در کشــور حــدودا از 
دو هفتــه قبــل شــروع بــه شــدت گرفتــن کــرد و تعــداد 
شــهرهای قرمــز، نارنجــی و زرد افزایش یافته اســت. در 
عیــن حــال در فوتی هــا هــم مقــداری افزایــش داشــتیم. 
البتــه بایــد توجــه کــرد کــه ایــن افزایــش در فوتی شــاید 
هنــوز اثــر مــوج جدیــد نباشــد و یــا احتمــاال افزایــش در 

فوتی ها را با تاخیر داشته باشیم.
افزایش ۲.۵ برابری بستری  و ۴۰درصدی فوتی های 

کرونا در کشور
وی با بیان اینکه تعداد بستری های کرونا در هفته اخیر 
نســبت بــه هفتــه قبــل تقریبــا ۲.۵  برابر شــده اســت، 
افــزود: در عیــن حــال درصــد فوتی هــای ناشــی از کرونــا 
هم در طی هفته اخیر نســبت به هفته قبل تقریبا ۴۰ 
درصد افزایش یافته است که ممکن است بیش از این 
هــم شــود. شــیراوژن بــا بیان اینکــه در حــوزه مراجعات 
ســرپایی هــم افزایــش را شــاهدیم، گفــت: بــا ایــن حال 
بتــوان  واکسیناســیون  و  مــردم  رعایــت  بــا  امیدواریــم 
شــرایط بیماری را کنترل کرد، اما فعا در شــرایط آغاز و 

هفته های اولیه موج هستیم.
توصیه به مسافران و حجاج

وی بــا اشــاره بــه ســفرهای تابســتانی، بازگشــت 
حجــاج و... گفــت: توصیــه مــا این اســت که افــرادی که 
ســفر می رونــد یــا در فضاهــای مســقف و ... با جمعیت 
زیــاد قــرار می گیرند، بعد از بازگشــت اگر مهمانی و دید 
و بازدید دارند، ۵ تا ۷ روز بعد از بازگشت را صبر کرده 
و دید و بازدید نداشته باشند که در این صورت احتمال 
انتقال بیماری کمتر شود. درباره همه سفرها این نکته 
وجــود دارد. بــه طــور کلــی تجمع در محیط های بســته و 
ازدحــام برایمــان منشــاء نگرانــی اســت. البتــه نمی توان 
ایــن مــوارد را قطــع کــرد، امــا توصیــه می کنیــم رعایــت 
پروتکل های بهداشتی را داشته باشند. شیراوژن درباره 
وضعیــت غربالگــری در مرزهــا نیــز گفــت: پایگاه هــای 
بهداشتی در مناطق مرزی فعالیت کرده و نظارت دارند. 
به ویژه اگر اتباع کشــورهای دیگر وارد کشــور شــوند، از 
آنها تست گرفته شده، کارت واکسیناسیون شان کنترل 
می شود و اگر عائم مشکوکی داشته باشند، نسبت به 
قرنطینه آنها اقدام می کنند. این ماحظه وجود دارد که 

از نقاط مرزی آسیب پذیر نباشیم.
احتمال افزایش فوتی ها در هفته های آتی

دربــاره  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد  ســخنگوی 
پیش بینــی از وضعیــت بیمــاری در کشــور در هفته های 
آتــی نیــز گفــت: احتمــال افزایــش فوتــی در هفته هــای 
آینــده وجــود دارد و اگــر افزایــش مراجعــات ادامه یابد، 
تقریبــا بــا دو - ســه هفتــه تاخیــر افزایــش بســتری و بــا 
یک ماه تاخیر، احتمال افزایش فوتی ها هم وجود دارد.

اخبـــــــــــــــــار

ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی با فروش امالک مازاد آموزش و پرورش

هنوز برای دریافت یارانه فرصت هست

دریافت بیمه بیکاری بدون نامه  بی نیازی کارفرما

چه کسانی 
یارانه دارو 

می گیرند
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