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عشقی: نرخ ارز، شاخصی برگرفته از توانایی
اقتصاد ملی است

بررسی انتشار ارز دیجیتال ملی در 105 کشور جهان
آرمان رحیمی 

 معاون توسعه بازار فینوپیا 

مبنــای محاســبه حقــوق گمرکــی از 4200 تومان 
بــه نــرخ ETS بــا واکنــش فعــاالن اقتصــادی در 
ان  آیــا  امــا  شــد،  مواجــه  گذشــته  هفته هــای 
سیاســت ســوی مثبتــی هــم دارد؟ آیا مــی تواند 
برای تجارت خارجی کشــور به خصوص موضوع 
صادرات کارکردی هم داشته باشد؟ در این باره 
بهمــن عشــقی عضــو اتــاق بارزگانــی برایــن بــاور 
است: آن چیزی که باعث فرار سرمایه می شود 
غیرقابل پیش بینی بودن بازار است، نه افزایش 

نــرخ ارز. نــرخ ارز شــاخصی برگرفتــه از توانائــی اقتصــاد ملــی 
است. نمی توانید تورم 40 درصدی داشته باشید و نرخ دالر را 
سرکوب کنید. این اسباب فرار سرمایه است. قیمت دالر سال 
گذشته چه میزان بوده است؟ 26 هزار تومان بود. شما چقدر 
تورم نسبت به سال 1400 دارید؟ حداقل 40 درصد است ولی 
بــازار چیــز دیگــری را به من و شــما می گوید. واقعیت بازار این 

است که تورم خیلی بیشتر از 45-40 درصد است.
در ادامــه مصاحبــه خبرنــگار عصر اقتصاد با بهمن عشــقی 

آمده است:
برخــی برایــن باور هســتند بــا توجه به حــذف ارز 4200 تومانی 
بحث صادرات به شدت افت می کند و پیشرفتی در این زمینه 

نخواهیم داشت؛ این موضوع را چطور تحلیل می کنید؟
صادراتــی کــه بــا ارز 4200 تومانی می خواهــد اتفاق افتد، اتفاق 
نیفتــد بهتــر اســت. یعنــی منابعی کشــور را بدهیــم و یک کاالی 
ارزان قیمت با صرف منابع ایران تولید کنیم که صادر کنیم؟ این 
را نمی دانم از کجا آمده است. موضوع دوم، اینکه اتاق بازرگانی 
جایــگاه مشــورتی دارد، اتــاق بازرگانــی جایگاه اجتماعــی ندارد و 
نمی توانــد در موضوعــی دخالت اجرایــی کند. اتاق می تواند فقط 
نظر مشــورتی بدهد. اســاس کلی نظر ما بر اقتصاد بازار اســت. 
در اقتصاد بازار می گوییم مزیت ما کجاست؟ اگر مزیت بناست 
با ارز 4200 تومانی تولید شود بهترست این اتفاق نیفتد. مزیت 
مــا نیــروی انســانی، انــرژی، بازار مصــرف بزرگ اســت. مزیت ما 
موقعیت ژئواســتراتژیک اســت، مزیت ما این نیســت که با دالر 
4200 تومان ماده اولیه ارزان بیاوریم و بعد تبدیل به کاال کنیم 
و صادر کنیم؟ این چه صادراتی است؟ اتاق جایگاه مشورتی در 
این زمینه دارد. اگر تهدیدات حوزه کسب و کار کاهش یابد ولو 
اینکه اگر مداخالت کاهش یابد، اگر دخالت های نابه جا کاهش 
یابــد، ولــو اینکــه دالر از 4200 تومــان به دالر بازار تبدیل شــود، 
کشــور مزیــت هــای صادراتی دارد. نمونه بدیل آن ترکیه اســت. 
واقعــه ای کــه در ترکیــه اتفــاق افتــاده شــاهد ایــن اســت کاهش 
ارزش پول ملی می تواند اسباب توسعه صادرات را فراهم کند. 
شــاهد بودیــم همیــن موضــوع باعث شــد ترکیه، صــادرات 220 

میلیاردی را در سال گذشته به خود اختصاص بدهد. 

بــا توجه به اینکــه خیلی ها بیان می کنند تعرفه 
واردات مــا از 4200 بــه 24 هــزار تومــان رســید، 
ایــن  تحت الشــعاع  واردات  ایــن  فضــای  قطعــا 

موضوع است. این را چطور تحلیل می کنید؟ 
مبنــای تعرفــه گمرکــی، مبنــای محاســبه حقــوق 
ورودی و ســود بازرگانــی و حقــوق ورودی کاال از 
مبنــای 4200 تومانــی کــه تبدیــل بــه  ETS شــده 
اســت. ایــن قدم دولت در جهــت برابر کردن نرخ 
ارز بــود کــه ایــن اقدام بایــد زودتــر از این صورت 
می گرفت. بنابراین، اساس کار درست است. اگر دولت عنوان 
کنــد حقــوق ورودی را براســاس نرخ 4200 تومانی محاســبه می 
کنــم و تولیدکننــده داخلــی کاال را براســاس دالر 26 هزار تومان 
تولیــد کنــد آیــا شــما به نفع وارد کننــده یارانه داده ایــد؟ این چه 
اقدامــی اســت؟ چــه تهدیــدی در اینجا وجــود دارد؟ اگر دولت با 
نــرخ نامتعــارف و غیرواقعــی ورود و خــروج کاال را محاســبه کند 
کــه تولیــد داخــل را بــه نفــع واردات قربانی کرده اســت. این چه 
منطقــی اســت؟ بــه نظــر مــن، هیــچ تهدیــدی نیســت. معتقدم 
دولت نباید ســرمایه ملی را صرف واردات کند. به همین ترتیب 
دولت نباید رانت غیرقابل تعریف و رانت غیرقابل توجیهی برای 
تولید قائل شود. ایران مزیت های خود را دارد. ایران کشوری با 
انــرژی ارزان، بــا نیــروی کار ارزان، بــا اقلیم متنــوع و با موقعیت 
ژئوپلتیک خاص است. امروز روس ها راهی جز ما برای رسیدن 
به آب های آزاد ندارند. اگر این مزیت ها را کنار هم بگذاریم و از 
این مزیت ها ایجاد ثروت کنیم، نه با ارز یارانه ای، نه با محاسبه 
حقــوق ورودی کاال بلکه براســاس نــرخ ارز مرجع! دولت باید به 
ســمت دالر تک نرخی برود و با سیســتم مدیریت شــده و نظام 
تعدیل قیمت ارز باشد و مداخالت را به حداقل برساند و اجازه 

دهد تولیدکننده تولید کند. 
با توجه به چنین تغییری که انجام شــده مهم ترین چالش ما 

چیست؟ دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
اساســی تریــن مســئله ای کــه بوجــود می آیــد کمبــود نقدینگی 
بنگاه هاســت. بــرای اینکــه بنــگاه هایی کــه درگیر تولیــد واردات 
مــواد اولیــه بودنــد االن بــا کمبود نقدینگی مواجه شــدند. فرض 
کنیــد یــک واحد بــرای حقوق ورودی کاال مــی پرداختند ولی االن 
بایــد 6 واحــد بپردازنــد. دولت باید جریان جذب ســرمایه گذاری 
توســط بنگاه ها را تســهیل کند که به صورت غیرمستقیم است. 
یعنــی دولــت کمــک کنــد جریــان ســرمایه ســرگردان معطــوف 
بــه تولیــد شــود. پــول ســرگردانی که ممکن اســت هــر لحظه در 
مســیری بــه ســفته بازی بپــردازد بــه جریان تولید منتقل شــود. 
نظــام بانکــی کشــور را تشــویق و تجهیز کند بــرای اینکه بیش از 

پیش سرمایه گذاری در راه اندازی واحدهای تولیدی کند. 
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بــا رشــد روزافــزون صنعــت ارزهــای دیجیتــال، 
بســیاری از بانک های مرکزی کشورهای مختلف 
بــه فکــر توســعه ارزهــای دیجیتــال ملــی خــود 
افتاده انــد. ارزهای دیجیتال ملی، همان ارزهای 
ســنتی کشــورهای مختلــف، منتهــی در شــکل 
دیجیتالــی هســتند که توســط بانک هــای مرکزی 
منتشــر می شــوند. ایــن نــوع ارزهــا بــه قیمــت و 
عرضــه و تقاضــای پــول رایج ملی، سیاســت های 
پولــی، مــازاد تجــاری و بانــک مرکــزی کشــوری 

وابســته اند کــه آنهــا را منتشــر می کنــد. هــدف اصلــی ارزهــای 
دیجیتال ملی این است که برای کسب وکارها و مصرف کنندگان 
مختلف حریم خصوصی، دسترســی آســان و امنیت مالی الزم 

را فراهم کنند. 
بــا ایــن حــال، از آنجــا که ارزهــای دیجیتال ملــی در کنترل 
بانک هــای مرکزی هســتند، نمی تــوان آنها را نوعــی ارز دیجیتال 
حقیقــی دانســت. عــالوه بــر ایــن ، تراکنش هــای مربــوط بــه این 
نوع ارزها توســط بانک های مرکزی رصد می شــود و مالیات های 
خاصــی هــم از آن هــا دریافــت می شــود. این در حالی اســت که 
اســتخراج  قــدرت  باشــند،  بایــد غیرمتمرکــز  دیجیتــال  ارزهــای 
نامحدودی داشــته باشــند و تمــام کاربران بتواننــد تراکنش های 
مربوط به آن را بررســی کنند. بانک ایالتی فدرال رزرو بوســتون 
و موسســه فنــاوری میشــیگان در تحقیقات خــود دریافته اند که 
دفترهــای کل توزیع شــده ممکن اســت کارآیــی و مقیاس پذیری 
ارزهــای دیجیتــال ملــی را مختل کنند. گفتنی اســت که ارزهای 
دیجیتــال ملــی می تواننــد براســاس فنــاوری بالک چیــن ســاخته 

شوند ، اما الزامی به این امر نیست. 
عمده فروشــی  دســته  دو  بــه  ملــی  دیجیتــال  ارزهــای 
)wholesale( و خرده فروشی )retail( تقسیم می شوند. ارزهای 
دیجیتال ملی عمده فروشی در درجه اول توسط موسسات مالی 
مانند بانک ها استفاده می شوند. این نوع ارزها باعث می شوند 
تــا بانک هــا بتواننــد پرداخت هــای بین بانکــی را ســریع تر انجــام 
دهند. از طرفی، تمرکز اصلی ارزهای دیجیتال ملی خرده فروشی 
انجــام پرداخت هــای بیــن کســب وکارها و افــراد مختلــف اســت. 
مــردم می تواننــد از این ارزها به عنــوان نوعی پول نقد دیجیتالی 
اســتفاده کننــد و مطمئــن باشــند کــه بانک هــای مرکــزی آنهــا را 
منتشر کرده اند و از آنها حمایت هم می کنند. این فناوری باعث 
می شــود که دیگر نیازی به حمل فیزیکی ارزهای فیات نباشــد و 
رانت های اقتصادی مرتبط با معامالت سیستم های مالی سنتی 
هم کاهش یابد. بانک های مرکزی مختلف می توانند با استفاده 
از دو روش ایــن نــوع ارزهــای دیجیتال را راه انــدازی کنند. روش 
اول این اســت که آن ها را بر اســاس پول نقد ایجاد نمایند. در 
ایــن روش، ارز دیجیتــال ملی یک کشــور از کیف پول دیجیتالی 
کــه یــک نــام مســتعار دارد، به کیــف پول دیگری با نام مســتعار 
دیگــری ارســال می شــود. در روش دوم نیــز بانک هــای مرکــزی 
از یــک واســطه بــرای نظــارت بــر فعالیت هــا و پرداخت هــای بین 

حساب ها استفاده می کنند.
داده های موجود نشان می دهد که 105 کشور در جهان که 
95 درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهند ، در حال 
بررســی ارزهای دیجیتال ملی هســتند. 10 کشور تاکنون به طور 
کامل یک ارز دیجیتال ملی راه اندازی کرده اند و کشور چین هم 
قرار اســت یوان دیجیتال را در ســال 2023 توســعه دهد. نکته 
قابل توجــه ایــن اســت کــه بســیاری از کشــورها در حال بررســی 

سیســتم های جدیــدی بــرای انجــام پرداخت هــای 
بین المللــی هســتند. ایــن روند مخصوصــاً بعد از 
اجــرای تحریم های روســیه تســریع شــده اســت. 
از بیــن کشــورهای صنعتــی موجــود در »گــروه 
جی 7«، تنها کشــورهای ایاالت متحده آمریکا و 
بریتانیــا در توســعه ارز دیجیتــال ملی خود عقب 
مانده اند. عالوه بر این، از بین کشورهای موجود 
در »گروه 20« نیز، 19 کشور در حال بررسی ارز 

دیجیتال ملی هستند. 
احتمــاالً برجســته ترین ارز دیجیتــال ملــی جهــان در حــال 
حاضر، ارز چینی »یوان دیجیتال« است. این ارز در حال حاضر 
بــا برنامه هــا و ســایت های مشــهوری مثل وی چــت )WeChat( و 
 Brian( ادغام شده است. برایان آرمسترانگ )Alibaba( علی بابا
Armstrong(، مدیرعامــل صرافــی کوین بیس، باور دارد که این 
ارز دیجیتــال ملــی در بلندمدت می تواند تهدید مهمی برای دالر 
آمریکا باشد. چین برای توسعه یوان دیجیتال از آن در المپیک 
زمستانی استفاده کرد و قصد دارد آن را با قراردادهای هوشمند 
هم ســازگار کند. شــایان ذکر اســت که طبق ادعای بانک مرکزی 
ایــن کشــور، ارزش کل تراکنش هایــی کــه بــا اســتفاده از یــوان 
دیجیتال تا انتهای خرداد 1401 انجام شده، حدود 34.5 میلیارد 

یوان یا 5 میلیارد دالر بوده است.
بانــک مرکــزی باهاما نیز از ســال 2020 به دنبــال راه اندازی 
ارز دیجیتــال ملــی خــود، یعنــی دالر باهامــا بوده اســت و هدف 
آن، ارائــه فناوری هــای پرداخــت دیجیتــال بــرای جوامعــی اســت 
کــه از ایــن خدمــات محــروم هســتند. ســوئد نیــز کشــور دیگری 
اســت کــه به دلیل کاهش اســتفاده از پول نقــد در پرداخت های 
خرده فروشــی بــه ارز دیجیتــال ملــی روی آورده اســت. در ســال 
2010 حدود 40 درصد از پرداخت های موجود در سوئد به صورت 
نقــدی انجــام می شــد، امــا این مقدار تا ســال 2016 به 15 درصد 
کاهــش یافــت. بانــک مرکــزی اروپــا هــم در حــال برنامه ریــزی 
راه انــدازی یــک ارز دیجیتــال ملــی به نــام یورو دیجیتال اســت و 
اســتدالل می کنــد کــه ایــن ارز می توانــد وســیله ای بــرای انطباق 
بــا دیجیتالی شــدن مداوم اقتصاد جهانی باشــد. تاکنون کشــور 
فرانســه توانســته اســت این ارز دیجیتال را با موفقیت آزمایش 
کند و بانک های ایتالیایی هم اعالم کرده اند که مایل به آزمایش 

آن هستند.
در ایران هم مدتی اســت که زمزمه ها و شــایعاتی مبنی بر 
انتشــار ارز دیجیتــال ملــی به شــنیده می شــود. مصطفی قمری 
وفــا، مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، در بهمــن 1400 اعالم 
کــرد کــه بــه زودی از رمزریــال به عنــوان ارز دیجیتــال ملــی ایران 
رونمایی می شود. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ، نیز 
در اردیبهشــت 1401 اعــالم کــرد کــه آزمایــش ارز دیجیتــال ملی 
ایران تا چند ماه دیگر در برخی از مناطق کشور آغاز می شود و 
این فرآیند 6 ماه به طول می انجامد. طبق گفته های او، نهادهای 
بانکــی و سیاســت گذاری ایــران از مدت هــا قبــل در فکــر ایجــاد 
یــک ارز دیجیتــال ملــی بوده انــد و بعــد از اتمام دوره آزمایشــی، 
گزارشات مربوط به آن برای آسیب شناسی در اختیار متخخصان 
اقتصــادی و بانکــی قــرار می گیرد. اســتفاده از رمزریــال می تواند 
هزینه انتشــار و چاپ اســکناس را کاهش دهد و در عین حال، 
موجــب کاهــش ســرعت پــول هــم می شــود. در نتیجــه اگــر این 
طرح به درســتی اجرا شــود، عالوه بر تســهیل تجارت بین المللی 

می تواند در مهار تورم نیز موثر باشد. 
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نیلوفر جمالی

سیاســت های دولت ســیزدهم در راســتای افزایش قیمت ها با 
عنــوان »جراحــی اقتصادی« بر کســی پوشــیده نیســت. حذف 
ناگهانــی و بــدون برنامه ارز 4200 تومانی از محاســبات گمرکی 
و افزایش قیمت گندم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده ها 
و قاچاق باعث شــده تا احتمال اجرای سیاســت افزایش قیمت 
بنزین که از سال گذشته نقل محافل شده است، تقویت شود.

تاثیــر نــرخ بنزین بر تمام تعامالت داخلی و خارجی کشــور 
بر کسی پوشیده نیست و تجربه آن با افزایش یک شبه قیمت 
بنزین در آبان 9۸ لمس شــد؛ از این رو به نظر می رســد٬ دولت 
در راستای آماده سازی اذهان عمومی قصد دارد تالش بیشتری 
بــرای بسترســازی ایــن مهــم انجــام دهــد. چند وقتی هســت که 
دولت و مسئولین تکذیب هایی در زمینه افزایش قیمت بنزین 
انجام داده اند و سیاســتی که از گوشــه کنار به گوش می رســید 
که در تیر ماه امسال قرار است٬ اجرایی شود به تاخیر افتاد؛ اما 
اکنون صحبت از واردات بنزین به دلیل عدم هماهنگی تولید و 
مصرف در این زمینه به میان آمده اســت که شــبهه بسترســازی 

برای افزایش قیمت را فراهم می کند.
حــدود 2 هفتــه پیــش بــود کــه ســعید مــداح مــروج٬ مدیــر 
پخــش  و  پاالیــش  شــرکت  عملیــات  بــر  نظــارت  و  هماهنگــی 
فرآورده   هــای نفتــی از رســیدن میــزان تولیــد و مصــرف بنزین به 
حالت سر به سر خبر داد؛ اما تاکید کرد که فعال برنامه ای برای 
واردات بنزین وجود ندارد. او گفت: اکنون برنامه   ای برای واردات 
بنزین نداریم و به دنبال اصالح و مدیریت مصرف هستیم و قرار 
نیســت که واردات بنزین داشــته باشــیم، چراکه اگر قرار باشــد 
مصــرف بــه همیــن روال افزایــش پیدا کنــد، وارد جــاده بی پایانی 

می   شویم، بنابراین باید زیرساخت   ها اصالح شود.

تکذیب کاهش تولید 
پخــش  و  پاالیــش  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  ســاالری،  جلیــل 
فرآورده های نفتی ایران نیز درباره کاهش تولید بنزین در کشور 
گفته اســت که تولید بنزین بر مبنای تعداد پاالیشــگاه هایی که 
در بخش عملیات هســتند و دوره تعمیرات، ممکن اســت دچار 
نوســان هایی شــود، امــا اینکــه گفته شــود تولید بنزین بــه 70 یا 
۸0 میلیــون لیتر رســیده اســت صحت ندارد، مــا در برخی موارد 
بــه تولیــد 94، 97، 100 تــا 104 میلیون لیتر بنزین هم رســیدیم. 
صحبــت هــای ســاالری نشــان دهنــده وضعیــت وخیــم تولیــد و 

مصرف بنزین در کشور طی ماه های گذشته است.
این نگاه شرکت پاالیش و پخش اندکی از احتمال افزایش 
ناگهانــی نــرخ بنزیــن را کاهــش داد؛ امــا منتفی نکرد چــرا که در 
رســانه های متعدد شــاهد تیترهایی در راســتای احتمــال واردات 
بنزین یا زنگ خطر این اتفاق بودیم. تجربه عملکرد دولت ها طی 

چند دهه اخیر نشان می دهد که فراهم سازی زیرساخت ها برای 
هموار کردن مســیر توســعه همواره یک معضل بزرگ برای آنها 
بوده و ســالیان ســال برای یک زیرســاخت ساده زمان نیاز دارند؛ 
پــس خیلــی نمی توان به فراهم ســازی زیرســاخت بــرای متعادل 

کردن تولید و مصرف بنزین امیدوار بود.
در تایید احتمال باالی واردات بنزین؛ سیدحمید حسینی، 
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
نیز گفته بود که احتمال کمبود بنزین در فصل تابســتان وجود 
دارد یا باید بنزین پاالیشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره 

فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده های نفتی کنیم.

لزوم اصالح جریان عرضه و تقاضا
عبــاس کاظمی٬ مدیرعامل ســابق شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی درباره کمبود بنزین در کشور به عصراقتصاد 
گفــت: مصــرف ســاالنه بنزیــن در ایــران رونــد افزایشــی دارد و 
متناســب بــا آن ســرمایه گذاری صورت نمی گیــرد و این موضوع 

مربوط به مقطع کنونی نیست. 
به گفته کاظمی،هیچگاه سرمایه گذاری ها در زمینه بنزین 
بــا افزایــش تقاضــا هماهنــگ نبــوده و این مصرف اســت که باید 
کنترل شــود و طی 50 ســال اخیر این روند ادامه داشــته است و 
باید روی نوع مصرف برنامه ریزی شود.  وی درباره عدم سرمایه 
گــذاری وزارت نفــت دولــت قبــل در تولیــد بنزین نیــز تاکید کرد: 
رشــد ســرمایه در سالهای 90 تا 99 صفر بوده و در واقع سرمایه 
ای برای این موضوع وجود نداشته است؛ ضمن اینکه بر اساس 
مصوبــه مجلــس و اصــل 44 دولــت نبایــد در حوزه پاالیشــگاهی 
ورود کنــد و فضــا بــرای ســرمایه گــذاری بخش خصوصــی فراهم 
شــده و دولــت هیــچ تعهــدی در ایــن زمینه نداشــته و نــدارد؛ اما 

سرمایه مناسب نیز برای توسعه در کشور وجود ندارد.
او با بیان اینکه باید مصرف انرژی در کشــور کنترل شــود٬ 
افــزود: ارتقــا راندمــان و توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر و ورود 
بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری ازجمله مواردی اســت که 
بایــد بــه آن توجــه شــود؛ امــا از آنجــا که انــرژی در دســت دولت 
است، بخش خصوصی نه می تواند و نه تمایلی به سرمایه گذاری 

دارد. 
کاظمــی دربــاره دوره زمانــی کــه ایران توانســت صادرکننده 
بنزین باشــد نیز تاکید کرد: در ســال 97 پاالیشگاه ستاره خلیج 
فــارس بــا ظرفیــت تولید 47 میلیون لیتر بنزین وارد مدار شــد و 
بالفاصله در ســال 9۸ با شــیوع ویروس کرونا مصرف انرژی به 
دلیل قرنطینه و کاهش ارتباطات و ... کاهش پیدا کرد که باعث 
شد تا بنزین تولید شده بیش از تقاضا باشد؛ اما اکنون سرمایه 
گذاری جدیدی صورت نگرفته اســت و شــرایط دنیا نیز به حالت 

عادی بازگشته و مصرف افزایش یافته است.
او دربــاره مطــرح شــدن احتمــال واردات بنزیــن در راســتای 
سیاست افزایش قیمت نیز گفت: در سرویس انرژی بنزین تنها 
10 درصــد ســهم دارد و بــا افزایــش قیمــت آن مســئله حــل نمــی 
شــود و بــا توجــه بــه بودجه جاری ایــن افزایش قیمت تنها باعث 
تورم خواهد شــد. کاظمی معتقد اســت با افزایش قیمت بنزین 
مســئله حل نمی شــود بلکه این جریان عرضه و تقاضای اســت 

که باید اصالح شود.
ناگفته نماند که تناقض هایی در اصل 44 و وظایف دولت 
در ســالهای اخیر وجود داشــته است. اینکه دولت موظف است، 
شــرایط کشــور را به ســمتی پیش ببــرد که نیازهای مــردم در آن 
مرتفع شود، موضوعی است که در راستای بنزین نیز صدق می 

کند. با اینکه مدیریت انرژی به طور کامل در دست دولت است؛ 
اما در اصل 44 از ســرمایه گذاری در این زمینه منع شــده اســت، 
در حالــی کــه تامین فرآورده های مــورد نیاز جامعه وظیفه دولت 
اســت. ایــن مهــم قابلیت بحث و بررســی فــراوان دارد که در این 

مقال نمی گنجد.

خودروهای غیراستاندارد
ناگفتــه نمانــد کــه میــزان مصــرف بنزیــن در ســال 1399 معادل 
76میلیــون لیتــر در روز بــوده کــه ایــن رقــم در ســال 1400 بــه 
۸6میلیــون لیتــر در روز رســیده و اکنــون بــا مصــرف روزانــه 102 
میلیون لیتر روبرو هستیم که نشان از افزایش بی رویه مصرف و 
به گفته کارشناسان غیراستاندارد بودن مصرف خودروهای تولید 
داخــل اســت. ایــن در حالــی اســت که اکنــون با وجــود تعمیرات 
تاسیســات متوســط تولیــد بنزین حــدود 95میلیون لیتــر در روز 
اســت و زمانــی کــه دوره تعمیــرات بــه پایان برســد، ایــن عدد به 
حدود 102میلیون لیتر می رسد و می توان گفت: اگر روند مصرف 
بنزین به همین    حالت پیش برود، اکنون میزان تولید و مصرف 

در حالت سر به سر قرار دارد.  
بــه گفتــه مداح مروج٬ متوســط مصرف خودروهــا در داخل 
نزدیک سه برابر مصرف استاندارد جهانی است؛ اگر این شرایط 
اصالح شــود، ناوگان حمل ونقل شــهری و مترو توســعه پیدا کند 
و شرایط رو به بهبود باشد، نیازی به واردات پیدا نمی   کنیم؛ اما 
اگر قرار باشد با همین رویه پیش برویم، احتمال واردات بنزین 
برای ســال آینده دور از ذهن نیســت. هرچند این اتفاق امســال 
رخ نخواهد داد، اما ممکن است سال آینده شاهد واردات بنزین 
باشیم.   با این حال یکی از متهم های ردیف اول افزایش مصرف 
ســوخت در کشــور خودروهای پر مصرف و غیراستانداردی است 
که در سطح کشور تردد دارند؛ چراکه مصرف سوخت خودروها 
در کشــور بســیار باالســت در حالی که سرانه مالکیت خودرو در 

ایران نسبت به سایر مناطق در حد پایین قرار دارد.

سرمایه های سوخته
بســیاری بــر ایــن باورند که مصــرف بی رویه مــردم از خودروهای 
شــخصی باعث افزایش مصرف ســوخت در کشــور شــده است؛ 
امــا نبایــد فراموش کنیم که از برنامه چهارم توســعه هدفگذاری 
برای گسترش حمل و نقل عمومی در دستور کار دولت ها قرار 
گرفت تا با اجرای طرحهای بهینه سازی در جهت کاهش مصرف 
انرژی و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف پیش 
رود؛  اما عمال از دوره ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد این 
طرح نادیده گرفته شد و بودجه در نظر گرفته شده در خصوص 
تقویت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در اختیار ساخت و 

ساز مسکن قرار داده شد.
تمــام مــوارد یــاد شــده نشــان از عــدم موفقیــت دولــت در 
تنظیــم عرضــه و تقاضــا در بخش بنزیــن دارد و تمام تالش هایی 
کــه شــرکت پاالیــش و بخــش دولت کنونــی در ایــن زمینه انجام 
می دهد در راستای تحلیل رفتن موفقیت های قبلی حاصل شده 
در زمینه صادرات بنزین پیش می رود و روند این محصول را در 

کشور معکوس خواهد کرد. 
واردات بنزنی اتفاقی ناخوشــایند اســت که ارزهای محدود 
کشــور را به جای بخش مولد اقتصادی به ســمت کاالیی مصرف 
هدایــت خواهــد کرد کــه البته می تواند برای آماده ســازی اذهان 

عمومی برای افزایش قیمت بنزین نکته قابل توجهی باشد.

افزایش صادرات نفت خاورمیانه به اتحادیه اروپا
ترجمه: سلیم حیدری

ایــن تغییــر درســت در زمانــی اتفــاق افتــاده  که 
روسیه محموله های نفتی اش را به چین و هند 

هدایت می کند.
بلومبرگ روز جمعه با اســتناد به داده های 
ردیابــی کشــتی گــزارش داد، محموله هــای نفت 
خــام از کشــورهای خاورمیانــه بــه اتحادیــه اروپــا 
از ژانویــه )دی( تاکنــون 90 درصــد افزایش یافته 
است. دلیل این ماجرا این است که اتحادیه اروپا 
نفت روسیه را به دلیل تحریم ها کنار می گذارد.

بــر اســاس ایــن گزارش، تحویل نفت در مقایســه با ســال 
گذشته تاکنون نزدیک به دو برابر شده  است.

بلومبــرگ تخمیــن مــی زنــد کــه در ســه هفتــه اول جــوالی 

)تیــر(، بیــش از یک میلیون بشــکه نفــت در روز 
از طریــق خــط لولــه ســومد )خــط لولــه ای کــه از 
کشــور مصر می گذرد( و از خاورمیانه که عمدتاً 
از عربستان سعودی بوده است به اتحادیه اروپا 
پمپاژ شده است. 1.2 میلیون بشکه نفت دیگر 
کــه عمدتــاً از عــراق بــوده اســت از طریــق کانال 
ســوئز آمده اســت. این خبرگزاری تخمین می زند 
که این رقم 90 درصد بیشــتر از چیزی اســت که 
اتحادیــه اروپــا در ژانویــه )دی( )آخریــن ماه قبل 
از شــروع عملیات نظامی روســیه در اوکراین، که به ســرعت با 
تحریم های مسکو از جمله تامین انرژی از طریق روسیه همراه 
شــد( از منطقــه دریافــت کــرد. در اوایل ژوئن )خــرداد(، اتحادیه 
اروپا دور دیگری از تحریم ها، از جمله تحریم جزئی نفت روسیه 

- ممنوعیت تحویل از طریق دریا را معرفی کرد.
در پاسخ، مسکو تخفیف هایی برای عرضه نفتش ارائه کرد 
که به سرعت توسط هند و چین ربوده شد. هر دو کشور خرید 

خود را در چند ماه گذشته افزایش داده اند.
در حالی که اتحادیه اروپا ممکن است جایگزینی برای نفت 
روسیه در خاورمیانه پیدا کرده باشد، تحلیلگران بلومبرگ درباره 
عواقبی که ممکن است پس از اجرایی شدن تحریم های نفتی تا 
پایان سال جاری با آن مواجه شود، هشدار می دهند. بلومبرگ 
می نویســد، بخشــی از این اقــدام ممنوعیت بیمــه محموله های 
نفت روسیه برای خریداران در سراسر جهان است که می تواند 
به مشکلی برای کل محموله های نفت تبدیل شود و رقابت برای 

عرضه از خاورمیانه را تقویت کند.
منبع: راشاتودی
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

جناب آقای مهندس داریوش حسینی
انتصاب جنابعالی را به سمت مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تبریک عرض نموده وآرزومندیم 

درسایه دلسوزی جنابعالی شاهد پیشرفت آن مجموعه باشیم .

روزنامه عصراقتصاد

اکنون عرضه و تقاضای بنزین به نقطه سر به سر 
رسیده و سخنان مسئوالن به سمت واردات بنزین 

حرکت می کند که احتمال افزایش قیمت بنزین در 
سال پیش رو را تقویت خواهد کرد
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تغییر فرآیند قیمت گذاری 
منتفی شد

ســازمانحمایــتمصرفکننــدگانوتولیدکنندگانطی
اطاعیــهایاعــامکــردکــهفراینــدقیمتگــذاریبیــان
شــدهدرمکاتبــهایــنســازمانبــهعنوانیکپیشــنهاد
اولیهدریکیازجلساتتنظیمبازارمطرحشدهبود،
امادرعملقابلیتاجرانداشتهومنتفیشدهاست.
قیمت گــذاری  مرجــع  ســازمان  ایــن  اعــام  طبــق 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  خدمــات،  و  کاال 
تولیدکننــدگان اســت و در مــوارد خــاص پیشــنهاد ایــن 
سازمان برای تایید در ستاد تنظیم بازار مطرح می شود.
روز شنبه نامه ای از حسین فرهیدزاده، سرپرست 
مصرف کننــدگان،  و  تولیدکننــدگان  حمایــت  ســازمان 
بــه معاونــان وزارت صمــت منتشــر شــد کــه بــر اســاس 
آن مقــرر شــده بــود درخواســت افزایــش قیمــت کاالها 
در دفاتــر تخصصــی وزارت صمــت و جهــاد کشــاورزی، 
ســازمان حمایــت، کمیســیون اقتصــادی دولــت و ســتاد 
تنظیــم بــازار بررســی و تایید شــود و در نهایــت به تایید 

رئیس جمهوری برسد.

3 کاالیی که کمترین تغییر 
قیمت را در خرداد داشتند

نتایــجیــکگــزارشنشــانمیدهــدکهقیمــت۱۷قلم
ازکاالهایخوراکیدرخردادنســبتبهمدتمشــابه
سالقبلبیشاز۱۰درصدتغییرکردهوچایخارجی
بســتهای،خیاروگوجهفرنگیکمترینافزایشقیمت

رابهخوداختصاصدادهاند.
بــه گــزارش ایســنا، تحقق توســعه پایدار مســتلزم 
ایجــاد رفــاه، معیشــت، ریشــه کنــی فقــر و برخــورداری 
همــگان از زندگــی مطلــوب اســت و اســتراتژی توســعه 
نه تنهــا مســتلزم تســریع رشــد اقتصــادی اســت، بلکــه 
مســتلزم آن اســت کــه ســطح زندگــی گروه های بســیار 
وسیع جمعیت که عمدتا در جریان رشد اقتصادی ثابت 

مانده است، بهبود یابد.
در بــازار مــواد غذایــی هــر چقــدر هــم کــه قیمتها 
افزایــش یابــد، بــاز تقاضــا وجــود دارد چــرا کــه زندگــی 
و حیــات انســان بــه ایــن کاالها وابســته اســت؛ از این 
رو کوچکتریــن افزایــش قیمــت در بــازار مصرفــی مواد 
غذایــی در زندگــی و معیشــت اقشــار مختلــف جامعــه 
تاثیــر مــی گذارد. بر همین اســاس مرکز برنامه ریزی و 
اطاعــات راهبردی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــه تهیه گزارشــی در خصــوص تحلیل آمــاری تغییرات 
اقــدام  اقــام خوراکــی در خانوارهــای شــهری  قیمــت 

کرده است.
در ایــن گــزارش متوســط قیمــت اقــام خوراکی در 
خرداد در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد که در ۱۷ 
قلــم از کاالهــای منتخــب )۷۰.۸ درصــد( تغییرات بیش 
از ۱۰ درصــد بــوده اســت و بیشــترین افزایــش قیمت ها 
در کاالهــای منتخــب مربوط به روغــن مایع، پنیر ایرانی 
پاستوریزه و ماست پاستوریزه است. البته در هیچ یک 
از کاالهای منتخب، تغییرات منفی و کاهشی مشاهده 
نشــده و کمتریــن افزایــش قیمت هــا مربــوط بــه چــای 

خارجی بسته ای، خیار و گوجه فرنگی است.
بررســی مقایســه متوســط قیمت اقام خوراکی در 
ماه جاری با خرداد ســال گذشــته نیز حاکی از آن اســت 
کــه در ۷ قلــم از کاالهای منتخــب تغییر قیمت بیش از 
۱۰۰ درصــد بــوده و بیشــترین افزایــش قیمــت را اقامی 
همچــون روغن مایع،  ســیب زمینــی و برنج ایرانی درجه 
بــه خود اختصاص داده انــد. طی این مدت چای خارجی 
بســته ای، مــوز و گوشــت گوســفندی کمتریــن افزایــش 

قیمت را تجربه کرده اند.
به موجب این گزارش متوسط قیمت حدود ۹۵.۸ 
درصــد اقــام منتخــب شــامل برنــج ایرانــی و خارجــی 
درجه یک، گوشــت گاو یا گوســاله، مرغ ماشــینی، شیر 
پاســتوریزه، ماســت پاســتوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، 
تخــم مــرغ، کــره پاســتوریزه،  روغــن مایــع، مــوز، ســیب 
پیــاز،  ســیب زمینی،  فرنگــی،  گوجــه  پرتقــال،  خیــار  و 
لوبیاچیتــی، عــدس، قنــد، شــکر، رب گوجــه فرنگــی و 
چــای خارجــی بســته ای فراتــر از حــد بحرانی قــرار دارند 
که اصاح و آزادسازی قیمت ها تاحدودی موجب ایجاد 

شیب صعودی در اقام خوراکی شده است.

قیمت سیمان به ۵۲ هزار 
تومان رسید

ســخنگویوزارتصمتبااشــارهبهعرضهیکمیلیون
و۲۶۰هــزارتــنســیمانبــهبــورسکاالگفــتکــههم
اکنونقیمتهرپاکتسیماندربورسکاال۳۶هزار

تومانودربازار۵۲هزارتومانشدهاست.
امیــد قالیبــاف در گفت وگــو با مهــر در مورد قیمت 
ســیمان اظهــار کــرد: ســال قبــل در همین ایــام به دلیل 
کمبود برق قیمت هر کیســه ســیمان از صد هزار تومان 
هــم تجــاوز کــرد، در آن زمــان زیرســاخت الزم وجــود 
نداشــت و از این رو وزارت صمت بســتر عرضه ســیمان 
در بورس کاال را فراهم کرد که پس از این اقدام قیمت 

هر کیسه سیمان به ۲۵ هزار تومان هم رسید.
ســخنگوی وزارت صمــت افــزود: اخیــراً هــم بــاز به 
دلیــل قطــع برق قیمت هر کیســه ســیمان به حدود ۸۰ 
هزار تومان رسید که این بار هم با همان سازوکار بازار 

سیمان کنترل شد.

عرضهیکمیلیونو۲۶۰هزارتن
سیماندربورسکاال

وی ادامــه داد: در بــورس کاال یــک میلیــون و ۲۶۰ 
هــزار تــن ســیمان عرضــه و قیمــت هــر پاکــت ۳۶ هــزار 
تومان تعیین شد و در بازار نیز قیمت هر پاکت سیمان 

۵۲ هزار تومان شده است.
قالیبــاف در مــورد تفاوت قیمت بورس کاال و بازار، 
گفــت: تفــاوت ایــن ارقــام از آن جهت اســت کــه قیمتی 
که در بورس کاال تعیین می شــود بدون ارزش افزوده و 
هزینه هــای جانبی اســت؛ پس هزینــه ارزش افزوده )۹ 
درصــد(، حمــل و نقل )۱۵ درصد( و ســود خرده فروشــی 
)۱۵ درصد( به آن اضافه و قیمت بازار تعیین می شود.

اخبـــــــــــــــــار

عرضه روغن موتور به بازار 
قطره چکانی شد

رئیــساتحادیهتعمیــرکارانخودرویتهراناعامکرد:
عرضهقطرهچکانیروغنموتورتوسطکارخانجاتدر
بازارباعثشــدهتاقیمتهاحدود۳۵درصدافزایش

پیداکنند.
علیرضا نیک آیین در گفت وگو با تســنیم، با انتقاد 
از عرضــه قطــره چکانــی روغــن موتــور در بــازار، گفــت: 
کارخانجــات به دلیل آنکه نتوانســته انــد مجور افزایش 
قیمت هــا را دریافــت کننــد نیــاز بــازار را تامیــن نکــرده 
همین موضوع باعث افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن 

موتور شده است.
وی بــا اعــام اینکــه نکتــه قابــل توجــه اینجاســت 
کارخانجــات فــروش اجبــاری کاالهــا را در کنــار روغــن 
موتــور به مصرف کننده اعام می کنند، افزود: به عنوان 
نمونــه درصــورت خریــد روغــن موتور باید یــک ضدیخ یا 

واسکازین نیز خریداری شود.
بــا  تهــران  خــودروی  تعمیــرکاران  اتحادیــه  رئیــس 
اشــاره بــه اینکــه فــروش اجبــاری کاال ممنــوع اســت و 
نبایــد از ســوی واحدهــای تولیــدی صــورت گیــرد، گفت: 
بــا کمبــود عرضه روغــن در بــازار سوءاســتفاده کنندگان 
روغن هــای تقلبــی را به وفور در بازار عرضه کرده و آنها 
را بــا قیمت هــای ارزان بــه فروش می رســانند. اســتفاده 
از روغن های تقلبی و فاقد اســتاندارد آســیب های جدی 
را بــه خودروهــا وارد می کنــد کــه مصرف کننــده به دلیل 

ارزان بودن آنها ترجیح به خرید این کاالها دارد.
نیــک آییــن  اضافــه کــرد: درحــال حاضــر بــازار بــا 
روغن های تقلبی و فاقد اســتاندارد اشــباع شــده، از آن 
طــرف تولیدکننــده نیــز تمایلــی بــه عرضــه کافــی نــدارد. 
همین موضوع عاملی شده تا بازار به هم ریخته و هیچ 

مدیریتی در آن اعمال نشود.

اختصاص ۸۰ هزار تن برنج و 
شــکر برای ایام محرم و صفر

مدیرعامــلشــرکتبازرگانــیدولتــیایــراندرآســتانه
مــاهمحــرمازاختصــاص۸۰هــزارتــنبرنــجوشــکراز
محــلذخایــرراهبــردیکاالهــایاساســیایــنشــرکت
بــرایبرپایــیآیینهــایایــاممحــرموصفــرخبــردادو
گفــتکــهایناقامبهمنظــورتهیهوتوزیعنذوراتبا
قیمتهایمصوبدراختیارهیئتهایمذهبی،تکایا

ودستههایسوگوارقرارمیگیرد.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی شــرکت بازرگانــی 
دولتی ایران، ســید ســعید راد با اعام اینکه این کاالها 
شــامل ۵۰ هــزار تــن برنــج و ۳۰ هــزار تن شــکر اســت، 
افــزود: توزیــع اقــام مذکــور کــه بــرای ماه هــای محرم و 
صفر در نظر گرفته شده است، به زودی آغاز می شود و 
در طــول ایام ســوگواری تا پایان مــاه صفر ادامه خواهد 

داشت.
وی بــا اشــاره به اینکه تخصیــص اقام فوق در هر 
استان برعهده کارگروه تنظیم بازار آن استان قرار دارد، 
اظهار کرد: ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان ها، 
مقــدار تعییــن شــده از ایــن کاال را بــه نمایندگانــی کــه 
از ســوی ســازمان جهــاد کشــاورزی و ســازمان تبلیغــات 

اسامی استان معرفی می شوند، تحویل خواهند داد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
در طــرح عرضــه کاالهــای اساســی در محــرم، قیمت هر 
کیلوگــرم برنــج پاکســتانی ۱۹ هــزار تومــان، برنج هندی 
۱۷ هــزار تومــان، برنــج تایلنــدی ۱۱ هــزار تومــان و شــکر 
۱۸ هــزار تومــان تعییــن شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ایــن کاالهــا از محل انبارهــای ادارات کل غله و خدمات 

بازرگانی استان ها تأمین شده است.
در  یافتــه  اختصــاص  برنج هــای  اســت،  گفتنــی 
داده  تخصیــص  شــکرهای  و  کیلویــی   ۱۰ کیســه های 
شــده در کیســه های ۵۰ کیلویــی بســته بندی شــده  و بــا 

قیمت های مصوب توزیع خواهند شد.

بازار کار ایران برای شغل های 
آینده آماده نیست

یــکفعــالحــوزهکاربــابیــاناینکــهبــرایمواجهــهبــا
مشــاغلآینــدهبــهطــورجــدیبرنامهریــزینکردهایــم،
ازنظامآموزشــیخواســتتاباهمکاریدســتگاههای
متولیدراینزمینهگامبرداردچراکهبازارکارکشور

هنوزبرایمشاغلآیندهآمادهنیست.
علی اصانی در گفت وگو با ایســنا ورود به عرصه 
مشــاغل آینــده را اجتناب ناپذیــر دانســت و اظهــار کــرد: 
بر اســاس گزارش ها، در آینــده نزدیک هوش مصنوعی 
بــر تمــام جهــان غلبــه خواهــد کــرد و مــا چــاره ای جــز 
رفتــن بــه ســوی مشــاغل نوظهــور و مواجهه بــا این نوع 
مشاغل نداریم. وی با اشاره به سنتی بودن بسیاری از 
مشــاغل در ایران، افزود: برخاف کشــور ما که بیشــتر 
شــغل ها ســنتی و قدمتی دیرینه دارند کشورهایی مثل 
چیــن و ژاپــن بــر پایــه فناوری هــا و تکنولوژی هــای نوین 
و دانش بنیــان حرکــت کرده انــد لــذا بــرای آنکه مشــاغل 
خود را از دست ندهیم و تحصیل کردگان و سرمایه های 
انســانی ما حفظ شــوند، باید چشــم انداز آینده بازار کار 

را ترسیم کنیم.
اصانــی در پاســخ بــه این پرســش که آیــا با ظهور 
مشــاغل جدید مشــاغل ســنتی از بین می روند؟ گفت: 
مگــر می شــود در آینــده بــه ســاخت و ســاز و مســکن، 
جوشــکاری و تراشــکاری، خوراک و پوشــاک نیاز نداشته 
باشــیم؟ تا بشــر هست به این شــغل ها هم نیاز است، 
جدیــد،  شــغل های  کارآمــدن  روی  بــا  معتقــدم  منتهــا 
مشاغل سنتی ما نوین تر شده و به شکل اصاح شده  

به جامعه عرضه می شوند.
ایــن فعــال حــوزه کار تصریــح کرد: در حــال حاضر 
زیرســاخت ها در بازار کار برای مواجه با مشــاغل آینده 
آمــاده نیســت و الزم اســت رشــته هایی همچــون هوش 
مصنوعــی و شــاخه های آن در دفترچه هــای دانشــگاه 
گنجانده و چشــم انداز حرکت به ســمت مشــاغل آینده 
ترســیم شــود. وی گفت: ما برای مشــاغل آینده به طور 
جــدی برنامه ریــزی نکرده ایــم و نظــام آموزشــی بایــد بــا 

همکاری دستگاههای متولی در این راستا گام بردارد.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــرفدراســیونصنایــعغذاییوکشــاورزی
خاطــرنشــانکــرد:برخــیازتولیدکننــدگان
از تســهیات لیبــل و ســلفون چــاپ بــرای
بانکهــادریافــتکردنــدواگــربناباشــدکه
دیگــرازآنلیبلهــااســتفادهنکننــدوآنهــا
رادوربریزنــدضررهــایزیــادیمتوجــهآنهــا

میشود.
محســن نقاشــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
بــا انتقــاد از طــرح ســازمان ملــی اســتاندارد و 
وضع محدودیت های جدید در درج برند و نام 
تجــاری شــرکت ها، گفــت: مســئوالن پیش از 
تصمیم گیــری و تصویــب مصوبــات چنــدان به 
دیدگاه کارشناســی تولیدکنندگان و تشکل ها 

توجه نمی کنند.
قیمــت بســته بندی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مــواد غذایی و مــواد اولیه روزانه افزایش پیدا 
می کنــد، تصریــح کــرد: بســیاری از کارخانه ها 
از ماه هــا قبــل لیبل هــا را تهیــه کردنــد و ایــن 
افزایــش  جــز  چیــزی  یک شــبه  تصمیمــات 

نگران های تولیدکنندگان به همراه ندارد.
نقاشــی بــا اشــاره بــه تجربــه لیبل هــای 
و  غــذا  ســازمان  ســوی  از  رنگــی  ســامت 
دارو، گفــت: حــدود ۱۲ ســال پیش ســازمان 
کــرد  موظــف  را  تولیدکننــدگان  دارو  غــذا 
کــه در یــک بــازه زمانــی لیبــل ســامت های 
رنگــی در بســته بندی مــواد غذایــی را رعایت 
کننــد. تشــکل ها بــرای اینکــه ایــن مصوبه به 
تعویــق بیفتــد تــاش زیــادی کردنــد چراکــه 

شــده  چــاپ  لیبل هــا  کارخانــه  از  بســیاری 
زیــادی در انبارهــا داشــتند. به نظر می رســد 
همیــن تجربــه دوبــاره بــا طرح ســازمان ملی 

استاندارد تکرار شود.
بــه گفتــه دبیر فدراســیون صنایع غذایی 
و کشــاورزی؛ تجربــه نشــان داده اســت کــه 
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه طرح هــای ایــن 
چنینی در یک بازه زمانی مشخص اجرا شود؛ 
تدویــن  را  طرح هایــی  چنیــن  کــه  اشــخاصی 
می کننــد بــدون تردیــد هیچگونــه آشــنایی بــا 

روند تولید ندارند.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد 
مزایای این طرح را تشــریح کند، گفت: برخی 
از تولیدکننــدگان بــرای چــاپ ســلفون و لیبل 
تســهیات از بانک ها دریافت کردند و اگر بنا 
باشــد که دیگر از آن لیبل ها اســتفاده نکنند 
و آنهــا را دور بریزنــد ضررهــای زیــادی متوجه 

آنها می شود.
نقاشــی تاکید کــرد: جریان هــای مخالف 
تولیــد درکشــور بــا قوت بیشــتری بــرای ضربه 
کرده انــد.  ورود  تولیدکننــدگان  بــه  زدن 
تامیــن  پــس  از  خــرد  تولیــدی  واحدهــای 
هزینه هــای چــون انــرژی، خرید مــواد اولیه و 
.... برنمی آینــد در نهایت از چرخ تولید حذف 
خواهند شد و واحدهای بزرگ نیز با مصوبات 

یک شبه روند تولیدشان مختل می شود.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر اقتصــاد ایــران تحمــل آزمــون و 

خطا مصوبات را ندارد، افزود: شایسته است 
از تجربیــات ســایر کشــورها اســتفاده کنیم و 
نخواهیم هر طرحی را ابتدا خود آزمون کنیم.

منطقیبرایحذفنامبرند
وجودندارد

همچنیــن در این رابطــه عبدالنبی جرک 
عضــو هیات مدیره فدراســیون صنایع غذایی، 
بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان برندهــای مواد 
غذایی از ماه  ها پیش اقدام به خریداری لیبل 
و قوطی هــا بــا درج نــام برنــد خــود کرده انــد، 
تــک  غذایــی  مــواد  تولیدکننــدگان  افــزود: 
محصولی نیســتند و هر واحد تولیدی حداقل 
چند محصول را تولید و از ماه ها قبل لیبل ها 

و قوطی ها را خریداری و انبار می کند.
ایــن  ایــن فعــال اقتصــادی تاکیــد کــرد: 
تامیــن حامل هــای  در  تولیدکننــدگان  روزهــا 
انــرژی بــه خصــوص بــرق، مــواد اولیــه و .... 
بــا چالش هــای جــدی مواجــه هســتند این در 
حالیســت که دولت بر موضوعاتی اصرار دارد 
کــه مشــکل را از پیــش روی تولیــد برنمی دارد 

بلکه روند تولید را دشوارتر می کند.
وی هزینــه چاپ یــک لیبل را حدود ۱4۶ 
هــزار تومــان چاپ می کند، افزود: دور ریختن 
لیبل هــای چاپ شــده از ســوی تولیدکنندگان 
از  توجهــی  قابــل  حجــم  دورریــز  معنــی  بــه 
ســرمایه آنهــا کــه ایــن مهــم در شــرایط فعلــی 

امکان پذیر نیست.
لیبل هــای  چــاپ  اینکــه  بیــان  بــا  جــرک 
مجــدد ۱۰ تــا ۸ درصــد بــر قیمــت تمــام شــده 
محصــول تاثیــر می گذارد، گفــت: قدرت خرید 
مصرف کنندگان کاهش پیدا کرده اســت و در 
حال حاضر ضرورتی برای اجرای مصوباتی که 
در نهایــت به افزایش نــرخ محصوالت منتهی 

می شود وجود ندارد.
درج  اقتصــادی؛  فعــال  ایــن  گفتــه  بــه 
نــام برنــد بــه نوعــی شناســنامه آن محصــول 
محســوب می شــود و منطقــی بــرای حذف آن 

نمی توان در نظر گرفت.
اخیرا ســازمان ملی استاندارد اباغیه ای 
را بــه تولیدکننده هــای مــواد غذایــی کشــور و 
استان الهیجان و گیان اباغ کرده است که 
بــر طبــق آن برندهــای معــروف مــواد غذایی و 
خوراکــی در درج برنــد و نــام تجــاری خــود بــا 

محدودیت های جدی مواجه شده اند.
بــر طبــق بنــد ۵ ایــن اباغیــه؛« درج نام 
ملــی  اســتاندارد  بــا  فــرآورده مطابــق  نــوع  و 
و  یکســان  فونــت  بــا  مشــخص  به صــورت  و 
بزرگ تــر از برنــد تجــاری و ســایر مشــخصات 
مــوارد  همــه  بیــش از  اظهارشــده«   اســمی 
صــدای  موجــب  اســت  توانســته  بندهــا  و 
کنــد.  فراهــم  را  تولیدکننــدگان  اعتــراض 
جعبه هــای  و  تبلیغــات  تولیدکننــدگان  زیــرا 
بســته بندی محصــوالت خــود را از قبل تهیه و 

در انبارهای خود ذخیره کرده اند.

رصدبازارخودروهایخارجیدرپایتخت،همچونهفتههایگذشتهحاکیازتداومرکودعمیق
وثباتقیمتهادراینبازاراست.

به گزارش ایرنا، با وجود رکود یاد شده، اما قیمت ها از سوی فروشندگان باال اعام می شود.
بــه طــور مثــال فروشــندگان بابت هر دســتگاه خودروی تیگوان )شاســی بلند فولکــس واگن( صفر 
کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود 4.۲ میلیارد تومان و هر دستگاه سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ بیش 

از سه میلیارد تومان مطالبه می کنند.
در ایــن زمینــه یــک فعــال بــازار خودروهــای خارجــی بــه ایرنــا گفــت: اکنــون قیمــت 
خودروهای داخلی نیز چند هفته ای است که ثابت مانده و حتی اعام بدون قرعه کشی 

بودن دو مدل خودروی کوئیک و شاهین نیز تاثیری بر قیمت داخلی ها نداشته است.
»کورش طواحن« بیان  کرد: به تبع داخلی ها، قیمت خارجی ها نیز همچون یک ماه 

اخیر بدون تغییر مانده است، اما معتقدیم قیمت های اعامی از سوی فروشندگان باال است. 
وی، وضعیت فعلی بازار را فقط به نفع خودروهای چینی برشمرد که در ماه های اخیر با رشد 

قیمتی نیز همراه بوده اند؛ به طور مثال هر دســتگاه فیدیلیتی مونتاژی گروه بهمن 
کــه ۱.۱ میلیــارد تومــان قیمت داشــت، اکنون در محدوده قیمتــی ۱.4 میلیارد تومان 

قرار گرفته است.
طواحــن، همچنیــن صحبت های انجام شــده پیرامــون واردات خودرو و 
در دست تهیه بودن آیین نامه واردات را بی تاثیر بر قیمت ها و بازار توصیف 
کرد و افزود: در ســال های گذشــته و به خصوص از اواخر پارســال و ماه های 
گذشته اخباری از سوی مسئوالن به گوش رسید، اما باید گفت گوش مردم 

از این حرف ها پر شده است.
وی معتقد اســت: تا واردات شــکل اجرایی به خود نگیرد و مشخصات 
و مختصــات خودروهایــی کــه می تــوان وارد کرد مشــخص نشــود، نمی توان 

تاثیری بر قیمت ها انتظار داشت.
این کارشــناس بازار خودرو همچنین درخصوص مطرح شــدن واردات 
خودروهــای زیــر ۱۰ هــزار دالر، اظهار داشــت: در این محــدوده قیمتی فقط 
می توان خودروهای هندی وارد کرد و خودروی اروپایی، کره ای یا ژاپنی در 
ایــن بــازه قیمتــی وجود نــدارد. امروز حتــی قیمت خودروهــای چینی که در 

بازار کشورمان حضور دارند، دست کم ۱۵ هزار دالر است.   
پیشــتر »منوچهــر منطقــی«  معــاون صنایع حمل و نقــل وزارت صمت 
درخصــوص آخریــن وضــع آیین نامــه واردات خــودرو، خاطرنشــان کرد: ایــن 
آیین نامه اکنون در هیات دولت در دســت تصویب بوده و فرایند کار آن در 
حال انجام است. وی تاکید کرد: در این آیین نامه باید نظر همه وزارتخانه ها 
و دســتگاه های مربوطه گرفته شــود و ســپس متناســب با آن طرح، آیین نامه 
اجرایــی تنظیــم شــود کــه تــاش می شــود در آن از نظــرات همــه تشــکل ها و 

بخش خصوصی نیز استفاده شود.
منطقی ادامه داد: امروز می خواهیم وارد دورانی از خودروســازی شــویم 
که محصوالت مناســب با قیمت مناســب تولید یا وارد کرده و اتفاقات خوبی 

از نظر فناوری در این صنعت بیفتد.
همچنیــن »محمدرضــا نجفی منــش« رئیــس انجمن صنایع همگــن نیرو محرکه 

و قطعه ســازان خــودروی کشــور گفــت: یکــی از برنامه هــای وزارت صمــت، واردات خودروهــای 
اقتصادی به کشور با هدف داخلی سازی تدریجی آنهاست.

بازارخودروهایخارجیهمچناندررکود

افزایش۱۰درصدیقیمتتمامشده
موادغذاییباتصمیمسازماناستاندارد

ادامهازصفحه۱

فــاز دوم، اقداماتــی  کــه بــه صــورت مســتقیم 
معطوف به دولت اســت. بعنــوان مثال، دولت 
نــرخ ارزش افــزوده ای کــه در گمرکات دریافت 
مــی کــرد براســاس دالر 4۲۰۰ تومــان دریافــت 
مــی کــرد کــه وقتــی ایــن ۹ درصــد را براســاس 
ETS دریافــت مــی کند از یک واحدی که حدود 
۷ واحــد افزایــش مــی یابــد ایــن ارزش افــزوده 
متعلق به دولت اســت. حال ســوالی که اینجا 
بوجــود مــی آیــد ایــن اســت؛ دولــت چــرا ایــن 
ارزش افزوده را پیش دریافت می کند؟ ارزش 
افــزوده، ارزشــی افــزوده ای اســت کــه مصــرف 
کننــده نهایــی بایــد بپــردازد. سیاســت دریافت 
ارزش افزوده یا سیاســت دریافت مالیات علی 
الحساب در مبادی گمرکی مداخات، سیاست 
غلطی که باید اصاح شود. دولت باید ۹ درصد 
را از مصرف کننده نهایی بگیرد. اگر مکانیســم 
دریافــت مالیــات ارزش افــزوده را نــدارد بحــث 
دیگــری اســت کــه ناتوانــی در وصــول مالیــات 
اســت. اینجــا بنــگاه را دچــار کمبــود نقدینگــی 
می کنــد بخاطــر اینکــه ۷ برابــر ارزش افــزوده 

دریافــت مــی کنــد و ایــن تولیدکننــده معلــوم 
نیست چه زمانی می تواند این ارزش افزوده را 
جبران کند. چه زمانی ارزش افزوده تولیدکننده 
جبــران می شــود؟ وقتی فــروش کاال و خدمات 
اتفاق افتد. در نتیجه به دولت ۹ درصد ارزش 
افــزوده کاالیــی را داده که برای آن هنوز ارزش 
افزوده ایجاد نشــده اســت. سود کاال به گمرک 
چقــدر ارزش افــزوده ای بــرای واردکننده دارد؟ 
وقتــی ارزش افــزوده وجــود دارد که کاال تبدیل 
شود و  فروش برود و پول آن وصول شود. این 
فرایند را دولت باید اصاح کند. وقتی میگوییم 
باید مداخله را اصاح کند یعنی این موضوع را 
اصاح کند. بنابراین، دولت باید حقوق ورودی 
را براساس ETS و دالر تک نرخی دریافت کند 
و تــاش کنــد دالر را بــه یــک نــرخ تبدیــل کند. 
من متوجه نرخ نیما، نرخ ثنا، نرخ توافقی، نرخ 
رســمی نمی شــوم. دالر باید در ایران یک عدد 
داشته باشد و تابلوی همه صرافی ها یک عدد 

را نشان دهد.  
تغییــرنــرخدالر4۲۰۰تومانیبهETSباعث
نمیشودنتوانیمسرمایهگذارخارجیجذب

کنیم؟

ســرمایه فــرار  باعــث  کــه  چیــزی  آن   خیــر. 
مــی شــود غیرقابــل پیــش بینــی بــودن بــازار 
یــک  ارز  نــرخ  ارز.  نــرخ  افزایــش  نــه  اســت، 
اســت.  ملــی  اقتصــادی  توانائــی  شــاخص 
نمی توانید تورم 4۰ درصدی داشــته باشــید و 
نــرخ دالر را ســرکوب کنیــد. ایــن اســباب فرار 
ســرمایه اســت. قیمت دالر ســال گذشــته چه 
میزان بوده اســت؟ ۲۶ هزار تومان بود. شــما 
چقــدر تــورم نســبت بــه ســال ۱4۰۰ داریــد؟ 
حداقل 4۰ درصد است ولی بازار چیز دیگری 
را بــه من و شــما می گویــد. واقعیت بازار این 
اســت که تورم خیلی بیشــتر از 4۵-4۰ درصد 
است. اگر همین درصد را در نظر بگیریم، 4۰ 
درصد افزایش نرخ ارز برروی ۲۶ هزار تومان 
اســت که این به چه معناســت؟ یعنی حدود 
۹ هــزار تومــان. نــرخ ارز امروز بایــد ۳۵ هزار 
تومان باشــد. در حال حاضر نرخ ارز ۳۱ هزار 
تومــان کــه بــه انــدازه بقیــه کاالهــا و خدمات 
گــران نشــده بــه دلیــل اینکــه دالر یــک کاالی 
 مبادله ای است. این به دارنده سرمایه پالسی

می دهد که پول خود را دالر کنید و از کشور 
خارج شوید. شما به این نکته توجه کنید اگر 

دارایــی خــود را به دالر تبدیــل کنم و در خانه 
یــا صنــدوق امانات بگــذارم فرقی نمــی کند با 

اینکه از کشور خارج کنم. 
دالر را از چرخــه بیــرون آوردم ولــو اینکه 
در صنــدوق امانــات بگذارم، ولو در منزل خود 
در کمــد بگــذارم. چون شــما دالر را پائین نگه 
داشــتید امــکان فــرار ســرمایه از کشــور ایجاد 
می کنیــد. نــه تنها ســرمایه گــذاری جذب نمی 
کنیــد کــه فــرار ســرمایه هــم ایجاد مــی کنید. 
افزایش نرخ ارز نه تنها موجبات فرار سرمایه 
را ایجاد نمی کند بلکه موجب افزایش سرمایه 
گــذاری نیز می شــود. به دلیل اینکه ســرمایه 
گذاری خارجی یک دالر می آورد و با یک دالر 
۳۶۰ هزار واحد دالر سرمایه گذاری می کند. 
بنابراین، به افزایش سرمایه گذاری عاقه مند 
می شــود. آن چیزی که ســرمایه گذار خارجی 
را از آوردن پول در کشــور هراســناک می کند 
بــی ثباتی بازار و قابل پیش بینی نبودن بازار 
اســت. اقتصــاد بایــد قابــل پیش بینی باشــد. 
وقتــی اقتصــاد غیرقابــل پیــش بینــی باشــد 
سرمایه گذار نمی آید. االن سرمایه گذاری در 

ترکیه کاهش یافته است؟ 

عشقی:نرخارزشاخصیبرگرفتهازتواناییاقتصادملیاست
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 صادرات ایران به قطر
 به یک میلیارد دالر

افزایش می یابد
نایــب رئیــس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و قطر گفت 
که با توجه به نتایج مطلوب ســفر هیات تجاری ایران 
بــه قطر پیش بینی شــده صــادرات ایران به این کشــور 
تــا ۲ ســال آینــده به یــک میلیارد دالر افزایــش یابد که 
بــدون تردیــد بخش قابل توجهی از این صادرات ســهم 

استان بوشهر است.
اظهــار  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  گــزدرازی  خورشــید 
کرد: این ســفر پنج روزه با حضور ۷۰ شــرکت صادراتی 
دســتاوردهای بســیار خوبــی بــرای فعــاالن اقتصــادی به 
همــراه داشــته کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه نشســت 
وزیــر نیــرو با هیأت همراه برای توســعه تجــاری بین دو 
کشــور اشــاره کــرد. وی بیــان کــرد: افتتــاح مرکــز تجاری 
ایــران در قطــر بــا محوریت مرکز توســعه تجــارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، انتصاب رایزن اقتصادی ایران 
در قطــر، بازدیــد از ظرفیــت اقتصــادی از جملــه منطقــه 
آزاد »حمد« از دیگر دستاوردهای ارزشمند سفر هیات 

تجاری کشورمان به مقصد قطر است.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر ادامه داد: حضور 
هیــات اعزامــی در اتاق بازرگانی قطــر با حضور  علیرضا 
پیمــان پــاک معــاون وزیــر صمــت، شــافعی رئیــس اتــاق 
بازرگانــی ایــران و نشســت رو در روی فعــاالن اقتصادی 
ایران و قطر برای تســهیل در فعالیت تجار و بازرگان ۲ 
کشــور از دیگر دســتاوردهای این سفر است. وی عنوان 
کــرد: مشــکالت صادرکننــدگان ایرانــی در بنــدر الرویس 
قطــر نیز بررســی شــده اســت کــه انتظار مــی  رود نصب 
دســتگاه ایکــس  ری در بنــدر یاد شــده به عنــوان یکی از 

مطالبات مهم صادرکنندگان ایرانی محقق شود.
از  قطــر  دولــت  اســتقبال  شــد:  یــادآور  گــزدرازی 
راه انــدازی کشــتی مســافری بیــن بنــادر جنوبــی ایــران 
جــام جهانــی  اســتفاده مســافران  بــرای  ایــن کشــور  و 
فوتبــال ۲۰۲۲ از دیگــر دســتاوردهای ایــن ســفر اســت 
کــه امیدواریــم تخصیــص ســوخت یارانه به کشــتی های 

داوطلب این خط هر چه زودتر محقق شود.
وی عنــوان کــرد: قطــر در نیمــه دوم ســال جــاری 
میزبــان بزرگ  تریــن رویــداد فوتبالــی دنیــا اســت که این 
ظرفیتــی بــی نظیــر برای توســعه مراودات تجــاری با این 
کشــور اســت. گــزدرازی افــزود: در نــوار ســاحلی خلیــج 
فــارس اســتان بوشــهر و بویــژه بنــدر دیــر ایــن اســتان 
نزدیک ترین مســافت با کشــور قطر دارد که باید از این 

ظرفیت بخوبی استفاده شود.
 تجــارت ایــران و قطــر در زمان حاضــر رقم ناچیزی 

حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر است.

نجفی، نماینده آستانه 
اشرفیه: جلوی واردات برنج 

را بگیرید
نماینــده آســتانه اشــرفیه در مجلــس شــورای اســامی 

تاکید کرد که باید جلوی واردات برنج گرفته شود.
جلســه  در  نجفــی  ابراهیــم  ایســنا،  گــزارش  بــه 
روزگذشته)یکشنبه( در تذکری گفت؛ تا زمانی که برنج 
در دســت واســطه و دالل بــود کســی بــه مصرف کننــده 
فکر نمی کرد اما وقتی برنج به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان 
رســید شــرایط تغییر کرد؛ امروز کشــاورزان و برنجکاران 
بــا واردات  امــا  بایــد حاصــل دســترنج خــود را بگیرنــد 
بی رویــه احتمال نابود شــدن محصــوالت داخلی و ایجاد 

مشکل برای کشاورزان وجود دارد.
وی افــزود: از طــرف دیگــر از روزشــنبه بــا تصمیــم 
ستاد تنظیم بازار و اعالم سازمان گمرک برخالف قوانین 
باالدستی و حتی برخالف رویه سال های قبل ممنوعیت 
واردات برنج در فصل برداشت برداشته شده که باعث 
نگرانــی شــدید کشــاورزان اســت. در قانــون صــادرات و 
واردات کشور به دولت تعیین تکلیف شده که ترخیص 
برنــج از زمــان اول مــرداد تــا پایــان آبــان ممنــوع اســت. 
بر اســاس اصالح قانون تضمین محصوالت کشــاورزی، 
هرگونــه سیاســت حمایتــی در بازار محصــوالت از جمله 

برنج باید صورت گیرد.

مدیرعامل اتحادیه دام 
سبک: آزادسازی صادرات دام 
و افزایش قیمت شایعه است

مدیرعامل اتحادیه دام سبک اعام کرد مباحث مطرح 
شــده مبنــی بــر آزادســازی صــادرات دام زنــده شــایعه 
اســت و شــورای قیمت گذاری باید این مساله را تعیین 

تکلیف کند.
افشــین صــدر دادرس در گفت وگــو بــا مهــر درباره 
مباحــث مطــرح شــده مبنی بر افزایش قیمــت دام زنده 
بــه بیــش از ۱۰۰ هــزار تومــان و همچنیــن آزادســازی 
صــادرات دام اظهــار کرد: شــورای قیمت گــذاری و اتخاذ 
سیاســت های حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی 
براســاس قانــون باید درباره صــادرات و همچنین قیمت 
محصــوالت کشــاورزی تصمیم گیــری کند و تــا زمانی که 
شــورای مذکــور مصوبه ای در این زمینه نداشــته باشــد، 

همه چیز در حد شایعه است.
وی بــا بیــان اینکــه شــورای قیمت گــذاری و اتخــاذ 
سیاســت های حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی 
بایــد تشــکیل جلســه دهد و در این زمینــه تصمیم گیری 
کند، افزود: تا امروز)یکشــنبه( جلســه ای تشکیل نشده 

و فعالً هم قرار نیست که تشکیل شود.
دادرس بــا اشــاره بــه ســخنان معــاون اول رئیــس 
جمهوری و وزیر جهاد کشــاورزی درباره تالش برای حل 
مشــکالت دامداران کشور، افزود: ما منتظر هستیم که 
مســئوالن مربوطــه بــه وعده های خود عمل و مشــکالت 

صنعت دامداری کشور را حل کنند.
وی تصریح کرد: هر گونه تصمیم گیری و مصوبه ای 
کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد، اطالع رســانی 

خواهد شد و دامداران به شایعات توجه نکنند.

اخبـــــــــــــــــار

طبــق اعــام گمــرک ایــران در حال حاضــر حدود 
یــک میلیون قوطی شیرخشــک رژیمی در گمرک 
دپــو شــده کــه تشــریفات ترخیــص را طــی کــرده 
امــا ترخیــص نشــده اســت؛ دلیــل ایــن موضــوع 
خواســت صاحــب کاال مبنــی بــر تعییــن تکلیــف 
تامیــن ارز و ترخیــص بعد از صــدور کد رهگیری 

بانک است.
ســید روح الــه لطیفــی، ســخنگوی گمــرک ایــران 
دربــاره آخرین وضعیت ترخیص شیرخشــک های 

رژیمی به ایسنا گفته که با ورود 
ی  له هــا محمو
جدیــد، در حال 
حــدود  حاضــر 

 ۳۶ و  میلیــون  یــک 
شیرخشــک  قوطــی  هــزار 

رژیمــی مربــوط بــه دو واردکننده 
در گمرک است.

اینکــه محمولــه ای حــاوی  بیــان  بــا  وی 
یــک میلیــون و ۱۸ هــزار و ۹۲۰ قوطــی بــرای یــک 
واردکننده است گفت که اگر چه امکان ترخیص 
درصــدی محمولــه بدون صدور کــد رهگیری بانک 
وجــود دارد ولــی صاحــب کاال منتظــر اخــذ کــد 
رهگیــری از بانــک مرکــزی جهــت ترخیص کامل 

است.
طبــق اعــالم ســخنگوی گمــرک، حــدود ۱۳ 
هــزار و ۳۰۸ قوطــی شیرخشــک و تعــداد ۵۵۳ 
کارتــن بــه صــورت کیلویــی )۶۲۰ کیلــو گــرم( نیز 
توســط واردکننده دیگری وارد گمرک تهران شده 
که در انتظار اخذ مجوز ترخیص با صدور حداقل 

اسناد از سمت سازمان غذا و دارو است
به گفته لطیفی در مجموع، گمرک مشکلی 
در ترخیــص ایــن شیرخشــک ها ندارد و به محض 
صــدور مجوزهــای ضــروری اولیــه، در ایــن رابطــه 

اقدام خواهد شد.
جملــه  از  و  محــور  ســالمت  اقــالم  و  دارو 
شیرخشک های رژیمی جزو آن دسته از کاالهای 
اساسی قرار دارند که صاحب کاال می تواند بدون 

صدور کدرهگیری بانک جهت تامین ارز، نســبت 
بــه ترخیــص ۹۰ درصــد محمولــه وارداتــی اقــدام 
کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از تامین ارز 
و صدور کد ساتا ترخیص کند اما ظاهرا با توجه 
بــه تردیــد واردکننــدگان در تامیــن ارز بر اســاس 
نــرخ ترجیحــی کــه واردات را بــر مبنــای آن انجام 

داده انــد، نســبت به ترخیــص درصدی 
اقدام نشده است.

در ســال های اخیــر نیــز گمــرک اعــالم کرده 
بــود که بــا وجود امکان ترخیــص درصدی، گاهی 
برخــی از واردکننــدگان بــه دلیــل نگرانــی از عدم 
ارز  اســاس  بــر  و  مقــرر  مهلــت  در  ارز  تامیــن 
ترجیحی که واردات را انجام داده اند، از ترخیص 

ی  صــد ر اســتقبال نکــرده بودنــد. ایــن در د
حالــی اســت که ممکــن بود 
بعد از تغییر نرخ ارز کاال 
از ترجیحــی بــه نیمایی، 
کاال  کــه  واردکننــده ای 
را بــا نــرخ ترجیحــی وارد 
بــه  ناچــار  بــود،  کــرده 

پرداخت مابه التفاوت با ارز نیمایی شود.
از  رژیمــی  شیرخشــک های  ترخیــص 
اردیبهشــت امســال همراه با حاشیه پیش رفت؛ 
زمانی که چند محموله از اواخر ســال گذشــته تا 

فروردین امسال وارد و به حدود 
یــک میلیــون قوطی می رســید 
کــه عمده آن رژیمی بود.  در 
ابتدا بحث تائیدنشدن ثبت 

سفارش و تمدید تعهدنامه از سوی سازمان غذا 
و دارو مطــرح بــود کــه در ادامــه ایــن مشــکل تــا 

حدودی برطرف و ترخیص آغاز شد.
بــا ایــن حال بــا ورود محموله هــای جدید به 
همــراه باقی مانده هــای قبلی، اکنون بیش از یک 
میلیون قوطی شیرخشک در گمرک است که در 
راس موانــع ترخیــص آنهــا موضــوع تامیــن ارز و 

صدور کد رهگیری بانک قرار دارد.  

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه بارفروشــان، خریــد 
میوه در هفته های گذشــته بیش از 30 درصد 
افــت داشــته اســت. از ســوی دیگــر عــراق نیــز 
اعــام کــرده اســت کــه دیگــر خواهــان گوجــه 
فرنگی، خیار، بادنجان، خربزه، طالبی، گرمک 

و هندوانه ایران نیست.
مجتبی شادلو در گفت وگو با ایلنا، با بیان 
اینکــه در ســند چشــم انداز ۲۰ ســاله، توســعه 
باغات به عنوان یک ضرورت دیده شــده اســت، 
توســعه  سیاســت  اخیــر  ســال   ۳۰ در  گفــت: 
باغات را در حالی دنبال کردیم که برای فروش 
و مصــرف محصوالت باغی تولید شــده در بازار 

داخلی و خارجی فکری نداشتیم.
وی بــا اشــاره بــه بــاال بــودن میــزان تولیــد 
دهــه  گذشــته، خاطــر  در ۳  باغــی  محصــوالت 
نشــان کــرد: عمر بیشــتر باغــات در ایــران از ۳۰ 
سال گذشته است و این سخن به این معناست 
کــه باغــات بــه یک پایــداری اقتصادی رســیده اند 
از ایــن رو بیــش از نیــاز داخلی محصــوالت باغی 
تولیــد و فرصــت صــادرات آنهــا وجــود دارد ایــن 
ایــن  بــرای توســعه صــادرات  کــه  در حالیســت 

محصوالت برنامه ای تدوین نشده است.
شــادلو با بیــان اینکه محصــوالت باغی در 

بــازار کشــورهای پیرامونــی جــای خــود را پیــدا 
کرده انــد، افــزود: مــازاد تولید محصــوالت باغی 
بیش از نیاز کشورهای هدف صادراتی است و 
باید به دنبال بازارهای بیشتری باشیم و در این 
راســتا معاونت اقتصــادی وزارت خارجه بســیار 

راهگشا است.
باغــداران  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  عضــو 
کشور با اشاره به نزدیکی فصل برداشت خرما، 
گفــت: میــزان تولید خرما در ســال جــاری قابل 
توجــه اســت و اگر بــرای صــادرات آن تمهیداتی 
باغــداران  دســت  در  تولیــد  نشــود  اندیشــیده 

خواهد ماند.
وی با بیان اینکه مازاد تولید لیموترش در 
اســتان های جنوبی به یــک چالش بزرگ تبدیل 
شــده اســت، افزود: بیماری جاروک لیمو ترش 
باعث شد ۱۵ سال پیش لیمو ترش کیلویی ۲۰ 
هــزار تومــان وارد کشــور شــود. در حــال حاضر 
این آفت دیگر در باغات لیمو ترش وجود ندارد 
امــا از ســوی دیگر لیمو در بــازار داخلی خریدار 
نــدارد و ایــن محصول را کیلویــی ۸ هزار تومان 

از کشاورزان خریداری نمی کنند.
نبــود  بــه  بااشــاره  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
بــازار بــرای محصــول لیمــو تــرش، تصریــح کرد: 

کشاورزان در بازه زمانی برداشت نباید دغدغه 
بــازار وفــروش محصــوالت را داشــته باشــد امــا 
همــواره بــا این چالش درگیرنــد. دولت با خرید 
توافقــی در غالــب اتحادیــه تعاونــی روســتایی 
ورود کرده اســت اما این خریدها مسکن است 

و نمی تواند راهگشا باشد.
به گفته شــادلو؛ فصل برداشت لیموترش 
در سیســتان و بلوچســتان، هرمزگان و بوشــهر 
آغــاز شــده اســت ایــن در حالیســت کــه عمــده 
لیمــو تولیــد شــده در فــارس و کرمــان تولیــد 
می شود که در ماه آینده در بازار عرضه خواهد 
شــد و ایــن ســخن بــه معنای مــازاد بیشــتر این 

محصول در بازار داخلی.
جمع هــای  کاهــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خانوادگــی و توان خریــد مصرف کنندگان باعث 
اســت،  شــده  داخلــی  مصــرف  میــزان  ریــزش 
شــفاف  و  مشــخص  صــادرات  شــرایط  افــزود: 
نیســت کــه بتوان قیمــت فروش محصــوالت را 
با قیمت بازارهای کشورهای هدف تنظیم کرد. 
بازرگانــان کشــورهای هــدف بــا کمتریــن قیمت 
محصــوالت باغی را از کشــاورزان خریداری و با 
نرخ هــای باالتــر در بــازار خــود عرضــه می کنند؛ 
بــه عنــوان مثــال هندوانــه را کیلویــی ۳ هــزار 

در حالیســت  ایــن  تومــان خریــداری می کننــد 
کــه در کشــورهای خود کیلویــی ۴۰ هزار تومان 

می فروشند.

 افت ۲0 درصدی
قیمت میوه و تره بار

مصطفــی  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
هــزار   ۱۷ حــدود  مــرداد   ۱ شــنبه  دارایی نــژاد، 
تــن بــار وارد میــدان اصلــی میــوه و تره بار شــد، 
گفت: ۲ هزار تن از بار میوه و تره بار در میدان 
اصلــی مانــد ایــن در حالیســت کــه شــاهد افت 

۲۰ درصدی قیمت انواع میوه و تره بار بودیم.
تــا ۱۵  بــه افــت قیمــت ۱۰  بــا اشــاره  وی 
درصدی قیمت سیب زمینی و پیاز، خاطر نشان 
کرد: سیب زمینی کیلویی ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان و 
پیاز کیلویی ۵ تا ۷ هزار تومان بفروش رسید.
گرمــای  زیــاد،  تولیــد  صنفــی  فعــال  ایــن 
هــوا و کاهــش قــدرت خریــد مــردم را به عنــوان 
دالیــل مــازاد میــوه و تره بــار در بــازار معرفــی 
کــرد و افــزود: بیــش از ۳۰ درصــد افــت خریــد 
میــوه در هفته های گذشــته را تجربــه کردیم از 
سوی دیگر عراق نیز اعالم کرده است که دیگر 

خواهــان گوجه فرنگی، خیار، بادنجان، خربزه، 
طالبی، گرمک، هندوانه ایران نیست.

بارفروشــان؛  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
الگوی کشت در ایران جدی گرفته نشده است 
و تــا زمانی کــه برنامــه ای بــرای میــزان تولیــد و 
خریــد تضمینی نداشــته باشــیم همــواره با این 
مشــکالت درگیر هســتیم؛ متولی تدوین الگوی 
کشــت وزارت کشــاورزی است که متاسفانه در 

این زمینه تالشی انجام نمی دهد.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
فرنگــی  گوجــه  خریــد  از  رب  کارخانه دارهــای 
امتنــاع می کننــد؟ گفــت: قیمــت گوجــه ریــزش 
کــرده اســت و بــه کیلویــی ۵ هــزارو ۱۰۰ تومان 
رسیده است و چندین کارخانه امروز از میدان 
گوجــه در حجــم قابــل توجــه خریــداری کردنــد 
زمانی که قیمت گوجه به کیلویی ۱۰ تا ۱۵ هزار 

تومان رسید خرید گوجه محدود شده بود.
دارایی نــژاد بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۰۰ تــا 
خاطــر  کشــاورزی،  هزینه هــای  درصــدی   ۲۰۰
نشــان کرد: هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، 
بســته بندی، کاغــذ کرافــت بــاال رفتــه اســت و 
پیش بینــی می شــود بــا کاهــش فــروش در ماه 

رمضان بسیاری از کشاورزان متضرر شوند.

در حالی که شــرکت پشتیبانی امور دام قیمت 
مــرغ منجمــد وارداتــی را به ترتیب بــه ازای هر 
کیلوگــرم ۱۴0۵00 و ۱3۶۵00 ریــال اعام کرد، 
تامین کنندگان از این مساله ناراضی هستند.

تامین کننــدگان  انجمــن  گــزارش  بــه 
فرآورده هــای خــام دامــی، از فروردین ماه ســال 
۱۴۰۰ کــه واردات مــرغ منجمــد در دســتور کار 
مــرغ  تــن  هــزار   ۱۸۰-۱۷۰ حــدود  گرفــت  قــرار 
منجمــد از کشــورهای ترکیــه و برزیــل تخصیص 
و تامین ارز شــده و بخش عمده آن وارد کشــور 
شــده اســت؛ اما متاســفانه به رغم پیگیری های 
فــراوان، واردکننــدگان از رونــد قیمت گــذاری و 
همچنیــن نحــوه پرداخــت بهــای کاالی تحویلــی 
ناراضــی  دام  امــور  پشــتیبانی  شــرکت  توســط 

هستند.
درهمیــن راســتا احمــد شــاد، دبیــر انجمن 
در  دامــی  خــام  فرآورده هــای  تامین کننــدگان 
وارداتــی  مــرغ منجمــد  خصــوص قیمت گــذاری 
گفــت: متاســفانه کشــور ما تــوان ذخیره ســازی 
و واردات ایــن حجــم از مــرغ منجمــد در زمــان 
محــدود در کشــور را نداشــت و همیــن امــر در 
کنــار اتفاقاتــی نظیــر جنــگ روســیه و اوکراین و 
اجــرای طــرح مردمی ســازی یارانه هــا باعث شــد 
قیمــت تمــام شــده واردات مــرغ افزایــش یابــد 
جوابگــوی  اعالمــی  قیمت هــای  متاســفانه  امــا 

هزینه های واردات نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: گــران بــودن عوارض 
وزارت راه برای کامیون های خارجی، هزینه های 

حمــل  هزینه هــای  شــرعی،  ذبــح  بــه  مربــوط 
محموله هــا بــرای آزمایــش بــه اســتان های دیگر 
)بــه دلیل نبود آزمایشــگاه های مناســب در مرز 
بــا  ارز  انتقــال  افزایــش هزینه هــای  بــازرگان(، 
توجــه بــه ارز تخصیصــی و گنجایــش نداشــتن 
ســردخانه های شرکت پشــتیبانی امور دام برای 
ایــن حجــم از واردات مــرغ باعــث شــده قیمــت 
تمــام شــده مرغ منجمد وارداتــی حدود ۱۶ هزار 

تومان باشد.
شــاد افــزود: بــه نظر می رســد قیمــت تمام 
شــده مرغ های وارداتی شــرکت پشــتیبانی امور 
دام هم در همین محدوده باشــد اما متاســفانه 
قیمت خرید اعالمی از ســوی این شــرکت کمتر 

از قیمت تمام شده واردات است.

دبیــر انجمــن تامین کننــدگان فرآورده های 
خــام دامــی بــا اشــاره به وضــع پرداخت شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام از فروردیــن ۱۴۰۰ گفــت: 
متاســفانه شــرکت پشــتیبانی امــور دام به ازای 
تحویــل هــر کیلوگرم مــرغ منجمــد وارداتی تنها 
بــه  بــه صــورت علی الحســاب  ۱۲ هــزار تومــان 
تامین کنندگان پرداخته اســت و معلوم نیســت 
زمانــی  چــه  پشــتیبانی  از شــرکت  آنــان  طلــب 
وصول می شــود و همین امر نیز فشــار زیادی را 

برای تامین نقدینگی به تجار وارد کرده است.
اعالمــی  قیمت هــای  در  شــد:  یــادآور  وی 
شــرکت پشــتیبانی امور دام عمال سودی نصیب 
تامین کنندگان نمی شود در حالی که قیمت های 
فــروش مــرغ منجمــد وارداتــی کــه در انحصــار 

شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســت بــه مراتــب 
باالتــر از قیمــت خریــد اســت و توزیع کننــدگان 
همیــن مــرغ در میادیــن و مراکــز عرضــه ســود 

مناسبی دارند.
شاد تصریح کرد: با توجه به حجم واردات 
مــازاد  مــرغ  خریــد  همچنیــن  و  منجمــد  مــرغ 
اجــرای طــرح مردمی ســازی  از  پــس  مرغــداران 
یارانه ها در اردیبهشــت به نظر می رســد ذخیره 
مرغ منجمد در کشــور در حداکثر ممکن باشــد 
امــا به دلیل کاهش مصرف مرغ در کشــور طی 
ماه هــای اخیــر بایــد منتظــر مانــد و دید شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام بــرای جلوگیــری ازانقــالب 
تاریخ مصرف این حجم از مرغ ذخیره شــده در 

کشور چه تدبیری اندیشیده است.

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
در راس هیأتــی بــرای تبــادل نظــر بــا اســتاندار، 
مدیــران و تجــار و بازرگانان خراســان رضوی، به 

مشهد مقدس سفر کرد.
بــه گزارش ایلنا، مهدی صفری در نشســتی 
بــا حضــور تجــار و بــازرگان اســتان در محــل اتاق 
روابــط  گســترش  زمینه هــای  مشــهد  بازرگانــی 
بــا  رضــوی  خراســان  اســتان  خارجــی  اقتصــادی 
تاکیــد بر توســعه صادرات به کشــورهای مختلف 
بــه ویــژه همســایه، توســعه صــادرات محصوالت 
دانش بنیان و توسعه گردشگری سالمت را مورد 

بررسی قرار داد. 
در این نشست تجار و بازرگانان، موضوعات 
و مشــکالت خــود را در بخش هــای صــادرات کاال 

و خدمــات فنــی مهندســی بــا معــاون دیپلماســی 
اقتصــادی وزارت امــور مطرح و خواســتار پیگیری 
و مســاعدت وزارت امــور خارجــه در روند توســعه 

روابط اقتصادی استان خراسان رضوی شدند.
وی در این نشست طی اظهاراتی به تشریح 
برنامه هــای کاری اقتصــادی وزارت امــور خارجــه 
کاالهــا  صــادرات  توســعه  پیگیــری  در خصــوص 
ویــژه صــدور خدمــات  بــه  و  تولیــدات داخلــی  و 
فنــی مهندســی و بــه خصــوص صــادرات تولیدات 
شــرکت های دانش بنیــان کــه مــورد تاکیــد مقــام 

معظم رهبری نیز است، پرداخت. 
صفــری با بیــان اینکه وزارت امــور خارجه با 
هماهنگــی وزارت صمــت پیگیــر افزایــش تعــداد 
رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشــور اســت، 

گفت: وزارت امور خارجه دوره های فشرده آموزش 
بــرای کارشناســان اقتصــادی که قصــد عزیمت به 
نمایندگی هــای  در  فعالیــت  انجــام  و  ماموریــت 
وزارت امــور خارجــه در خــارج از کشــور را دارنــد، 
برگــزار کرده اســت تا ضمن بــه روزآوری اطالعات 
اقتصادی کارشناســان با ســفر آنها به ۲۰ اســتان 
کشــور از نزدیــک بــا ظرفیت هــا و پتانســیل های 
اقتصادی کشور از نزدیک آشنا شده تا به محض 
ورود بــه محل ماموریت و شناســایی فرصت های 
اقتصادی کشــور محل ماموریــت، پیگیر صادرات 
کاال و خدمات فنی مهندسی شرکت های ایران به 

کشورهای هدف باشند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وزارت امــور خارجــه 
کشــورهای  بــا  اقتصــادی  روابــط  توســعه  پیگیــر 

و  آفریقایــی  اروپایــی،  کشــورهای  و  همســایه 
آمریکای التین است، اظهار داشت: تمامی سفرا 
و روســای نمایندگی هــای وزارت امــور خارجــه در 
خــارج از کشــور آمــاده ارائــه خدمــات بــه تجــار و 
بازرگان و شــرکت های ایرانی در راســتای توســعه 
ویــژه صــادرات  بــه  ایرانــی  صــادرات محصــوالت 
خدمــات فنــی و مهندســی و شــرکت دانش بنیان 
وزارت  اقتصــادی  دیپلماســی  معــاون  اســت. 
امــور خارجــه ادامــه داد: دولــت ســیزدهم، دولت 
همکاری هــای اقتصــادی بــا اولویت به کشــورهای 
همسایه و توسعه صادرات و واردات و با اولویت 

ارزآوری است.
صفــری بــا بیــان اینکــه اکنــون اولویــت بــا 
افزایش مراودات ترانزیتی با کشورهای همسایه 

همــکاری  مــا  سیاســت  کــرد:  تصریــح  اســت، 
اقتصادی ۱۰۰ درصد با افغانستان است، اولویت 
کاری مــا ارائــه خدمــات بــرای تولیــدات مشــترک 
شرکت های دانش بنیان در خارج از کشور است.
وی به آمار صادرات شرکت های دانش بنیان 
از ۴۵۰ به ۶۵۰ شــرکت اشــاره و خاطرنشان کرد: 
هم اکنــون در ســه ماهــه اول ســالجاری صــادرات 
شــرکت های دانش بنیــان بــه ۸۳۶ میلیــون دالر 
رسیده، در حالی که سال گذشته حجم صادرات 
ایــن شــرکت ها ۴۰۰ میلیــون دالر بــوده و وزارت 
وزارتخانه هــا  ســایر  همــکاری  بــا  خارجــه  امــور 
و پارک هــای علــم و فنــاوری بــه طــور ویــژه پیگیــر 
و  مهندســی  فنــی  خدمــات  صــادرات  توســعه 

محصوالت شرکت های دانش بنیان است.

نارضایتی واردکنندگان مرغ منجمد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام

عراق، واردات ۷ محصول ایران را متوقف کرد

۸3۶ میلیون دالر صادرات شرکت های دانش بنیان در سه ماهه اول

دپوی یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در گمرک
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 امضای قرارداد توسعه ۷ میدان نفتی به ارزش
 ۴ میلیارد دالر با روس ها 

مدیرعامــلشــرکتملــینفــتایرانبابیــاناینکه
یکــیازبرنامههــایشــرکتملــینفتبــرایجذب
ســرمایهخارجــیاســتفادهازظرفیــتشــرکتهای
روســیاســت،اظهــارکــردکــهقــراردادتوســعه۷
میــداننفتــیبــهارزش۴میلیــارددالرباروسها
امضاشــدهودرشــرایطتحریمدرحالپیشــرفت

است.
محســن خجســته مهر با اشــاره بــه تفاهم نامه 
۴۰ میلیــارد دالری ایــن شــرکت بــا شــرکت گازپروم 
روســیه افــزود: صنعــت نفــت همان طــور کــه یــک 
صنعــت درآمــدزا بــوده، یک صنعــت ســرمایه بر نیز 
اســت، در نتیجــه بــرای تحقــق برنامه هــای توســعه 
و ســایر تکالیــف شــرکت نفــت بــرای تامین بخشــی 
از بودجــه کشــور، جــذب ســرمایه در صنعــت نفــت 

ضروری است.
او تأکیــد کــرد: مــا از هیــچ فرصتی بــرای جذب 
منابــع مالــی در ایــن صنعت چشم پوشــی نمی کنیم 
و بــه دنبــال جــذب ســرمایه از منابع داخلی شــامل 
منابــع  و  بــزرگ  صنایــع  هلدینگ هــای  و  بانک هــا 
مختلــف  کشــورهای  فاینانــس  شــامل  خارجــی 

هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: یکی 
از برنامه های شرکت ملی نفت برای جذب سرمایه 
خارجــی، اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های روســی 
است. از گذشته نیز ما با شرکت های معتبر روسی 
تفاهم نامــه و قراردادهایــی را امضا کــرده بودیم که 

به نتیجه رسیده است.
خجســته مهر گفــت: آن تفاهم نامه هــا بعــد از 
طــی کــردن مراحل مختلف شــامل انجــام مطالعات 
قــرارداد  امضــای  مدنظــر،  میدان هــا  دربــاره  اولیــه 
محرمانگــی، ارائــه پیشــنهادهای فنــی و اقتصادی و 
مذاکــرات قــراردادی، تصویب هیئت مدیره شــرکت 
ملــی نفــت و دریافــت مصوبــه شــورای اقتصــاد بــه 

مرحله امضای قرارداد رسیده است.
او گفت: تاکنون همین مســیر را برای توســعه 
۷ میدان نفتی با ســرمایه گذاری روس ها پشت سر 
گذاشــتیم کــه تبدیــل بــه قراردادهایــی بــه ارزش ۴ 
میلیــارد دالر شــده اند و اکنــون در مرحلــه عملیــات 
اجرایی است. از این ۷ میدان، ۲ میدان پایدار غرب 

و آبان جزو میدان ها مشترک هستند.
کــرد:  اظهــار  نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
شــرکت های  بزرگتریــن  از  یکــی  گازپــروم  شــرکت 
بین المللــی در حــوزه توســعه میدان هــا نفــت و گاز 
اســت و یکی از غول های بزرگ انرژی دنیاســت، در 
گذشــته خیلی تالش شــد که همکاری مشــترکی با 

این شرکت انجام شود، اما موفقیت آمیز نبود.
تغییــر  به دلیــل  امــروز  گفــت:  خجســته مهر 
شــرایط بین المللــی و نظــم جدید دنیا، کشــور ایران 
راهبــردی  مناســبات  عمیق تریــن  وارد  روســیه  و 
شــده اند کــه ایــن مناســبات همــه ابعــاد اقتصــادی 
دو کشــور را در برمی گیــرد و همکاری هــای مشــترک 
ایران و روســیه با چشــم انداز ایجاد زیرســاخت های 

بلندمدت پیش می رود.
در  روســیه  و  ایــران  گازی  ذخایــر  گفــت:  او 
مجموع ۷۰ تریلیون متر مکعب اســت و ۳۰ درصد 
ذخایر گازی جهان را شامل می شود. این دو کشور 
پیشــتاز تامین انرژی گاز در جهان هســتند. تحکیم 
روابــط دو کشــور باعث هم افزایــی و افزایش قدرت 
در عرصه بین المللی اســت زیرا مناســبات سیاســی 
مســتقل از مناســبات اقتصــادی به ویــژه در حــوزه 

انرژی شکل نمی گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: تفاهم نامه 
شــرکت ملــی نفــت و شــرکت گازپــروم کــه ارزش 
آن حــدود ۴۰ میلیــارد دالر بــرآورد می شــود نتیجــه 
دیپلماســی فعــال در دولت ســیزدهم اســت. ســفر 
دی ماه رئیس جمهوری به روسیه و دیدار وزیر نفت 
با مدیران ارشــد این کشــور فصل جدیدی در روابط 

دو کشور ایجاد کرد.
خجســته مهر گفت: در ســفر بنده به روســیه، 
بــا مدیرعامــل شــرکت گازپــروم در ســن پترزبورگ 
نشســت مهمــی را برگــزار کردیــم و در آن نشســت 
درباره برنامه های مشــترک دو کشور در حوزه نفت 
و گاز به جمع بندی رســیدیم. هفته گذشــته نیز یک 
هیئت بلندپایه روس از شرکت گازپروم وارد تهران 
شــدند و برنامــه ایــن بــود کــه در ســفر آقــای پوتین 

به تهران این تفاهم نامه راهبردی به امضا برسد.
نفــت  ملــی  شــرکت  تفاهم نامــه  افــزود:  او 
ایــران و شــرکت گازپــروم شــامل ۶ محــور اســت که 
از ســرمایه گذاری در توســعه میدان هــا  عبارت انــد 
نفتــی و گازی، ســرمایه گذاری جهــت تکمیــل پــروژه 
پروژه هــای  تعریــف  ایران-ال.ان.جــی،  نیمه تمــام 
جدیــد ال ان جی شــناور )FLNG( و ال ان جی کوچک 
مقیــاس )MiniLNG(، ســوآپ گاز، ســوآپ فــرآورده 
نفتی، احداث خطوط فشــار قوی صادراتی و انتقال 

فناوری مربوط به نفت و گاز.
مدیرعامل شرکت ملی نفت تأکید کرد: تحریم 
خللــی در ایــن تفاهم نامه و امضــای قراردادهای آن 
نمی کنــد، زیــرا ایــران و روســیه تصمیــم دارنــد در 
شــرایط تحریــم مناســباتی راهبــردی بیــن یکدیگــر 

تعریف کنند.
ایــن  در  روس هــا  اگــر  گفــت:  خجســته مهر 
تفاهم نامه مصمم نبودند، نسبت به انعقاد قرارداد 
بــه ارزش ۴ میلیــارد دالر اقــدام نمی کردنــد. گاهــی 
اوقات یک تفاهم نامه برای اولین بار امضا می شود 
و هیــچ ســابقه ای دربــاره همــکاری دو کشــور وجود 
نــدارد، در ایــن موارد می توان شــک و گمان داشــت 
کــه آیــا ایــن تفاهم نامه به قرارداد منجر می شــود و 

آیا دو کشور مصمم هستند.
او افزود: باید توجه داشــته باشــید که قرارداد 
توســعه میــدان شــادگان دی مــاه ســال گذشــته در 
مســکو بیــن دو طــرف امضا شــد. میــدان کوپال هم 
در همــان ســفر تنفیذ شــد و اکنون ایــن دو قرارداد 
وارد مرحلــه اجرایــی شــده اند. قــرار اســت روس هــا 
نســبت بــه ســاخت پمپ هــای درون چاهــی اقــدام 
کننــد و اکنــون در حــال نصــب تجهیــزات در اســتان 

خوزستان هستند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت گفــت: بنابراین 
بــا توجــه بــه پیشــینه قــرارداد ۴ میلیــارد دالری بــا 
روس هــا و عملیــات آنهــا درمیدان هــا ایــران، به طور 
طبیعــی نبایــد تردیــدی درباره مصمم بــودن طرفین 
در تبدیل تفاهم نامه به قرارداد وجود داشته باشد 
و مــا حداکثــر تــالش خــود را می کنیــم کــه مراحــل 

رسیدن به قرارداد زودتر طی شود.
خجســته مهر گفــت: ضمن اینکــه مقام معظم 
رهبری در جلســه با آقایان پوتین و رئیســی تصریح 
کردنــد که این تفاهم نامه ها مرحله اجرایی خودش 
را دنبــال کنــد. در نتیجــه مشــخص اســت کــه در 
عالی ترین ســطوح کشــور ایران و روسیه، این اراده 
برای به نتیجه رسیدن تفاهم نامه نفتی وجود دارد.
او تاکیــد کــرد: پیــش از ســفر آقــای پوتیــن بــه 
بــا معــاون  یــک نشســت بســیار مهــم  مــا  تهــران، 
نخســت وزیر روســیه داشــتیم کــه در آن نشســت 
نیــز مفــاد ایــن تفاهم نامه مورد بحث قــرار گرفت و 

روس ها عزم جدی در این حوزه داشتند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت گفت: روســیه 
جــزو بزرگتریــن کشــورهای تولیدکننــده نفــت خــام 
اســت و تبحر آنها، تولید نفت در اقلیم های بســیار 
تکنولــوژی  و  توانمنــدی  اســت.  دشــوار  و  ســخت 
شــرکت های روســی در تولید نفت بسیار باالست و 
در نتیجــه در توســعه میدان هــا  نفتی و گازی ایران 
بی شک از پس کار برمی آیند کما اینکه سابقه آنها 

در ایران نیز این موضوع را نشان می دهد.
خجسته مهر گفت: شرکت های روسی به هیچ وجه 
در شــرایط پس از شکســت برجام، پروژه های نفتی 
ایــران را تــرک نکردنــد و همیــن االن در تحریــم در 
میدان های نفت ایران فعالیت می کنند و از ظرفیت 
پیمانــکاران داخلــی اســتفاده می کننــد. پروژه هــای 
روس هــا در میدان هــا پایــدار غــرب، آبــان، دالپری، 
اجراســت.  پایــدار شــرق در حــال  و  چشــمه خوش 
روس هــا از شــرکت ایرانــی نفــت و گاز غــرب جهــت 

بهره برداری از میدان ها نفتی استفاده می کنند.
او اظهــار کــرد: ظرفیــت باالیــی بــرای ســوآپ و 
ترانزیــت گاز روســیه از مســیر ایران وجــود دارد که 
می تــوان یــک بــازی برد-بــرد را برای طرفیــن تعریف 
کــرد. توســعه میدان هــا گازی ایــران توســط روســیه 
بــر اســاس اصل »همکاری ســازنده به جــای رقابت 

بازدارنده« اجرایی خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت گفت: در ضمن 
بایــد توجه داشــت کــه در بازارهای منطقــه ای ایران 
رقابتی بین دو کشــور وجود ندارد. وقتی مناســبات 
همــکاری  شــود،  ایجــاد  کشــور  دو  بیــن  راهبــردی 
ســازنده جــای رقابــت بازدارنــده حتــی در بازارهــای 

مشترک اعمال خواهد شد.
خجســته مهر گفــت: دربــاره مــدت زمــان الزم 
بــرای تبدیــل تفاهم نامه به قــرارداد باید عرض کنم 
که بسته به پیچیدگی کار، زمان ها متفاوت خواهد 
بود. برای نمونه امضای قرارداد سوآپ گاز و سوآپ 
فــرآورده و انتقال تکنولــوژی زمان زیادی را نخواهد 
برد و حتی در موضوع ســوآپ گاز اکنون در مراحل 

پایانی مذاکرات برای امضای قرارداد هستیم.
او در پایــان خاطرنشــان کــرد: در بقیــه مــوارد، 
رســیدن بــه قــرارداد زمان بیشــتری خواهــد گرفت؛ 
زیــرا مطالعــه میدان هــا نفتــی و گازی نیازمند زمان 
خــاص خــودش اســت کــه پــس از آن، طــرح جامــع 
وارد  ســپس  و  می شــود  تدویــن  میــدان  توســعه 
مذاکــرات فشــرده می شــویم، بنــده امیــدوارم کــه تا 
ســال آینــده بعضــی از قراردادهــای توســعه ای بــه 

مرحله امضای قرارداد برسد.

اعالم وصول گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور 

گــزارشدیــوانمحاســباتدرمــوردتفریــغبودجه
سال۱۴۰۰کلکشورازسویهیاترئیسهمجلس

شورایاسالمیاعالموصولشد.
بــه گــزارش ایرنا، در پایان جلســه علنی دیروز 
هیات رئیســه مجلس شــورای اســالمی مــوارد اعالم 

وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:
بافقــی  صباغیــان  محمدرضــا  ملــی  ســوال    -
نماینــده مهریــز و بافــق و بهابــاد و خاتــم و ابرکــوه 
از وزیــر بهداشــت و درمــان درباره اینکــه چرا توزیع 
نیــروی انســانی بــه صورت عادالنه و بر اســاس نیاز 

مناطق مختلف کشور صورت نمی گیرد؟
-  ســوال ملــی ســیدناصر موســوی الرگانــی نماینده 
در خصــوص  وزیــر جهــاد کشــاورزی  از  فالورجــان 
علــت عــدم برنامه ریزی دقیق بــرای نجات دامداران 
تأمیــن  بــرای  راهبــرد  کــدام  چیســت؟  نابــودی  از 
نهاده های مورد نیاز به قیمت مناسب و خرید شیر 

و گوشت با قیمت منطقی اجرایی شده است؟

- ســوال ملــی ســیدمحمد پــاک مهــر نماینــده 
و  راز  گرمــه،  جاجــرم،  ســملقان،  مانــه،  بجنــورد، 
جــرگالن از وزیــر جهاد کشــاورزی در خصوص علت 
کمبــود نهاده هــای دامــی دولتــی و ضعــف نظــارت 
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  عملکــرد  مدیریــت  و 
حوزه هــای نهاده هــای دامی، تنظیم بازار محصوالت 

کشاورزی و میوه تنظیم بازار.
 -گزارش تفریغ بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور 
که از ســوی دیوان محاســبات کشور تدوین و شنبه 
بــه  داخلــی مجلــس  آیین نامــه   )۲۱۹( مــاده  طبــق 

مجلس ارسال شده بود، اعالم وصول شد.
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه، تأکید کرد: 
این موضوع برای اولین بار است که گزارش تفریغ 
بودجــه ۶ مــاه زودتر از موعــد مقرر به مجلس ارائه 
شــده اســت و به خاطر این اقدام جهادی از رئیس 
و کارکنان خدوم دیوان محاسبات تشکر و قدردانی 

می کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

نماینــدگاندایــرهفعالیــتتشــکلهایصنفــیو
تخصصــیومــواردغیرقانونــیکــهباعــثتوقیــف
پروانــهفعالیــتآنهاویــامجازاتهــایقانونیاز
سویمراجعقضاییمیشودرامشخصکردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی 
دیــروز مجلــس شــورای اســالمی با مــاده ۱۵ طرح 
تشــکل های صنفــی–  فعالیــت  و  تشــکیل  نحــوه 

تخصصی با ۱۷۶ رأی موافقت کردند.
در مــاده ۱۵ آمــده اســت: تشــکل ها صرفاً در 
چهارچوب اساســنامه مجــاز به فعالیت بوده و در 
صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط 
مراجــع قضایــی و کمیتــه، حســب مــورد عــالوه بــر 
مجازات های قانونی، طبق ماده )۱۶( این قانون با 

آن ها برخورد می شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اســالم و تبلیغ 

و فعالیت علیه موازین اسالمی؛
ب- هرگونــه فعالیتــی کــه کــه مخــل آزادی، 
اســتقالل، تمامیــت ارضــی و وحــدت ملــی، منافع 
ملــی و مصالــح جمهــوری اســالمی ایــران و نظــم 

عمومی  باشد؛
پ- اعمــال خــالف قانــون اساســی و نقــض 
افتــراء،  تهمــت،  ایــراد  جملــه  از  ملــت  حقــوق 

شایعه پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛
ت – عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائــه آثــار غیرعلمــی و خــارج از حــوزه 
صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه.

ج – عــدم ثبــت درآمدها و منابع تأمین آن و 
مصارف و هزینه ها؛

چ- عــدم ارائــه دفاتــر مالــی به کمیتــه و عدم 
مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات 

کشور؛
ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

ارتباطــات  مکلفنــد  ۱-  تشــکل ها  تبصــره 
تشــکل های  نمایندگــی  ســفارتخانه ها،  بــا  خــود 
اطــالع  بــا  را  المللــی  بیــن  و  کشــورهای خارجــی 
وزارت کشــور، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی و مجــوز وزارت 
حســب  مرتبــط  اجرایــی  دســتگاه  و  امورخارجــه 
مــورد در چهارچــوب منافــع ملــی و امنیــت ملــی 

انجــام دهنــد. دریافــت هرگونه کمک از اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی خارجــی و دولت هــای بیگانه و 
ســازمان های بین المللــی صرفــاً بــا اطالع و کســب 
ســازمان  و  اطالعــات  وزارت  و  کمیتــه  از  مجــوز 
اطالعــات ســپاه پاســداران انقالب اســالمی امکان 

پذیر است.
تبصــره ۲-  فعالیــت تشــکل های موضــوع این 
قانــون خــارج از اهــداف احــزاب سیاســی موضــوع 
بنــد »۱« مــاده )۱( قانــون نحــوه فعالیــت احزاب و 
گروه های سیاســی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ می باشــد. 
انجام هرگونه فعالیت سیاســی از سوی تشکل ها 
ممنــوع بــوده و در صورت ارتــکاب، پروانه فعالیت 

تشکل توقیف می گردد.

شــهردارتهــرانتاکیــدکــردکهشــعاروسیاســت
دولــتایــناســتکــهنگــذاردحســرتخانــهدار

شدندردلجوانانتهرانیباقیبماند.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در آیین آغاز 
عملیــات احــداث ۳ هــزار واحد مســکونی قــرارگاه 
جهــادی تامین مســکن شــهر تهــران گفــت: پیمان 
کردیــم کــه مســئولیت پذیر باشــیم و بــه آنچــه که 
مــورد مســئولیت مــا اســت، توجــه کنیــم و هم به 
آنچه که به طور مستقیم برعهده ما نیست، توجه 

داشته باشیم. 
او ادامــه داد: یــک نــگاه غلطــی در گذشــته 
وجود داشــته و متاســفانه در بخش هایی هم این 
نــگاه رســوخ کــرده مبنی بــر اینکه مســئوالن کاری 
بــه نیــاز مردم ندارنــد و خودشــان را در کنار مردم 

نمی دیدند. به واســطه همین بی مسئولیتی دولت 
گذشته دردی به مردم وارد شده  است. 

شــهردار تهــران با تاکید بــر اینکه حاصل این 
نــگاه غلــط باعــث شــده اســت کــه بــا کمبــود یــک 
میلیون واحد مواجه شویم، اظهار کرد: بی توجهی 
بــه بحــث تامیــن مســکن در ســال های گذشــته، 
باعث افزایش اجاره نشــینی شده و اجاره نشین  ها 
ناچــارا ۶۵ درصــد حقــوق خــود را بــه هزینه هــای 

اجاره و مسکن اختصاص دهند. 
زاکانــی بــا بیــان اینکــه امــروز مــدت انتظــار 
ســال   ۶۶ بــه  تهــران  در  مــردم  شــدن  خانــه دار 
رســیده اســت، تصریــح کــرد: ایــن حاصــل تفکــر 
غلــط حاکــم در گذشــته بوده اســت امــا به برکت 
دولــت و رئیس جمهــوری ایــن مســیر تغییــر کرده 

و ریل گــذاری جدیــد ایجــاد شــده اســت و مــا هم 
در کنــار دولــت انقالبــی ایــن مســیر را انتخــاب 
کرده ایــم کــه نســبت بــه رفــع نیــاز مســکن مردم 

بی مســئولیت نباشیم.
او با اشاره به ساخت ساالنه ١٨٠ هزار واحد 
مسکونی در تهران خاطرنشان کرد: از این تعداد، 
ســاخت ١٠ هــزار واحد در تهران بــا همکاری بنیاد 
مســکن بــه اجــرا می رســد و در رونــد اجــرای ایــن 
پــروژه از قانــون جهــش تولیــد مســکن بــه بهترین 
نحو اســتفاده می کنیم. ســاخت شــش هزار واحد 
آغاز شده و به زودی ۴ هزار باقی مانده را شروع 

می کنیم.
به گفته شــهردار تهران، با قدرت به تهیه دو 
بســته مســکن تملکــی و اجــاره ای در تهــران ورود 

کرده ایــم تــا بــه ســرعت بتوانیم در بافت فرســوده 
طرح های تعریف شده را به اجرا برسانیم.

زاکانــی بــا بیــان اینکــه نــه بــه بی عدالتــی از 
دیگر مســئولیت های شــهرداری تهران است، ابراز 
داشــت: کاهــش فاصلــه شــمال و جنــوب تهران را 
در دستورکار داریم و سیاست ما توجه به مناطق 

مستعد جنوب تهران مانند منطقه ١٨ است. 

ســفیرجمهــوریخلــقچیــندرایــرانخواســتار
حضــورشــرکتهایفعــالدرمنطقــهآزادانزلــی
نمایشــگاههای در کاســپین بنــدری مجتمــع و
شــانگهایشــدهواظهــارکــردکــهلــزومتوســعه
ضــرورت و ترکیبــی حملونقــل بیشــتر هرچــه
اتصــالبنــادربــهراهآهنسراســریبســیارحائز
اهمیــتاســت؛چراکــهبــاراهانــدازیراهآهــن
رشــتبــهانزلیعــالوهبرافزایــشترانزیتکاال،
زمینههــایرونــقاقتصــادیدرگیــالننیــزفراهم

میشود.
بــه گــزارش فرینــا، چانــگ هــوآ در ایــران بــر لــزوم 
توســعه هرچــه بیشــتر روابــط دوکشــور تأکید کرد 
و با اشــاره به حمایت کشــور متبوع خود از حضور 
جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان همکاری های 
شــانگهای؛ گفــت: دولــت ایــران از اهمیــت زیــادی 
برای توسعه همه جانبه روابط اقتصادی دو کشور 
دارای جایــگاه  قدیــم  از  ایــران  و  اســت  برخــوردار 
ویژه ای در جاده ابریشم بوده و امروزه نیز در طرح 
یک کمربند ـ یک جاده نقش مهمی ایفا می کند.

او بــا بیــان اینکه چین آماده تقویت همکاری 
با کشــورهای در حال توســعه اســت، افزود: روند 
رو بــه رشــد صــادرات کاال توســط ۱۵ هــزار قطــار 
باری به اروپا از چین در ســال گذشــته بیانگر عزم 
جــدی دولــت چیــن بوده و افزایش تعــداد و میزان 
کاالهــای صادراتــی بــه اوراســیا در دســتور کار این 

کشور قرار دارد.
ســفیر جمهوری خلق چین در ایران با اشــاره 
به جایگاه گردشــگری و اقتصادی استان گیالن در 
کشــور ایــران، اضافه کــرد: بنادری مانند کاســپین 
شــدن  شــناخته  بــرای  بیشــتری  تبلیغــات  بایــد 
داشــته باشــند و بــا توجه بــه ظرفیت هــای موجود 

شرکت های چینی را برای حضور و سرمایه گذاری 
بیشتنر در گیالن تشویق می کنیم.

در ادامــه معــاون امــور بنــدری و حــوزه خــزر 
ســازمان منطقه آزاد انزلی با اشــاره به ظرفیت ها 
و فرصت های همکاری در زمینه حمل ونقل ریلی، 
دریایــی و ترکیبــی از حمل ونقــل ۱۴۳ محمولــه از 
طریــق حمل ونقــل ترکیبــی بــه بنــدر کاســپین در 
مســیر چین به ایران خبر داد و اظهار داشــت: به 
منظــور تنــوع بخشــی به مســیرهای مبادلــه کاال و 
کاهش زمان و هزینه تمام شــده؛ پیشنهاد صدور 
کاالهایی در حال مبادله مابین دو کشور از جنوب 
ایــران بــه جنــوب چین با همــان قیمــت از کریدور 
چین،قزاقســتان،ایران بــه اتــاق مشــترک ایــران و 

چین ارائه شده است.
امیــن افقــی بــا اشــاره بــه وجــود بزرگتریــن 

منطقــه  در  همایش هــا  و  نمایشــگاهی  مرکــز 
مشــترک  نمایشــگاه های  میزبــان  کــه  انزلــی  آزاد 
بین المللی،تخصصی و اختصاصی بوده، پیشــنهاد 
برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی لجســتیک ایــران و 
چیــن را مطــرح کــرد و گفــت: بــا عنایت بــه تعیین 
مشــوق های خــوب از ســوی هیأت مدیــره ســازمان 
منطقــه آزاد انزلــی بــه منظــور کاهــش هزینه های 
بــا  مســیر،  ایــن  در  کاال  شــده حمل ونقــل  تمــام 
همــکاری اتاق هــای بازرگانــی دو کشــور مــی تــوان 
و  تجــاری  مســیر  ایــن  ظرفیت هــای  و  فرصت هــا 
منطقــه آزاد انزلــی را به فعالیــن اقتصادی ایران و 

به ویژه چین معرفی نمود.
چیــن  کریــدور  از  چیــن  دولــت  حمایــت  او، 
تعــداد  افزایــش  منظــور  بــه  ایــران  ـ  قزاقســتان  ـ 
کانتینرهای حمل ونقل ریلی در ایستگاه های قطار 

آن کشــور را خواســتار شــد و افــزود: بــا توجــه بــه 
مزیت هــای قانونــی در منطقــه آزاد انزلــی، امــکان 
صادرات مجدد کاالهای چینی به کشورهای دیگر 

نیز وجود دارد.
همچنین، معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
ســازمان منطقــه آزاد انزلــی، مزایــا و معافیت های 
قانونــی بــرای ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی 
چینــی در ایــن منطقــه را ارائــه نمــود و بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون 8۳ شــرکت چینــی در منطقــه آزاد 
انزلــی بــه ثبــت رســیده اســت، اضافــه کــرد: ۴۰ 
درصد شــرکت های مزبور هــم اکنون در حوزه های 
بــه  مشــغول  تجــاری  و  بنــدری  تولیدی-صنعتــی، 

فعالیت هستند.
 وحیــد طالــب پور با اشــاره به صــدور تمامی 
مجوزهــای مــورد نیــاز هــر گونــه کســب و کار در 
محدوده منطقه آزاد انزلی از ســوی این ســازمان، 
اظهار داشت: با توجه به عزم دولت های دو کشور 
به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و منطقه 
ای، و ظرفیت هــای موجــود و طــرح ملــی در حــال 
تکمیــل اتصــال این منطقه به خط ریل سراســری، 
منطقــه آزاد انزلــی مــی توانــد نقــش متمایــزی در 
گســترش همکاری های اقتصــادی دو جانبه و چند 

جانبه ایران و چین ایفا کند.
گفتنی است؛ پس از برگزاری نشست کاری، 
ســفیر جمهــوری خلــق چیــن در تهران بــا همراهی 
دکتــر محمدحســین قربانــی و اکبــری نیــازی، دو 
عضو هیأت مدیره و معاونان و مدیران سازمان؛ از 
زیرساخت ها و امکانات بندری، لجستیکی مجتمع 
بنــدری کاســپین و واحد تولیدی با ســرمایه گذاری 
چینی در شــهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی دیدار 

کرد.

فوریتــی یــک بررســی بــا مجلــس نماینــدگان
بررســیالیحهموافقتنامهبینایرانوعراقبه
منظــوراجتنــابازاخذمالیــاتمضاعفوتبادل
اطالعاتدرموردمالیاتهایبردرآمدوسرمایه

موافقتکردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلســه علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی در جریان بررسی 
الیحــه پروتــکل اصالحی موافقت نامــه بین دولت 
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق به 

منظــور اجتنــاب از اخــذ مالیات مضاعــف و تبادل 
اطالعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه 
بــا ۱۷۱ رأی موافــق، 8 رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع 
بــا  جلســه  در  حاضــر  نماینــده  مجمــوع ۲۲8  از 
بررسی یک فوریتی الیحه مذکور موافقت کردند.

موافقت مجلس با یک فوریت 
الیحه موافقتنامه اجتناب از اخذ 
مالیات مضاعف بین ایران و عراق

سفیرچین:بااتصالمنطقهآزادانزلیبهخطریلیسراسریایران،
شاهدافزایشترانزیتکاالدرمنطقهخواهیمبود

زاکانی:نمیگذاریمحسرتخانهدارشدن
دردلجوانانتهرانیبماند

مواردنقضقانونیمنجربه»توقیفپروانه
فعالیتتشکلها«تعیینشد
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 رشد ۳۳۵ درصدی
حق بیمه تولیدی بیمه رازی

مدیرسرپرســتی اســتان خوزســتان بیمــه رازی از رشــد 
۳۳۵ درصدی حق بیمه این شــعبه نســبت به ۴ ماهه 

ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش الفباخبــر، قــدرت هللا هاشــم نیا کــه مهمان 

چهل و چهارمین برنامه 
سه شــنبه های  زنــده 
گفــت:  پاســخگویی 
ضریب خســارت شــعبه 
و  داشــته  نزولــی  رونــد 
ایــن امر بــا عدم گرایش 
به بیمه های درمان، هم 
راســتا بــا نــگاه مدیــران 
رقــم  ســازمان  ارشــد 

خورده اســت. وی با اشــاره به کاهش ضریب خســارت 
ایــن شــعبه، ایــن شــرایط را ناشــی از محــور قــرار دادن 
چرخش های اســتراتژیک شعبه و نماینده محوری ابالغ 
شــده از ســوی مدیرعامل و همکاری و زحمات پرسنل و 
شبکه فروش دانست و گفت: همه این عوامل توانسته 
اســت خروجــی قابــل قبولــی را بــرای شــرکت بــه همراه 

داشته باشد.
هاشــم نیا در این نشســت صمیمانــه صحبت های 
خــود را بــا تشــکر از واحــد روابــط عمومــی ســازمان آغاز 
کرد و آن را قلب تپنده شــرکت و انعکاس دهنده کلیه 
فعالیت هــای خانــواده بزرگ رازی دانســت و در ادامه از 
اقدامــات دلســوزانه کلیــه همــکاران ســتادی و شــعب و 
مدیران و معاونان و بیانات راهگشــای مدیر عامل رازی 

تقدیر کرد.

 طرح کوثر
بانک توسعه تعاون 

اعضــای  و  نیازهــای ضــروری مشــتریان حقیقــی  رفــع 
بــه  کمــک  و  ریــال  میلیــون   ۵۰۰ ســقف  تــا  تعاونــی 
اشــتغال زایی تــا ســقف ۱ میلیــارد ریــال از رویکردهــای 

اصلی طرح کوثر است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
سپرده و تسهیالت قرض الحسنه بخش مهمی از نظام 

را  اســالمی  بانکــداری 
و  دهنــد  مــی  تشــکیل 
مشتریان زیادی انتظار 
ارائــه محصوالت متنوع 
در حوزه قرض الحســنه 
رو  ایــن  از  دارنــد. 
الحســنه  قــرض  طــرح 
کوثــر بــا هــدف توســعه 
فرهنگ قرض الحسنه و 
پوشــش دهی انتظارات 
مشــتریان  نیازهــای  و 
از ســوی بانــک توســعه 
تعاون ارائه شده است.

حســاب  افتتــاح 
کوثــر،  قرض الحســنه 

اعتبارســنجی متقاضــی وام )عــدم بدهکاری به بانک و 
یا عدم دارا بودن چک برگشــتی و داشــتن حداقل یک 
ضامــن معتبــر از شــرایط عمومــی طرح کوثر محســوب 

می شود.
همچنیــن شــرایط تخصیــص اعتبــار در طرح کوثر 
بــه گونــه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه متقاضــی 
می توانــد کارمــزد تســهیالت را بین صفر تا چهار درصد 

کند. انتخاب 
چنانچــه متقاضی خواهان نرخ کارمزد صفر درصد 
بــرای تســهیالت قــرض الحســنه کوثــر باشــد، می توانــد 
بعد از گذشــت ســه ماه ۴۰ درصد مبلغ افتتاح حســاب 
خــود را وام قرض الحســنه دریافــت نمــوده و طی ۱۰ ماه 
بازپرداخــت نمایــد. همچنیــن متقاضی می توانــد بعد از 
گذشــت پنــج مــاه ۵۸ درصد مبلــغ افتتاح حســاب خود 
مــاه   ۱۲ طــی  و  نمــوده  دریافــت  قرض الحســنه  وام  را 

بازپرداخت کند.
چنانچــه مشــتری خواســتار نــرخ کارمــزد دو درصد 
بــرای تســهیالت قــرض الحســنه کوثــر باشــد، می توانــد 
بعد از گذشــت ســه ماه ۵۵ درصد مبلغ افتتاح حســاب 
خــود را وام قرض الحســنه دریافــت نمــوده و طــی ۹ ماه 

بازپرداخت کند.

کوتاه از بانک و بیمه

حضور توانمند بیمه ایران 
در نمایشگاه فاینکس

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی کشور 
)فاینکــس 2۰22( بــا حضــور ده هــا شــرکت و موسســه 
بــزرگ و فعــال در بــازار پولــی و مالــی کشــور و مدیران 
شــرکت های  ارشــد 
بیمــه ای،  بورســی، 
کارشناســان  و  بانکــی 
صبــح  ســرمایه،  بــازار 
روز، یکشــنبه 2 مــرداد 
دائمــی  محــل  در   ۱۴۰۱
بیــن  نمایشــگاه های 
المللی تهران گشــایش 

یافت.
ایــن  ایــران،  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه    
بــرای  را  مناســبی  زمینه هــای  اقتصــادی،  مهــم  رویــداد 
ارائــه طرح هــای نویــن بیمه ای وآشــنایی هر چه بیشــتر 
ایــران  بیمــه  گســترده  فعالیت هــای  از  بازدیدکننــدگان 
فراهــم مــی کنــد؛ از این رو بیمه ایــران با تمام توان و با 
مشارکت زیر مجموعه های خود در نمایشگاه چهاردهم 
حاضر و تا چهارشنبه ۵ مرداد جاری در سالن شماره 6 

پذیرای عالقه مندان است.
نمایشــگاه امســال، بــه گفتــه کارشناســان بازدیــد 
معرفــی  و  ارائــه  بــرای  مناســب  اســت  محلــی  کننــده، 
گوشــه هایی از خدمــات، توانایی هــای فنــی و محبوبیــت 
بیمــه ایران نــزد فعاالن بازار مالــی، مقامات اقتصادی و 

صنعتی، پژوهشگران، دانشجویان و مردم .
نمایشــگاه  در  ایــران  بیمــه  ســهامی  شــرکت 
بین المللــی بــورس، بانک و بیمــه، با توجه به اختصاص 
بخشــی مهــم از بودجــه تبلیغــات نمایشــگاهی خــود به 
اجــرای برنامه هــای پیــش بینی شــده در چارچوب ایفای 
مســئولیت های اجتماعــی، بــا یــک برنامه ریــزی دقیق و 
مدیریت بهینه منابع مالی و نیروی انسانی و به حداکثر 
رســاندن بهــره وری، همــراه بــا موسســات زیــر مجموعه 
خود حضوری فعال تر، موفق تر و گسترده تر از سنوات 

پیش در فاینکس ۲۰۲۲ دارد.
در نمایشــگاه امســال، شرکت ســهامی بیمه ایران 
ضمن معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فنی شرکت، 
ترویــج و توســعه فرهنــگ بیمه، بویــژه بیمه های زندگی 
و همچنیــن راهکارهــای دسترســی ســریع بــرای خریــد 
پوشــش های بیمه ای مورد نیاز ســرمایه گذاران، فعاالن 
اقتصادی و آحاد جامعه و به ویژه معرفی »سامانه بیمه 
ایــران مــن و پرداخت خســارت آنالیــن« را هدف گذاری 

کرده و با موفقیت آنها را به اجرا گذاشته است .

رئیس دبیرخانه جشنواره 
قرض الحسنه »مهر ایران« 

منصوب شد
مدیــر  مشــاور  قاســمیان«  »روح هللا  دکتــر  حکــم  بــا 
عامــل و رئیــس روابــط عمومــی و امــور مشــتریان بانک 
مهــر  قرض الحســنه 
محمــود  دکتــر  ایــران، 
خطیب به عنوان رئیس 
جشــنواره  دبیرخانــه 
فرهنگی–هنــری  ملــی 
مهر ایران منصوب شد.
جشنواره ملی فرهنگی-
قرض الحســنه  هنــری 
بخــش  ســه  دارای 
و  بــوده  نــوآوری  و  پژوهــش  فرهنگی-هنــری،  رســانه، 
اصحاب رسانه، هنرمندان و پژوهشگران می توانند آثار 
و دســتاوردهای خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال 
نماینــد. دکتــر محمــود خطیــب دانش آموختــه دکتــرای 
رشته مدیریت مالی است و سابقه چهار دوره همکاری 
بــا جایــزه جهانــی مصطفــی )ص( را در کارنامــه خویــش 
دارد. فراخــوان ایــن جشــنواره بــه زودی در وب ســایت 

بانک قرض الحسنه مهر ایران منتشر خواهد شد.

حضور فعال بانک ملی 
ایران در نمایشگاه رویداد 
»هم افزایی مدیریت ایران«

بانک ملی ایران با حضور در نخستین نمایشگاه رویداد 
هم افزایــی بــرای مدیریــت ایــران ۱۴۰۱ طــی ۳ روز بــه 
معرفــی آخریــن اقدامات، دســتاوردها و توانمندی های 

خود در حوزه های مختلف خواهد پرداخت.
مؤسســات فرهنگــی از امــروز تــا چهارم مــرداد ماه 
از ســاعت ۹ صبــح الــی 6 عصــر در محــل مصلــی امــام 
تهــران،  خمینــی)ره( 
شبســتان  ســالن 
حامیــان  بخــش  غرفــه 
پذیــرای  نمایشــگاه، 
بازدیــد کنندگان خواهد 
بــود و آخرین خدمات و 
محصوالت جدید خود را 
بــرای آشــنایی، ارتباط و 
همکاری با شــرکت های 
دانش بنیــان، صنایــع خــالق، موسســات و مجموعه های 
مردمــی بــه نمایش خواهد گذاشــت. همچنیــن به ارائه 
راهکار، ایده و محصول خود جهت حل مسائل مختلف 
شــرکت ها و موسســات می پــردازد. الزم بــه ذکر اســت، 
آیین افتتاح نمایشــگاه رویداد هم افزایی مدیریت ایران 
بــا حضــور ســیدصولت مرتضــوی معــاون اجرایــی رئیس 
جمهــور در راســتای تحقــق مفاهیــم حکمرانــی مردمی و 
توجــه بــه اهداف مردمی ســازی دولــت در مصالی تهران 
برگزار شــد. گفتنی اســت، نخستین رویداد »هم افزایی 
مدیریــت ایــران ۱۴۰۱« به همت نهاد ریاســت جمهوری، 
در مصــالی تهــران در حــال برگزاری اســت. هدف اصلی 
از برگــزاری ایــن رویــداد ملــی، ایجــاد زیرســاختی بــرای 
آشــنایی، ارتباط و همکاری مدیران کشــور با موسسات، 

شرکت ها و مجموعه های مردمی است.

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:

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه افزایــش 
ســود بیــن بانکــی بــه 2۱.۳۱ درصــد واکنــش 

نشان داد.
بــه گزارش ایســنا، احســان خاندوزی در 
جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوال ایســنا 
دربــاره عبــور ســود بیــن بانکــی از ۲۱ درصــد 
و رســیدن آن بــه ۲۱.۳۱ درصــد، اظهــار کــرد: 
سیاســت تیــم اقتصادی مبنی بــر باقی ماندن 
ســود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر 
نکــرده و بــرای حــل ایــن مســئله در جلســه 
شــورای پــول و اعتبــار تصمیم گیــری خواهــد 

شد.  
جــدی  برنامه هــای  از  یکــی  افــزود:  وی 
در دولــت ســیزدهم رفــع نیازهــای خــرد مردم 
بــا پرداخت تســهیالت قرص الحســنه اســت و 
وزارت اقتصــاد در ســال گذشــته بــا همــکاری 

شــبکه بانکــی، ســرمایه بانــک مهــر ایــران را 
افزایــش داد و بــرای بــار دوم نیز قبل از پایان 
ســالجاری ســرمایه این بانک افزایش می یابد 
تــا قــدرت تســهیالت دهی بــرای رفــع نیازهــای 

خرد مردم افزایش یابد. 
بانــک  داد:  ادامــه  اقتصــاد  وزیــر 
قرض الحسنه مهر ایران پایین ترین تسهیالت 
معــوق یــا غیرجــاری دارد که در طــول فعالیت 
دولــت ســیزدهم بیــش از ۸۰ درصــد منابــع 
بانک مهر  افزایش پیدا کرده است و بیش از 
۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار فقره تســهیالت قرض 

الحسنه از سوی این بانک داده شده است.
خاندوزی بیان کرد: اخیرا نیز مذاکراتی با 
بانک مرکزی داشته ایم تا بیش از این، زمینه 
و فرصــت بــرای تقویت قدرت تســهیالت دهی 

بانک های قرض الحسنه فراهم شود.

بازارهــای  گفــت:  مجلــس  ســابق  نماینــده 
متشــکل در شــرایط فعلی توانایی ســهل تر 
کــردن روابط تجاری ایران با دیگر کشــورها 
و صرفه جویی زمانی انجام این کار را دارد.

معصومــه آقاپــور علیشــاهی، نماینــده 
سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی  
در گفــت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره مزایای 
اقتصــادی پیمان هــای پولــی گفــت: بازارهای 
متشــکل در شــرایط فعلــی توانایی ســهل تر 
کــردن روابــط تجــاری ایران با دیگر کشــورها 
و صرفــه جویــی زمانی انجام این کار را دارد. 
بــرای  تقاضــا  آن  نتیجــه  در  دیگــر   ازطــرف 
دالر در بــازار کاهــش پیــدا خواهــد کــرد زیرا 

نوسانات دالر کمتر می شود. 
وی در ادامــه اضافــه کــرد: درصورتیکــه 
زمینــه الزم بــرای تجــارت ایــران و روســیه در 
رابطه با بخش گمرکات، بازارســنجی و تبادل 
کاال از طریــق هوایــی و دریایــی بــه درســتی 
صورت نگیرد، پیمان پولی بین این دو کشــور 

در واقع یک مسکن موقت خواهد بود. 
عضــو کمیســیون اقتصــادی در مجلس 
دهــم درباره مدیریت تحریم ها از این طریق 
اظهــار داشــت: تحریــم در این چند ســال به 
قــدری فشــار آورده کــه تقریبا کم اثر شــده، 
اما شکل گرفتن این بازار بسیار مهم است. 
البتــه ابــزار هــم باید در شــکل گرفتن آن به 

کمک آید. به این معنا؛ نیاز اســت تا بخش 
گمــرکات یــا حمــل و نقــل یــا اســتانداردهای 
کاالها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد 
تا اتفاق برگشت خوردن فلفل دلمه ای ها و 

گوجه فرنگی ها مجدد تکرار نشود.
ایــن  در  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
خصــوص تاکیــد کرد: عــالوه بر موارد اشــاره 
فراوانــی  اهمیــت  از  بنــدی  بســته  شــده، 
برخــوردار اســت که متاســفانه در این زمینه 
بســیار ضعیــف عمــل می کنیــم. اولویت های 
بعــدی هــم بازارســنجی و برگــزاری جلســات 
مشــترک بــا اتــاق بازرگانــی ایــران و روســیه 
شــکایات  تنظیــم  و   قراردادهــا  عقــد  بــرای 

احتمالــی اســت. در رابطــه بــا امنیــت بخش 
بازرگانان قوانین موثری نداریم و متاســفانه 
مــی  روبــرو  مشــکالتی  بــا  وقتــی  بازرگانــان 

شوند، بالتکلیف می مانند. 
از  خــروج  دربــاره  علیشــاهی  آقاپــور 
سلطه دالر با پیمان های پولی اظهار داشت: 
خــروج از ســلطه دالر در کوتــاه مــدت اتفاق 
نمــی افتــد، اما در میان مدت چنانچه ســایر 
بازارهــا هم شــکل بگیرد، ایــن اتفاق خواهد 
افتاد. با یک بازار نمی توان به چنین حرکت 
مهمــی امیدوار بود، اما چنانچه دیگر کشــور 
در ایــن حــوزه ورود پیــدا کننــد، امــکان پذیر 

خواهد شد.

می دهــد،  نشــان  اخیــر  هفته هــای  تحــوالت 
پتانســیل بروز جهش در قیمــت ارزهای خارجی 
وجــود نــدارد و بــازار، بــا نقش آفرینــی ارزهــای 
صادراتــی در پی بخشــنامه بانک مرکزی، مســیر 

تعادلی خود را از سر گرفته است.
 بــه گــزارش خبرنگار مهر قیمــت در بازار ارز 
در ماه هــای اخیــر روند افزایشــی داشــته و مجدد 
وارد کانــال ۳۰ هــزار تومانــی شــده اســت. شــاید 
همیــن ابتــدای امر، بتوان ســرمایه گذاری در بازار 
ارز را بــه عنــوان یکــی از کم بازده تریــن گزینه هــا 
طی ۲ ســال اخیر معرفی کرد. بازاری که نســبت 
بــه ســقف تاریخی خــود )رکورد ۳۲ هــزار تومانی 
دالر( در ۲۸ مهرمــاه ۱۳۹۹، بازدهــی تقریباً صفر 

نصیب سرمایه گذارانش کرده است.
بــا ایــن وجــود، طــی هفته هــای اخیــر نــرخ 
ارز در بــازار آزاد پــس از نزدیــک شــدن بــه رکــورد 
تاریخی اش، با بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی 
مواجه شد. بخشنامه ای که به گفته معامله گران 
اثرپذیــری  کاهــش  موجــب  غیررســمی،  بــازار 
قیمت هــا از ذی نفعــان افزایــش نــرخ و موجــب 

تعادل بازار شد.
 خرید و فروش توافقی

در صرافی ها
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، بانــک مرکــزی 
از بیســت و دوم خردادمــاه ســال جــاری با هدف 

تنظیــم بــازار ارز و تســهیل بازگشــت ارز حاصــل 
امــکان معاملــه توافقــی اســکناس  از صــادرات، 
ارزهــای خارجــی در صرافی هــای مجــاز را برقــرار 
کرد. بخشــنامه ای که کمی بعد به بازار متشــکل 
ارزی هــم تســری پیــدا کــرد و امــکان معامــالت 
عمــده ارزهای خارجی به صورت اســکناس نیز با 

نرخ های توافقی فراهم شد.
غافلگیری سفته بازان در مواجهه 

با بخشنامه میرداماد
تابســتان،  روز  اولیــن  در  کــه  بخشــنامه ای 
علــی صالح آبــادی رئیس کل بانــک مرکزی درباره 
ارز در ســطح  مــورد معاملــه  آن می گویــد: »در 
بازار، فعاالن و صرافان انتظار داشــتند که امکان 
انجام معامالت با نرخ توافقی را فراهم کنیم که 
بانــک مرکــزی در تعاملــی که با کانــون صرافی ها 
و صرافی هــای معتبــر و صــادر کننــدگان داشــته، 
بــه جمع بنــدی رســید کــه بــازار توافقــی عرضــه و 
تقاضــای ارز را راه انــداری کنــد. بــر ایــن اســاس، 
امــکان معامالت توافقــی ارز در صرافی ها فراهم 

شد.«
البتــه صالح آبــادی بــه صورت ضمنــی این را 
هــم گفته اســت که با توجــه به وضعیت مطلوب 
صادرات نفتی و غیرنفتی و برگشت ارز حاصل از 
آن بــه چرخه تجاری کشــور، تقاضــای حواله جات 
ارزی در ســامانه نیمــا بــا رونــد خوبــی در حــال 

پوشش دادن است.
 بــه تازگــی، دبیــرکل کانــون صرافــان کشــور 
در واکنــش به بخشــنامه مذکور اظهــار کرد: »در 
گذشــته ممنوعیــت خریــد و فــروش توافقــی ارز 
داشــتیم و بر این اســاس خیلی از صادرکنندگان 
نمی توانستند ارز خود را بفروشند؛ اما با مصوبه 
اخیــر بانــک مرکــزی، هــم صرافی هــا بــرای تعیین 
قیمــت خریــد مختارند و هم صادرکننــدگان برای 
تعییــن قیمــت فــروش اختیــار دارنــد. بــا اجــرای 
بخشــنامه خرید ارز توافقی، حجم بســیار زیادی 
ارز حاصــل از صــادرات کــه در چرخــه صرافی هــا 

وارد نمی شد، ورود کرد.«
ســلطانی زاده افــزود: »زمانــی کــه نــرخ ارز 
بــرای  کــه  تعــداد صادرکنندگانــی  توافقــی شــد، 
می کردنــد،  مراجعــه  صرافی هــا  بــه  ارز  فــروش 
بیشتر شد و با اطمینان خاطر افراد از تأمین ارز، 
خریدار کم شد. در نتیجه عرضه بر تقاضا پیشی 
گرفت و شاهد تعدیل قیمت بودیم. هجوم مردم 
برای خرید در هفته های گذشته کاهش داشته و 

از خرید احساسی پرهیز کردند.«
بررســی های خبرنــگار مهر نشــان می دهد، 
بــه صــورت  انتظــارات تورمــی  در مقاطعــی کــه 
مقطعــی روند بــازار ارز را دچار تالطم می کند و 
موجی از نگرانی را به بازار کاالها و خدمات نیز 
ســرایت می دهد، مدیریت رونــد مذکور اهمیت 

بسزایی دارد.

معامالت اسکناس، منشأ 
تالطمات در بازار ارز

معتقدنــد،  اقتصــادی  کارشناســان  برخــی 
بخشــنامه بانــک مرکزی مبنی بــر معامله توافقی 
اسکناس ارز، تاکنون روند افزایشی خردادماه در 
بازار ارز را متوقف کرده و تالطمات را به حداکثر 

رسانده است.
بانــک  کــه  در صورتــی  قائلنــد،  گــروه  ایــن 
مرکــزی از تــوان تأمیــن ارز در بــازار نیما اطمینان 
از  یکــی  اســکناس  معامــالت  بنابرایــن  دارد، 
مهم تریــن محل هــای تالطمات در بازار ارز اســت 
و این بخشنامه می تواند نوسانات هیجانی را به 

حداقل برساند.
 کاهش نقش دالالن

در شکل گیری قیمت ها
در همیــن زمینه یکــی از فعاالن بازار ارز در 
محــدوده میدان فردوســی به خبرنگار مهر درباره 
بــازار  اثــر بخشــنامه بانــک مرکــزی بــر تحــوالت 
گفــت: »در مقاطعی کــه اخبار منفی از مذاکرات 
هســته ای، میــزان کســری بودجه و فــروش نفت 
در بازار فراگیر می شد، نرخ ها روند صعودی پیدا 
می کــرد. اغلــب ایــن نرخ هــا را برخــی واســطه ها 
اعــالم می کردنــد کــه عمدتــاً بازیگــر رســمی مثــل 
عوامــل صرافی هــای مجــاز نبودنــد. ایــن افــراد بر 

اســاس اطالعات پشــت پرده و کیفیت معامالت 
فردایی، جو بازار را متشنج می کردند.«

وی ادامــه داد: »پــس از بخشــنامه معاملــه 
داد.  رخ  بــازار  در  مهــم  اتفــاق  دو  ارز،  توافقــی 
نخســت اینکه متقاضیان ارز بیشتر به صرافی ها 
مراجعه می کنند و درگیر اعداد و ارقام غیررسمی 
اعالمی در کوچه و خیابان نمی شــوند که معامله 
اســکناس جعلی را هم به حداقل می رســاند. در 
ثانــی بــه نظر می رســد، شــدت گرفتــن عرضه ارز 
صادراتــی نســبت بــه تقاضای ارز، بــازار را به یک 
ثبات نســبی رســاند و از ابتدای تابســتان تاکنون 

بازار تالطم شدید را تجربه نکرده است.«
شــد، شناســایی  مطــرح  آنچــه  اســاس  بــر 
از  ارز  بــازار  در  تحــوالت  زمینه هــای  و  عوامــل 
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. عواملــی کــه 
در مقطــع کنونــی، بیشــتر در بــازار اســکناس و 
معامــالت غیررســمی و کــم عمــق ایــن بخــش بــه 
چشــم می خورنــد و بــر اســاس بخشــنامه بانــک 
مرکــزی، ارزهــای صادراتــی در آن نقش آفریــن و 

تعدیل کننده شده اند.
بــا ایــن تفاســیر، عمده تحوالت بــازار ارز در 
هفته های اخیر نشــان می دهد، پتانســیل جهش 
و بــروز شــوک در ایــن بــازار وجــود نــدارد و بــازار 
ارز ضمــن ســپری کردن مســیر تعادلــی و بنیادی 
خود، سیگنال نگرانی به فعاالن اقتصادی ارسال 

نمی کند.

در  بســیاری  ارزنــده  ســهام  حاضــر  حــال  در 
بــازار وجــود دارد، امــا تمایــل نقدینگــی ورود 
و  دالر  ســکه،  مســکن،  نظیــر  بازارهایــی  بــه 
خودرو است و متأسفانه حکایت این روزهای 
بازارســرمایه شــبیه دانه هــای مرغوبــی اســت 
کــه در زمین نامرغوب کاشــته می شــود؛ البته 
ســابقه نشــان داده ایــن روند ادامــه دار نبوده 
و بازارســرمایه بــا تاخیــر حرکــت خــود را آغــاز 

می کند.
امیــن دامچه، مدیر ســرمایه گذاری شــرکت 
بــا پایــگاه  ســرمایه گذاری کاریزمــا در گفت وگــو 
بــه  باتوجــه  گفــت:  )ســنا(  بازارســرمایه  خبــری 
عملکــرد ســه ماهــه خــوب و همچنین ســودهای 
تقســیمی مناســب در مجامع شــرکت ها، انتظار 
در  را  بهتــری  وضعیــت  ســرمایه  بــازار  مــی رود 
مــرداد ماه داشــته باشــد؛ به خصــوص در صنایع 
پاالیشــگاهی و اوره سازان وضعیت بهتری دیده 

می شود.
وی بــا بیــان اینکــه خروج نقدینگــی از بازار 

نزولــی  رونــد  باعــث  پاییــن،  ارزش معامــالت  و 
در بــازار شــده به طوریکــه هــر باالیــی در بــازار با 
مــوج فروشــنده مواجــه شــود، در ادامــه افــزود: 
دالیــل متعددی در این روند تاثیرگذار اســت؛که 
می تــوان بــه ریســک های سیاســی، رکــود و افت 
قیمت های جهانی، فاصله ۲۰ تا ۲۵درصدی دالر 
آزاد و نیما، افزایش نرخ بهره بانکی اشــاره کرد. 
تمام این عوامل باعث شــده اهالی بازارســرمایه 
نه تنها از تورم عقب بیفتند؛ بلکه بخش زیادی 
از ســرمایه آنهــا از بیــن بــرود. شــاخص کل هــم 
در حال حاضر حدود ۳۰درصد پایین تر از سقف 
مرداد سال ۹۹ است، اما بسیاری از سهام بازار 
الــی ۸۰درصــد پاینتــر از ســقف های  حــدود 6۰ 

مرداد ۹۹ هستند.
دامچــه بیــان کــرد: در حــال حاضــر ســهام 
ارزنده بسیاری در بازار وجود دارد، اما متاسفانه 
تمایــل  نقدینگــی  شــده  باعــث  مذکــور  عوامــل 
بیشــتری بــرای ورود به بازارهایی نظیر مســکن، 
ســکه، دالر و خودرو داشــته باشــد. حکایت این 

روزهــای بازارســرمایه شــبیه دانه هــای مرغوبــی 
اســت کــه در زمیــن نامرغوب کاشــته می شــود؛ 
البتــه ســابقه نشــان داده ایــن رونــد ادامــه دار 

نبوده و بازارسرمایه با تاخیر حرکت خود را آغاز 
می کند.

این فعال بازارســرمایه تصریح کرد: از نظر 
نموداری گروه های غذایی، زراعت، بانک، خودرو 
و انبوه سازی روی حمایت های مهمی قرار دارند. 
گروه هــای شــیمیایی، فلــزات و پاالیشــگاهی نیز 
نــگاه ویــژه ای بــه بازارهــای جهانــی دارنــد؛ زیــرا 
عواملی چون تداوم افزایش نرخ بهره در آمریکا، 
افزایــش تــورم در اروپــا و قرنطینــه چیــن ســبب 
افزایــش انتظــارات رکــودی شــده اســت، اما این 
عوامل پایدار نیست و در بلندمدت مجدداً رشد 
اقتصادهایــی نظیــر چیــن و هنــد ســبب افزایش 

تقاضا در کامودیتی ها خواهد شد.
مدیر ســرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری 
کاریزمــا اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود در 
مردادمــاه اگــر وضعیــت معامــالت ماننــد خــرداد 
و تیــر باشــد، شــاخص در محــدوده ۱.۴۰۰.۰۰۰ 
تا۱.6۰۰.۰۰۰واحــد نوســان کنــد و رشــد یــا افــت 

جدی نداشته باشد.

الکترونیکــی  ثبــت  نحــوه  دســتورالعمل 
قراردادهــای تســهیالت بانکــی طبــق قانــون 
پــس از تدویــن در بانــک مرکــزی، در جلســه 
هفتــه جــاری شــورای پــول و اعتبــار مطــرح 
می شــود و پــس از تصویــب شــورا بــه منظور 
اجــرا بــه بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری ابــالغ 

خواهد شد.
روابــط عمومــی بانک مرکــزی اعالم کرد: 

بــر اســاس مــاده )۳۱( قانــون بهبــود مســتمر 
محیــط کســب وکار مصــوب مجلــس شــورای 
اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک  اســالمی، 
ایــران مکلف اســت دســتورالعمل نحــوه ثبت 
الکترونیکــی قراردادهــای تســهیالت بانکــی را 
تهیــه کنــد و به تصویب شــورای پــول و اعتبار 

برساند.
بانک ها و مؤسســات اعتباری موظف اند 
بــا  و  مذکــور  دســتورالعمل  چارچــوب  در 

ســامانه  موجــود،  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
بــا  را  تســهیالت  قراردادهــای  الکترونیکــی 
امــکان دسترســی هــر تســهیالت گیرنــده بــه 
اطالعــات تســهیالت خــود ایجــاد و نســبت به 
و  تســهیالت  قراردادهــای  الکترونیکــی  ثبــت 
قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی 
وثایــق، امهال مطالبات، اقــرار به دین، تهاتر، 
صلــح و توافــق، رضایت نامــه و هرگونــه توافق 

مرتبط با تسهیالت اقدام کنند.

غافلگیری سفته بازان در مواجهه با بخشنامه میرداماد

بررسی دستورالعمل ثبت 
الکترونیکی قراردادهای 

 تسهیالت بانکی
در شورای پول و اعتبار

 حکایت این روزهای بورس: کاشت دانه های مرغوب
در زمین نامرغوب

پیمان های پولی از نوسانات دالر می کاهد

 واکنش خاندوزی به سود بین بانکی
2۱.۳۱ درصدی
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(

شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق غـرب مازنـدران در نظـر دارد مشـاورانی  را 
کـه در رشـته توزیـع نیـرو بـا حداقـل پایـه 3، توسـط سـازمان برنامـه و 
بودجـه کشـور احـراز صالحیـت شـده انـد، در خصـوص "انتخـاب مشـاور 
جهـت نظـارت کارگاهـی بـر پروژه های سـرمایه ای" ارزیابی کیفی نماید.
بدینوسـیله از مشـاوران واجد شـرایط دعوت می شـود برای اخذ مدارک 
مربـوط بـه ارزیابـی کیفـی مشـاوران از روز یکشـنبه مـورخ 1401/05/02 
بـه مـدت 5 روز کاری تـا روز پنجشـنبه مـورخ 1401/05/06 بـه سـامانه 
 www.setadiran.ir آدرس  بـه  )سـتاد(  دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات 

مراجعـه نماینـد.
آخریـن مهلـت بارگـزاری اسـناد ارزیابـی کیفـی تکمیـل شـده تـا سـاعت 

8 صبـح روز شـنبه مـورخ 1401/05/15 می باشـد.
- ایـن آگهـی بـه منظـور ارزیابـی کیفـی انتشـار یافتـه و پـس از ارزیابـی 
از متقاضیـان واجـد شـرایط طـی مراحـل بعـدی دعـوت بعمـل خواهـد 
آورد. بـه مـدارک و اسـناد فاقـد مهـر و امضـاء الکترونیکـی، مخـدوش و 
غیـر مسـتند ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد . بدیهـی اسـت ارائـه مـدارک 
هیـچ گونـه حقـی را بـرای متقاضیـان جهـت دعـوت بـه ارائـه پیشـنهاد 
ایجـاد نخواهـد کـرد. ضمنـاً در قبـال ارائـه مـدارک ارزیابی وجهی دریافت 

نخواهـد شـد.
- سـایر اطالعـات و جزییـات مربوطـه در اسـناد ارزیابـی کیفـی منـدرج 

اسـت.

فراخوان شناسایی )ارزیابی کیفی ( 02- 1401/157

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی شرکت گاز استان تهران

شرکت گاز استان تهران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری  مناقصه از طریق سامانه 
تـدارکات الکترونیـک دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری ارزیابـی کیفـی  از دریافـت و تحویـل 
اسـناد اسـتعالم  ارزیابی کیفی تا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سـامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی 
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند. ا طالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی 
پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد 

صالحیت  ارسـال خواهد شـد.
الف : مدت تحویل : مطابق جدول ذیل پس از نفوذ قرارداد با احتساب ایام تعطیل

ب : مناقصه گر الزم است شخصیت حقوقی داشته باشد
ج: مناقصه گر الزم اسـت توانایی تودیع ضمانت نامه بانکی شـرکت در مناقصه  به میزان مندرج در 
جدول ذیل را داشته باشد، )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی باشد.( ارائه تأئیدیه 
اعتبـار از سـوی بانـک مرکـزی یـا مؤسسـات مالـی واعتبـاری معتبـر تـا سـقف مبلـغ موضـوع مناقصـه بـا 

سـربرگ بانک و مهر و امضاء شـده
د : توانایی تهیه وتسـلیم ضمانت نامه بانکی حسـن انجام تعهدات توسـط مناقصه گر به میزان %10 

کل مبلغ پیشـنهادی )در صورت برنده شـدن(
ه: کاالی پیشـنهادی الزم اسـت سـاخت شـرکتهای معتبر و مورد تائید شـرکت ملی گاز ایران بوده و در 

صنعت گاز سـوابق موثر و مطلوب داشـته  باشـند.
و: ثبت نام و اخذ کد ملی اطالع رسـانی مناقصات از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاسـت 

جمهوری .
ز: مناقصه گرالزم است دارای کد اقتصادی از وزارت اموراقتصاد و دارایی باشد و ایران کدکاال و شناسه 

ملی را نیزارائه نماید.
ح: از کلیه ی سازندگان و تامین کنندگان داخلی دارای سابقه و گواهینامه های معتبر و بین المللی 
)ارگونومـی، تولیـد و ...( بـه منظـور تامیـن کاال و تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت نفـت واجـد شـرایط دعوت 

می گردد ، از تاریخ اعالن عمومی سـامانه  سـتاد ظرف 5 روز نسـبت به دریافت اسـناد از این سـامانه  
اقـدام نماینـد . شـرکت هایـی کـه در مهلـت مقـرر مـدارک را دانلـود نماینـد ، 15  روز فرصـت خواهنـد 
داشت تا  مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و به سامانه ارسال نمایند. شرکت هایی که در مهلت مقرر 
مدارک را دانلود نمایند، پانزده )15(  روز فرصت خواهند داشت تا مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و با 
مهر و امضاء الکترونیک صاحبین امضاء مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی در سامانه ارسال 
نمایند. ارائه  سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری موضوع مناقصه )مربوط به پروژه های ارائه شده 
در 10 سـال گذشـته( ، )تکمیل فرم ارزیابی کارفرمایان قبــلی از سـوابق کاری فروشـنده و ممهور کردن 
آن توسـط کارفرمایان قبلی الزامی اسـت( درغیر اینصورت امتیازی در این قسـمت ارائه نمی گردد.)در 
صورتیکـه فـرم ارزیابـی ممهـور بـه مهـر کارفرمـای قبلـی نباشـد فاقـد اعتبـار بـوده و امتیـازی بـه آن تعلق 
نخواهـد گرفـت ، همچنیـن در صـورت اعـالم عـدم رضایـت مکتوب نمایندگان شـرکت گاز اسـتان تهران 
نسبت به حسن سابقه ، امتیاز حسن سابقه مرتبط با سوابق اجرایی مربوطه  معادل صفر محاسبه 

مـی گـردد و مناقصـه گـر حق هیچگونه اعتراضی را نـدارد(.
ط: نام شرکت تولید کننده محصول و ارائه اصل نامه نمایندگی مهر و امضاء شده از طرف آن شرکت 
)در صورتیکه شرکت حاضر در مناقصه تامین کننده کاال می باشد( الزامی می باشد. اگر مناقصه گر 
تولیـد کننـده باشـد، در صـورت عـدم ارائـه مسـتندات قانونـی مرتبـط بـا تولیـد کاال و عـدم فراهم نمودن 

شرایط بازدید کارشناسی )در صورت نیاز(، متقاضی از فرآیند مناقصه حذف می شود.
ی: ارائه اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه منتهی به آخرین سال مالی حسابرسی شده  و اعتبار نامه بانکی  
و اساسنامه شرکت و مجوز امضای الکترونیک از دفاتر اسناد رسمی در اسناد کیفی الزامی می باشد.

ک: پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه الزاما" می بایست دارای مهر و امضای دیجیتال صاحبان 
امضای مجاز شرکت باشد.

ارائـه  بـه  مجـاز  احـراز صالحیـت،  از  پـس  کیفـی صرفـا"  ارزیابـی  فراخـوان  در  کننـدگان  ل: شـرکت 
بـود. خواهنـد  مناقصـه  در  شـرکت  ضمانت نامـه 

شـرکت گاز اسـتان تهـران در رد پیشـنهاداتی کـه شـرایط ایـن آگهـی و اسـناد مناقصـه را رعایـت ننماینـد 
مختـار اسـت و مناقصـه گرحـق هیـچ گونـه اعتراضـی را نخواهـد داشـت.

فراخوان ارزیابی کیفی خرید 1000 عدد رگوالتور 160متر مکعبیـ  دو پوندی
شركت ملی گاز ایران

شناسه : 1353521شرکت گاز استان تهران )سهامی خاص(

انتشار نوبت اول : 1401/05/03   نوبت دوم : 1401/05/04
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :  021-41934   

عمومی یک مرحله ایمناقصه
خرید 1000 عدد رگوالتور 160متر مکعبی – دو پوندیشرح کاال

0130017شماره تقاضا
2001092769000076شماره فراخوان

2.050.000.000 ریالمبلغ ضمانت نامه
حداکثر 4 ماهمدت تحویل

ت اول(
 نوب

(

 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2-موضـوع مناقصـه: اصـاح شـبکه و انشـعابات گاز، ابـزار دقیـق و حفاظـت از زنـگ منطقـه سـه 

گازرسـانی مشـهد  
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

 4- مدت اعتبار پیشـنهادها:از تاریخی که برای تسـلیم آن در فراخوان ذکر شـده تا مدت سـه ماه 
می بایسـت معتبر باشد. 

5- مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار: -/ 2.102.700.000 )دو میلیـارد و یکصـد و دو 
میلیـون و هفتصـد هـزار ریـال( می باشـد کـه مـی بایسـت بر اسـاس یکـی از تضامیـن قابـل قبـول 
وفـق آییـن نامـه تضمیـن معامـات دولتـی بـه شـماره123402/ت50659 ه مـورخ 94/09/22 تهیـه 
گـردد و حتمـا اصـل آن قبـل ازآخریـن مهلـت ارائـه پیشـنهاد قیمـت بـه صـورت دسـتی تحویـل دفتـر 
حراسـت شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی واقـع درمشهـــد - بلـوار خیـام – نبـش تقاطـع ارشـاد– 

طبقـه همکـف گـردد.

تبصـره: مطابـق آییـن نامـه اجرایـی قانـون حمایـت از شـرکتها و موسسـات دانش بنیـان و اصاحات 
بعدی آن، شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صاحیت مورد نیاز، شامل تخفیف 50 درصدی 

در مبلغ سـپرده تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کار می باشـند.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 03/ 1401/05 لغایت 09/ 1401/05

7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 14:00 مورخ 1401/05/22
8- پیشـنهادهای واصلـه در سـاعت 09:30 مـورخ 1401/05/23درکمیسـیون مربوطـه بـاز و خوانـده 
می شـود و حضـور پیشـنهاد دهنـدگان و یـا یـک نفـر نماینـده مجـاز آنهـا بـا همراه داشـتن معرفینامه 

ممهور به مهر شـرکت در جلسـه آزاد اسـت.
9- یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد.
10-رعایـت قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و خدماتـی کشـور و حمایـت 
ازکاالی ایرانی الزامی اسـت و ماده 5قانون مذکور و صرفا موسسـات و شـرکتهای ایرانی ثبت شـده 

در فهرسـت توانمندی هـای منـدرج در سـامانه توانیـران مجـاز می باشـد.
شـایان ذکر اسـت دسترسـی به متن  این آگهی، در سـایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیربوده و 

در صورت  نیاز به کسـب اطاعات بیشـتر با تلفن: 37072233-051 تماس بگیرید.

آگهی تجدید مناقصــه ) عمـومی (
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص(

شناسه : 1354159     
انتشار نوبت اول : 1401/05/03 نوبت دوم : 1401/05/04 

ادامه برگزاری سلسله 
رویدادهای »نونمایی« پارک 

فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس به واســطه فعالیت های گســترده 
در حوزه توسعه تجارت محصوالت دانش بنیان و فناور 
و بــا هــدف توســعه بــازار ایــن محصــوالت  و بــه منظور 
معرفی درست محصوالت به جامعه مخاطب، سلسله 
رویدادهای »نونمایی« را طراحی و اجرا کرده است. 

شــرکت هایی کــه محصــول آمــاده بــرای معرفی به 
بــازار دارنــد، می تواننــد از ظرفیــت ایــن رویــداد تجــاری 
استفاده کرده و در یک فضای مناسب و طی یک فرایند 
اســتاندارد محصــول خــود را به مشــتریان و بــازار هدف 

معرفی کنند.
ایــن برنامــه نیــز هماننــد رویدادهــای گذشــته، در 
محــل هتــل اســپیناس خلیج فــارس برگزار خواهد شــد 
و شــرکت های عالقمنــد بــرای ارائــه محصــول، می توانند 
بــا دبیرخانــه رویداد نونمایی)شــرکت نوروبیــز( از طريق 

شماره تماس  28429709-021 تماس برقرار کنند.
معرفــی محصــوالت   - نونمایــی  رویــداد  هفتمیــن 
فناورانــه- در حوزه ســالمت زیرشــاخه زیبایی، دوشــنبه 
مــورخ 28 شــهریور در تهــران - هتــل اســپیناس خلیــج 

فارس، برگزار می شود.
الزم به ذکر اســت، محتوای ارائه شده  رویدادهای 
www.nonamayi.ir  گذشته در وبگاه رویداد، به آدرس 

در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

برنامهریزی انجام مطالعات 
تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای 
 پتانسیل ژئوپارک در کشور

 به عنوان رویکردی نوین
در آمایش سرزمین 

مدیر پژوهش ســازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
کشــور از  برنامهریزی به منظور انجام مطالعات تفصیلی 
در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان 
رویکــردی نویــن در آمایــش ســرزمین کشــور در ســازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی در کشور خبر داد.
زمین شناســی  ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
از  افــزود:  بــدری  نازنیــن  کشــور،  اکتشــافات معدنی  و 
نخســتین مطالعات فنی و علمی ســازمان زمین شناســی و 
اکتشافات معدنی کشور درباره ژئوپارک ها در جزیره قشم 
بــوده کــه اکنــون در فهرســت ژئوپارکهــای جهانی یونســکو 

قرار دارد.
کــرد: در دو منطقــه طبــس و ارس  او خاطرنشــان 
نیــز فعالیت هــای راه انــدازی ژئوپــارک  و انجــام مطالعــات 
تخصصــی زمین شــناختی و نظــارت فنــی بر ایــن مطالعات 
در حــال انجــام اســت کــه پتانســیل یابی و معرفــی اولیــه 
آن ها در فهرست 30 منطقه اولویت دار در کشور از سوی 
ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشــور صورت 

گرفته است.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس زمینشناســی، عــالوه بــر 
معرفی و شناسایی ژئوسایت ها و میراث زمین شناختی از 
ســایر الزامات فرایند تاســیس ژئوپارک، انجام برنامه های 
مدیریتــی، امــور حفاظتــی،  تفســیر، برنامه هــای توســعه 
گردشــگری و آمــوزش جامعــه محلــی، مــدارس اســت کــه 
پس از انجام این امور توســط دســت اندرکاران ژئوپارک و 
مسئوالن ذیربط، پرونده این دو منطقه به یونسکو ارسال 

شده است.
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کسب رتبه نخست دقت و 
صحت از سوی آزمایشگاه 

آهن سازی فوالد مباركه اصفهان 
رئیــس آزمایشــگاه آهن ســازی فــوالد مبارکــه از کســب 
رتبــه نخســت دقــت و صحت با آزمایشــگاه آهن ســازی 

فوالد مباركه اصفهان خبر داد. 
جــواد حســن پور ادامه داد: پــس از ارزیابی های به 
عمــل آمده از ســوی مراجــع ذی صالح، آزمایشــگاه آهن 
ســازی فــوالد مبارکــه از نظر دقت و صحــت آزمون، بین 
آزمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور رتبه 

نخست را کسب کرد.
فــوالد  آزمایشــگاه های  مجموعــه  داد:  ادامــه  او 
فوالدســازی،  آهن ســازی،  آزمایشــگاه های  از  مبارکــه 
محصول و مرکزی، گواهی کیفیت تشکیل شده و تحت 
نظــر مدیریــت آزمایشــگاه ها و زیــر مجموعــه معاونــت 

تکنولوژی شرکت مشغول به فعالیت هستند.
آزمایشــگاه  کــرد:  اعــالم  همچنیــن  مســئول  ایــن 
آهن ســازی فــوالد مبارکــه در خصوص آنالیــز نمونه های 
نســوز درخواســتی دفترفنــی نســوز، نمونه هــای ســنگ 
معــدن آهــن درخواســتی واحــد امــور معــادن و ســایر 
نمونه هــای درخواســتی نواحــی مختلــف همــکاری دارد. 
درمجموع ماهانه بالغ بر 40 هزار تســت در آزمایشــگاه 

آهن سازی انجام می گیرد.
حسن پور در پایان اظهار کرد:آزمایشگاه آهن سازی 
برای اولین بار در کشور در راستای مسئولیت اجتماعی 
زیــادی  همــکاری  دانش بنیــان  شــرکت های  بــا  شــرکت 
درزمینــه بومی ســازی تجهیــزات آزمایشــگاهی از جمله، 
لینــدر  دســتگاه  و  گندلــه  فشــاری  اســتحکام  دســتگاه 
دســتگاه  و  بلیــن  دســتگاه  احیایــی(،  پلنــت  )پایلــوت 

نمونه گیری خودکار از کامیون ها داشته است.

تقدیر نماینده مردم 
 سرخس و فریمان

از مدیرعامل چادرملو 
نماینده مردم ســرخس و فریمان در مراســم گشــایش 
پاکت های مالی مناقصه طرح های فوالد سازی، ریخته 
گــری و ورق هــای فوالدی چادرملو در شــهرهای اردکان 
و فریمــان هــر یــک بــا ظرفیت 2 میلیون تــن اظهار کرد 
که اقدام شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اجرای 
پــروژه ورق هــای آلیــاژی در فریمــان نقطــه عطفــی در 

صنعتی سازی این منطقه از کشور است .
سیداحســان قاضی زاده هاشــمی بــا تشــکر از مدیر 
انتخــاب  در  چادرملــو  مدیــره  هیــات  اعضــای  و  عامــل 
ایــن منطقــه بــرای اجــرای یکــی از 2 پروژه فــوالد آلیاژی 
افــزود: ایــن منطقــه دارای زیرســاخت های الزم از جمله 
، آب بــرق ، گاز ، جــاده و راه آهــن بــا در نظــر گرفتــن 
تمامــی مالحظات زیســت محیطی اســت و ظرفیت های 
الزم بــرای عرضــه محصــوالت تولیــدی درداخــل کشــور 
جملــه  از  جهانــی  بازارهــای  بــه  دسترســی  امکانــات  و 

کشورهای cis را دارد . 
او اظهــار امیــدواری کرد، هر شــرکت پیمانکاری که 
برنده این مناقصه شــود با تمام توان و با بکار گیری به 
روزتریــن تکنولوژی ســاخت اینگونــه واحدهای فوالد در 
ســریعترین زمــان مراحــل ســاخت و بهــره بــرداری را به 

انجام برساند.       
 بــر اســاس همیــن گــزارش در ادامــه ایــن مراســم 
مدیر عامل چادرملو با تاکید بر نقش واحدهای صنعتی 
و معدنــی در  توســعه اقتصادی کشــور گفــت: وظیفه و 
تکلیــف امــروز مــا کمک به ایجاد اشــتغال پایــدار، تولید 
محصوالت استراتژیک به منظور قطع وابستگی و ثروت 

آفرینی است  .      
تقــی زاده با تقدیــر از همکاری خوب و حمایت های 
بــی دریــغ اســتانداران، مســولین و نماینــدگان محتــرم 
اســتان های یــزد و خراســان رضــوی در مجلــس شــورای 
اســالمی اظهار امیدواری کرد: شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملــو بــا اجــرای حدود 30 طرح توســعه خــود بتواند 

گام بلندی در رونق اقتصادی کشور بردارد.

اخبـــــــــــــــــار

فــروش  مرحلــه  دومیــن  کشــی  قرعــه 
از طریــق ســامانه یک پارچــه  خودروســازان 
نماینــدگان  حضــور  بــا  خــودرو،  تخصیــص 
نهادهــای نظارتــی و نماینــدگان شــرکت های 

خودروساز در ایران خودرو برگزار شد.
قرعــه  مراســم  ایکوپــرس،  گــزارش  بــه 
کشــی مرحلــه دوم فروش فوق العــاده، پیش 
فــروش، مشــارکت در تولیــد عــادی و ویــژه 
قانــون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت، 
نماینــدگان  و  نظارتــی  نهادهــای  حضــور  بــا 
شــرکت های خودروســاز در ســالن کنفرانــس 
معاونــت بــازار یابــی و فــروش ایــران خــودرو 

برگزار شد.
در این مرحله از طرح فروش یک پارچه، 
27محصول خودروســازان کشور شامل ایران 
خــودرو، ســایپا، بهمــن موتــور، آریــن پــارس 
موتــور، فــردا موتــور و خودروســازی ایلیــا در 
قالــب فروش هــای عادی، فوق العــاده، پیش 
فروش، مشارکت در تولید و طرح حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت عرضه شد.
اســامی برنــدگان دومیــن قرعــه کشــی 
ســامانه یکپارچه، ســاعت 17 دیروز از طریق 

سایت sale.iranecar.com  اعالم شد.
پایــان  تــا  امــروز  از  نهایــی  برنــدگان 

پنجشــنبه 6 مرداد مهلت دارند با مراجعه به 
ســایت فروش اینترنتی خودروســازان مطابق 
بــا بخــش نامه هــای فــروش، بــه واریــز وجــه 
اقــدام کننــد و در صــورت پرداخــت نکــردن، 
نفرات فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد.

ایــن  در  خــودرو  ایــران  صنعتــی  گــروه 
مرحله، پنج محصول شامل پژو 206تیپ دو، 
پــژو 207 اتوماتیــک ســقف قرمــز، پــژو پارس 
ســال، تــارا اتوماتیــک و دنا پالس توربوشــارژ 
اتوماتیــک را بــه صورت فــروش فوق العاده با 

موعد تحویل ســه ماهه عرضه کرد.
 7 عــادی،  پیش فــروش  در  همچنیــن 

محصــول ســمندEF7، پــژو 206 تیــپ ســه بــا 
سقف شیشه ای، پژو 207 اتوماتیک با موتور
TU۵P، پــژو 207 بــا ســقف شیشــه ای، پــژو 
 ،XU7Pسفارشــی با موتــور ELX پــارس ســال
 ،XU7P پــژو پــارس ســال سفارشــی با موتــور
دنا پالس توربوشــارژ دســتی شــش سرعته و 

دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک عرضه شد.
بخش نامه های فروش محصوالت ایران 
خــودرو بــرای مشــتریان عــادی و طــرح ویــژه 
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت 
بــه اجــرا گذاشــته و در ایــن مرحلــه 2۵ هــزار 

دستگاه خودرو عرضه شد.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
محرومیــت  کاهــش  کــرد:  اعــام  مجلــس 
ســرمایه گذاری  نتایــج  از  اشــتغال  ایجــاد  و 

ایمیدرو در مناطق محروم است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو، 
محمدرضــا  المســلمین  و  حجت االســالم 
و  اســکو  تبریــز،  نماینــده  الدینــی  میرتــاج 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
ایــن مطلــب و بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 
27 میلیــارد دالری ایمیــدرو و شــرکت های 
زیــر مجموعــه در بخــش صنایــع و معــادن 
کشــورمان گفــت: ایــن رقــم ســرمایه گذاری 
در بخــش معــادن و صنایــع معدنی بســیار 
قابل توجه است و همچنان توسط ایمیدرو 

شرکت های زیر مجموعه ادامه دارد.

رســیده،  اخبــار  براســاس  افــزود:  او 
میلیــارد   12 ســرمایه گذاری  ایمیــدرو 
دالری را در حــال اجــرا دارد کــه بیشــترین 
ســرمایه گذاری ها در مناطــق کمتــر توســعه 

یافته در حال اجراست.
بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
کــرد:  تاکیــد  مجلــس  محاســبات  و 
طرح هــای  در  ایمیــدرو  ســرمایه گذاری 
اکتشــافی  و  زیربنایــی  معدنــی،  صنعتــی، 
بــه اشــتغال، کاهــش محرومیــت و رونــق 
اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته می 

انجامد.
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  الدینــی  میرتــاج 
استان هاســت،  اکثــر  در  ســرمایه گذاری ها 
در  ایمیــدرو  ســرمایه گذاری  کــرد:  تصریــح 

توانمنــد،  متخصــص،  جوانــان  همــت  بــه 
پرتــاش و جهــادی مجتمع صنایــع آلومینیوم 
جنــوب )ســالکو( المــرد ،افتخــاری بــزرگ در 
صنعت آلومینیوم کشــور رقــم خورد و رکورد 
بی سابقه و بی نظیر تولید آند در مدت یک 
مــاه ، در بزرگتریــن و مــدرن تریــن کارخانــه 

آلومینیوم کشور به ثبت رسید.
مجتمــع  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
صنایــع آلومینیــوم جنــوب المــرد، در ســالی 
کــه از ســوی رهبــر فرزانــه و حکیــم انقــالب 
اســالمی به عنوان ســال تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین نامگذاری شده است، جوانان 
متخصــص، توانمنــد، ســخت کوش و جهــادی 
مجتمــع صنایــع آلومینیــوم جنــوب )ســالکو( 
المــرد ، موفــق شــدند افتخــاری بــزرگ را در 
صنعت آلومینیوم کشــور رقم زده و رکورد بی 
ســابقه و بــی نظیــر تولیــد آنــد در طــول مدت 
یــک مــاه از زمان افتتاح و بهره برداری در این 
واحد عظیم صنعتی را به نام خود ثبت کنند.
مجتمع هــای  تمــام  در  کــه  رکــوردی   
آلومینیوم کشور بی سابقه است. بنا به این 
گزارش ، در حالی که بیشترین تعداد بلوک 
آند تولید شــده در مدت یک ماه،  از ابتدای 
افتتــاح و راه انــدازی تاکنــون و در فروردیــن 

مــاه ســال جــاری 12122 بلوک بوده اســت ، 
اما علیرغم وجود مشکالت فراوان در تامین 
برخی از تجهیزات اصلی و یا مشــکل کمبود 
بــرق ، ایــن تعداد در تیرمــاه 1401به 1۵4۵0 
بلــوک رســید کــه این میــزان تولیــد ، نه تنها 

رکــورد  یــک  کشــور  آلومینیــوم  صنعــت  در 
محســوب می شــود،  بلکه از متوســط مقدار 
ماهیانــه آند تولیدی به میزان 14830 بلوک 
آنــد کــه در طراحــی این  واحــد صنعتی و در 
شرایط ایده آل پیش بینی شده است ، فراتر 

می باشد. 
اضافــه می شــود؛ آنــد نقشــی اساســی 
ایفــا می کنــد. آلومینیــوم  تولیــد  فراینــد  در 
بلوک هــای آنــد  یــک تنــی ، ضمــن انتقــال 
احیــاء  واکنــش  در   ، الکتریکــی  جریــان 
آلومینیــوم مصرف می شــود.کیفیت آند های 
تاثیــر بســیار زیــادی در کیفیــت   ، تولیــدی 
شــمش های تولید شــده و فرایند آن  دارد و 
در واقع آند با کیفیت مناسب در سلول های 
احیا ، تسهیل کننده فرایند تولید و تضمین 

کننده محصول می باشد.
مجتمــع  در  تولیــدی  شــمش های   
صنایــع آلومینیــوم جنــوب ، دارای خلــوص 

7/99درصد تا 9/99 درصد می باشند.
ســالکو تنهــا واحــد ذوب آلومینیــوم در 
کشــور اســت که همه کارگاه های الزم جهت 
تولیــد آنــد مــورد نیــاز خــود را احــداث کــرده 

است.
 کارخانــه آندســازی ســالکو بــا ظرفیــت 
تولیــد ســاالنه 164 هــزار تــن آند، متشــکل از 
بخش هــای کاربــردی تولیــد آنــد خــام ،پخــت 
آند و میله گذاری اســت که با تولید متوســط 
روزانــه 4۵0 آنــد نیــاز واحــد احیــا را مرتفــع 

می سازد.

مطلــوب  بســیار  هــم  فــوالدی  طرح هــای 
اســت. به طوری که بنا به گفته مســئوالن 
ایمیدرو، شــاهد رشــد 30 درصدی صادرات 
محصــوالت فوالدی در فروردین امســال به 

نسبت مدت مشابه سال گذشته بودیم.
ایــن  فعالیت هــای  داد:  ادامــه  او 

ســازمان در مناطق محروم و کمتر توســعه 
یافتــه و توســعه بخــش معــادن و صنایــع 
کشــور فعالیت های بســیار گســترده اســت 
ایــن  شــده  ترســیم  اهــداف  امیدواریــم  و 
ســرمایه گذاری بخصوص ایجاد اشتغال در 

مناطق محروم محقق شود.

کاهش محرومیت و ایجاد اشتغال؛ از نتایج سرمایه گذاری ایمیدرو 
در مناطق محروم

 ایران خودرو؛ میزبان دومین مرحله قرعه کشی
سامانه یکپارچه

  رکورد بی سابقه تولید آند در یک ماه
با مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
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آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گوهر تابان بازار به شناسه ملی 14007394875 
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/04/15  و بـه شـماره ثبـت 12951 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به واحد ثبتی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
بخـش مرکـزی، شـهر  تهـران،  تهـران، شهرسـتان  اسـتان  آدرس  بـه  تهـران  غیرتجـاری 
تهـران، فاطمـی، خیابـان کاج، بـن بسـت یکـم، پـاک 8، طبقـه 5، واحـد 10 بـه کدپسـتی: 
1414773355 انتقـال یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـاح گردیـد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرکرد )1355022(

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری هـاچ بـک 
شـماره  موتـور3660043  شـماره  مـدل 1383  متالیـک  ای  نقـره  رنـگ  بـه   206
شاسی82645643  شماره پالک ایران59-374 د 85 بنام وحید عباسی کدملی  
وسـند  کارخانـه  فاکتورفـروش  سـبز)  وبـرگ  کمپانـی  سـند  لـذا   2122535891

مالکیـت ( خـودروی فـوق مفقـود شـده و ازدرجـه اعتبارسـاقط می باشـد.                                            
403-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
گواهـی مـی شـود فاکتـور شـماره13991161177مربوط بـه بلـوک سـیلندر 
بشـماره شاسـی )بدنه(14543101 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارسـاقط 
می باشـد وهرگونه مسـئولیت درخصوص مفقودی فاکتور قبلی برعهده 

اینجانب می باشـد.                                            
404-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
بلـوک  بـه  مربـوط   13991158678 شـماره  فاکتـور  می شـود  گواهـی   
سـیلندر بشـماره شاسـی )بدنـه( 17627744 مفقـود گردیـده و ازدرجـه 
اعتبارسـاقط می باشـد و هرگونه مسـئولیت در خصوص مفقودی فاکتور 

قبلـی برعهـده اینجانـب می باشـد.
405-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
بلـوک  بـه  مربـوط   13991158677 شـماره  فاکتـور  می شـود  گواهـی   
سـیلندر بشـماره شاسـی )بدنـه(Aj094010 مفقـود گردیـده و از درجـه 
اعتبارسـاقط می باشـد و هرگونه مسـئولیت در خصوص مفقودی فاکتور 

اینجانـب می باشـد. برعهـده  قبلـی 
406-استان گلستان-گرگان

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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 آغاز خرید حمایتی دام
در خراسان رضوی

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی اعالم کرد که 
با هدف حمایت از دامداران خرید حمایتی گوســاله و بره 
نر از ۲۵ تیر امســال در خراســان رضوی آغاز شــده و هیچ 

محدودیتی در زمینه خرید دام از دامداران وجود ندارد.
سعادت علی نیا در گفت وگو با ایسنا در خصوص خرید 
حمایــت دام از دامــداران اظهــار کــرد: رونــد پرداختی هــا 
حداکثر تا ۲۵ روز بعد از تحویل گوشت به سردخانه ها 
انجــام می شــود. او افــزود: اکنــون قیمت خرید گوســاله 
نــر هــر کیلوگــرم ۲۰۸ و بره نر هر کیلو ۲۱۰ هزار تومان 
اســت. بــا وجــود اینکــه این میــزان خرید بــرای ما صرف 
نــدارد امــا بــه هر میزانــی که دامــداران دام مــازاد تولید 

داشته باشند، آماده  خریداری دامشان هستیم.
مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر خرید گوســاله و بره نر از دامداران 
بــا اهــدای معرفی نامــه جهــاد کشــاورزی اســتان انجــام 
می شــود. در واقع شــرکت پشــتیبانی امور دام خراســان 
رضوی قراردادی را برای خرید ۱۰۰ تن گوشــت گوســاله 
و ۲۵ تن گوشــت بره نر با شــرکت تعاونی منعقد کرده 
اســت. علی نیــا افــزود: طبــق بــرآورد انجــام شــده حدود 
شــامل  ســبک  دام  راس  هــزار   ۱۸۸ میلیــون  هشــت 
گوســفند و بز و افزون بر ۳۷۲ هزار راس دام ســنگین 
در خراســان رضــوی وجــود دارد. او بــا اشــاره بــه تولیــد 
ســاالنه حدود ۱۰ هزار تن گوشــت قرمز مازاد در استان 
اظهــار کــرد: خراســان رضوی ســاالنه بــا تولیــد ۸۷ هزار 
تــن گوشــت قرمــز مقام نخســت کشــور را از نظــر تولید 
در اختیــار دارد. میــزان مصــرف گوشــت در اســتان نیــز 

۷۵ هزار تن و مصرف روزانه آن حدود ۲۰۰ تن است.

 ۱۱۴ حلقه چاه غیرمجاز
در استان اردبیل مسدود شد

معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اردبیــل اعــالم کــرد کــه در 7 مــاه گذشــته ۱۱۴ حلقــه 
چــاه غیرمجــاز در اســتان مســدود شــده کــه در اثــر آن 
۲.7 میلیــون متــر مکعب در مصــرف آب های زیرزمینی 

استان صرفه جویی شده است.
بــه گــزارش آب منطقــه ای اســتان اردبیــل، حمیــد 
فضایلــی دیــروز با اعــام این خبر اظهار کــرد: در همین 
مــدت ۱۱۰ دســتگاه کنتــور هوشــمند و حجمــی بــر روی 
چاه های مجاز اســتان نصب شــده و از اضافه برداشــت 

۲۲ حلقه چاه مجاز هم جلوگیری شده است.
بــا تشــریح آخریــن وضــع الیروبــی کانال هــای  او 
آبرسانی در استان گفت: تاکنون ۳۱۵ کیلومتر از کانال 
اصلی و درجه ۲ از شــبکه های آبیاری و زهکشــی ســطح 
اســتان الیروبــی شــده و در همیــن مــدت ۱۰ کیلومتــر از 
کانال اصلی مغان الینینگ شده است. معاون حفاظت 
و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل بــا اشــاره 
بــه اجرایــی نمودن دســتورالعمل تحویــل حجمی آب به 
تشــکل های آب بران با مشــارکت جهاد کشــاورزی بیان 
کــرد: تاکنــون ۴۰۸ نقطــه تحویل آب در شــبکه مغان با 

دریچه های غیرقابل تخریب تجهیز شده است.
فضایلــی بــا اشــاره به اقدامــات این معاونت در راســتای 
ســاماندهی  طرح هــای  در  ارزش  مهندســی  انجــام 
بــا  نیــز  ایــن خصــوص  در  گفــت:  مــرزی  رودخانه هــای 
اقدامــات انجــام یافتــه ۱۵ میلیــارد ریــال در هفــت مــاه 
گذشته صرفه جویی شده است. او با اشاره به استقرار 
سامانه ساماب سطحی در شبکه آبیاری مغان افزود: به 
منظــور بهره بــرداری مطلوب از منابع آب برای نخســتین 
بــار بــا اتحادیــه تعاونی هــا در شــبکه آبیــاری خداآفریــن 
دربــاره  مســئول  ایــن  اســت.  شــده  منعقــد  قــرارداد 
پاسخگویی به استعام اشخاص و سازمان ها افزود: در 
راســتای برنامه هــای تخصیــص آب و مهندســی رودخانه 
بــا تــاش همــکاران زمــان پاســخگویی بــه اســتعامات 
اشخاص و سازمان ها به ۴۸ ساعت کاهش یافته است.

مدیر کل ورزش و جوانان 
فارس: جهاد دانشگاهی 
نقش محوری در تحقق 

دانش بنیانی دارد
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس با تاکید بر این نکته 
کــه جهــاد دانشــگاهی نقش عمده و محــوری در تحقق 
شــعار ســال دارد، خاطرنشــان کــرد کــه همــه مجامــع 
دانش بنیــان و نــوآور بــه نحــوی خــود را زیر چتــر جهاد 
دانشگاهی حس می کنند و وامدار این نهاد می دانند.

حیــدر صفرپور تصریــح کرد: چراکه در دل آکادمی 
دانشگاهها شاید نقش نهاد دانش بنیان به معنی کار و 
فعالیت و اشــتغال زایی دیده نشــده و یک نهاد مستقل 
و البتــه چســبیده بــه دانشــگاه را می طلبــد کــه مســائل 
خود را پیش ببرد. او با تبریک چهل و ســومین ســالروز 
فعالیت هــای  کــرد:  بیــان  دانشــگاهی  جهــاد  تاســیس 
جهاددانشــگاهی از دو جنبــه قابــل پیگیری اســت؛ یکی 
فعالیت های صرف آکادمیک، علمی و آموزشی و دیگری 
مســائل فنــی و میدانــی و حضــور در دوره هــای مختلــف 
مهارتی اســت که به اهمیت مســائل مربوط به این نهاد 
مقــدس اضافــه می کند و آن در قلــب رویدادهای علمی 

کشور قرار می دهد.
مدیــر کل ورزش و جوانــان فــارس بــا بیــان اینکــه 
در  جهاددانشــگاهی  بــا  کل  اداره  ایــن  تعامــل  نحــوه 
جنبه های مختلف نیز قابل بررسی است، گفت: همانند 
تعامــل ســمن هایی کــه در حوزه علم و فنــاوری فعالیت 
می کننــد کــه بــه نحــوی همــواره محتــاج و درخواســت 
ارتباط و استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی دارند 
و متقابــا جهاددانشــگاهی هــم می تواند از ظرفیت های 
ســمن ها بــه عنوان بازوهای شــبکه ای خود بــرای ارتباط 
گیری با مخاطب و برگزاری دوره های مختلف اســتفاده 
کنــد. صفرپــور عنــوان کــرد: برگــزاری دوره هــای مهارتــی 
نیــز بیــن ایــن دو مجموعــه شــکل گرفتــه کــه از جملــه 
شــاخص های آن دوره ســرباز مهــارت اســت کــه جــزو 

افتخارات همکاری این دو نهاد تاثیرگذار بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

 تکمیل 7 کیلومتر
از پروژه چهاربانده کردن 

ایالم - مهران تا پایان مرداد 
 7 کــردن  چهاربانــده  کــه  کــرد  اعــالم  ایــالم  اســتاندار 
کیلومتــر از مســیر اربعین ایالم - مهــران تا پایان مرداد 

تکمیل می شود.
بــه گــزارش ایرنــا، حســن بهرام نیــا دیــروز در بازدیــد 
میدانی از زیرســاخت های اربعین در مســیر ایام - مهران 
اظهــار کــرد: ۱۰۰ میلیــارد تومــان بــرای نصــب نیوجرســی 
اکنــون  افــزود:  او  نیــاز اســت.  - مهــران  ایــام  در مســیر 
اســتان های معیــن مازنــدران و زنجــان در مســیر ایــام بــه 
مهران در حال فعالیت هستند که البته استان های البرز، 
لرســتان و قزویــن نیــز پیــش از ایــن در مســیر پــل شــهید 

صلواتی و کنجانچم حضور داشتند.
 مشارکت ۵ استان معین

در تکمیل زیرساخت های مهران
اســتاندار ایــام تاکیــد کــرد: همــکاری دســتگاه های 
مختلــف در زمینــه تکمیل زیرســاخت های اربعین مطلوب 
اســت و ۵ اســتان معین مازندران، زنجان، قزوین، البرز و 
لرســتان برای تســریع در ســاخت پل های مســیر مشارکت 
داشته اند که اکنون استان های مازندران و زنجان کماکان 

به فعالیت خود ادامه می دهند.
بهرام نیــا اضافــه کــرد: بــا توجه بــه فاصله کــم زمانی 
تــا اربعیــن باید فعالیت های دســتگاه های متولی در ایجاد 

زیرساخت های اربعین تسریع شود.
او بــا اشــاره بــه اینکه در مســیر ایام بــه مهران برای 
خدمات دهــی بــه زائــران مواکبــی پیش بینی شــده اســت، 
اضافــه کــرد: در پایانه مرزی مهران نیز به میزان الزم برای 

خدمات دهی به زائران مواکب مستقر خواهد شد.
استاندار ایام همچنین طی تماس تلفنی با نماینده 
قــرارگاه خاتم مســتقر در کرمانشــاه خواســتار اعــزام چهار 
دســتگاه کامیون، ۲ دســتگاه گریدر، یک دستگاه بولدزور 
و یــک دســتگاه آبپــاش بــه اســتان ایــام بــرای تســریع در 
تکمیل عرشه پل شهید صلواتی شد. بهرام نیا یادآور شد: 
تامین آب آشــامیدنی پارکینگ اربعین به طول ۴ کیلومتر 
بــا ظرفیــت ۱۰۰ متــر مکعب و انتقــال ۲۰ لیتر آب در ثانیه 
تا ۲۰ مرداد به اتمام می رسد و آب مورد نیاز این مخزن از 

چاه های سطح شهر ایام تامین می شود.
او در بازدیــد از پروژه تامین آب آشــامیدنی پارکینگ 
اربعیــن هــم توضیــح داد: ایــن طرح به طــول ۴ کیلومتر با 
ظرفیــت ۱۰۰ مترمکعــب و انتقــال ۲۰ لیتــر آب در ثانیــه تا 
۲۰ مرادمــاه بــه اتمام می رســد و آب مورد نیاز این مخزن 

از چاه های سطح شهر ایام تامین می شود.
این مســئول در بازدید از ســایبان ها و سیســتم های 
خنک کننــده پایانــه مــرزی مهــران  هم گفــت: ۲۱ هزار متر 
مربع ســایبان در حال ســاخت اســت و ظرف ۱۵ روز آینده 
بــا کشــور عراق بــرای ایجــاد و نصب ســایبان در گیت های 

مرز زرباطیه هماهنگ خواهد شد.

 اجرای ۵۲ طرح اشتغال زا
در اشنویه 

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اشــنویه از اجرای 
۵۲ طرح اشتغال زا در این شهرستان از ابتدای امسال 
تاکنون که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۱۰ 

برابر افزایش داشته است، خبر داد.
ســامان چیانــه دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود: 
امســال بیــش از ۳۹ میلیارد ریال تســهیات اشــتغال زا 
در راســتای توانمندســازی، خودکفایــی و اشــتغال زایی 
مددجویــان در حوزه هــای کشــاورزی، دامپــروری، تولیــد 
فــرش دســتباف، خیاطــی، صنعــت، خدمــات و اصنــاف 
پرداخــت شــده  اســت. او اظهــار کــرد: مددجویــان بــرای 
فراگیــری حرفه هــای مختلــف در دوره هــای بلندمــدت و 
کوتــاه مــدت به مراکز فنی و حرفه ای و جهاد کشــاورزی 
معرفی می شوند تا با شرکت در این دوره ها مهارت های 

الزم را در یک شغل فرا گیرند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اشنویه ادامه 
داد: همچنیــن طــی ایــن مدت شــاهد رشــد ۲۰ درصدی 
کمــک بــه ایتــام و محســنین تحــت پوشــش ایــن نهــاد 
در شهرســتان هســتیم. چیانــه اضافــه کــرد: از ابتــدای 
ســال جاری تاکنــون بیــش از ســه میلیارد ریــال کمک به 
حســاب ایتــام این شهرســتان واریز شــده کــه ۲۰ درصد 

بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
او یادآور شــد: اکنون۶۰۰ فرزند ایتام و محســنین 
ایــن  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت 
شهرســتان قــرار دارنــد کــه ایــن افــراد شــامل فرزنــدان 
بدسرپرســت، سرپرســت مجهــول الهویــه و سرپرســت 

مریض صعب العاج هستند.
ایــن مســئول بیــان کــرد: اکنــون هــزار و ۷۹ حامی 
نیک اندیــش حمایــت از ایتــام و فرزنــدان مشــمول طرح 
محســنین را در ایــن شهرســتان برعهــده دارنــد. گفتنــی 
اســت؛ هم اکنــون ۳ هــزار و ۱۲ خانــوار با جمعیت بیش 
از ۷ هــزار و ۳۰۳ نفــر در اشــنویه تحــت حمایت کمیته 
امداد امام خمینی )ره( قرار دارند که از این تعداد ۱۲۶۴ 

زن و ۱۷۴۸ مرد سرپرست خانوار هستند.

اخبـــــــــــــــــار

توســعه  و  اقتصــادی  امــور  معــاون   حضــور 
پایانــی  منطقــه ای وزیــر کشــور در روزهــای 
هفتــه ای کــه گذشــت و بــه دنبــال آن ورود 
۲ هیــات تجــاری و ســرمایه گذاری از کشــور 
عراق به اســتان کهگیلویه و بویراحمد نشــان 
از تحــرکات جدید اقتصادی داخلی و خارجی 
و نویــد بخــش توســعه پایــدار در این اســتان 

پرظرفیت دارد .
تحــرکات جدیــد اقتصــادی آغــاز شــده با 
حضــور پرتــوان بخــش خصوصــی در مناطــق 
مختلف کشــور از جمله استان زاگرس نشین 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا رویکــرد تحولــی و 
جهادی دولت ســیزدهم نشان از این دارد که 
مــی تــوان با بهره گیری از ســرمایه های داخلی 
و ســرمایه گذار ان کشورهای همجوار به رشد 
تولیــد و توســعه همــه جانبــه در اقصــی نقاط 

کشور امیدوار شد.
ســفر بدون تشــریفات، فشرده و در این 
حــال پرمایه معاون امــور هماهنگی اقتصادی 
وزارت کشــور که در قالب بازدیدها از مناطق 
فعــاالن  بــا  نشســت  و  اقتصــادی   صنعتــی، 
اقتصــادی اســتان پرظرفیــت و کمتــر توســعه 
یافته کهگیلویه و بویراحمد رقم خورد با خود 
پیام های امیدوار کننده ای را بدنبال داشــت، 
از جملــه اینکــه بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی می 
تــوان بــه کارهای بزرگ دســت یافت و شــاهد 
در  پایــدار  شــغلی  جدیــد  فرصت هــای  خلــق 

شرایط فعلی کشور بود.
امــور  هماهنگــی  معــاون  صحبت هــای 
اقتصادی و توســعه منطقه ای وزیر کشــور در 
جریان بازدید از پاالیشــگاه در دســت تکمیل 
گچساران که از مصوبات سفر اخیر دولت به 
کهگیلویــه و بویراحمــد اســت؛ مبنــی بر اینکه 
» بیــش از ۷۰ درصــد تجهیــزات نصــب شــده 
در پتروشــیمی گچســاران تولیــد متخصصــان 
داخلــی کشــورمان اســت« مصــداق بــارز ایــن 
است که با تکیه بر منابع داخلی و بهره گیری 
بــه  می تــوان  داخلــی  متخصصــان  دانــش  از 

قله های رفیع توسعه دست یافت .
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی وزیر 
بازدیــد  کشــور پنجشــنبه هفتــه گذشــته در 
از پتروشــیمی گچســاران افــزود: آورده اولیــه 
صنعــت پتــرو شــیمی گچســاران  ســاالنه ۸۰ 
میلیــون دالر بــرای اســتان اســت که در رشــد 
اقتصــادی کهگیلویــه و بویراحمد نقش مهمی 

خواهد داشت.
محســن کوشــش تبار  با بیــان اینکه محصول 
مجتمع پتروشــیمی گچســاران یک میلیون تن 
اتیلــن و نیــز ۸۴ هــزار تن +C۳)بــرش پروپان 
و ســنگین تــر( در ســال خواهــد بــود گفــت:  
در اواخــر امســال اتیلــن اولیه در پتروشــیمی 

گچساران تولید خواهد شد.
گچســاران  پتروشــیمی  داد:  ادامــه  او 
و  کشــور  اتیلــن  تولیــد  مجموعــه  دهمیــن 

زمینه ســاز ورود صنایع جدیدی در حوزه نفت 
و گاز به کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی وزیر 
در  پتروشــیمی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور 
نقــش  گچســاران  شهرســتان  اشــتغال زایی 
بــا بهره بــرداری  مهمــی دارد  اظهــار داشــت: 
از پتروشــیمی گچســاران ۵۰۰ نفــر بــه طــور 

مستقیم به اشتغال مشغول خواهند شد.
مجتمــع  کــرد:  ابــراز  کوشــش تبار 
پتروشــیمی این شهرســتان بیش از ۹۱ درصد 
در  اســت  امیــد  و  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت 
اواخــر امســال با تــاش متولیان امــر و دولت 
سیزدهم شاهد تولید اولیه و آزمایشی اتیلن 

از پتروشیمی گچساران باشیم.
پتــرو  کــرد و گفــت:  امیــدواری  ابــراز  او 
فــاز   وارد   ۱۴۰۲ ســال  در  گچســاران  شــیمی 
تولیدات جدید صنعتی در حوزه اتیلن و نفت 

و گاز  خواهد شد.
ایــن مدیــر اقتصــادی در حاشــیه ســفر 
یــک روزه خــود بــه کهگیلویــه و بویراحمــد در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا به نکته مهم و حائز 
اهمیتی اشــاره کرد که گواه روشــنی بر رابطه 
و عملکــرد دو قــوه مقننــه و مجریــه بــر مبنای 
کار کارشناســی در راســتای منافــع عمومــی و 
کمک به گره گشایی از مشکات مردم است.
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
توســعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه 

نبایــد بــه اختافات کارشناســی بیــن دولت و 
مجلــس نــگاه بدبینانه داشــت گفت: اختاف 
نظــر کارشناســی در همــه جــای دنیــا اســت و 
این اختافات می تواند باعث رشــد و توســعه 
جامعــه شــده و خروجــی آن بــه نفــع مــردم 

باشد.
از  بازدیــد  حاشــیه  در  کوشــش تبار   
طرح هــای اقتصــادی گچســاران در گفت وگــو 
بــا ایرنــا افــزود: بین دولــت و مجلس اختاف 
ســلیقه ها و نظریــات کارشناســی وجــود دارد 
و چــون هــر دو نهاد نشــات گرفتــه از نظریات 
مردمی هســتند هرکدام تاش می کنند برای 

مردم فعالیت با نتیجه ای داشته باشند.
در  مجلــس  و  دولــت  اختافــات  بــه  او 
حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در مباحث 
همیشــه  کارشناســی  مباحــث  و  اقتصــادی 
ســایق و رفتارهــای مختلفی وجــود دارد و در 
برخــی جاهــا ایــن اختاف هــا موجــب رشــد و 

توسعه می شود که نباید از آن ناراحت شد.
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
تاکیــد  بــا  کشــور  وزارت  منطقــه ای  توســعه 
براینکه اختاف سایق نباید موجب افتراق و 
انشقاق بین دولت و مجلس شود، گفت: اگر 
اختاف ســایق موجب افتراق و جدایی شــود 
بطور حتم بسترســاز نگرانی و حساســیت در 

جامعه می شود.
فضــای  بــا  کــرد:  تصریــح  کوشــش تبار 
جدیــدی کــه در کشــور بویژه در حوزه آســیای 
میانــه بــه همــت خــود رئیــس جمهــور فراهــم 
شــده بــزودی شــاهد اتفاقات خوبــی خواهیم 

بود.
او ادامــه داد: از جملــه از ایــن فرصت ها 
جابجایی ۱۰ هزار تن کاال از شــمال کشــور به 
جنوب کشور و ورود این میزان به عرصه های 

جدیدی از ترانزیت در دنیاست.
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
توســعه منطقــه ای وزارت کشــور ابــراز کــرد: 
استان های کشور بطور جداگانه هر کدام یک 

برنامه و نظام بندی سرمایه گذاری دارد.
آینــده  اینکــه  بیــان  بــا  کوشــش تبار 
اقتصادی کشــور بســیار امیدوار کننده اســت 
گفــت: هــر چنــد مشــکاتی در ایــن زمینــه در 
کشور وجود دارد ولی می توان با جدیت تمام  
و سیاســت های اقتصــادی و بیــن المللی برای 

برطرف شدن آنها تاش کرد.
دســتی  پاییــن  کــرد: صنایــع  اظهــار  او   
نویدبخــش  می توانــد  گچســاران  پتروشــیمی 
بســیار خوبــی در حــوزه اشــتغال و توســعه و 
رونق اقتصادی برای جوانان و مردم منطقه و 

کهگیلویه و بویراحمد شود.
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
توســعه منطقــه ای وزارت کشــور افزود: پس 
از بهره بــرداری از طــرح اقتصادی پترو شــیمی 
دهمیــن  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  گچســاران، 

استان در تولید اتیلن کشور خواهد بود.

سیستان و بلوچستان؛ رتبه دوم 
در ایجاد خانه های خالق کشور

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 
ایــن اســتان از لحــاظ رتبه بندی هــای علمــی 
جایــگاه خوبــی دارد از رتبــه دوم سیســتان و 
بلوچســتان در ایجــاد خانه هــای خالق و رتبه 
پنجم در ایجاد شــرکت های خالق کشور خبر 

داد.
به گزارش ایرنا، حسین مدرس خیابانی 
شــامگاه شــنبه در نشســت قــرارگاه توســعه 
دانش بنیــان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تاکیــد 
رهبــر معظــم انقاب باید از تمام دانشــگاه ها 
و مراکــز علمی و پژوهشــی برای حل مســائل 

روزمره استفاده کنیم.
او افــزود: امســال نقطه عطفی اســت تا 
مــا از تــوان و ظرفیــت دانشــگاه ها بیشــترین 
اســتفاده را داشــته باشــیم تــا از ایــن طریــق 
بتوانیم مســائل محوری مردم را در حوزه های 

مختلف حل کنیم.
اســتاندار سیستان و بلوچستان تصریح 
کرد: در این اســتان دســتگاه های اجرایی باید 

یکدیگر برای حل مشکات هم قدم شوند.
در  کــرد:  خاطرنشــان  خیابانــی  مــدرس 
شــعار امســال کلید واژه دانش بنیــان بین دو 
واژه تولیــد و اشــتغال قــرار گرفتــه و نشــان از 
ایــن دارد کــه قــرارگاه دانش بنیــان حتمــاً باید 

منجر به تولید و اشتغال شود.
شــرکت های  تشــکیل  کــرد:  تاکیــد  او 
دانش بنیــان و اجــرای طرح های علمی باید به 
تولیــد محصــول و متعاقب آن ایجاد اشــتغال 

برای جوانان استان منجر شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره 
بــه برگــزاری جلســات و کارگروه ها برای تولید 
و ایجاد اشتغال اذعان کرد: هدف از برگزاری 
هماهنگــی  ایجــاد  کارگروه هــا  و  نشســت ها 
و مــرور اولویت هــا همچنیــن هم افزایــی بیــن 

مدیران دستگاه های اجرایی است.
مــدرس خیابانــی ابــراز امیــدواری کــرد: 
خوشــبختانه موضــوع دانش بنیــان از ســطح 
و  اســتان  در  دانش بنیــان  مراکــز  بــه  ملــی 
شهرســتان رســیده و همگــی بــه نوعــی بــا آن 
درگیــر هســتند کــه ایــن بســیار در پیشــبرد 

اهداف اهمیت دارد.
او ادامــه داد: گســترش مراکــز نــوآوری 
و رشــد بــا محوریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
زاهــدان در دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل و 
ایرانشــهر یکی از اولویت های اســتان بوده که 

باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

ارتقای اینترنت ۱۳۰ سایت 
همراه اول در خراسان شمالی

مدیــر مخابــرات منطقه خراســان شــمالی 
از ارتقــای اینترنــت بیــش از ۱۳۰ ســایت 
همراه اول در خراسان شمالی خبر داد.

علیرضا هاشمی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: در راستای اجرای طرح توسعه 
تلفن همراه در استان خراسان شمالی در 
۹ ماه گذشته، سرعت اینترنت همراه اول  
در ۱۳۲ سایت موبایل شهری و روستایی، 

افزایش یافت.
او ادامه داد: با هدف توسعه متوازن 
در  ارتباطــی  و  مخابراتــی  زیرســاخت های 
ســطح اســتان و ارائــه اینترنــت پرســرعت 
موبایل به مشــترکین، عــاوه بر راه اندازی 
در  روســتایی  جدیــد  موبایــل  ســایت   ۲
جدیــد  تجهیــزات  شــیروان،  شهرســتان 
تکنولــوژی ۴G ،۳G و ۴.۵G  همــراه اول 
مخابــرات برروی ســایت های تلفــن همراه 
و  ای  روســتایی-جاده  نقطــه   ۷۵ در  اول 
همچنیــن ۵۵ نقطــه شــهری، نصــب و بــه 

بهره برداری رسیده است.
خراســان  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
شــمالی افــزود: بــرای نصــب و راه انــدازی 
تکنولوژی جدید موبایل در مناطق شــهری 
یــاد  زمــان  مــدت  در  اســتان  روســتایی  و 
شــده، مجموعــا  بیــش از ۱۳۰۰ میلیــارد 
ریال از محل اعتبارات دولتی USO وزارت 
فنــاوری اطاعــات و شــرکت  ارتباطــات و 

مخابرات ایران هزینه شده است.

هاشــمی همچنیــن گفــت: در مــدت 
زمــان یــاد شــده بــه منظــور پوشــش بهتــر 
شبکه همراه، ارتفاع ۱۶ دکل مخابراتی در 
شهرســتان های مختلــف اســتان، افزایــش 

یافته است.
کسب رتبه نخست کشوری در 
بهینه سازی شبکه تلفن همراه

خراســان  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
شــمالی اظهــار کــرد: در ارزیابــی شــاخص 
بهینه ســازی و کیفیت شبکه تلفن همراه 
مناطق در سراســر کشور، موفق به کسب 

رتبه نخست شدیم.
بــه گفته او، این مجموعه در اســتان 
براســاس ارزیابــی صــورت گرفتــه از ســوی 
شــرکت ارتباطات ســیار، در بهینه ســازی و 
کیفیت شــبکه تلفن همــراه بین مخابرات 
مناطــق کل کشــور جایــگاه نخســت را بــه 

خود اختصاص داده است.
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با »موتور جستجوی دیگر« 
آشنا شوید

راضیه حسینی

میالد نوری، کارشناس حوزه فناوری اطالعات در گفت و 
گو با »انتخاب«: »فعال شدن safe search برای مردم 
در ایــران، اولیــن و کــم 
هزینه تریــن قــدم بــرای 
اینترنــت  محدودســازی 
اســت  ممکــن  اســت. 
بــزودی وقتــی گــوگل را 
می زنید، شــما را به یک 
موتور جستجوی دیگری 

ارجاع دهند.«
جســتجوی  »موتــور  در 

دیگر« چه می گذرد؟
بــه عنــوان مثال ســرچ می کنید: »چگونه پاســتا با 

سس آلفردو درست کنم.«
موتــور جســتجوی دیگــر: »طرز تهیه آش رشــته با 

نعنا داغ.«
»می گم پاستا«

»اشکنه یک غذای لذیذ و ایرانی«
»اصالً ولش کن. طرز تهیه ساالد سزار«

»چگونه ساالد شیرازی درست کنیم.«
»قیمت بی ام دبیلو«

»تــو اصالً پــول داری؟ نذار بگم تو حســابت اندازه 
یــه قالپــاق پراید هم پول نیســتا. همین دیــروز از بقالی 
محــل یه دبه ماســت قســطی برداشــتی. مثــالً اینو زدی 
ببینی بهت قیمت می دم یا نه؟ برو فعالً با قیمت پراید 
خــوش بــاش. هــر وقــت موجــودی حســابت بــه میلیون 

رسید بیا زرت و پرت کن.«
»چشــم...اجازه مــی دی درباره راه های مهاجرت یه 

سرچ کوچیک کنم؟«
»کجا عزیزم؟«

»اگه اجازه بدید یکی از کشورهای اروپایی.«
»می خــوای معدل دیپلمــت رو بذارم صفحه اولم؟ 

اصالً چطوره بفرستم واسه همه فالوورات.«
»مگه تو فقط یه موتور جستجو نیستی؟«

»حاال دیگه...بشــین تو مملکت خودت از امکانات 
فضای مجازی استفاده کن و لذت ببر. خوبه بری خارج 
با گوگل زبون نفهم ســر و کله بزنی؟ البته من اجبارت 
نمی کنــم. می خــوای بری بــرو. اصال همیــن االن راه های 
مهاجــرت رو بــرات میــارم... فقط یه ســؤال، تو بودی دو 

ترم تو دانشگاه مشروط شدی؟«
»غلــط کــردم بابا. نمی خوام مهاجــرت کنم. همون 

طرز تهیه اشکنه رو برام بفرست.«
راســتی  کــن...  یادداشــت  شــد.  حــاال  »آفریــن 
سیب زمینی تموم شده ها. بپر یه کیلو بخر بعد بیا بقیه 

رو بنویس. من همین جا منتظرت می مونم...
چراغ رو چرا روشــن گذاشــتی. شعور نداری انرژی 

رو درست مصرف کنی؟
راســتی از اکبــر آقــا نگیــر. گــرون مــی ده. بــرو ســر 

کوچه از جعفر آقا بگیر.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  اعــام  طبــق 
آخــر  ایســتگاه  بــه  معلمــان  رتبه بنــدی  نظــام 
نزدیــک می شــود و قرار اســت احــکام معلمان از 
۳۱ شــهریور جــاری صــادر شــود؛ هرچنــد اجرای 
قانون از شــهریور ۱۴۰۰ تعیین شــده و پرداخت 
معوقــات یــک ســاله آن نیــز باید از ســوی دولت 

انجام شود.
رتبه بنــدی  الیحــه  ایســنا،  گــزارش  بــه 
معلمــان پــس از ۱۰ ســال کشــمکش در روز ۲۵ 
اســفند۱۳۹۹ از ســوی دولــت وقــت بــه مجلــس 
ارسال و کلیات آن هجدهم خرداد سال ۱۴۰۰ به 
تصویب رســید، اما به دلیــل تغییرات قابل توجه 
الیحه از سوی نمایندگان مجلس و تامین نشدن 
بار مالی آن، ماه ها در مجلس معطل ماند و یک 
مرتبه نیز از ســوی شــورای نگهبان رد و دوباره به 

مجلس بازگشت.
بــا انجام اصالحــات واراده از ســوی مجلس 
در ابتــدای اســفند، رتبه بنــدی از ســوی شــورای 
نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفند 
ســال ۱۴۰۰ از ســوی رئیس مجلس برای اجرا به 
دولــت و ۲۳ اســفند از ســوی رئیــس جمهوری به 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه 

و سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ شد.
دولت مکلف شــده بــود ظرف مدت یک ماه 
از ابــالغ قانــون، آیین نامــه اجرایــی را تدوین و به 
تصویــب هیــات وزیران برســاند که به علت آنچه 
حســین عــرب اســدی، معــاون ســرمایه انســانی 
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی آن را دغدغــه 
برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، 
تــا ۱۲ تیــر۱۴۰۱ بــه طــول انجامیــد و در نهایــت از 
ســوی محمــد خبــر، معــاون اول رئیس جمهــوری 

برای اجرا، ابالغ شد.  
طبق اعالم وزیر آموزش و پرورش، آیین نامه 
اجرایی رتبه بندی معلمان یک شــیوه نامه اجرایی 
نیز دارد که تا کنون منتشــر نشــده است؛ وی در 
این باره گفته است: »در حال پیگیری این قانون 
و آماده ســازی بــرای اجــرا هســتیم و امیدواریم تا 
ابتــدای ســال تحصیلــی همــه معلمــان رتبه بندی 
شــوند و بــا انــرژی مضاعــف در کالس هــای درس 

حضور یابند.«
کــرد:  اعــالم  پیــش  چنــدی  همچنیــن  وی 

»کمیته هــای الزم یا هیئت های ممیزی براســاس 
قانون شــکل گرفته و ان شــاءهللا رتبه بندی وارد 
مرحلــه اجــرای اصلــی در درون آموزش و پرورش 
شــود. شــروع آن هم از ۳۱ شــهریور ســال جاری 

است.«
رتبه بنــدی  اجرایــی  آیین نامــه  درحالــی 
معلمــان ابــالغ و وزارت آموزش وپــرورش در حال 
آماده ســازی مقدمــات اجرایی الزم اســت که طی 
دو ســه هفته اخیر انتقادات و اشــکاالتی بر آیین 
نماینــدگان  و  از ســوی فرهنگیــان  نامــه مذکــور 
مجلــس وارد شــده اســت تــا جایــی کــه رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی ۲۶ تیرمــاه در صحــن 
علنــی مجلــس و در پاســخ بــه تذکر یــک نماینده 
مجلــس در ایــن بــاره گفــت: »در هیــات تطبیــق 
وظیفــه داریــم کــه حتمــاً مصوبــات هیــات دولت 
را بــا قانــون مطابقــت دهیــم. مصوبــه دولــت در 
تازگــی  بــه  رتبه بنــدی معلمــان  قانــون  خصــوص 
بــه هیئــت تطبیق رســیده اســت. ایــن مصوبه در 

مهلــت قانونــی هیــات تطبیق رســیدگی می شــود 
و اگــر مغایــرت وجود داشــته باشــد، حتمــاً اعالم 

خواهیم کرد.«
از جملــه انتقاداتــی که تا کنــون در این باره 
مطرح شــده می توان به عدم شــمولیت معلمانی 
تشــکیل  در  ابهــام  ندارنــد،  تخصیصــی  کــد  کــه 
صالحیــت  اســت  قــرار  کــه  ارزیــاب  کانون هــای 
عمومــی و تخصصــی معلمــان را ارزیابــی کننــد، 
شــرط تــداوم خدمــت دوســاله بــرای معلمانی که 
ســال گذشــته و یــا امســال بازنشســته شــده اند، 
عدم شــمولیت معلمان با دوســال خدمت، الزام 
بــه کســب امتیــاز کــف ۴۵۰ تــا ۵۰۰ بــرای احــراز 
رتبه آموزشــیار معلمی و احتمال بروز مشــکل در 
اعمال مدرک تحصیلی دوم فرهنگیان اشاره کرد 
که هنوز به همه آنها پاســخ داده نشــده اســت و 
به نظر می رســد باید منتظر شــیوه نامه اجرایی و 

آرای هیات تطبیق ماند.
در ادامه مروری بر برخی جزئیات مهم طرح 

رتبه بنــدی معلمــان کــه در آیین نامه اجرایی آمده 
خواهیم داشت: 

کدام گروه از معلمان، رتبه بندی می شوند؟
 مــاه ۳ آیین نامــه بــه مشــموالن رتبه بنــدی 
پرداختــه اســت کــه مطابــق آن، مشــموالن ایــن 
آیین نامه عبارت اند از مشموالن طرح طبقه بندی 
مشــاغل معلمان و نیروهای توان بخشی مدارس 
اســتثنایی کــه در حــال حاضر صرفــاً در واحدهای 
آموزشــی و تربیتی اشــتغال به خدمت تمام وقت 

دارند.
افراد موضوع الیحه قانونی راجع به استفاده 
کارکنــان کادر اداری وزارت آموزش وپــرورش کــه 
بــرای خدمــت معلمی اســتخدام شــده اند از طرح 
طبقه بنــدی مشــاغل معلمــان کشــور و احتســاب 
ســوابق تجربــی آنــان - مصــوب ۱۳۵۸ - شــورای 
انقالب جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی 

آن، مشمول این آیین نامه هستند.
در  شــاغل  اداری  نیروهــای  از  دســته  آن  

پســت های کارشناســی و باالتــر کــه بــر اســاس 
ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع 
طرح طبقه بندی مشــاغل معلمان اشتغال یابند، 
از زمان تغییر ســمت و شــروع به خدمت معلمی 
مشــمول نظــام رتبه بنــدی می شــوند. در صــورت 
اداری  ســمت های  در  کار  بــه  مجــدد  بازگشــت 
حســب شــرایط ذی ربــط از فوق العــاده رتبه بنــدی 

برخوردار نخواهند بود.
۸ گروهی که از دایره مشموالن رتبه بندی 

خارج می شوند
ـ نیروهای اداری

ـ نیروهای فاقد کد شناســه اســتخدام مورد تأیید 
سازمان اداری و استخدامی کشور

ـ کارکنان مأمور یا انتقالی به ســایر دســتگاه های 
اجرایی )با حفظ پست سازمانی با بدون آن(

ـ کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی )به استثنای 
مدیــران و معاونان کــه از آموزش وپرورش حقوق 

دریافت می کنند(
ـ نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه

ـ کلیــه افــرادی کــه از بیش از یــک صندوق حقوق 
دریافت می کنند

ـ افــرادی کــه در مرخصــی بــدون حقــوق بــه ســر 
می برند، افراد انتقالی به دانشگاه های فرهنگیان 

و شهید رجایی
ـ و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین نامه 

نیستند.
 اعام میزان افزایش حقوق ناشی از 

رتبه بندی؛ از ۴۵ تا ۹۰ درصد حق شغل، 
شاغل و فوق العاده شغل

اما در ماده ۱۵ میزان افزایش حقوق ناشــی 
از رتبه بنــدی در فیــش حقوقــی مشــموالن اعــالم 
شــده اســت. بــا تعییــن رتبــه مشــمول از ســوی 
رتبه بنــدی  فوق العــاده  ذی ربــط،  ممیــزه  هیــات 
مطابــق مــاده ۶ قانــون بــه ترتیــب بــرای رتبه های 
پنج گانه آموزشــیار معلم، مربی معلم، اســتادیار 
معلــم، دانشــیار معلــم و اســتاد معلم بــه ترتیب 
۴۵ درصــد، ۵۵ درصــد، ۶۵ درصــد، ۷۵ درصــد 
و۹۰ درصــد مجمــوع امتیــازات حــق شــغل، حــق 
شــاغل و فوق العــاده شــغل در حکــم کارگزینــی 
مشــمولین، به صــورت جداگانــه درج و ماهیانــه 

پرداخت می شود.

تزریق دُز یادآور واکسن کرونا 
از ماک های سفر اربعین

ســخنگوی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا، 
بــرای  شــده  اتخــاذ  تمهیــدات  در خصــوص 
پیــاده روی اربعیــن حســینی گفت کــه هنوز 
تصمیــم نهایی گرفته نشــده و گفت وگوهای 
اولیه اتفاق افتاده است ولی تزریق واکسن 

یادآور از ماک های سفر است.
به گزارش ایسنا، دکتر عباس شیراوژن 
در رابطــه  بــا افزایــش روند ابتال بــه کرونا در 
کشــور طــی دو هفتــه اخیــر، گفــت: در چنــد 
روز اخیــر تعــداد فوتی هــا دو رقمــی شــده و 
ایــن  در  اســت.  داده  افزایــش  را  نگرانی هــا 
شــرایط افراد عالمت دار و مراجعین ســرپایی 
افزایش یافتــه و بیــش از ۶۰ درصــد بر شــمار 

بستری ها افزوده شده است.
هفتــم  مــوج  وارد  ظاهــرا  افــزود:  وی 
می رســد  نظــر  بــه  و  شــده ایم  بیمــاری 
مهم تریــن کار، اســتفاده از ماســک و رعایــت 
شــیوه نامه های بهداشــتی باشد. از طرفی در 
نقــاط شــلوغ بایــد از ماســک اســتفاده کرد و 
تزریــق واکســن نیــز بایــد صــورت گیــرد و اگر 
بیش از ۶ ماه از تزریق قبلی گذشــته باشــد، 
حتمــاً بایــد یــک نوبــت یــادآور تزریــق شــود؛ 
چراکــه بعــد از شــش مــاه ســطح ایمنی بدن 
را  شــدید  بیمــاری  احتمــال  و  کاهش یافتــه 

فزونی می بخشد.
او تاکید کرد: نگرانی در تأمین واکســن 
نداریم و ده ها میلیون واکســن ذخیره شــده 
اســت. مــردم صرفــا برای ســالمت خــود باید 
مراجعــه کننــد و هیچ مســئله مالــی در میان 

نیست.
ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، 
یــادآور شــد: حدودا ۹ میلیون نفــر باید برای 
تزریق واکسن یادآور مراجعه کنند و به نظر 
می رســد مردم شرایط را درک کرده اند و آمار 
مراجعان نسبت به ماه های گذشته افزایش  

یافته است.
شــده  اتخــاذ  تمهیــدات  دربــاره  وی، 
بــرای پیــاده روی اربعیــن حســینی نیــز اظهار 
کــرد: هنــوز تصمیــم نهایــی گرفتــه نشــده و 
اســت  افتــاده  اتفــاق  اولیــه  گفت وگوهــای 
مالک هــای  از  یــادآور  واکســن  تزریــق  ولــی 
ســفر اســت. همچنیــن تســت هایی در زمان 
بازگشت از عراق گرفته می شود و تمهیداتی 
برای افراد عالمت دار در نظر گرفته می شود.
او در خاتمــه تأکیــد کــرد: زوار اربعیــن 
حتمــاً بایــد نوبــت یــادآور واکســن را تزریــق 
کننــد و تــا آن زمــان )یــک مــاه آینده( ســطح 
ایمنی خوبی در بدن افراد ایجاد خواهد شد.

دو سال معافیت حق بیمه در ازای جذب 
فارغ التحصیان
آن دسته از کارفرمایانی که نیروی کار مورد 
نیــاز خود را از بین فارغ التحصیان دانشــگاهی 
جــذب کننــد، بــه مــدت دو ســال از معافیت حق 

بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.
بــه گــزارش ایســنا، طرح اعمال مشــوق های 
بیمــه کارفرمایــی براســاس بنــد الــف تبصــره ۱۸ 
قانون بودجه ســنواتی برنامه ششم توسعه و در 
چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف 
تحرک بخشی به بازار کار به اجرا درآمده است.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در چند 
ســال اخیــر این طرح را در حمایــت از کارفرمایان 
بــه ویــژه صاحبــان کســب و کارهای آســیب دیده 
از کرونــا و ایجــاد اشــتغال بــه منظــور ترغیــب و 
تشویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی 
به اســتفاده از نیروی کار جدید، تهیه کرده و در 
دستور کار قرار داده است. به موجب این طرح، 
کارفرمایــان کارگاه هــا و موسســات مشــمول در 
صورت بکارگیری نیروی کار جدید از مشــوق های 

بیمه ای به مدت دو سال بهره مند می شوند.
مشــوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم 
کارفرمــا بــه عــالوه ۳ درصــد ســهم بیمــه بیــکاری 
است که در چارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه 
بــه حســاب کارفرمــا واریز می شــود؛ در واقع ۲۳ 
درصــد حداقــل دســتمزد تعییــن شــده از ســوی 

شــورای عالــی کار بابــت مشــوق بیمــه ای در نظــر 
گرفته شــده که توســط دولت به حســاب کارفرما 
واریــز می شــود و وزارت کار وظیفــه نظــارت بــر 
تازه تریــن گــزارش عملکــرد  آن را برعهــده دارد. 
طرح مشــوق بیمه کارفرمایی از مشــارکت ۶۳۵۶ 
کارفرمــا در ایــن طــرح حکایــت دارد. همچنین ۱۹ 
هزار و ۱۸۱ هزار داوطلب جویای کار در این طرح 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۱۸۹ 
نفر قرارداد کار بسته و جذب بازار کار شده اند.

خوزســتان، آذربایجان شــرقی و فارس ســه 
اســتانی هســتند که بیشــترین تعــداد جویندگان 
کار جــذب شــده را بــه خــود اختصــاص داده اند و 
باالترین تعداد کارفرمای ثبت نام کرده مربوط به 

استان فارس بوده است.
بهره منــدی کارفرمایــان و کارجویــان از ایــن 
طــرح شــرایطی دارد: بــه نحــوی کــه کارفرمایــان 
نیازمنــد  طــرح  مزایــای  از  برخــورداری  جهــت 
داشــتن مجــوز فعالیــت از مراجــع رســمی کشــور 
و داشــتن کــد بیمــه کارگاهی هســتند؛ کارجویان 
نیز با داشــتن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر، 
حداکثر ســن ۳۸ ســال و داشتن ســابقه حداکثر 
۳۶ مــاه بیمــه تامیــن اجتماعی می تواننــد در این 

طرح ثبت نام کنند.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه در این طــرح نباید 

نیروهــای کار جدید جایگزیــن نیروهای کار قبلی 
کارفرمــا شــوند و مــالک جدیــد بــودن نیروهــای 
جذب شــده،   افزایش نیروها نســبت به لیســت 
بیمه دو ماه قبل از ثبت نام کارفرما اســت؛ البته 
افــراد دارای مــدرک تحصیلی کارشناســی و باالتر 
بیــکار شــده از کارگاه های به شــدت آســیب دیده 
از کرونــا از ایــن موضــوع مســتثنی بــوده و امکان 
ســایر  در  جــذب  یــا  قبــل  شــغلی  بــه  بازگشــت 
از  کارفرمــا  بهره منــدی  و  اقتصــادی  واحدهــای 
مشــوق بیمــه کارفرمایــی را بــر اســاس ایــن طرح 
دارند. کارفرمایانی که نیروی کار جدید را به جای 
نیروی کار شاغل در کارگاه که اخراج، استعفا یا 
تــرک کار کرده انــد، بــه کار گیرند مشــمول مزایای 

استفاده از طرح نخواهند بود.
این طرح در تمام ۳۱ اســتان کشــور در حال 
اجــرا اســت و کارفرمایــان می تواننــد نیــروی کار 
جدید مورد نیاز خود را بدون محدودیت و به هر 
میزان از بین فارغ التحصیالن با مدرک لیســانس 
بــه بــاال جــذب کنند و بــه مدت ۲ ســال از مزایای 
معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند.

کارجویــان و کارفرمایــان در صــورت تمایــل 
ســامانه  در  ثبت نــام  و  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
http://moshavegh.mcls.gov.ir از مزایای این 

طرح بهره مند شوند.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درباره 
پرداخــت نشــدن ســهم حــوزه بهداشــت از محل 

مالیات بر ارزش افزوده گایه کرد.
بــه گــزارش مهــر، کمــال حیــدری، در کارگاه 
آموزشــی معاونــان بهداشــت دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور، گفت: همزمان با درگیری پرسنل 
بهداشــتی بــا همه گیری کرونــا، ارائه خدمات غیر 
کووید در شبکه بهداشتی به مردم از جمله برای 
مــادران بــاردار، کــودکان و اطفــال مجموعــاً باالی 

۹۰ درصد است.

بســته های  شــدن  روز  بــه  داد:  ادامــه  وی 
الکترونیــک،  پرونــده  شــدن  پویــا  خدمتــی، 
پایــداری منابــع، استانداردســازی و بهینه ســازی 
زیرســاخت ها و اســتفاده از منابــع درآمــدی برای 
گــروه  و ۱۵  بــار در ســتاد شــکل گرفتــه  اولیــن 
مســتقر در دانشــگاه های علوم پزشکی نیز بحث 

پایش و ارزشیابی را انجام می دهند.
حیدری با بیان اینکه با تالش وزیر بهداشت 
اعتبــارات حــوزه بهداشــت افزایــش قابــل توجهی 
یافتــه کــه جای قدردانــی دارد، گفــت: مجلس بر 

اجــرای سراســری برنامــه پزشــک خانــواده اصــرار 
دارد. بــرای اجــرای ایــن برنامــه نیــاز بــه اصــالح 
ســاختار داریــم و بایــد نظــام ارجاع در ســطوح ۲ 

و ۳ اتفاق بیفتد.
وی، توجه به ســاختارهای فیزیکی، مشــکل 
کمبــود نیــروی انســانی و ردیف هــای اســتخدامی 
و ایجــاد تحــول در شــبکه مبتنــی بــر فرمایشــات 
معاونــت  آینــده  ســال  برنامه هــای  را  رهبــری 
متأســفانه  داد:  ادامــه  و  کــرد  اعــالم  بهداشــت 
تاکنــون کــه پنــج ماه از ســال می گــذرد هنوز یک 

ریــال از ســهم مالیــات بــر ارزش افــزوده به حوزه 
بهداشت تعلق نگرفته است.

وی افــزود: معاونت هــای بهداشــت بایــد بــه 
بخــش نــرم افزاری بســته های خدمتی توجه ویژه 
کنند. باید یک داشبورد مدیریتی داشته باشند و 
همزمان با اجرای برنامه ها مشــکالت را به ما در 

ستاد انتقال دهند.
مشــورتی  کمیته هــای  تشــکیل  از  حیــدری 
در معاونــت بهداشــت خبــر داد و بیــان کــرد: در 
ارزشــیابی ها، بحث هــای مدیریتــی هم بــه اندازه 

ارزیابــی خــود برنامه هــا مهم اســت و حتی گاهی 
بر آن مقدم است.

وی از معاونان بهداشت دانشگاه ها خواست 
بــر روی خدمــات اولویــت دار ماننــد طرح پزشــک 
خانــواده تمرکــز کننــد و گفــت: اســتفاده مطلوب 
از فرصت تبدیل وضعیت نیروها که بســیار مهم 
اســت بســیاری از مشــکالت منابع انســانی حوزه 
بهداشــت را مرتفع می کند. همچنین الزم اســت 
به برنامه های آموزش هوشــمندانه با استفاده از 

ظرفیت های رسانه ها توجه ویژه داشته باشید.

خدمات درمانی هالل احمر 
در اربعین رایگان است 

رئیــس جمعیــت هال احمــر در نامــه ای بــه وزیــر 
کشــور اعــام کــرد: در مراســم اربعین ســال جاری که 
پــس از 2 ســال وقفــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا برگــزار 
می شود، هال احمر در قبال ارائه خدمات بهداشتی و 
درمانــی به زائران عتبات عالیــات، هیچگونه هزینه ای 

دریافت نمی کند.
جمعیــت  اطالع رســانی  پایــگاه  اعــالم  بنابــر 
از  بخشــی  در  کولیونــد  پیرحســین  دکتــر  هالل احمــر؛ 
نامه خود خطاب به دکتر وحیدی، وزیر کشــور نوشــت: 
»ایــن جمعیــت به عنــوان بزرگترین ســازمان غیردولتی 
و مردم نهــاد همــواره جهــت ارائــه خدمت بــه هموطنان 
آســیب دیــده از بالیــای طبیعــی و حــوادث غیرمترقبــه 
و انســان ســاخت ارائــه خدمــت می نمایــد، چنانکــه در 
ســال های ســخت جنــگ تحمیلــی در خــط مقــدم ارائــه 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تأمیــن داروی مورد نیاز 
کشــور بــه تــالش پرداختــه و در ایــام حــج ابراهیمــی و 
راهپیمایی اربعین حســینی )علیه السالم( در همراهی 
حجــاج و زائریــن عتبــات عالیــات نقــش آفریــن بــوده 

است.«
کولیوند در ادامه این نامه آورده است: »برگزاری 
جملــه  از  الســالم(  )علیــه  حســینی  اربعیــن  مراســم 
رویدادهایی است که طی سال های اخیر، اوج دلدادگی 
و ارادت مــردم ایــن ســرزمین را بــه خانــدان عصمــت و 
طهــارت بــه منصه ظهور رســانده اســت و ایــن جمعیت 
افتخار دارد که در این مراسم به عنوان عضوی کوچک 
خدمــات خــود را بــه صــورت داوطلبانــه و با اســتفاده از 
پرســنل خــدوم بهداشــتی و درمانــی به کلیــه هموطنان 

ارائه می نماید.«
رئیس جمعیت هالل احمر در پایان این نامه خاطر 
نشان کرد: »در سال جاری که پس از وقفه ای دو ساله 
بــه دلیل شــیوع بیمــاری کرونا انتظار حضــور حداکثری 
مــردم بــه صــورت توده هــای میلیونــی از سراســر نقــاط 
میهن اســالمی پیش بینی می گردد، این جمعیت اعالم 
مــی دارد بــه جهــت همکاری در فعالیت های یاد شــده و 
تســهیل ارائــه خدمات هیچ گونه هزینــه ای را از زائرین 
و مجاورین حضرت اباعبدالحسین )علیه السالم( بابت 

خدمات یاد شده دریافت نخواهد کرد.«
یادآور می شود که در سال های گذشته از زائرانی 
که در ایام اربعین به عتبات مشــرف می شــدند، مبلغی 
بــه عنــوان حــق خدمــات هالل احمــر همــراه بــا هزینــه 

صدور روادید دریافت می شد.

دولــت پیــش از ایــن مصوبــه افزایــش ده 
درصدی حقوق ســایر ســطوح مستمری بگیران را 

امضا کرده بود.
انتشــار  بــا  اجتماعــی  تأمیــن   ســازمان 
حقــوق  تکلیــف  تعییــن  زمینــه  در  اطالعیــه ای 

بازنشســتگان ســایر ســطوح و متوســط بگیــران 
دولــت  نظــر مســاعد  از  ایــن ســازمان،  صنــدوق 
دربــاره افزایــش حقــوق این دســته بازنشســتگان 

خبر داد.
نظــر  »بــا  اســت:  آمــده  اطالعیــه  ایــن  در   

مســاعد دولــت مردمــی، پیشــنهاد ایــن ســازمان 
دربــاره ســایر ســطوح مســتمری بگیران ســازمان 
تامین اجتماعی، در دســتور کار دولت قرار گرفته 

و به زودی اعالم می شود.«
پیــش از ایــن دولــت برخــالف نظــر ســازمان 

تامیــن اجتماعی و هیــات امنا و هیات مدیره این 
ســازمان کــه افزایــش ســی و هشــت درصــدی را 
براســاس مصوبه شــورای عالی کار پیشنهاد داده 
بودنــد، مصوبــه افزایش ده درصدی حقوق ســایر 

سطوح مستمری بگیران را امضا کرده بود.

اطالعیه سازمان 
تأمین  اجتماعی درباره 

مستمری  بگیران سایر سطوح

 معاون بهداشت وزارت بهداشت: سهم حوزه بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده
را نداده اند

۸ گروهی که شامل »رتبه بندی معلمان« نمی شوند
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