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تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصالح نظام بانکی ممکن نیست؛  چرا تامین  مالی در به نتیجه رسیدن برنامه های توسعه نقش مهمی دارد

وضعیت صنعت نساجی جهان در میدان نبرد روسیه و اوکراین

حکمرانی خوب؛ 
ناکجا آباد خیالی در هزارتوی وهم بی پایان

دکتر حسین پارسیان

شهروند عادی

کــه  اســت  مفهومــی  خــوب«  »حکمرانــی 
توســط ســازمانهای بین المللــی در اواخــر دهه 
۱۹8۰ وارد ادبیات توســعه شــده و بر اســاس 
معیارهای خاص، حکمرانی را حاصل تعامل و 
ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی 
خصوصــی،  بخــش  غیردولتــی،  )ســازمانهای 
گروه هــای ذی نفــوذ و رســانه ها( جهت نیل به 
توسعه در هر کشوری می داند. واژه توسعه از 
پیچیده ترین مفاهیم است و ابعاد مختلفی را 

در بر می گیرد. یکی از این ابعاد، توسعه اقتصادی می باشد. 
پیامدهای توســعه اقتصادی و شــاخص های توسعه اقتصادی 
نیــز مشــخص و توســط اندیشــمندان و بــزرگان علــم اقتصــاد 
تبییــن شــده اســت. بــا طرح ایــن مقدمــه و با تفکــر انتقادی، 
نگاهــی بــه پارادایم فکری غالــب، اســتراتژی و اقدامات نظام 

راهبری در سطح کالن کشور می شود:
• آیا پارادایم فکری غالب در بخش عمومی سرزمینم مبتنی بر 

توسعه اقتصادی کشور می باشد؟
• آیــا نظــام راهبــری در ســطح کالن کشــور دارای مبانــی فکری 

و نظریه های مشخصی در حوزه توسعه اقتصادی می باشد؟
• آیــا نظــام راهبــری در ســطح کالن کشــور از اســتراتژی های 
مشــخصی بــرای رســیدن بــه توســعه اقتصــادی کشــور بهــره 

می گیرد؟
• آیا مجموعه اقدامات نظام راهبری در ســطح کالن کشــور در 
چارچوب مفاهیم توسعه اقتصادی و در راستای رعایت منافع 

ملی کشور و افزایش رفاه و آرامش مردم می باشد؟
• آیا نظام راهبری در سطح کالن کشور بر اساس شایستگی و 

صالحیت حرفه ای انتخاب و به کار گمارده می شوند؟
• آیا این نظام راهبری در انجام وظایف و مسئولیت های خود 

از اختیار و آزادی عمل کامل برخوردار می باشد؟
• آیا سامانه های ارزیابی عملکرد مشخص در سطح کالن کشور 
بــرای ارزیابــی عملکرد نظام راهبری و همچنین سیاســت های 

تشویقی و تنبیهی مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
چارچوبــی  در  کشــور  کالن  ســطح  در  راهبــری  نظــام  آیــا   •
مســئولیتی کــه بــه آن ها تفویض شــده در قبــال اقدامات خود 

پاسخگو می باشند؟
• آیــا مــردم بــه صورت محتوایی )مســتقیم یا غیرمســتقیم( در 
امور جامعه مشارکت و در نظام راهبری ایفای نقش می کنند؟
• آیــا جریــان آزاد اطالعــات، قابلیت دسترســی ســهل و آســان 
بــه آن بــرای همــه افراد جامعــه  وجود دارد؟ آیــا افراد جامعه از 
چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاه هستند؟ آیا رسانه های 
گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست های 

اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور هستند؟
• بــا نگاهــی به رتبه و مقایســه جایــگاه بین المللی و منطقه ای 
ایــران در شــاخص های حکمرانی جهانی، آیــا می توان وضعیت 
کشــور ایــران را از بــاب وضعیــت و کیفیــت حکمرانــی مطلوب 

ارزیابی کرد؟
.... •

اندیشــیدن پیرامــون ســواالت مطرح شــده و تــالش برای 
پاســخ به این پرســش ها، تا حدودی می تواند دالیل ناکارآمدی 
و اتفاقــات ناخوشــایند اقتصادی و اجتماعــی را توجیه و تبیین 
نماید. سوال اساسی که مطرح است: "چرا وضعیت و کیفیت 
فعلی حکمرانی ایران، حتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای 
ضعیف تر، در شرایط نامطلوبی قرار دارد؟" مطابق شاخص های 
حکمرانــی بانــک جهانــی در ســال 2020، رتبه کشــور ایــران در 
میان کشورهای جهان به درصد )بین صفر تا صد از درصد کم 
به زیاد( برای مولفه پاسخگویی و حق اظهار نظر 8.21 درصد، 
مولفه ثبات سیاســی و نبود خشونت/تروریسم 7.55 درصد، 
مولفــه اثربخشــی دولت 14.90درصــد، کیفیت تنظیم کنندگی 
)مقررات( 6.73 درصد، مولفه حاکمیت قانون )قانون مداری( 
20.19 درصــد و مهــار )کنترل( فســاد 14.42 درصد محاســبه و 
ارایه شده است که حاکی از وضعیت نامطلوب کشور از لحاظ 
مولفه و شــاخص های حکمرانی خوب می باشــد.  در جســت و 
جوی پاسخ های احتمالی برای سوال باال، موارد زیر به ذهن هر 

شهروند عقالیی خطور می کند:
• بــه نظــر می رســد در بخــش عمومــی کشــور، پارادایــم فکــری 
نــدارد.  وجــود  اقتصــادی کشــور  توســعه  بــر  مبتنــی  متقنــی 
تنهــا محرکــی کــه می توانــد ظرفیــت هم افزایی ایجــاد و نیل به 
پیامدهای حکمرانی خوب را تسهیل نماید مسائل ایدئولوژیک 

در حوزه کالن تصمیم گیری کشور می باشد.
• بــه نظــر می رســد نظــام راهبری در ســطح کالن کشــور دارای 
مبانی فکری و نظریه های مشخصی در حوزه توسعه اقتصادی 

کشور نمی باشد.
• به نظر می رسد نظام راهبری در سطح کالن 
کشور از استراتژی های مشخصی برای رسیدن 

به توسعه اقتصادی کشور بهره نمی برد.
• بــه نظــر می رســد مجموعــه اقدامــات نظــام 
راهبــری در ســطح کالن کشــور بــه طــور کامــل 
در چارچــوب مفاهیــم توســعه اقتصــادی و در 
راســتای رعایــت منافــع ملــی کشــور و افزایــش 
بــه  رفــاه و آرامــش مــردم صــورت نمی گیــرد. 
نظــر می رســد ســبک حکمرانــی بیشــتر بــه صــورت جزیــره ای، 
بعضــاً مــوازی، ملوک الطوایفی، مبتنی بر آزمــون و خطا، اتخاذ 
راحت ترین تصمیم بدون در نظر گرفتن پیامدهای این اقدامات 

و با فقدان دید سیستمی کامل انجام می شود.
ایــن نقصان هــا در ســطح حکمرانــی کالن کشــور باعــث 
به وجود آمدن مشــکالت و چالش های اساســی شــده اســت. 

مهمترین این چالش ها و کالن مشکالت عبارتند از:
• دیپلماسی ضعیف اقتصادی و عدم به کارگری کامل سیاست 
خارجــی توســعه گرا مبتنــی بر حفــظ حداکثری منافع کشــور و 

مردم.
• مشکالت مربوط به نظام بانکی، عدم استقالل بانک مرکزی، 
خلق نقدینگی از طرق مختلف، تورم، کاهش ارزش پول ملی 
و از بیــن رفتــن قــدرت خریــد مــردم و به محاق رفتن معیشــت 

اقشار ضعیف جامعه.
• مشــکالت مربــوط به فقدان نظام جامــع و بهینه تامین مالی 
دولت و تامین کســری بودجه دولت از طریق ســاده ترین و در 
دسترس ترین راه های ممکن بدون در نظر گرفتن هزینه های 

تامین مالی آن روش.
• وجــود اقتصــاد دولتــی غیرمولد و بعضاً رانت زا )دســتگاه ها و 
شــرکت های دولتــی( و خصوصی ســازی نامناســب و در نهایــت 
شــکل گیری اقتصــاد خصولتــی یــا شــبه دولتــی بــا آزادی عمــل 

بیشتر و پاسخگویی کمتر.
• مشــکالت مربوط به فضای کســب و کار، بیکاری، افراد شاغل 

فقیر، اشتغال کاذب و ناپایدار و …
• ناپایــداری مالــی و ورشکســتگی صندوق هــای بازنشســتگی و 
وابســتگی شــدید صندوق هــا به منابــع عمومی دولــت در کنار 
تغییــرات جمعیتــی و رونــد کهنســالی کــه بــا افزایــش تعــداد 
شــاغلین  تعــداد  کاهــش  و  مســتمری بگیران  بازنشســتگان، 
و همچنیــن قوانیــن و رویه هــای دولــت محتــرم در خصــوص 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان نســبت به شاغلین باعث 

وخامت بیشتر اوضاع این صندوق ها شده است.
• مشکالت مربوط به فساد گسترده و نظام مند.

• مشــکالت زیســت محیطــی، آلودگــی هــوا و عــدم توجــه بــه 
توسعه متوازن محیطی و آمایش سرزمین.

• مشــکالت مربــوط بــه تامیــن آب. با توجه به تغییرات شــدید 
اقلیمی کشور و حتی منطقه و تغییر الگوهای بارشی، وضعیت 
نامساعد سفره های زیرزمینی آب و همچنین کاهش آب های 
ســطحی کشــور بنظــر می رســد وضعیــت منابــع آبــی ایــران در 
آینــده ای نزدیــک ناپایــدار و حتــی در شــرایط بحرانی قــرار گیرد 
به حدی که شــاید در آینده ای نزدیک شــاهد حکمرانی آب در 
منطقه هم باشیم. بنابراین ضرورت برنامه ریزی های و اقدامات 

دقیق و کارشناسی بیش از پیش احساس می شود.
• مشکالت مربوط به فقر و تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی 

قسمت قابل توجهی از مردم.
• نظام مالیاتی ناکارآمد و فرار مالیاتی مودیان مشــول مالیات 
به دلیل ذی نفوذ بودن و یا مشکالت و زیرساخت های معیوب 

قانونی و اجرایی در اخذ مالیات عادالنه …
... •

بــا در نظــر گرفتــن ابرچالش هایی که در باال مطرح شــد، 
به نظر می رســد کشــور عزیزمــان ایران در مرحله ای حساســی 
قرار گرفته است. به قول حضرت موالنا علیه رحمت "کار دلم 
به جان رســد کارد به اســتخوان رســد". امید اســت حکومت و 
دولت ها با بهره گیری از نظام راهبری خوب با داشتن پارادایم 
فکری متقن مبتنی بر توسعه اقتصادی و رعایت منافع ملی با 
تدوین استراتژی های و اقدامات اجرایی مشخصی برای رسیدن 
بــه اهــداف توســعه ای کشــور با نگاهی سیســتمی تر و بــه دور 
از هرگونــه آزمــون و خطــا اقــدام نماینــد. در ایــن میــان نقش، 
مشــارکت و همراهــی حداکثــری مــردم، متخصصیــن حرفه ای، 
کارشناســان، صاحبنظــران، اســاتید دانشــگاهی و خبــرگان در 
نظــام حکمرانــی خــوب از اهمیــت ویــژه ای در فائــق آمــدن بــر 
چالش ها و مشکالت کالن کشور دارد و می تواند زمینه توسعه 

اقصادی کشور را بیش از پیش فراهم نماید.
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مریم ابونیا

برنامه توســعه ســندی اســت كه در آن بازســازی، 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  نظــام  ارتقــای  و  اصــالح 
كشــور را بــرای 5ســال آینــده در نظــر گرفتــه و 
بــرای ان برنامه ریــزی صورت می گیرد. بســیاری از 
كشــورهایی كه در چند دهه گذشــته توانســته اند 
در مســیر پیشــرفت و توســعه حرکــت کننــد، بــا 
اهــداف  توســعه  ســمت  بــه  دقیــق  برنامه ریــزی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده اند. اما 

به نظر می آید اقتصاد، کلید واژه اهداف توسعه ای در کشورها و 
از جمله در کشور ما است و برهمین اساس نیز برنامه ریزی برای 
طرح های توســعه ای باید با نگاه واقع بینانه و متناســب با شرایط 

اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود.
آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم، اذعــان مســئولین بــر عدم 
توفیق برنامه های قبلی در توســعه کشــور و البته تاخیر یک ســاله 
در تدوین برنامه هفتم توســعه، اســت. موضوعی که این روزها از 
مجلس تا تشــخیص مصلحت نظام را بر آن داشــته که ســریعتر 

سند توسعه را تدوین و تصویب کنند.
از دیگــر ســو یکــی از بخش هایی که در تدوین ســند توســعه 
هفتــم بــدان توجــه زیــادی شــده، نظــام پولــی و در راس آن بانــک 
مرکــزی اســت. بــه گفته خانــدوزی، وزیر امــور اقتصــادی و دارایی، 
تا زمانی که در متن برنامه توســعه احکامی گنجانده شــود که در 
نتیجه آن ناترازی های دولت و نظام بانکی افزایش یابد، برنامه ها و 
اهداف گنجانده شده در چشم انداز توسعه کشور برآورده نخواهد 
شــد. وی به این موضوع نیز اشــاره داشــته اســت که ناترازی های 
بودجــه ای و بانکــی در برنامــه ششــم افزایش یافت، ایــن در حالی 
است که انتظار می رفت خروجی برنامه نرخ تورم تک رقمی و رشد 

اقتصادی 8درصد باشد.
خاندوزی برای تدوین سند 5ساله هفتم پیشنهادهایی را نیز 
ارائه داده است. به گفته وی، برنامه 5 ساله باید در جهت تعیین 
تکلیــف اولویت هــا تدویــن شــود در این صورت اســت کــه می توان 
امیــدوار بــود شــاهد انتخابهــای راهبــردی در سیاســت های جــاری 

کشــور باشــیم. این که چه مسایلی را باید در صدر 
بنشانیم و بر انتخاب های خود پایبند باشیم نکته 
مهمی است که باید برای نرخ رشد 8 درصدی آن را 
مد نظر قرار دهیم. نکته بعدی اصالحاتی است که 
باید در دســتگاه دیوان ساالری صورت گیرد. درغیر 
ایــن صــورت، انتظــارات توســعه ای کشــور بــرآورده 

نخواهدشد.

ساختار نظام بانکی و عدم تحقق 
برنامه های توسعه

حســین زاده بحرینی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نیز 
درخصوص به نتیجه نرســیدن برنامه های  توسعه  در ایران، گفت: 
تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصالح نظام بانکی ممکن نیست 
چــرا تامیــن  مالــی در بــه نتیجه رســیدن برنامه های توســعه نقش 
مهمــی دارد و در ایــن راه، اصــالح نظــام بانکی کشــور یکی از پیش 
نیازهای اصلی این امر است. بنابراین تا بانک مرکزی اصالح نشود، 

برنامه توسعه به نتیجه نمی رسد.
همچنیــن شــمس الدین حســینی، رئیس کمیســیون جهش 
تولید مجلس، در این باره گفت: ما می دانیم که نظام تامین مالی 
کشــور در مســیر توســعه اشــکاالتی دارد کــه حتماً بایــد رویکردها 
نســبت بــه آن تغییــر کنــد. از طرفــی در حالی که انتقــادات زیادی 
بــه نظــام بانکی وارد می شــود، بــار بزرگی بــر دوش آن برای تامین 

مالی است.

اصالح رابطه بانک ها و بانک مرکزی
 رییس کل بانک مرکزی نیز ضمن صحه گذاشتن بر این سخنان، 
گفت: برنامه هفتم توسعه باید واقع بینانه، دست یافتنی و به دور 
از آرمان هــا و رســیدن بــه اهــداف قابــل پیش بینی بــوده و الزامات 

و زیرساخت های برنامه توسعه باید مشخصاً مدنظر قرار گیرد.
صالــح آبــادی بــا بیان اینکــه طرح مجلس بــرای اصالح رابطه 
بانک هــا و بانــک مرکــزی اســت، اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن 
موضوعات برنامه توسعه، محدودیت منابع مالی است که باید به 

آن توجه ویژه شــود؛ چرا که نگاه تامین مالی در کشــور عمدتاً به 
نظام بانکی است، باید بررسی کرد که چگونه می توان برای تامین 

مالی از مشارکت مردمی نیز بهره برد.
وی همچنیــن بــه ایــن نکتــه هــم اذعــان کــرده بــود کــه نــگاه 
مجلــس عمدتــاً ناظر بــه اصالح رابطه بین بانک هــا و بانک مرکزی 
اســت کــه قطعــا نتایــج قابــل توجهــی خواهــد داشــت، امــا همــه 
دســتگاه های کشــور باید کمک کنند تا اصالحات اساسی در نظام 

بانکی صورت گیرد.
در نهایت با ذکر این مورد که یکی از موارد ذکر شده در تدوین 
ســند هفتم توســعه اصالحات قانونی نظام مالیاتی و بانکی بوده، 
آنچه که به نظر می رسد این است که توجه به موضوعاتی همچون 
اصــالح نظــام بانکــی، مقوله تأمیــن مالی، توجه به اســتانداردهای 
بانکــی دنیــا و دســتیابی نظــام بانکی کشــور به آن نقطــه و اصالح 
رابطه میان بانک ها با دولت و نیز بانک مرکزی از جمله محورهای 
اساســی اســت که باید برنامه هفتم توســعه در حوزه بانکی بدان 

توجه کافی داشت.

اصالحات در انتظار ورود به صحن
از دیگر سو، طرح اصالح قانون بانک مرکزی جهت انضباط بخشی 
به نظام بانکی در نوبت دســتور صحن علنی قرار دارد و در یک یا 
دو ماه آینده وارد دستور می شود. پس از تصویب نهایی این طرح، 
قــدرت بانــک مرکــزی افزایــش پیدا خواهــد کرد و عملکــرد بانک ها 
به طور مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و جلوی تخلف احتمالی 
آنهــا بــه موجب قانون گرفته می شــود و البتــه در حال حاضر بانک 
مرکــزی از اختیــار ایــن برخــورد بازدارنــده محروم اســت. مهم ترین 
قســمت طــرح اصــالح بانک مرکزی این اســت کــه رئیس کل بانک 
مرکزی در سیاســتگذاری ها می تواند نســبت به قبل مستقل عمل 
کــرده و ابزار هــای ایــن کار ماننــد بحــث نظــارت بر بانک هــا هم در 
اختیــار بانــک مرکــزی قــرار داده خواهــد شــد تــا بتوانــد بــا نظــارت 

مناسب به طور الزم و کافی اهداف را دنبال کند.
بنابرایــن تصویــب طرح اصــالح بانک مرکــزی می تواند قدمی 
جهت به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند توسعه هفتم باشد.

ترجمه و گردآوری: ساناز اصالح

مدتــی اســت کــه از زمــان شــروع جنــگ روســیه 
و اوکرایــن می گــذارد و هیــچ نشــانه ای از آتــش 
بس بین این دو کشــور به چشــم نمی خورد؛ این 
درحالیســت کــه اثــرات آن بــر وضعیــت زنجیــره 
منســوجات پنبــه ای روز بــه روز در حــال افزایــش 

است. 
در  منســوجات  واردات  منابــع  تریــن  عمــده 
روسیه، چین با سهم 43.8 درصدی، ایتالیا با 8.1 

درصــد، بنــگالدش بــا 6.4 درصــد، جمهــوری بــالروس 6.3 درصــد، 
ترکیه با 6.1 درصد و ویتنام با 6.1 درصد هستند.

بــا بررســی روابــط روســیه و چیــن و تغییــر مبــادالت جهانی، 
سهم چین از بازار وارداتی منسوجات و پوشاک در روسیه در دراز 
مــدت ممکــن اســت افزایــش یابد؛ تا شــکاف زنجیره تأمین ناشــی 
از تحریم های اروپا و ایاالت متحده پر شــود. صادرات منســوجات 
و پوشــاک بــه روســیه برای چین تنها بخش کوچکــی را به خودش 
اختصاص داده و به راحتی میتواند نیاز جدید روسیه در این بخش 

را تأمین میکند.
بــا ایــن حــال، اگر جنگ بــر روابط بیــن اتحادیه اروپــا، ژاپن و 
ایــاالت متحــده بــا چین تأثیــر بگذارد؛ صادرات نســاجی و پوشــاک 
چیــن ممکــن اســت بــا فشــار آشــکاری مواجه شــود؛ چراکه ســهم 
بــزرگ صــادرات چین به اتحادیــه اروپا، ژاپن و ایاالت متحده تحت 
تأثیر قرار می گیرد. وضعیت کشورهای اروپایی نیز جندان مساعد 
نیست. از آنجایی که ایتالیا عضو اتحادیه اروپا و ناتو است؛ روابط 
روسیه با اتحادیه اروپا وناتو بعد از رخداد جنگ روسیه – اوکراین 
دشــوارتر خواهــد شــد و ناگزیــر بــر روابــط اقتصــادی و تجــاری آنها 

اثرگذار خواهد بود.
صادرات پوشــاک بنگالدش به اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
نسبت به کل میزان صادرات این کشور سهم 81 درصدی داشته و  
این در حالیســت که صادرات به روســیه تنها ســهم 2 درصد از کل 
صادرات پوشاک این کشور را تشکیل میدهد. بنابراین اگر اتحادیه 

اروپا و ایاالت متحده ، بنگالدش را تحت فشار قرار 
دهند؛ برای بنگالدش قطعا در اولویت نســبت به 

بازار روسیه قرار خواهند گرفت.
گــزارش شــده در ترکیــه نیــز تولیدکننــدگان 
نســاجی و چــرم بدلیــل حملــه روســیه بــه اوکراین 
تحــت فشــار قــرار گرفتــه انــد. مقامات دولتــی این 
کشــور اذعان داشــته اند؛ که طی هفته اول شروع 
جنــگ، مشــتریان در مســکو و کی یــف سفارشــات 
خــود بــه ارزش 200میلیــون دالر را لغــو کــرده اند. 
مقامات تخمین زده اند که در صورت ادامه درگیری ها در اوکراین ، 
ریســک بیش از یک میلیارد دالر فقط برای صنعت نســاجی وجود 
دارد. در مورد ویتنام، صادرات نساجی و پوشاک به ایاالت متحده 
و ژاپــن ســهم 61 درصــدی از کل صــادرات را بــه خــودش اختصاص 
داده اســت؛ در حالیکه ســهم روســیه به مراتب کمتر از این مقدار 

بوده و مشابه سناریوی بنگالدش است.
به طور کلی ، تحریم های اقتصادی و سایر تحریمهای ناشی 
از جنگ روســیه و اوکراین ممکن اســت منجر به کاهش صادرات 
منسوجات و پوشاک از چندین کشور عمده صادرکننده به روسیه 
شود و این بخش از کاهش احتمال دارد توسط چین جبران شود.
با این حال، از آنجایی که نیاز به واردات منسوجات و پوشاک 
روســیه ســهم نســبتاً کوچکــی را در جهــان دارد، جنــگ روســیه و 
اوکرایــن ممکــن اســت بر جریــان تجارت جهانــی تأثیر بگــذارد، اما 

تأثیر آن بر تقاضا ی کل جهان ممکن است نسبتاً محدود باشد.

اثرات بلند مدت جنگ بر صنعت نساجی و پوشاک
روســیه یــک صادرکننــده بزرگ نفــت خــام و گاز طبیعی بوده و 
پس از جنگ قیمتها افزایش یافته اســت. افزایش سرســام آور 
قیمت انرژی، هزینه های جهانی فرآیندهای نســاجی و پوشــاک 
را افزایــش می دهــد. پاکســتان بــا کمبــود عرضــه گاز طبیعــی و 
بــرق مواجــه اســت و قیمــت باالتر انرژی به صادرات نســاجی و 
پوشــاک این کشــور آسیب می رســاند. پس از شکل گیری وقفه 

در عرضه منابع روسیه ، کشورهای اروپایی شروع به خرید گاز 
طبیعــی از بازارهــای جهانی کردند. پاکســتان بــا کمبود ذخایر و 

قیمت های باال مواجه است.
همچنیــن روســیه، صادرکننده عمده کودهای شــیمیایی نیز 
هست. در سال 2021، حجم صادرات اوره از روسیه 7 میلیون تن 
بوده که این میزان 3.56 درصد از تولید جهانی را تشکیل می دهد. 
برزیل درصدد واردات کودهای بیشتر از کانادا برای جبران کمبود 
واردات کــود برزیلــی ناشــی از جنگ بین روســیه و اوکراین اســت. 
طبــق گزارشــات، کودهــای پتــاس تولید شــده در کانادا، اســرائیل، 
روسیه، بالروس و آلمان 80 درصد از کل سهم جهان ی را تشکیل 
می دهند. این کاهش عرضه کود و طبیعتا افزایش قیمت جهانی 
کود موجب افزایش قیمت جهانی کاشت پنبه شده و کمبود کود 
موجب نگرانی کشاورزان در فصل کاشت پنبه خواهد شد و عدم 
قطعیت هــای زیــادی در مــورد مناطــق کشــت پنبه در ســال زراعی 

2022 و 2023 بوجود آمده است.
عالوه بر این، جنگ همچنین به کمبود ناوهای دریایی منجر 
شــده و زنجیره تأمین جهانی ممکن اســت با اختالل مواجه شــود. 
بطــور کلــی می تــوان گفــت در کوتاه مــدت، تحریم روســیه ممکن 
است باعث شود صادرکنندگان عمده منسوجات و پوشاک حجم 
صــادرات خــود بــه روســیه را کاهــش دهنــد و ایــن کاهــش حجــم 

میتواند توسط چین جبران شود.
با این حال، از آنجایی که نیاز روسیه به واردات منسوجات و 
پوشاک سهم نسبتاً کمی را در جهان دارد؛ جنگ روسیه و اوکراین 
می تواند بر روند مبادالت جهانی تأثیر بگذارد و این در حالیســت 
که تأثیر آن بر تقاضای کل ممکن اســت نســبتاً محدود باشــد. در 
طوالنــی مــدت، ادامه جنگ موجب گران شــدن هزینه هــای انرژی 
و در نتیجه فرآیندهای صنایع نســاجی خواهد شــد و همچنین در 
مورد زنجیره صنعت پنبه، کمبود ناوگان های دریایی، زنجیره حمل 
و نقل را با مشکل مواجه کرده و در نهایت قیمت محصوالت نهایی 

در انتهای این زنجیره افزایش خواهد یافت.
منبع: واحد مطالعات دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

فراز و فرود رمز ارزها در فصل دوم سال 2۰22
کوثر ایزک شیریان؛ کارشناس محتوای فینوپیا

 ۱. تغییرات مربوط به ارزش بازار
ارزش بــازار 30 ارز دیجیتــال برتــر در ســه ماهه دوم ســال 2022 
میــالدی )تقریبــاً برابــر بــا اواســط فروردیــن تا اواســط تیرمــاه( در 
مقایســه بــا نوامبــر 2021 )آبــان 1400( حــدود 68 درصــد کاهش 
یافــت و بــه زیــر 1 تریلیون دالر ســقوط کــرد. این در حالی اســت 
کــه ارزش بــازار ایــن ارزهای دیجیتال در نوامبــر 2021 حدود 2.6 

تریلیون دالر بود. 
در ایــن مــدت ارزهای دیجیتال لونا، ویوز، اکســی اینفینیتی 
و اســتیبل کویــن ترا کالســیک، از بین 30 ارز دیجیتــال برتر بازار 
خــارج شــدند. در همیــن حال، ارزهای دیجیتــال مونرو، اوکی بی، 
لئو، و یونی سواپ جای آنها را از آن خود کردند. از طرفی، شهرت 
اســتیبل کوین هــا در مــدت مذکور به شــدت افزایش یافــت. برای 
مثــال می تــوان بــه اســتیبل کوین هــای دالر بایننس و دای اشــاره 
کرد که در گذشته به ترتیب در رتبه های سیزدهم و بیستم بودند 

و هم اکنون به ترتیب در رتبه های ششم و دوازدهم قرار دارند.

2. تغییرات مربوط به بیت کوین
رونــد بیت کویــن در ســه ماهه دوم ســال 2022 نزولی بود. کندل 
هفتگی این ارز دیجیتال برای 9 هفته متوالی قرمز بود که خود 
رکــورد جدیدی محســوب می شــد. بزرگ تریــن ارز دیجیتال جهان 
چندیــن ســطح مقاومــت مهــم، از جملــه ســطوح مهــم 30,000 و 
20,000 هــزار دالر را از دســت داد. گفتنــی اســت کــه بیت کویــن 
بدتریــن عملکــرد را در مقایســه بــا دارایی هایــی بــه جــز ارزهــای 

دیجیتال )مثل نفت و طال( داشــت. در بین انواع 
دارایی های مختلف، تنها نفت خام و شاخص دالر 
در ایــن مــدت رشــد کردند کــه دلیــل آن به ترتیب 
محدودیت عرضه نفت و افزایش نرخ بهره ایاالت 
متحده آمریکا توسط بانک مرکزی این کشور بود.

3. تغییرات مربوط به اتریوم
مانند بیت کوین، روند اتریوم هم در سه ماهه دوم 
2022 نزولــی بود. از ابتدای ماه آوریل )فروردین( 

تا اواسط ماه ژوئن )خرداد(، کندل های هفتگی این ارز دیجیتال 
برای 9 هفته متوالی قرمز بود که این عملکرد هم رکورد جدیدی 
محسوب می شود. گفتنی است که قیمت این ارز دیجیتال برای 

مدت کوتاهی به زیر 900 دالر سقوط کرد. 

4. سقوط ترا کالسیک و راه اندازی ترا 2.۰
ارز دیجیتــال تــرا کالســیک )کــه در گذشــته لونا هم نام داشــت( 
بــه همان ســرعتی که رشــد کرده بود، ســقوط کــرد. زمانی که ترا 
کالســیک در اوج خــود قرار داشــت، ارزش بــازار آن 18.7 میلیارد 
دالر بود. با این حال، این ارز دیجیتال حدود 99 درصد از ارزش 
خــود را از دســت داد و ارزش بــازار آن هم اکنــون حــدود 353 

میلیون دالر است. 

از آنجا که در شــبکه ترا، ارز دیجیتال لونا و 
اســتیبل کوین دالر ترا کالســیک در ارتباط با هم 
ســاخته شــده بودنــد و لونــا نوعی ســپر در مقابل 
استیبل کوین این شبکه محسوب می شد، هر دو 
بــا هم ســقوط کردند. شــبکه تــرا هــم در مواجهه 
بــا ایــن مشــکل، از روش فــورک ارزهــای دیجیتال 
اســتفاده و تــرا 2.0 را راه انــدازی کــرد. ایــن روش 
نه تنهــا تأثیــر خاصی بر بهبود بازار نداشــت، بلکه 
قیمت ترا 2.0 هم از 16 دالر به 1 دالر سقوط کرد.

5. بخش دیفای
ارزش بازار دیفای تا ســه ماهه دوم ســال 2022 به شــدت کاهش 
یافت و از 142 میلیون دالر به 36 میلیون دالر رسید. دلیل کاهش 
بخش زیادی از ارزش بازار دیفای سقوط ارزهای دیجیتال موجود 
در شــبکه تــرا بود. با ســقوط ارزهــای دیجیتال مذکــور پروژه های 
اکوسیســتم تــرا و پروتکل هایــی کــه از ایــن دارایی هــا پشــتیبانی 
می کردند هم از بین رفتند. عالوه بر این، تعداد حفره های امنیتی 
و هک های بخش دیفای در این مدت افزایش یافت و پروژه هایی 
ماننــد اینــورس )Inverse( و راری )Rari( را تحــت تأثیــر خــود قرار 
داد. این حمالت همراه با از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران به 
پروتکل های هک شــده، روی قیمت توکن های مربوط به آنها هم 

تأثیر منفی گذاشت.
بــا کاهــش ارزش بــازار بخش دیفــای، تعداد کاربــران فعال 
روزانه بخش دیفای از تقریباً 50,000 نفر به کمتر از 30,000 نفر 
رسید، اما با شکست نهادهای متمرکز جذابیت بخش دیفای برای 

کاربران تا حدودی افزایش یافت.

NFT .6ها
زمســتان ارزهای دیجیتال باعث شــد که در ســه ماهه دوم ســال 
2022 حجــم معامــالت بخش توکن های غیرمثلــی )NFTها( هم 
حدود 26.2 درصد نســبت به ســه ماهه اول ســال 2022 کاهش 
یابد. شایان ذکر است تا انتهای سه ماهه دوم سال، حجم بخش 
NFT هــا حــدود 830 میلیــون دالر بــود. 83 درصــد از بــازارNFT
هــا همچنــان تحت ســلطه بالک چین اتریوم اســت. بــا این حال، 
بالک چین سوالنا رقابت تنگاتنگی با اتریوم دارد و مخصوصاً بعد 
از ســه ماهه دوم ســال 2022 پیشرفت چشمگیری داشته است. 
بی ان بــی چیــن )BNB Chain( تنها زنجیره ای بود که در این مدت 
رشد کرد و حجم آن حدود 600 درصد افزایش یافت. دلیل رشد 
این زنجیره ورود پروژه استپن )STEPN( به آن بود. گفتنی است 
کــه هــک و ســقوط پــل رانیــن )Ronin( هــم تأثیر بســیار بــدی بر 

بخش NFTها گذاشت.
به عنــوان  خــود  جایــگاه  توانســت   )OpenSea( اوپن ســی 

بزرگتریــن بــازار توکن هــای غیرمثلی را همچنــان حفظ کند. پس 
مجیک ایــدن   ،)X2Y2( ایکس تووای تــو  بازارهــای  اوپن ســی،  از 
بازارهــای  بزرگ تریــن   )Atomic( اتمیــک  و   )MagicEden(
موجــود محســوب می شــوند. گفتنــی اســت کــه در ایــن مــدت 
توجــه معامله گــران بــه مجموعــه توکن هــای غیرمثلــی اوکی بیــرز 
)OkayBears(، تریپین ایپ تریب )Trippin’ Ape Tribe( و دی گادز 
)DeGods( کــه همگــی روی بالک چین ســوالنا ســاخته شــده اند، 

به شدت جلب شد.

7. صرافی های ارز دیجیتال
علی رغــم اینکــه ریســک ها و مشــکالت صرافی هــای متمرکــز در 
سه ماهه دوم 2022 به شدت نمایان شد، صرافی های غیرمتمرکز 
نتوانســتند جــای آنهــا را بگیرند. کل حجم معامــالت صرافی های 
متمرکــز و غیرمتمرکــز در مــاه ژوئــن )خــرداد( به ترتیــب 0.86 و 
0.07 تریلیــون دالر بــود. حجــم معامــالت 10 صرافی متمرکز برتر 
صنعــت ارز دیجیتــال در ایــن مــدت بــا کاهشــی 7.9 درصــدی به 
3.25 تریلیــون دالر رســید. صرافی هــای اوکی ایکــس )OKX( و 
کریپتــودات کام )Crypto.com( بیــش از 50 درصــد از ســهم بازار 
خــود را در مــدت مذکــور از دســت دادنــد. از طرف دیگــر، صرافی 
اف تی ایکــس )FTX( در ســه ماهه دوم 2022 به طــور پیوســته در 
حال رشــد بود و ســهم بازار خود را تا انتهای این مدت تقریباً دو 
برابر کرد. با این حال، هیچ کدام از صرافی های موجود نتوانستند 
بــا بایننــس )Binance( رقابت کنند؛ چراکه این صرافی توانســت 
ســهم بازار خود را افزایش دهد و تقریباً 50 درصد از کل بازار را 

در اختیار بگیرد. 

در سایت روزنامه بخوانید:
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در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:
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اصناف بیش از ۱۱ هزار 
میلیارد تومان مالیات دادند

بــهگفتــهمدیــرکلدفترحسابرســیمالیاتی،صاحبان
مشــاغلبرایعملکرددرآمدیمربوطبهســالگذشته
پرداخــت مالیــات تومــان معــادل۱۱.۵هــزارمیلیــارد

کردهاند.
شــاهین مســتوفی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
میــزان مالیــات پرداختــی عملکــرد ســال ۱۴۰۰ اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی اظهــار کــرد: صاحبــان مشــاغل برای 
عملکــرد ســال ۱۳۹۹ درآمدهای خود معــادل ۲ میلیون 
و ۹۰۰ هــزار اظهارنامــه مالیاتــی پر کردند که در مجموع 

۴۰۰۰ میلیارد مالیات پرداختند.
وی افزود: در ســال گذشــته با اتصال دستگاه های 
کارتخــوان بــه پرونده های مالیاتی و شــفافیت اطالعاتی 
نزدیک به ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار مؤدی جدید شناسایی 
شــد کــه منجــر بــه رشــد قابــل توجــه در اظهارنامه هــای 
دریافتی از مشاغل شد و این افراد نزدیک به ۱۱ هزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومان مالیات برای عملکرد درآمدی ســال 

گذشته پرداخت کردند.
مدیــر کل دفتر حسابرســی مالیاتی بــا اعالم اینکه 
متوســط مالیــات پرداختــی مشــاغل بــرای عملکرد ســال 
گذشــته ۲.۶ میلیــون تومــان اســت، گفــت: اشــخاص 
حقوقی نیز برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ نیز معادل 
۳۳۰ هزار اظهارنامه مالیاتی پر کردند که میزان مالیات 
پرداختــی آن هــا بــه ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان رســید. 
درحالیکــه ایــن رقم بــرای عملکرد ســال ۱۳۹۹، ۶۰ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

رونق قسطی فروشی در بازار 
لوازم خانگی برای فرار از رکود

فروشــندگانلــوازمخانگــیازرکودبــازارگلهمندبوده
وازتمایلمردمبهخریدکاالآنهمبهصورتقســطی

صحبتمیکنند.
هزینــه بــاالی کاالها به همراه کاهش قدرت خرید 
مــردم باعث شــده تا بــازار لوازم خانگی نیز مانند ســایر 
کاالهــای مصرفــی مــردم با رکــود معامالت روبرو باشــد. 
در شرایط فعلی فروشندگان لوازم خانگی از رکود بازار 
گله منــد بــوده و از تمایــل مــردم بــه خریــد کاال آنهــم به 
صــورت قســطی صحبــت می کننــد در کنار ایــن موضوع 
همچنان کاالی قاچاق در بازار به وفور یافت شــده و با 
وجود طرح های مقابله با فروش کاالی قاچاق هنوز هم 

سهم فروش آنها در بازار باالست.
اکبــر پازوکــی رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم 
خانگــی در همیــن ارتباط به تســنیم می گوید: نمی توانم 
بگویــم مقابلــه بــاکاالی قاچــاق در بــازار لــوازم خانگــی 
چندان موثر نبوده اما هنوز اثرات مثبت خود را بر بازار 
نگذاشته است. وی معتقد است مقابله با کاالی قاچاق  
همکاری ارگان های مختلف را می طلبد چرا که نمیتوان 
ممنوعیــت را از یــک ارگان اعــالم اما از مســیرهای دیگر 
امــکان ورود کاالی قاچــاق را بــه کشــور مهیا کــرد. البته 
باید این نکته را اعالم کنم بازاری که قیمت های باالیی 
در انواع کاالها دارد امروز در رکود بسر برده و خرید و 

فروش چندانی انجام نمی شود.
بــه اعتقــاد پازوکــی، در بســیاری از کاالها از جمله 
یخچال ســاید بای ســاید، لباسشویی و ظرفشویی حجم 
قاچاق در بازار زیاد اســت. در کاالهایی که تولید داخل 
نداریم نیز مانند مایکروفر ورود کاالهای قاچاق بســیار 
رونق دارد این موضوع در کاالهای لوازم خانگی کوچک 

نیز تا حد قابل توجهی مشهود است.
وی افــزود: بعضــی از فروشــگاه های بزرگ با دیدن 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم اقــدام به قســطی فروشــی 
بــرای  را  معامــالت  کســادی  امــر  همیــن  کــه  کرده انــد 

خرده فروشان به وجود آورده است.

 فعالیت آسانسورهای
فاقد گواهینامه استاندارد 

ممنوع است
رئیــسادارهاســتانداردشــمالخوزســتانبــاتاکیــدبر
اجبــاریبــودناســتانداردآسانســورگفتکــهفعالیت
آسانسورهایفاقدگواهینامهاستانداردممنوعاست.
علــی رشــیدوند اظهــار کــرد: کلیــه آسانســورهای 
نصــب شــده در اماکــن عمومی و مجتمع های مســکونی 
شــخصی، برای فعالیت باید دارای گواهینامه استاندارد 
باشــند بنابراین فعالیت آن ها بدون داشــتن گواهینامه 

استاندارد ممنوع است.
وی افزود: به منظور اخذ گواهینامه تائیدیه ایمنی 
آسانسورها، الزم است آسانسورها از سوی شرکت های 
معتبــر طراحــی و مونتــاژ آسانســور کــه دارای مجــوز از 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان هســتند در 
سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت نام شوند و پس 
از بازرســی و رفــع نواقــص احتمالــی، گواهینامه تائیدیه 

ایمنی آسانسور با اعتبار یک ساله صادر خواهد شد.
رئیــس اداره اســتاندارد شــمال خوزســتان بــا بیــان 
اینکــه گواهینامه هــای تاییدیــه ایمنــی آسانســور بــه دو 
تقســیم  ادواری  و  اولیــه  بازرســی  گواهینامــه  دســته 
می شــوند، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه عملکــرد و کاربرد 
آسانســورها، انجام سرویس های ماهانه و بازرسی های 

ادواری ساالنه الزامی است.
رشــیدوند ادامــه داد: پــس از نصب آسانســورها و 
صدور گواهینامه بازرسی آسانسور با اعتبار یک ساله، 
بهره بــرداران آسانســور بایــد بــرای ســرویس و نگهداری 
آسانســورهای خــود بــا شــرکت های دارای پروانــه معتبر 
طراحــی و مونتــاژ آسانســور قــرارداد منعقــد کــرده و در 
زمــان اتمــام اعتبــار گواهینامه ها، برای بازرســی ادواری 
آسانســورهای خــود اقــدام و گواهینامــه ایمنــی دریافت 
کنند. به گزارش اداره کل استاندارد خوزستان، وی تاکید 
کــرد: درغیــر ایــن صورت در هنگام وقوع حادثه شــرکت 
بیمه گــر عهــده دار جبــران خســارت و زیــان وارده نبــوده 
و مســئولیت هرگونه حوادث ناشــی از استانداردســازی 
نشــدن آسانســور، متوجه مدیر ســاختمان یــا بهره بردار 

خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

 قیمت روغن
از جلز و ولز افتاد

مالزیبهکاهشقیمتروغنپالمدرســهماههســوم
بهدلیللغوعوارضصادراتیاندونزیهشدارداد.

به گزارش ایسنا، وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی 
ایــن کشــور گفــت: پــس از آن کــه تولیدکننــده رقیــب 
اندونــزی مالیــات صادراتی خود را کنار گذاشــت، قیمت 
روغن پالم خام مالزی در بیشتر از سه ماهه سوم سال 
جاری پایین خواهد ماند. زوریدا کامارالدین در بیانیه ای 
گفت: این موضوع با توجه به رقابت شــدیدتر اندونزی 
بــه عنــوان بزرگ ترین تولیدکننده روغــن پالم در جهان، 
در تــالش بــرای خارج کردن روغن پالــم اضافی ممکن از 

ذخایر موجود اجتناب ناپذیر است.
قیمت روغن پالم خام مالزی در اوایل ســال جاری 
بــه دلیــل تهاجم روســیه به اوکرایــن و ممنوعیت موقت 
صــادرات از ســوی اندونــزی کــه عرضــه جهانــی روغــن 
خوراکی را تشدید کرد، به سطوح بی سابقه ای رسید اما 
قیمت هــا در هفته هــای اخیر بــه پایین ترین حد خود در 
یک سال گذشته سقوط کرد زیرا اندونزی تصمیم قبلی 

برای محدود کردن صادرات را تغییر داد.
را  مــاه مالیــات صادراتــی خــود  ایــن  اندونــزی در 
بــرای تمــام محصــوالت روغــن پالــم تــا ۳۱ اگوســت بــه 
دنبــال تــالش بــرای تقویت صــادرات و کاهش موجودی 
بیشــتر لغــو کــرد و همچنیــن در حــال بررســی حــذف 
قانــون فــروش داخلی بــرای صادرکنندگان اســت. زریدا 
کامارالدین گفت: در نتیجه، میانگین قیمت روغن پالم 
خــام بــرای ســه ماهه ســوم بیــن ۴۸۰۰ رینگیــت )۱۵۰۰ 
دالر ســنگاپور( تــا ۵۲۰۰ رینگیــت در هر تــن پیش بینی 
می شود. بر اساس گزارش رویترز، وی افزود که انتظار 
مــی رود بــا از ســرگیری مالیــات صادراتــی در اندونــزی و 
کاهــش انتظــار در تولیــد، قیمت هــا بــه ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ 

رینگیت در هر تن در سه ماهه چهارم افزایش یابد.

رئیس سازمان وظیفه 
عمومی: مشموالن غیرغایب 

در محرم و صفر می توانند 
بدون وثیقه به عتبات بروند

بنابــراعــامرئیــسســازمانوظیفــهعمومــی،تمامــی
مشــموالنغیــرغایــبمیتواننــددرمحــرموصفــربــه
ویــژهدرایــاماربعینحســینیبدونســپردنوثیقهبه

عتباتعالیاتبروند.
سردار تقی مهری در گفت وگو با مهر گفت: تمامی 
مشموالن غیر غایب می توانند در ماه های محرم و صفر 
به ویژه در ایام اربعین حســینی بدون ســپردن وثیقه از 

کشور به مقصد کشور عراق به عتبات عالیات بروند.
     رئیــس وظیفــه عمومــی فراجــا بیــان کــرد: منظــور از 
مشــموالن غیــر غایــب افــرادی اســت کــه در حــال اعزام 
به خدمت ســربازی هســتند و هنوز وارد غیبت نشــدند 
بــه عنــوان مثــال دانشــجو هســتند و از فرجــه تحصیلــی 
اســتفاده می کنند یا طالبی که در حین تحصیل هستند 
و بــرای آنهــا معافیــت تحصیلــی صــادر شــده اســت. بــه 
گفتــه ســردار مهــری این افراد می توانند از طریق ســایت 
https://epolice.ir درخواســت خــروج از کشــور را ثبت 
کننــد و اســتثنائاً در محــرم و صفــر بدون ســپردن وثیقه 
می توانند از کشور به مقصد عتبات عالیات خارج شوند.

چگونگیدریافتویاتمدیدگذرنامه
برایمشموالنغیرغایب

وی بــا اشــاره به اینکه نســپردن وثیقــه برای خروج 
از کشــور مشــموالن غیر غایب فقط برای ســفر به عراق 
اســت و بــرای کشــورهای دیگــر نیــاز بــه وثیقه هســت، 
گفــت: افــرادی کــه گذرنامــه دارنــد کــه بعــد از ثبــت در 
سایت مربوطه می توانند از کشور خارج شوند و افرادی 
کــه گذرنامــه ندارند و یا باید تمدید کنند بعد از ثبت نام 
در ســایت بایــد بــرای طی کردن ســایر مراحــل به پلیس 
+۱۰ مراجعــه کننــد. وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
اینکه آیا شرایطی برای خروج از کشور مشموالن غایب 
در محــرم و صفــر در نظــر گرفتــه نشــده اســت، افــزود: 
خیر، مشموالن غایب تحت هیچ شرایطی و طبق قانون 

اجازه خروج از کشور را حتی با سپردن وثیقه ندارند.

گرانی سایر کاالها، قیمت 
میوه را افزایش داد

رئیساتحادیهفروشــندگانمیوهوســبزیبابیاناینکه
بــاتوجــهبــهفراوانــیوتنوعمیــوهوصیفیجــاتانتظار
قیمتهایباالرادراینفصلنداشتیم،گفتکهگرانی

سایرکاالها،رویقیمتمیوهتاثیرگذاشتهاست.
اســدهللا کارگــر در گفت وگــو بــا مهر دربــاره دالیل 
گرانی قیمت میوه و صیفی جات در بازار گفت: واقعیت 
ایــن اســت کــه تورم و گرانــی کاالهای دیگــر روی قیمت 
میــوه نیــز اثر گذاشــته اســت و نمی تــوان این مســاله را 
انــکار کــرد. وی بــا بیــان اینکــه بــا توجه به حجــم عرضه 
و تنــوع میــوه و صیفی جــات در ایــن فصــل انتظار چنین 
قیمت هــا و بــازاری را نداشــتیم، اضافه کــرد: با توجه به 
شرایط تأمین و عرضه انتظار می رفت که در فصل جاری 
با حداکثر کاهش قیمت ها مواجه شــویم اما متأســفانه 

شرایط طور دیگری رقم خورده است.
کارگــر دربــاره کاهــش مصــرف میــوه در کشــور نیز 
گفــت کــه بحث کوچک تر شــدن ســفره مــردم و کاهش 

قدرت خرید آنان را نمی توان انکار کرد.
هفتــه ای  مــردم  گذشــته  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
یکبــار میــوه می خریدنــد و ضایعــات و دورریــز نیــز زیــاد 
اتفــاق می افتــاد، افــزود: در حــال حاضــر تعــداد دفعــات 
خریــد خانــوار زیاد اما حجم خرید آنان کم شــده اســت 
تــا دورریــزی اتفــاق نیفتــد و می تــوان گفــت کــه مصرف 

مدیریت شده و مردم قناعت پیشه کرده اند.
کارگــر دربــاره اینکه آیا فکر نمی کنید بحث کاهش 
قدرت خرید در این مساله مؤثرتر بوده و چندان ربطی 
بــه قناعــت نــدارد؟، افــزود: نقــش ایــن موضــوع را نیــز 

نمی توان نادیده گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

مــرغ کیلوگــرم هــر قیمــت کــه حالــی در
داخلــیدربــازارکشــورمان۵۴هــزارتومــان
ودرآرژانتیــنبــهعنــوانارزانتریــنکشــور
۳۶هــزارتومــاناســت،ایــنســوالپیــش
میآیدکهشــرکتپشتیبانیاموردامقیمت
مرغهــایوارداتــی۱۴هــزارتومانیراچگونه

محاسبهکردهاست.
بــه گــزارش تســنیم، قیمــت هرکیلوگرم 
مرغ در بازار در محدود ۵۴ هزار تومان است 
کــه هنــوز به حداکثــر قیمت مصــوب ۵۹۸۰۰ 
تومانی خود نرسیده است؛ هرچند بر اساس 
گزارش هــای میدانــی ایــن محصــول در برخــی 

نقــاط تهــران به شــکل غیرقانونی تــا ۶۴ هزار 
تومان نیز به فروش می رسد.

و  مــرغ  مصــوب  قیمــت  کــه  حالــی  در 
در  محصــول  ایــن  فعلــی  قیمت هــای  حتــی 
بــازار، مــورد اعتــراض مرغــداران قــرار گرفتــه 
اســت، خبــر رســید شــرکت پشــیتبانی امــور 
دام قیمــت مرغ هــای وارداتــی منجمــد را ۱۴ 
هــزار تومــان اعــالم کرد؛ هرچنــد دبیر انجمن 
تأمین کننــدگان فــرآورده خام دامی نیز قیمت 
تمام شــده مــرغ  را بیشــتر از ایــن دانســت و 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش هزینه های 
تولیــد قیمــت هرکیلوگــرم از ایــن محصول به 

۱۶هزار تومان رسیده است.
قیمــت مــرغ منجمــد وارداتــی ۱۴ یــا ۱۶ هــزار 
تومانی )با احتساب هزینه های واردات( تفاوت 

عمیقی با قیمت این محصول در ایران دارد. 
بــا نگاهــی به قیمت های روز جهانی نیز 
مشخص می شود که قیمت هر کیلوگرم مرغ 
در آرژانتین به عنوان ارزان ترین کشور ۱.۳۹ 
دالر و هنگ کنــک به عنــوان گران قیمت ترین 
۱۱ .۱7 دالر اســت و ایــن محصــول در کشــور 
همســایه ترکیــه ۱.۹7 دالر و پاکســتان ۱.۸۳ 

دالر است.
بــا در نظــر گرفتــن قیمــت دالر نیمایــی  

۲۶ هــزار و ۲۰۰ تومــان در حــال حاضر قیمت 
هــر کیلوگــرم مرغ آرژانتینــی ۳۶ هزار و ۴۰۰ 
تومــان   ۶۰۰ و  هــزار   ۵۱ ترکیــه ای  و  تومــان 
یــاد قیمت هــای  بــا  ســنخیتی  کــه   می شــود 

شده ندارد.
بر اســاس پیگیری های انجام شــده از انجمن 
تأمین کننــدگان فــرآورده خام دامی مشــخص 
شــد که تعیین قیمت فروش ۱۴ هزار تومانی 
بــرای مرغ هــای منجمــد وارداتــی مربــوط بــه 
مرغ هایــی اســت کــه ســتاد تنظیــم بــازار در 
اســفند ۱۳۹۹ مصــوب کرده و بــا ارز ترجیحی 

۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است.

رئیسسازماناستاندارد،باابرازامیدواریبه
ارتقــایکیفــیخودروهایتولیــدداخلبعداز
اقداماتنظارتیســازماناستاندارد،گفتکه
ســازمانازاردیبهشتکهبستهحمایتیخود
راازشرکتهایهایتکتنظیمکرد،ازظرفیت

شرکتهایدانشبنیانبهرهمیبرد.
بــه گــزارش تســنیم، مهــدی اســالم پناه 
رئیــس ســازمان اســتاندار در حاشــیه بازدیــد 
از رو یــداد هم افزایــی مدیریت ایران در پاســخ 
 بــه ســوالی مبنــی بــر وضــع کلــی نمایشــگاه
هم افزایی گفت: الحمدهللا این نمایشگاه های 
مردمــی و پویــا شــکل گرفتــه و باعــث افتخــار 
ماســت کــه از نزدیــک شــاهد خدمــات قشــر 
وســیعی از جامعــه بــه ایــن شــکل باشــیم. ما 
بــه عنوان ســازمان اســتاندارد ذی نفــع خود را 
مــردم می دانیــم. امیــدوارم ایــن نمایشــگاه ها 
رفتــه رفتــه اغناپذیرتــر باشــند و روز بــه روز 
تکامــل پیــدا کنند. بعضی غرفه هــا، تجربه گرا 
خدمــات محور، بعضی دیگــر محصول محور، 
بعضی ها بنیادی تر و …. در کل می توان گفت 

نمایشگاه خوبی بود.

اســالم پنــاه در پاســخ بــه این ســوال که 
شــرکت های  ایــن  از  اســتاندارد  ســازمان  آیــا 
دانش بنیان در کارهای نظارتی استفاده کرده 
اســت یا خیر، گفت: شــرکت های دانش بنیان 
همانطــور که مورد تاکیــد مقام معظم رهبری 
هســتند، بــه عنــوان بــازوان فنــی و تخصصی 
و فرهیختگــی می نگریــم، نوعا این شــرکت ها 
جــوان هســتند و اکوسیســتمی از خالقیــت را 
بــروز می دهنــد، ســازمان از اردیبهشــت کــه 
بســته حمایتــی خود را از شــرکت های هایتک 

تنظیم کرد، از این شرکت ها بهره می برد.
عملکــرد  خصــوص  در  همچنیــن  وی 
ســازمان در ارتقــای کیفیــت خودروهای تولید 
عملکــرد  مجمــوع  گفــت:  کشــور،  در  شــده 
ســازمان در خصــوص ارتقــا کیفــی، موضوعی 
است که نیاز به بیان ندارد و عملکرد سازمان 
مشــخص اســت، چــرا کــه سلســله اقدامــات 
کیفــی در ایــن خصــوص رخ داده و همچنــان 
ادامه هــم دارد. امیدوارم مصرف کننده نهایی 
و مردم هم طعم این افزایش کیفیت بخشــی 

را بچشند.

بــه عنــوان مثال تا کنــون چهار پنج مدل 
خــودرو از مــدار تولیــد خــارج شــده اند و ایــن 
حرکتــی بــود در راســتای نارضایتــی کــه مقــام 
معظــم رهبــری در گفتمانــی که پارســال با ما 
داشــتند خــط و نشــان را بــرای مــا مشــخص 
کردند. ما در بحث کیفیت و ایمنی و سالمت 
و خواســت مردم پشتیبان مردم هستیم و به 
نحــوی وکیــل عامه مردم به حســاب می آییم. 
هــر صنعتــی اگــر مســیر کیفی ســازی خــود را 
ارتقــا ندهــد طبیعتــا مــا در کنــار مــردم قــرار 
خواهیم گرفت و چه در حوزه استانداردسازی 
و چــه در حــوزه اعمال تکلیــف و اعمال قانون 

عمل به وظیفه می کنیم.
اســالم پناه در بحث مصالح ســاختمانی 
و حــوزه ســاخت و ســاز گفــت: مــا در مصالــح 
اجبــاری  اســتاندارد  تابــع  کــه  ســاختمانی 
هســتند، ســازمان هــم به تولیــد و هم عرضه 
آن ورود می کنــد و بــا دســتگاه های حاکمیتــی 
هــم صحبــت کردیم کــه در بحث انبوه ســازی 
و  پایدارســازی  و  کیفیــت  بــه  ویــژه  توجــه 
ایمن سازی شود؛ در مصالح سازمانی به طور 

جدی کنترل می کند.
ایــن  بــه  ایــن مقــام مســئول در پاســخ 
سوال که آیا برنامه ای برای حذف خودروهای 
دیگر در سال جاری از چرخه تولید وجود دارد 
یا خیر گفت: اگر قانون به ما تکلیف کند، ما 

به قانون عمل می کنیم.
اســتاندارد  ســازمان  رئیــس  همچنیــن 
در پاســخ بــه ایــن ســوال آیــا قــراردادی تحــت 
عنــوان پرداخــت جریمه از ســوی شــرکت های 
دربــاره  اســتاندارد  ســازمان  بــا  خودروســازی 
نداشــتن تعهــد بــه کیفیــت محصــوالت تولید 
شــده از ســوی شــرکت ها اساســا وجــود دارد 
بــا  قــراردادی  یــا خیــر گفــت: اساســا چنیــن 

خودروسازها وجود ندارد
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد دربــاره 
گفــت:  خودروهــا،  کیفــی  گواهینامه هــای 
گواهــی اســتاندارد خودروهــا کــه ســابقا یــک 
ســاله و دو ســاله بود ما بنا برای کنترل کردن 
فراینــد کیفــی یــک ماهــه لحــاظ کردیــم و اگــر 
بتوانیــم این فرایند را کنترل ســه ماهه انجام 

دهیم از نظر ما و نظر قانون منعی ندارد.

نقــلکاالیدرون و اتحادیــهحمــل رئیــس
شهریتهرانبابیاناینکهشرکتهایحمل
ونقلشهریبایدنسبتفاکتورارائهکنند،
گفــتکههزینهکامیونبرایحملاثاثیهبه
ازایســهســاعت،۴۵۰هزارتوماناستکه
درصــورتافزایــشزمانبهازایهرســاعت
افــزوده ثابــت مبلــغ بــه تومــان هــزار ۱۵۰

میشود.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  زنــدی  حســین 
شــهروندان برای حمل بار و اثاثیه منزل حتما 
بــه شــرکت های مجــاز و دارای پروانــه کســب 
حمــل بــار شــهری مراجعه کننــد، اظهــار کرد: 
قیمت های مصوب حمل بار از ســوی اتحادیه 
ابالغ شــده و مردم بر این اســاس باید هزینه 

پرداخت کنند.

جزئیاتنرخمصوبحملبار
وی بــا اشــاره بــه فصــل جابــه جایی های 
مســتاجران و افزایــش حمــل بــار و اثاثیه طی 

ماه هــای جــاری، گفــت: هزینــه کامیــون برای 
حمــل اثاثیــه به ازای ســه ســاعت،  ۴۵۰ هزار 
تومــان اســت کــه در صورت افزایــش زمان به 
ازای هــر ســاعت ۱۵۰ هــزار تومــان بــه مبلــغ 
ثابت افزوده می شــود. هزینه دســتمزد کارگر 
هم به ازای ســه ســاعت،  ۸۰ هزار تومان در 
نظــر گرفتــه شــده و بعــد از این زمــان به ازای 
هر ســاعت اضافه کار ۳۰ هزار تومان افزوده 
می شود که معموال برای هر جابه جایی حمل 
بــار، تعداد ســه تا چهــار کارگــر در نظر گرفته 

می شود.

حتمافاکتوربگیرید
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه حمــل و نقــل 
کاالی درون شــهری تهران،  شرکت های حمل 
و نقــل شــهری بایــد بــرای ارائــه فاکتــور اقدام 
کنند. در این فاکتور باید قیمت کامیون حمل 
بار و دســتمزد کارگر و جمع مبلغ دریافتی از 

صاحب بار درج شده باشد.

اگراثاثیهآسیبببیند،
تکلیفچیست

زنــدی دربــاره تکلیــف خســارت احتمالی 
گفــت: همــه  نیــز  اثاثیــه  و  بــار  حیــن حمــل 
صاحبان شــرکت های حمل کاال ملزم هســتند 
در صــورت بــروز خســارت حمــل اثاثیــه کلیــه 
مبلــغ خســارت کــه توســط کمیســیون تعیین 
بــه  را  می شــود  تعییــن  اتحادیــه  خســارات 

صاحب بار پرداخت کنند.
از  برخــی  تخلــف  دربــاره  وی همچنیــن 
شرکت های باربری که علیرغم قیمت توافقی 
مطالبــه  را  دیگــری  مبلــغ  بــار،  حمــل  بــرای 
می کنند نیز گفت: این گونه شرکت ها عموما 
غیر مجاز هســتند، اما ۹۹ درصد شــرکت های 
مجــاز حمــل بــار، قیمت هــای شــان را درســت 

محاسبه می کنند.
زنــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
می تــوان از واحدهــای غیرمجــاز بــه اتحادیــه 

شــکایت کرد؟ اظهار کرد: در صورت شــکایت 
از ایــن واحدهــا، ابتــدا بــرای آن هــا اخطاریــه 
ارســال می شــود تا برای دریافــت مجوز اقدام 
کننــد و اگــر اقــدام نکنــد، پلمپ خواهد شــد. 
اما برای دریافت خســارت از این واحدها باید 
بــه مراجــع ذیربط از جملــه تعزیرات حکومتی 

مراجعه شود.
گفتنی است؛ سال گذشته گزارش هایی 
از  بعضــی  مــی داد  نشــان  کــه  شــد  منتشــر 
کار  پایــان  از  بعــد  نقــل  و  موسســات حمــل 
وســایل مهــم مــردم را به گــروگان می گیرند و 
از آن هــا مبلغــی بیــش از آنچــه توافــق شــده 
دریافــت می کننــد. موضوعی که در آن مقطع 
اتحادیــه مربوطــه نیــز آن را تاییــد و خواســتار 

رسیدگی به آن در سطوح باالتر شد.
همــان زمــان، زنــدی دو شــماره ۶۶۴۰۳7۱۳ و 
۶۶۴۹۳۵۲۹ را برای حصول اطمینان از مجاز 
بــودن موسســات باربــری و همچنیــن پیگیری 

تخلفات احتمالی اعالم کرد.

بهگفتهرئیسانجمنشرکتهایهواپیمایی،
بــهدلیلافزایشهواپیماهــایزمینگیردوره

انتظاربرایبلیتهواپیماباالرفتهاســت.
عبدالرضــا موســوی در نشســت خبــری 
بــه مشــکالت صنعــت  بــا اشــاره  روزگذشــته 
اشــتباه  بــه  امــروز  کــرد:  اظهــار  هوانــوردی 
انجمن هــا و نهادهای دیگــری از جمله انجمن 
دفاتــر خدمــات مســافرتی خــود را مرجــع ایــن 
صنعت می دانند و آمار اشــتباه و غلط از این 

صنعت اعالم می کنند.
وی ادامــه داد: می پذیریم که مشــکالتی 
در ایــن صنعــت وجود دارد اما تمام ایرالین ها 
بــه دنبــال ارائه خدمــات با کیفیت هســتند و 

نه ثروت اندوزی.
رئیــس انجمــن شــرکت های هواپیمایــی 
با اشــاره بــه تعداد هواپیما در نــاوگان هوایی 
 ٣٣٣ حاضــر  حــال  در  گفــت:  کشــورمان 

هواپیمای مســافری وجــود دارد که تنها نیمی 
در  ریشــه  وضــع  ایــن  و  اســت  فعــال  آن  از 
مشکالت اقتصادی دارد و به طور قطع ایمنی 
از ایــن شــرایط تاثیــر می پذیــرد. از این رو باید 
به دنبال راه حلی باشــیم که هواپیماها را به 

ناوگان برگردانیم .
موســوی با تاکید براینکــه بلیت هواپیما 
وارد بــازار ســیاه شده اســت، گفــت: بــه دلیل 
افزایــش هواپیماهــای زمین گیــر دوره انتظــار 

برای بلیت هواپیما باال رفته  است.
ارز  نــرخ  اثرگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرروی بلیت هواپیمــا تاکید کرد : نرخ دالردر 
محاســبات قیمــت بلیــت بســیار پاییــن تــر از 
نــرخ واقعــی محاســبه می شــود و اواخر ســال 
٩٩ قیمت دالر در بلیت ١١هزار تومان در نظر 
گرفتند و در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ 
دالر در بــازار ٣٢ هــزار تومــان اســت، قیمــت 

دالر را بــرای بلیــت هواپیمــا ٢۵ هــزار تومــان 
محاسبه می کنند.

موســوی افزود : این در حالی اســت که 
۶٠ درصــد هزینــه هــای بلیــت ارزی اســت و 
حتــی روکش صندلــی و موکت داخل هواپیما 
تامیــن  هزینه هــای  تمــام  و  اســت  وارداتــی 
قطعــات و تعمیــرات و نگهــداری ارزی و حتــی 
هزینــه بیمــه پروازی هــای داخلــی و خارجــی 

ارزی است.
رئیــس انجمــن شــرکت های هواپیمایــی 
ادامــه داد: تمــام ایــن هزینه هــا را در خارج از 

کشور به صورت نقد می پردازیم .
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه های دولتــی 
هزینــه خدمــات خــود را هــم از ایرالین هــا  بــا 
را دریافــت  ریالــی آن  نــرخ دالری و معــادل 
و  ایرالین هــا هزینه هــای نشســت  می کننــد. 
برخاســت هواپیمــا را بــر مبنــای دالر و معادل 

ریالــی آن می پردازنــد. حتــی هزینــه پارکینــگ 
برای هواپیماها ارزی است.

گذشــته  ســال   ١٠ در  کــرد:  تاکیــد  وی 
هزینــه خدمــات فرودگاهــی بــرای ایرالین هــا 
٧٠ برابــر افزایــش پیــدا کرده اســت و در حال 
حاضــر ١١ درصــد هزینــه بلیــت هــا متعلــق به 
انواع عوارضی اســت و ســهم ســود ایرالین ها 

از بلیت منفی شده است.
رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی با 
بیــان اینکــه تنهــا هزینــه تعمیر یکــی از موتور 
هواپیمــا ۵ میلیــون دالر اســت، اظهار کرد: با 
این شــرایط قیمت بلیــت نه برای ایرالین ها و 
نه برای مردم اقتصادی نیست. از سوی دیگر 
اگــر هواپیمــای نویــی وارد نــاوگان شــود دیگر 
امــکان فــروش بلیت صندلی ٣٠ دالری وجود 
ندارد و قیمت هر ساعت صندلی باید به ١٠٠ 

دالر برسد.

رئیساستاندارد:مردمطعمافزایشکیفیتخودروهایتولید
داخلرامیچشند

قیمت۱۴هزارتومانیمرغوارداتیازکجادرآمد

قیمتمصوبحملاثاثیهمنزلاعامشد

بلیتهواپیماواردبازارسیاهشد
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بسته حمایتی صنعت دام و 
طیور در راه است

بنابر اعالم مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران، در 
پی دستور وزیر جهاد کشاورزی بسته حمایتی صنعت 
دام و طیــور بــرای حمایت از تولیدکنندگان این صنعت 
در ۵ بنــد بــا آنالیــز قیمتــی به هیات دولت ارائه شــده 

است.
مجتبــی عالــی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: ایــن 
پیشــنهاد در پنــج بنــد از جملــه کاال بــرگ )کوپــن بــرای 
خریــد محصوالت پروتئینی(، تخصیص نهاده به صورت 
مدت دار از ســوی بانک های عامل، خرید تضمینی طبق 
قیمــت تمــام شــده محصــول، تخصیــص بازار گوشــت و 

صادرات دام زنده در اختیار تشکل ها قرار بگیرد.
اظهــار  دامــداران  سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
کــرد: بــه دولــت پیشــنهاد دادیم کــه با در نظــر گرفتن 
مراکــزی محصــوالت پروتئینــی از تولیــد بــه عرضــه بــه 
صــورت مســتقیم و بــا بــدون واســطه در اختیــار مردم 
شــدن  متعــادل  موجــب  امــر  کــه همیــن  بگیــرد  قــرار 

می شود. قیمت ها 
بــرای  مــا  پیشــنهاد  اکنــون  کــرد:  تصریــح  وی 
تصمیم گیــری نهایــی در اختیــار هیــات وزیران و شــورای 
امنیــت ملــی قــرار گرفته اســت و طی دو ســه روز آینده 

مشخص می شود.
عالی براین باور است که اگر دامداران فضا را آرام 
نگــه دارنــد می تواننــد بــا حمایت هــای دولتی به شــرایط 

عادی تولید بازگردند.

 ورود کاالهای چینی
با حداقل نظارت و استاندارد
بــه گفتــه رئیس خانــه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
و  نظــارت  بــا حداقــل  تهــران، برخــی کاالهــای چینــی 
اســتاندارد بــه کشــور وارد می شــود و حتــی یــک رویــه 
قانونــی بــرای ورود ایــن کاالهــا به کشــور شــکل گرفته 

است.
مرتضــوی  محمدرضــا  ســید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
در مراســم گرامیداشــت روز صنعــت و معــدن اســتان 
تهــران گفــت:  انتظــار می رود همانگونه که شــرکت های 
ایرانــی مکلــف به رعایت اســتانداردهای تولید هســتند، 
واردکنندگان نیز مکلف به این امر باشند و فقط با یک 

VOC نتوانند با حداقل کنترل ها کاال وارد کنند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکالت اســتفاده از 
ســامانه  گمــرک،  ســامانه  جملــه  از  ســامانه ها  برخــی 
ثبــت کاال، ســامانه های بانکــی، ســامانه های صمــت و 
غیــره، تصریــح کرد: باید مراقب آســیب های امنیتی این 
سامانه ها نیز باشیم. البته فعاالن صنعتی منکر کارآمد 

و مفید بودن سامانه ها نیستند.
مرتضــوی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اســتان تهــران 
تولیدکننــده ۲۲ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور 
است، گفت: مشکالت مسکن کارگران در استان باید با 
کمک و همراهی واحدهای صنعتی، شــرکت ها و دولت 
حل شــود. امســال با افزایش چشــمگیر هزینه مسکن، 
بخــش زیــادی از افزایش ۵۷ درصد حقــوق کارگران، به 

جیب صاحب خانه ها رفت.

بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی 
احیا شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای بیش از 
۳۰۰ واحــد راکــد و غیرفعــال صنعتی از ابتدای امســال 
تاکنــون خبــر داد و از بانک ها خواســت در بحث تامین 
مالــی همراهــی بیشــتری بــا واحدهــای تولیدی داشــته 

باشند.
بــه گــزارش ایســنا، علــی رســولیان در مراســم روز 
صنعــت و معدن اســتان تهــران با بیان اینکــه ۳۱ درصد 
از ایــن واحدهــا را فعــاالن اقتصادی احیــا کردند، گفت:  
تامین مالی یکی از مشــکالت اساسی بنگاه های کوچک 
و متوسط است که تاکنون راهکارهایی نیز برای رفع آن 
ارائه شــده است. همچنین در سفرهای رئیس جمهوری 
که با محوریت تولید انجام می شــود، تامین مالی برای 
بخشی از بنگاه ها انجام می شود، اما انتظار می رود که 

بانک ها همراهی بیشتری داشته باشند.
به گفته این مقام مسئول در حوزه سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی، دو موضوع اصلی تامین 
زیرســاخت های آب و بــرق اســت. در حــوزه تامیــن آب، 
به ســمت اســتفاده از پســاب شــهری در صنعت حرکت 
شــده و در اســتان تهــران و برخــی دیگــر از اســتان ها 

موفقیت هایی حاصل شده است.
میلیــارد  یــک  بــا  می شــود  بــرآورد  افــزود:  وی   
مترمکعب پســاب شــهری بتوان نیازهای بخش صنعت 
را تامیــن کــرد و در این راســتا نیازمنــد کمک و همراهی 
بیشــتر وزارت نیرو هســتیم. ســال گذشــته ۴۰ میلیون 
متــر مکعــب پســاب شــهری بــرای شــهرک های صنعتــی 
تامیــن شــد و امســال نیــز در تالشــیم بــه همیــن میزان 

پساب شهری تامین شود.
رســولیان بــا بیــان اینکــه از ابتدای امســال احداث 
۳۰ پســت جدید برنامه ریزی شــد، تصریح کرد: امســال 
هر چند با قطعی برق مواجه هستیم، اما قطعی بدون 
برنامه به شــدت کاهش یافته اســت.  برق شــهرک های 
صنعتــی نیــز یــک روز در هفتــه بــا اطــالع قبلــی قطــع 

می شود.
شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  رئیــس 
صنعتی درباره تامین مســکن کارگری نیز گفت: تفاهم 
نامــه ای بیــن ایــن ســازمان  بــا وزارت راه منعقــد شــده 
تــا بــرای کارگــران حاضر در شــهرک های صنعتــی در کل 

کشور مسکن تامین شود.
و  لکه هــا  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
محدوده هــای صنعتــی اســتان تهــران، از جملــه تامیــن 
زیرســاخت هــای آب و بــرق، مشــکالت زیســت محیطی 
و غیــره، ابــراز امیدواری کرد که بتوان آن ها را به عنوان 

شرکت های بخش خصوصی اداره کرد.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس اتاق اصناف کشــاورزی ایران خاطر نشان 
کــرد: تعلــل دولــت در پرداخــت مطالبــات باعث 
شــد دالل هــا ارزان تــر از نرخ مصــوب کیلویی 12 
تــا 1۳ هزار تومان از کشــاورزان خریداری کنند. 
خرید دالل ها نقدی اســت این در حالیســت که 
دولــت 1۰ تــا ۳۰ روز زمــان می بــرد کــه مطالبات 
آنجایی کــه  از  و  کنــد  پرداخــت  را  کشــاورزان 
کشاورز برای امرار معاش نیاز به نقدینگی دارد 
نمی توانــد منتظــر دریافتی دولت باشــد و راضی 

به فروش محصول با نرخ پایین تر می شود.
قاســم پیشــه ور در گفت وگو با ایلنا، با بیان 
کلــزاکاران  مطالبــات  پرداخــت  در  دولــت  اینکــه 
تعلــل کــرده اســت، گفــت: شــورای قیمت گــذاری 
قیمــت کلــزا در ســال زراعــی جــاری را کیلویی ۱۵ 
هــزار تومان تصویب کرد. اما بعد از افزایش نرخ 
خریــد تضمینی گنــدم، این انتظار برای کلزاکاران 
نیز ایجاد شد که در نرخ خرید کلزا دولت تجدید 

نظر کند.
وی ادامه داد: در نهایت شورای قیمت گذاری 
بعــد از ۲ مــاه نرخ اصالحیه کلــزا را اعالم کرد بنا 
بــه ایــن اصالحیه بــه ازای هر کیلــو محصول کلزا 
عــالوه بــر ۱۵ هــزار تومــان، 8 هــزار و ۵۰۰ تومان 
به کلزاکاران پرداخت می شود؛ اما متاسفانه این 
مابه  التفاوت هنوز به کشــاورزان پرداخت نشد و 
کشــاورزان دربــاره پرداخت نشــدن حــق و حقوق 

خود اعتراض دارند.
پیشــه ور با اشــاره به ورود دالل ها در خرید 
کلــزا، تصریــح کرد: اصالحیه نــرخ خرید تضمینی 

کلزا در حالی  تصویب شد که کشاورزان محصول 
کلــزا  آنجایی کــه  از  و  بودنــد  کــرده  برداشــت  را 
محصول فاسدشــدنی  و به محض برداشــت باید 
تحویــل کارخانه ها برای روغن کشــی تحویل داده 

شود.
بــا  ایــران  کشــاورزی  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
بیــان اینکــه دالل هــا پیــش از دولــت کلــزا را از 
کشــاورزان خریــداری کردند، افــزود: تعلل دولت 
در پرداخــت مطالبــات باعث شــد دالل ها ارزان تر 
از نــرخ مصــوب کیلویــی ۱۲ تــا ۱۳ هــزار تومان از 
کشــاورزان خریــداری کننــد. خریــد دالل ها نقدی 
اســت ایــن در حالیســت کــه دولت ۱۰ تــا ۳۰ روز 
زمــان می برد کــه مطالبات کشــاورزان را پرداخت 
کنــد و از آنجایی کــه کشــاورز بــرای امــرار معــاش 
نیــاز بــه نقدینگی دارد نمی توانــد منتظر دریافتی 
دولــت باشــد و راضــی به فروش محصــول با نرخ 

پایین تر می شود.
بــه گفتــه وی؛ دالل هــا در نهایــت بــا قیمــت 
ایــن  و  می فروشــند  دولــت  بــه  را  کلــزا  مصــوب 
نــه  مــی رود  دالل هــا  جیــب  بــه  مابه التفــاوت 

کشاورزان.
پیشــه ور خوزســتان، مازنــدران، گلســتان و 
خوزســتان را به عنوان استان های کلزا خیر ایران 
معرفی کرد و افزود: امکان کشت کلزا در استان 
فــارس، کهگیلویــه و بویراحمــد و دیگــر مناطــق 

گرمسیر وجود دارد.
رئیــس اتــاق اصناف کشــاورزی در پاســخ به 
این پرســش که آیا کلزا محصول آب بری اســت؟ 

گفت: کشــت کلزا در اســتان های شــمالی به آب 
چندانی نیاز ندارد و آب بری کلزا شبیه گندم آبی 

است.
وی بــا بیــان اینکــه 8۰ درصــد از نیــاز مــا در 
زمینــه دانه هــای روغنــی وارداتــی اســت، تصریــح 
کــرد: کلــزا همزمان با دانه های روغنی ســویا باید 
کاشــته شــود که مکمل هم باشــند که بخشــی از 
روغن کشور و خوراک دام سبک و سنگین تامین 
شود از این رو دولت باید با پرداخت تسهیالت به 
کشــاورزان انگیزه کشــت کلزا در بین کشــاورزان 
را تقویت کند و در زمستان کلزا و در تابستان و 

بهار دانه های روغنی سویا بکارند.
بــا  ایــران  کشــاورزی  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
از  کشــاورزی  پروانــه  دریافــت  لــزوم  بــه  اشــاره 
ســوی کشاورزان، تصریح کرد: اهلیت کشاورزان 
بــا پروانــه کشــاورزی ثابــت می شــود و اینگونــه 
کشــاورزان و نــوع محصولــی کــه کشــت می کنــد 

قابل شناسایی است.

 خرید 78 هزار تن کلزا
از کشاورزان خوزستانی

خریــد  مســئولیت  دولــت  جــاری  ســال  در 
کلــزا از تعاونــی روســتایی را ســلب و بــه شــرکت 
بازرگانی دولتی اعطا کرد. در همین رابطه جهان 
نژادیان مدیر کل غله استان خوزستان، در پاسخ 
بــه این پرســش کــه شــرکت بازرگانــی دولتی چه 
میــزان کلــزا از کشــاورزان خریداری کرده اســت؟ 

گفــت: ۱۰۰ هــزار تن کلزا در ســال زراعی ۱۴۰۱ از 
کشاورزان خریداری شد که از این میان ۷8 هزار 
تن آن از کشــاورزان اســتان خوزســتان خریداری 

شد.
مطالبــات  درصــد   ۱۰۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــاورزان کلزاکار در اســتان خوزســتان پرداخت 

شــده اســت، تصریــح کــرد: نــرخ کلــزا از ۱۵ هزار 
تومــان تغییــر کــرد و بنــا شــد بــه ازای هــر کیلــو 
دولــت 8 هــزار و ۵۰۰ تومان به صورت تشــویقی 
بــه کشــاورزان پرداخــت کنــد کــه هنــوز ایــن نرخ 
تشــویقی را کشــاورزان وصول نکردند و در هفته  

آینده این مابه التفاوت را دریافت خواهند کرد.

وزیر جهاد کشــاورزی از اجرای طرح جهش تولید 
در دیمزارهــا خبــر داد و گفــت کــه ایــن طــرح در 
سطح ۵ میلیون هکتار در کشور اجرایی می شود.
به گزارش ایســنا،  ســید جواد ســاداتی نژاد 
در همایــش آغــاز ســال زراعــی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ کــه 
بــا عنــوان طرح جهــش تولید در دیم زارهــا برگزار 
شد با بیان اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها 
امســال در ســطح پنــج میلیــون هکتــار در کشــور 
می شــود  پیش بینــی  گفــت:  می شــود،  اجرایــی 
بــا اجــرای ایــن طــرح جهــش بزرگــی در تولیــدات 

کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد شود.
وی خطــاب بــه معــاون اول رئیــس جمهوری 
اظهار کرد: برای اجرای این طرح ۴۰ همت اعتبار 
نیــاز اســت و ایــن میــزان مبلغ در ســال اول اجرا 

باز خواهد گشت.
وزیر جهاد کشــاورزی اضافــه کرد: این طرح 
اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی و امنیت غذایی 
اســت، زیرا در حال حاضر تنها 8 درصد تولیدات 
کشاورزی از دیمزارها است در حالی که این رقم 

در دنیا به ۶۰ و ۷۰ درصد می رسد.
ســاداتی نژاد تصریــح کرد: در ابتــدا قرار بود 
۲.۴ میلیــون هکتــار به این طرح اضافه شــود اما 
عالوه بر آن تصمیم دیگری نیز گرفته شد که ۱.۲ 
میلیون هکتار هم به صورت داوطلبانه در کشور 
اجرا شــود. بنابراین ســطح کل اجرا به ۵میلیون 

هکتار خواهد رسید.
بــه گفتــه وی اجرای این طــرح حداقل غذای 
۲۰۰ هــزار نفــر را پوشــش خواهــد داد. همچنین 

میانگین تولید در ســطح دیمزارهای کشــور ۳۰۰ 
تــا ۵۰۰ کیلوگــرم در هکتار اســت که قصد داریم 
با اســتفاده از بذرهای مناســب، تولید در ســطح 

را افزایش دهیم.
صحبت هایــش   از  دیگــری  بخــش  در  وی 
شــیالت  بخــش  در  زیــادی  ظرفیت هــای  گفــت: 
وجــود دارد و مــا از  ظرفیت هــای۵8۰۰ کیلومتــر 
ســواحل خود به خوبی اســتفاده نکردیم. این در 
حالــی اســت که ظرفیت های تولیــد ثروت در این 
بخــش حتــی بیشــتر از دیم زارهــا اســت و باید به 

طرح جهش تولید در شیالت بپردازیم.
بــه گفتــه وی تولید ایــن بخش بــه اندازه ای 
اهمیت دارد که در حال حاضر حتی یک کیلوگرم 
تولیــدی کشــور روی زمیــن نمی مانــد و  میگــوی 

همــه آنهــا صــادر می شــود و چین مشــتری بزرگ 
مــا اســت. ســاداتی نژاد عنوان کــرد: در کنار طرح 
مردمی ســازی یارانه ها و جنگ روســیه و اوکراین 
بــه هیــچ عنــوان از نظــر تأمیــن مــواد غذایــی کــم 
نیاوردیــم. کشــورهای مدعــی نیــز در طــول جنگ 
روســیه و اوکرایــن ناچــار بــه ســهمیه بندی مــواد 
غذایــی شــدند بــا ایــن حــال مــا در کشــور حتی با 
مازاد تولید مواجه بودیم و وزارت جهاد کشاورزی 
در مواقعی اقدام به خرید تولیدات مازاد می کرد.
در  میــزان جوجه ریــزی  کــرد:   تصریــح  وی 
ســال جاری به ۱۳۵ میلیون قطعه در ماه رســیده 
است. قیمت های سرسام آور در بازارهای جهانی، 
موجب رشد قیمت کاالها در داخل شده اما باید 

تالش کنیم که به این مساله فائق آییم.

وزیر کشــاورزی با بیان اینکه جنگ اوکراین 
اهمیــت گنــدم و غالت را بــه همه دولت ها اثبات 
کــرد، افــزود: در  اولین جلســه هیــات دولت نرخ 
خریــد تضمینــی گنــدم اصالح شــد و این مســئله 
انگیزه ای شــد که کشــاورزان حتی اراضی که ۴۰۰ 
کیلــو گنــدم دارنــد را برداشــت کننــد. بــه عبــارت 
دیگــر افزایــش نــرخ گندم، کشــاورزی ایــران را به 

سمت کشاورزی اقتصادی برده است.
ســاداتی نژاد حجــم خریــداری شــده گنــدم 
توســط بخــش خصوصــی را حــدود ۱۷۰ هــزار تــن 
عنــوان کرد و افــزود: افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم در ســال زراعی آینده خود را بیشــتر جلوه 
خواهد داد و خرید گندم در سال زراعی آینده به 

رقم ۹ میلیون تن خواهد رسید.

توســعه  بــرای  اگرچــه ظرفیت هــای گســترده ای 
تجــارت ایــران و ترکیــه وجــود دارد امــا تاکنــون 
توجــه چندانــی بــه آنها نشــده و به جــای تجارت 
۳۰ میلیــاردی بــا ایــن کشــور حجم تجــارت به 11 

میلیارد دالر خالصه شده است.
و  ایــران  کشــور  دو  روابــط  وضــع  بررســی 
ترکیــه نشــان می دهــد کــه اگرچــه ســابقه روابــط 
دو کشــور بــه بیــش از ۴۰۰ ســال می رســد و در 
حوزه های سیاسی، فرهنگی، تاریخی و دینی نیز 
قرابت هایــی دارنــد و حتی بیــش از ۵۰۰ کیلومتر 
مرز مشترک بین ایران و ترکیه وجود دارد اما در 
بخــش اقتصــاد آنطــور که انتظار می رود، شــرایط 
قابل قبول نیســت، این در حالی اســت که طبق 
تاکیــد کارشناســان، ترکیــه می توانــد پــل ارتباطی 
ایران با اروپا و از آن طرف ایران نیز یکی از معابر 
اتصال ترکیه به راه ابریشم و سرزمین های حوزه 
CIS و معبــر اصلــی اتصــال ترکیه به هند و شــبه 

قاره باشد.
در واقــع بــا اســتفاده از همیــن ظرفیت هــا 
دو کشــور می تواننــد از طریق ســرمایه گذاری های 
مشــترک و صادرات کاالهای مشــترک تولیدی به 
کشــورهای ثالث، زمینه رونق و توسعه اقتصادی 
خــود را فراهــم کننــد، امــا بــا ایــن حال علــی رغم 
اقتصــادی  قراردادهــای  و  توافق نامــه  امضــای 
کشــور  دو  تجــاری  مــراودات  متعــدد،  تجــاری  و 

چشم گیر نیست.
البتــه وضــع تجــارت دو کشــور کــه تقریباً از 
ســال ۲۰۱۵ افــت و از حــدود ۳ ســال پیــش نیــز 
افت شــدیدی را تجربه کرد، طی ماه های گذشــته 
رونــد بهبــود بــه خــود گرفتــه، بــه گونــه ای کــه در 
ســال ۱۴۰۰ نســبت به ســال ۹۹ مراودات تجاری 
دو کشور رشد ۶۴ درصدی یافت و از ۶.۹ میلیارد 
دالر بــه ۱۱.۳ میلیارد دالر رســید. همچنین رشــد 
تجــارت در ســال ۱۴۰۱ نیــز ادامه یافت به شــکلی 
بهــار امســال شــاهد رشــد 8۴ درصــدی  کــه در 

تبادالت تجاری بین دو کشور بودیم.

 آخرین وضع تجارت
 ایران با ترکیه

در ایــن رابطــه فــرزاد پیلتــن، مدیــرکل غرب 
آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو 
بــا مهــر اظهــار کرد: ترکیه در ۳ ماه ابتدایی ســال 
جــاری ســومین هــدف صادراتــی ایــران و در میان 
کشــورهای همسایه دومین هدف صادراتی ایران 
بعد از عراق بوده اســت. صادرات ایران به ترکیه 
در ایــن مــدت یــک میلیــارد و ۷۳۶ میلیــون دالر 
بوده که نســبت به مدت مشــابه پارسال که ۶۰۲ 
میلیون دالر صادرات داشتیم، ۱88 درصد از نظر 

ارزشــی و ۳۵۹ درصــد از نظــر وزنــی افزایــش را 
نشان می دهد.

وی افزود: بنابراین ترکیه در بین کشورهای 
هــدف صادراتــی ایــران بعــد از چین و عــراق رتبه 
ســوم و قبل از امارات، هند، افغانســتان، عمان، 

پاکستان، تایلند و اندونزی قرار داشته است.
کشــورهای  بیــن  در  داد:  ادامــه  پیلتــن 
همســایه نیــز ترکیه در رتبــه دوم هدف صادراتی 
بعد از عراق و قبل از امارات، افغانستان، عمان، 
و  ترکمنســتان  روســیه،  آذربایجــان،  پاکســتان، 

ارمنستان قرار داشته است.
وی اضافــه کــرد: عمده کاالهای صادراتی به 
این کشــور در ۳ ماه نخســت ســال ۱۴۰۱، شامل 
پروپــان، اوره، روغن هــای ســبک، متانول، بوتان، 
پلــی اتیلــن، شــمش از آهــن و فوالد، قیــر نفت، 
کاتــد، هندوانه، روی، گوجه فرنگی، آلومینیوم و 

بنزین بوده است.
مدیــرکل غــرب آســیای ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران تصریــح کــرد: واردات از ایــن کشــور یــک 
میلیــارد و ۲۷۰ میلیــون دالر بــوده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه پارســال که یــک میلیــارد و ۴۵ 
میلیون دالر بوده از نظر ارزشی ۲۲ درصد رشد و 
از نظر وزنی ۲۱ درصد کاهش را نشــان می دهد. 
در میان کشــورهای تأمیــن کننده واردات ایران، 

ترکیــه در رتبــه ســوم پــس از امــارات و چیــن 
و قبــل از هنــد و آلمان قــرار دارد. همچنین 

در بین کشــورهای همسایه ترکیه دومین 
از  بعــد  واردات  کننــده  تأمیــن  کشــور 

امــارات و قبل از روســیه، پاکســتان و 
عمان قرار داشته است.

عمــده  اقــالم  افــزود:  پیلتــن 
کنجالــه،  شــامل  هــم  وارداتــی 

مــوز، صنایــع دســتی، ماشــین 
گریــد  دســتگاه ها،  آالت 

روغــن  دارو،  نســاجی، 
دانه آفتابگردان، توتون، 
اســیدهای  اتلیــن،  پلــی 
نوکلیئــک و الیــاف بــوده 

است.
مدیــرکل غرب آســیای ســازمان 

توســعه تجــارت ایــران بــا اشــاره به رشــد 
قابــل توجــه تجــارت دو کشــور در ســال ۱۴۰۰، 
اظهــار کــرد: ســال گذشــته میزان تجــارت بین دو 
کشــور بهبــود قابــل توجهــی یافت بــه گونه ای که 
از ۶.۹ میلیارد دالر در ســال ۹۹ به ۱۱.۳ میلیارد 
میلیــارد دالر   ۶ کــه  دالر در ســال ۱۴۰۰ رســید 
شــامل صــادرات ایــران بــه ترکیــه و ۵.۲ میلیــارد 

دالر واردات ایران از ترکیه بوده است.

وضعیت مراودات بانکی ایران و 
ترکیه چگونه است

وی در مورد مراودات بانکی با کشور ترکیه، 
گفت: مراودات بانکی با این کشــور مشابه سایر 
کشورهاســت، محدودیت هایــی در زمینــه تبادل 
ارز بین دو کشور به طور رسمی و از طرق بانکی 
وجــود دارد ولــی تجــار مــا از ســایر روش هــا برای 
مبادلــه ارز خــود اســتفاده می کننــد کــه بتواننــد 
از دیــوار موانــع و محدودیت هایــی کــه بــه دلیــل 
تحریم هــای بانکی فراروی تجارت خارجی کشــور 

ما قرار دارد، عبور کنند.
پیلتن در مورد وضعیت تبادالت انرژی بین 
دو کشــور، تصریح کرد: در حوزه انرژی صادرات 
گاز بــه ترکیــه داریــم که ســهم خوبــی از صادرات 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت و ساالنه صادرات از ایران 
بــه ترکیــه در حال انجام اســت 
و برنامه هایــی بــرای صــادرات 
برق به ترکیه در دســتور کار 

وزارت نیرو قرار دارد.
وی در مــورد وضعیــت ترانزیــت کاال، اظهــار 
کرد: در حوزه ترانزیت همکاری های خوبی داریم 
بــه ویــژه در حــوزه ترانزیــت کاالهــای صادراتــی 
ترکیــه بــه کشــورهای حــوزه خلیج فــارس اوضاع 
قابل قبول است. البته ترانزیت کاالهای ترک به 

سایر نقاط دنیا نیز انجام می شود.
پیلتــن گفــت: ایــران هــم از طریــق ترکیه به 
برخــی از کشــورهای اروپایــی و در برخی موارد به 
کشــور سوریه و سایر کشورهای منطقه ترانزیت 

انجام می دهد.

موانع تجاری بین ایران و ترکیه
روابــط  افزایــش  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
تجــاری بــا ترکیــه اگرچــه در حــال انجــام بــوده و 
این رشــد نســبتاً قابــل قبول به نظر می رســد اما 
همانطور که اشاره شد میزان مراودات تجاری دو 
کشور متناسب با قرابت های سیاسی و فرهنگی 
نبــوده و در صــورت رفــع موانــع می تــوان اعداد و 

ارقام تجاری را بهبود بخشید.
در ایــن رابطــه فاطمه مقیمی عضو هیأت رئیســه 
اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: ســرمایه گذاری های 
مشــترک و صــادرات کاالهای مشــترک تولیدی 
برخــی  در  منطقــه  ثالــث  کشــورهای  بــه 
لوازم خانگــی،  حــوزه  در  جملــه  از  صنایــع 
مبلمــان  خــودرو،  شــیمیایی،  صنایــع 
از  یکــی  عنــوان  بــه  صنایع چوبــی  و 
راهکارهــای توســعه همــکاری ایــران 
و ترکیــه اســت، منتهــی باید توجه 
مــراودات  تقویــت  کــه  شــود 
تجــاری بــدون بهبــود ســاختار 
حمل ونقــل جــاده ای ممکــن 
توســعه  و  بــود  نخواهــد 
از  بایــد  زیرســاخت ها 
مــورد  طرفیــن  ســوی 

توجه قرار گیرد.
کــرد:  تصریــح  وی 
موانــع  جملــه  از 
بیــن  تجــاری  روابــط 
دو کشــور می تــوان بــه ضعف 
نــاوگان جاده ای و ریلی در دو کشــور، 
نرخ باالی محاســبه حمل ونقل، بازرســی های 
اعمــال  محموله هــا،  بــه  آســیب  و  کاال  مــرزی 
ســختگیری های شدید در مورد ناوگان ترانزیت و 
اجبار به تغییر مســیر، تشکیل صف های طوالنی 
افزایــش هزینــه حمل ونقــل  در مبــادی ورودی، 
بــه دلیــل کمبــود و فرســودگی شــبکه حمل ونقل 
و وضع مقررات ســختگیرانه برای ســرمایه گذاران 

ترک در ایران اشاره کرد.

روابط تعرفه ای نافرجام با ترکیه
اخیــراً دیدارهــای دیپلماتیکــی بیــن ایــران و 
ترکیــه صــورت گرفــت که بــه اعتقاد کارشناســان 
چنیــن دیدارهایــی بــرای پیشــرفت روابــط تجاری 
می توانــد مؤثــر باشــد، امــا نکتــه قابل توجــه این 
ترکیــه  و  ایــران  بیــن  کــه  کــه سالهاســت  اســت 
بحث هــای تجاری و تعرفــه ای وجود دارد، اما این 

مباحث به جایی نمی رسد.
مقیمــی در ایــن خصوص با اشــاره به تجارت 
موضــوع  در  گفــت:  کشــور،  دو  بیــن  ترجیحــی 
تعرفه هــای ترجیحــی ایران توانســت در مــورد ۱۴۰ 
قلم کاالی کشاورزی از ترکیه معافیت دریافت کند 
و در مقابل ایران نیز برای ۱۲۵ قلم کاالی صنعتی 
ترکیــه معافیــت در نظر گرفت امــا این معافیت ها 
اعمال نشد و این توافق نامه بالاستفاده باقی ماند، 
ضمــن آنکه حدود ۳۰ درصد از کدهای تعرفه جزو 
کاالهــای ممنوعــه مــا هســتند، بنابرایــن حــل ایــن 
مســاله از سوی دولت ها می تواند در تنظیم روابط 

مؤثر واقع شود.

 می توان تبادالت تجاری را
تا ۳۰ میلیارد دالر افزایش داد

مهــرداد ســعادت رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک 
ایــران و ترکیــه نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه مــا قبــالً 
حجــم تجارت ۲۱ میلیارد دالری را با ترکیه تجربه 
کرده ایــم، گفــت: در صــورت رفــع موانــع می توان 
گفــت کــه پتانســیل دو کشــور بــرای رشــد حجــم 

تجارت حتی تا ۳۰ میلیارد دالر نیز وجود دارد.
وی افزود: در کنار همه مشکالت، اگر قرار باشد 
بــه مهم ترین مشــکل و مانــع در روابط تجاری دو 
کشور را اشاره کنم باید بگویم که بهبود مراودات 
تجــاری دو کشــور نیازمنــد اصــالح زیرســاخت ها 
است؛ یعنی همانطور که انتظار افزایش صادرات 
به این کشــور را داریم باید زمینه را برای واردات 
کاالهــای تــرک نیز فراهم کنیم تا تجار دو کشــور 
انگیــزه کافــی بــرای افزایــش مبــادالت را داشــته 
باشــند. سعادت تصریح کرد: از سویی دیگر باید 
در حــوزه بهبــود زیرســاخت های مــرزی، توســعه 
حمــل و نقــل و تأمیــن کانتینرهــای یخچــال دار 
فعــال شــویم؛ البتــه محدودیت هــای مالــی داریم 
اما باید تدبیری اندیشــیده شــود زیرا جابه جایی 

کاال بین دو کشور تقریباً سخت است.
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه به تمایــل تجار دو 
کشــور بــرای افزایــش مــراودات، انتظــار مــی رود 
بخــش  جایــگاه  احیــای  بــرای  را  زمینــه  دولــت 
خصوصــی برای افزایش صادرات به این کشــور و 

رفع موانع تجاری فراهم کند.

غفلت از تجارت ۳۰ میلیارد دالری

اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها

 دالالن پیش از دولت
محصول کشاورزان را می خرند
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نخستین نیروگاه های 
خورشیدی شناور در ایران 

وارد مدار شد
بررســیوارزیابــیاولیهســدهایداراینیــروگاهبرقآبی
کشــورنشــانمیدهــدبــادرنظــرگرفتــنســطحموثــر
دریاچــهســدهاظرفیــتنظــریقابــلنصــبدرســدهای
فاقدسایهویابامیزانسایهخیلیکمدرکشورحدودا

۱۰۸۸مگاواتاست.
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  توســعه  ایســنا،  به گــزارش 
از  بــادی  و  نیروگاه هــای خورشــیدی  توســعه  به خصــوص 
برنامه هــای وزارت نیــرو در دولــت ســیزدهم اســت. ایــن 
وزارتخانــه برنامــه احــداث ۱۰ هــزار مــگاوات نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر را طــی 4 ســال بــه مجلــس شــورای اســامی 
اعــام کــرده کــه این موضوع مهم در دســتور کار ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی برق ســاتبا قرار 
گرفتــه به طوری که اخذ مجــوز برای احداث ۷۰۰۰ مگاوات 
نیــروگاه خورشــیدی و ۳۰۰۰ مــگاوات نیــروگاه بــادی، در 
دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد که شورای اقتصاد در 
گام اول ایجــاد 4۰۰۰ مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی را برای 

دو سال آینده مصوب کرده است.
در حــوزه نیروگاه هــای خورشــیدی شــناور نیــز اکنون 
در  مقیــاس  کوچــک  شــناور  فتوولتائیــک  نیــروگاه  یــک 
پتروشــیمی مهابــاد بــا بهره گیــری از توانمنــدی داخــل در 
تولید سازه شناور به بهره برداری رسیده است. محمدعلی 
رمضانــی معــاون فنی و مهندســی ســازمان ســاتبا، در این 
رابطــه گفــت: بــرای توســعه نیروگاه هــای خورشــیدی بــه 
مقــدار قابــل توجــه و وســیعی از زمیــن نیــاز بــوده کــه در 
بیشــتر مناطق قابل ســکونت و شــهرها که مصرف کننده 
عمــده بــرق هســتند، قیمــت زمیــن بــرای احــداث مزرعــه 
خورشــیدی بســیار بــاال اســت. البتــه درچنیــن مکان هایــی 
می تــوان از ســامانه های خورشــیدی کــه اصطاحا به آن ها 

پشت بامی گفته می شود، نیز استفاده کرد.
او بــا بیــان اینکــه برای احــداث نیروگاه های خورشــیدی در 
مقیاس بزرگ، الجرم باید از زمین های بکر و بایر که اتفاقا 
وســعت آن ها در کشــور ایران بســیار باالســت، اســتفاده 
کرد، گفت: از یک طرف به دلیل باال بودن وســعت چنین 
زمین هایــی در کشــور در مقایســه بــا بســیاری از کشــورها 
خــوب  تابــش  همچنیــن  و  اروپایــی  کشــورهای  به ویــژه 
خورشــید در ایــران، می تــوان گفت که کشــور از پتانســیل 
بســیار باالیی برای احداث نیروگاه های خورشیدی و تولید 

برق از آن برخوردار است.
یــک  از  بایــد  امــا  داد:  ادامــه  مســئول  مقــام  ایــن 
طــرف بــرای کاهــش اثرات ســوء غبــار و طوفــان و از طرف 
دیگــر دمــای بــاالی محیــط در بیابان هــا، بــر روی عملکــرد 

سامانه های خورشیدی، تدابیر فنی و اجرایی اتخاذ کرد.
رمضانــی خاطرنشــان کــرد: معمــوال ایــن زمین هــا در 
فاصله قابل توجهی از مناطق مصرف قرار دارند، لذا برای 
توســعه بــزرگ مقیــاس نیروگاه های خورشــیدی و افزایش 
ســهم آنها در ســبد تولید برق کشــور، باید به توســعه این 

زیرساخت  توجه داشت و روی آنها سرمایه گذاری کرد.
او بــا اشــاره بــه نیروگاه هــای خورشــیدی فتوولتائیک 
نیروگاه هــای  احــداث  امکانپذیــری  بــر  عــاوه  داد:  ادامــه 
خورشــیدی بر پشــت بام های منازل شــهری، روســتایی یا 
شهرک های صنعتی و همچنین از زمین های بکر و بیابانی 
احــداث آنهــا روی پهنه هــای آبی)اعــم از کانال هــای آب، 
دریاچه هــای پشــت ســدها، دریاچه هــا و تاالب هــا و... و.( 

نیز میسر بوده و دارای مزایایی است.
معاون فنی و مهندســی ســازمان ســاتبا خاطرنشــان 
کرد: مزیت قابل توجه نیروگاه های خورشــیدی شناور روی 
ســدها و دریاچه هــا، عــدم اســتفاده از فضای زمین اســت 
کــه می تــوان از ایــن فضــا بــرای دیگــر کاربری هــا همچــون 
کشــاورزی و یــا ســاخت  و ســاز و همچنیــن از تجهیــزات 
انتقــال بــرق موجــود در دریاچــه ســدهای دارای نیــروگاه 

برق آبی بهره گرفت.
نیروگاه هــای  دیگــر  مزیــت  داد:  ادامــه  رمضانــی 
خورشــیدی فتوولتائیــک، اســتفاده از اثــر سرمایشــی آب 
اســت کــه می توانــد عملکــرد پنــل خورشــیدی را ۵ تــا ۱۰ 
درصد بهبود بخشــد. در گذر زمان، این امر باعث کاهش 
چشــمگیر هزینــه تولیــد بــرق خورشــیدی می شــود. دیگــر 
کاهــش  ســایه اندازی،  مشــکل  کاهــش  بالقــوه،  مزایــای 
فعالیت هــای عمرانــی، کاهــش تبخیــر آب، بهبــود کیفیت 
آب و کاهــش رشــد جلبک هــا بیــان شــده اســت. کاهــش 
تبخیــر آب بــا توجــه بــه اقلیم گرم و خشــک ایــران و تنش 
آبــی در اکثــر نقــاط کشــور، مهم تریــن مزیــت ایــن نــوع 

نیروگاه  ها در ایران است.

او بــا بیــان اینکــه پتانســیل زیــادی در سراســر جهان 
برای عملکرد ترکیبی و یکپارچه سازی نیروگاه های برق آبی 
و فتوولتائیک شــناور وجود دارد، گفت: معموالً در فصول 
خشک جریان آب کمتر و مدت زمان تابش خورشید زیاد 

است و برعکس آن در فصول پر بارش رخ می دهد.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه ترکیبــی از دو نــوع نیــروگاه 
فتوولتائیــک و برق آبــی می توانــد تاثیر تغییــرات فصلی در 
تولیــد بــرق را کاهش دهــد، افزود: عاوه بر این، تغییرات 
ناگهانی در تولید نیروگاه فتوولتائیک ناشی از سایه اندازی 
ابرهــا را می تــوان تــا حــد زیادی بــا توربین های آبی پاســخ 
ســریع داد و یــک سیســتم ترکیبــی روزانــه فتوولتائیــک و 
شــبانه برق آبــی داشــت. در سیســتم های ترکیبــی، مخزن 
سد اساساً به عنوان یک ذخیره  گاه غول  پیکر برای نیروگاه 

فتوولتائیک به شمار می آید.
رمضانــی بــا اشــاره بــه هزینه هــای این سیســتم های 
خورشــیدی شــناور، گفت: با توجه به میزان تغییر ســطح 
آب، نــوع بســتر، عمــق آب و همچنین شــرایط ســخت آب  
و هوایــی از قبیــل وزش بادهــای ســنگین و امــواج بلنــد، 
بــا چالش هــای ویــژه ای  سیســتم های خورشــیدی شــناور 
مربوط به لنگراندازی و مهارگاه روبه رو هستند. از این رو، 
هزینه هــای مهندســی و ســاخت نیروگاه هــای خورشــیدی 
شــناور به طــور معمــول بیــش  از نیروگاه هــای خورشــیدی 

احداث  شده در خشکی است.

خبـــــــــــــــــر

سخنگویاقتصادیدولتتاکیدکردکهوصولی
خزانهازفروشنفتخامومیعاناتدر4ماهه
نخستامسالدرمقایسهبامدتمشابهسال

گذشته۵۸۰درصدرشدداشتهاست.
در  خانــدوزی  احســان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
قــرارداد  گفــت:  خــود  هفتگــی  خبــری  نشســت 
انتقــال گاز مــا بــه ترکیــه و نیــز اجمــاع نظــر دو 
رئیــس دولت بر افزایش ســقف مــراودات تجاری 
هــم از جملــه مواردی بود که در گفت وگو با آقای 

اردوغان مطرح شد.
او ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری 
بودجــه موفــق بودیــم به طوری که در مقایســه با 
ســال قبل 4۸ درصد رشــد منابع درآمدی بودجه 

محقق شده است.
بــر  تاکیــد  بــا  دولــت  اقتصــادی  ســخنگوی 
اینکــه یکی از اولویت هــای رئیس جمهوری کنترل 
تــورم اســت؛ خاطرنشــان کرد که بعــد از افزایش 
قیمت هایــی کــه در خــرداد و اردیبهشــت وجــود 
داشت، اقدام هایی برای کنترل موتور تورم انجام 

شده است.
خانــدوزی تصریــح کــرد: برای کنتــرل تورم و 
جلوگیــری از برداشــتن از جیــب مــردم و فعــاالن 
اقتصادی تاشــی هایی صورت گرفت که به مرور 

نتایج آن را می بینیم. 
ســخنگوی اقتصــادی دولــت دربــاره آخریــن 
وضــع صــدور مجــوز در درگاه ملــی گفــت: یکــی 
از نقــاط مــورد تاکیــد دولــت در ســال کمــک بــه 
تولیــد، کاهــش هزینه هــا و رفــع موانــع تولیــد از 
جملــه در مجوزهاســت کــه پیگیــری می شــود و 
تاکنــون ۱۷۵ هــزار درخواســت مجــوز موجــه بــه 
دســتگاه های دولتــی وصــول شــده اســت که یک 
سوم این درخواست ها منجر به صدور مجوز شد 
و درخواســت کننده بدون عبور از مســیر مراجعه 
حضــوری تنهــا از طریــق دولــت الکترونیکی مجوز 

خود را دریافت کرد.

روزانه۷۰میلیاردتومانخرید
نانثبتمیشود

خانــدوزی با اشــاره به طرح هوشمندســازی 
یارانه نان گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل 
ایــن طــرح انجــام می شــود و روزانــه ۷۰ میلیــارد 
تومــان خریــد نــان ثبــت می شــود کــه شــامل ۱۰۰ 

میلیون قرص نان است.
او ادامــه داد: بــا ســامانه محیــا ایــن امــکان 
بــرای نخســتین بــار فراهــم شــد تا دولــت نظارت 
کنــد کــه هــر کیســه آرد چقدر مصرف می شــود و 
چقــدر انحــراف در مســیر دارد، چــون بســیاری از 
این آردها پخت نمی شــد و با تکمیل این ســامانه 
شــاهد کاهــش ۲۵ تــا ۳۰ درصــدی مجموعــه آرد 
توزیــع شــده در خبازی هــا باشــیم تــا بــه مســیر 

اصلی خود برگردد.

طرحآزمایشیبنزیندرکیش
متوقفشد

پاســخ  در   دولــت  اقتصــادی  ســخنگوی 
طــرح  اجــرای  زمینــه  در  ایســنا  پرســش  بــه 
بازتوزیــع یارانــه بنزیــن کــه در کیــش انجــام شــد 
و موفقت آمیزبــودن آن و اینکــه آیــا زمانــی بــرای 
اجرای این طرح در کل کشور در نظر گرفته شده 
اســت، تصریــح کــرد: این طــرح از ابتدای اســفند 
بــه شــکل آزمایشــی انجــام شــد و بعــد از ۵ مــاه 
دوره آزمایشــی، از ابتــدای مــرداد متوقــف شــد و 
نتایج ارزیابی این دوره قرار شــد که در جلســه ای 
خدمــت رئیس جمهوری و اعضای ســتاد اقتصادی 
مطــرح و بعد تصمیم گیری شــود کــه اگر ایراداتی 

آشکار شده چه اصاحاتی باید انجام شود.
خانــدوزی یــادآور شــد: همچنیــن اگــر قــرار 

اســت ایــن طــرح توســعه پیــدا کنــد یــا همینطور 
بــه شــکل آزمایشــی متوقــف باقــی بمانــد، هنــوز 
تصمیمــی در ایــن زمینــه گرفتــه نشــده اســت اما 
هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در سال 
جاری افزایش قیمت بنزین نداریم، نخواهد بود.

پیگیریورودروبلبهبازار
متشکلارزیبابانکمرکزی

است
او درباره ورود روبل به بازار متشــکل ارزی، 
تاکیــد کــرد: مســئولیت پیگیــری ایــن  محــور مهم 
برعهده بانک مرکزی اســت و اقدامات خوبی هم 
شــروع شده اســت. در سال های گذشته علیرغم 
اینکــه تکلیــف قانــون برنامــه ششــم بــود، درصــد 

عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم.
ســخنگوی اقتصــادی دولــت افــزود: با توجه 
بــه اراده دولــت اعــم از انعقــاد پیمان هــای پولــی 
روســیه  بــا  را  اولیــن گام  چندجانبــه  و  دوجانبــه 
برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل به بازار 
متشــکل ارزی شــد. گام هــای بعــد چه با روســیه 
و بــا ســایر شــرکای اقتصــادی در پیــش اســت و 
در  متناوبــی  امســال ســال خبرهــای  امیدواریــم 

این محور باشد.

دولتبهروشهایغیرقیمتی
مصرفبنزینراکنترلمیکند

خانــدوزی درباره موضــوع واردات بنزین نیز 
گفت: با توجه به دقت آماری تولید فراورده ها از 
جمله بنزین، وضعیت تولید خوب است. با توجه 
بــه دســتور رئیــس جمهــوری بــرای عــدم افزایش 
قیمت بنزین در ســال جاری،   دولت با ابزارهای 
غیرقیمتــی و روش هایــی همچــون گازســوز کردن 
خودروهــا دنبــال ایــن اســت که مصــرف را کنترل 

کند تا امسال را به شکلی خاتمه دهیم که نیازی 
به واردات بنزین و فرآورده وجود نداشــته باشــد 

یا به شکل حداقل باشد.
او در خصوص نرخ سود بین بانکی و اینکه 
نامه نگاری هایــی در زمینــه جلوگیــری از افزایــش 
اســتعفای  باعــث طــرح  بانکــی  بیــن  نــرخ ســود 
صالح آبادی شــده اســت، گفت: خواهش می کنم 
بــه شــایعات بی پایــه دامــن نزنیــد. اســتعفایی از 

سوی رئیس  بانک  مرکزی در کار نبوده است. 
وزیــر اقتصــاد در رابطــه بــا تخلفــات بانکــی 
گفــت: نظــارت بر شــبکه بانکــی برعهــده بانک ها 
و بانــک مرکــزی اســت و ما هــم در وزارت اقتصاد 
این مسئولیت را داریم و اباغیه رسمی از طریق 
هیئت مدیره تک تک بانک ها در زمینه اجرا، گام 
خوبی بود؛ اما اخبار متعددی می رسید که برخی 
شعبه ها تمکین نمی کردند و اقدامات جدی برای 
مقابلــه بــا ایــن موضوع صورت گرفــت و مدیریت 
چندیــن شــعبه بانــک بابــت عــدم اجــرای قانــون 
برکنار شــدند و از طریق ســامانه بازرســی وزارت 

اقتصاد پیگیر این مساله هستیم.
آخریناخباردرخصوصوام

ودیعهمسکن
خانــدوزی دربــاره وام ودیعــه مســکن اظهار 
کــرد: در خصــوص وام دیعــه مســکن ۲۷ هــزار 
تقاضای رســمی با فرم تکمیل شده برای استفاده 
از ایــن وام ارســال شــده اســت کــه ۱۰ هــزار نفــر 
برای دریافت تســهیات معرفی شــده اند و برخی 
در مرحلــه تکمیــل مــدارک هســتند واخبــاری هم 
ارسال شده که بانک ها برای دادن این تسهیات 
تعلل کرده اند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی 
و وزارت راه این بهانه ها گرفته خواهد شــد. باید 
با ســرعت بیشــتری این کار انجام شود و سرعت 

فعلی مطلوب نیست.

کــرد:  تاکیــد  ازدواج  وام  بــا  رابطــه  در  او 
تســهیات  اینکــه  بــدون  امســال  امیدواریــم 
تکلیفــی تاثیــر منفی بر بدهــی بانک ها به بانک 
مرکــزی بگــذارد این امــر محقق شــود. همچنین 
تســهیات  میــزان  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲۶
پرداختــی ۳ ماهــه اول تســهیات ازدواج بــرای 

۱۹4 هزار نفر اســت.
ســاخت  تســهیات  دربــاره  اقتصــاد  وزیــر 
مســکن گفــت: بــا توجــه بــه اطاعاتــی که نشــان 
می دهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مســکونی 
در نهضــت ملــی مســکن شــروع شــده اند و در 
مراحــل مختلفــی هســتند. در بخــش مهمــی از 
پروژه ســاخت مســکن و عرضه و تقاضای مسکن 
یــک عقب افتادگــی چنــد ســاله داریــم کــه بایــد 
جبــران شــود. در حــوزه عرضــه و ســاخت نیازمند 
یــک نظــام تامیــن مالــی هســتیم تا هــدف دولت 
محقــق شــود کــه بخشــی از آن بــه دوش شــبکه 

بانکی کشور است.
او یادآور شــد: روش هــای دیگری هم وجود 
بهــره می گیــرد.  آن  از  راه  وزارت  خــود  کــه  دارد 
مثــل ظرفیت تامین مالــی خارجی یا تهاتر هزینه 
ســاخت مســکن بــا صــادرات نفــت و مــوارد دیگر 
را برنامه ریــزی می کنــد تــا مجمــوع ایــن بســته به 

افزایش سرعت ساخت مسکن منجر شود.

بخــشارتباطــاتدریــکســالگذشــته،اغلــب
کمتریــنافزایشهزینهرابینگروههایکاالیی
وخدماتــیداشــتهاســت،ایــنگــروهبــاتــورم
نقطهبهنقطــه۱۰.۸درصــدبــرایتیــرنیزحداقل

افزایشهزینهرابهخوداختصاصداد.
به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشرشده از 
مرکز آمار ایران نشــان می دهد که خانوارها برای 
تامیــن کاال و خدمــات مــورد نظــر خــود در تیرماه 

امســال نســبت بــه همیــن مــاه در ســال گذشــته 
به طور متوســط ۵4 درصد بیشــتر هزینه کرده اند 
و نــرخ تــورم ســاالنه بــا افزایــش ۱.۱ درصــدی بــه 

4۰.۵ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران، شاخص های قیمت مصرف کننده 
را در قالــب ۱۲ گــروه خدمــات و کاالیــی در هــر 
ماه بررســی و اعام می کند که گروه ارتباطات از 
جملــه آن اســت و تغییرات قیمــت در این بخش 

تبلــت،  تلفــن همــراه، لپ تــاپ،  شــامل گوشــی 
اینترنــت و ... می شــود.  نگاهــی بــه آمار افزایش 
هزینه هــای خانــوار در یــک ســال گذشــته نشــان 
می دهد، بخش ارتباطات، در بیشتر ماه های این 
یــک ســال، کمتریــن افزایــش را داشــته و در تیــر 
نیز، کمترین افزایش هزینه برای کاال و خدمات، 

به ارتباطات با ۱۰.۸ اختصاص داشته است.
مقایســه آمار نشــان می دهد به جز اســفند 
ســال ۱4۰۰ کــه بخــش حمل ونقــل کمتریــن تورم 
ماهانه را داشــته و بخش آموزش که در ماه های 
فروردین، اردیبهشت  و خرداد سال ۱4۰۱ کمترین 
در  ارتباطــات  بخــش  داشــته،  را  ماهانــه  تــورم 
ماه های دیگر، با تورم ماهانه ای در بازه منفی ۰.۱ 
تا ۱.۵، در پایین ترین جایگاه ایستاده است. این 
در حالی اســت که تــورم نقطه به نقطه ارتباطات، 
در تمامی ماه های یک ســال گذشــته، همواره در 
پایین ترین نقطه قرار داشته و بیشترین افزایش 
قیمتی در مقایســه با ســال گذشته نیز مربوط به 

تیر سال جاری با ۱۰.۸ درصد می شود.

عوامــل مختلفــی در کم نوســان بــودن تــورم 
در گــروه ارتباطــات دخیــل بودند کــه از جمله آن 
می تــوان به جریــان منع قانونی افزایش تعرفه از 
ســوی مجلس شــورای اســامی، در بودجه ۱4۰۰ 
اشــاره کــرد، به طــوری کــه تعرفه هــای ایــن حــوزه 
نســبتا ثابت باقی ماند؛ اما باید توجه داشــت که 
تــورم نقطه به نقطــه در حــوزه ارتباطــات از بهمــن  
ســال گذشــته روند افزایشــی طی کرده و از ۳.۸ 
بــه ۱۰.۸ درصــد در ماه گذشــته افزایش یافته که 
ایــن رونــد رشــد می توانــد، ناشــی از هزینه هایــی 

باشد که در این حوزه اتفاق افتاده است.
از جملــه اینکــه پــس از گذشــت یــک ســال 
از منــع قانونــی مجلــس بــرای افزایــش تعرفه ها، 
تعرفه های پســتی که از ســال ۱۳۹۸ تغییر نکرده 
بودنــد، نهایتــا طبــق مصوبــه کمیســیون تنظیــم 
مقــررات ارتباطــات، خــرداد ســال جــاری افزایش 
از آن و در فروردیــن ،  پیــش  یافتنــد. همچنیــن 
حــوزه اینترنــت نیــز بــا تغییــرات قیمتــی مواجه و 
تعرفــه اینترنــت خانگــی ۶۰ درصــد افزایش یافت 
و بســته های اینترنتــی اپراتورهــای همــراه نیــز بــا 
حــذف بســته های مقرون به صرفه ی یک ســاله، با 

افزایش قیمت مواجه شدند.
وزیــر  زارع پــور،  عیســی  خصــوص  ایــن  در 
اصــاح  دربــاره  اطاعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات 

تعرفه هــای اینترنتــی گفــت کــه از ســال ۱۳۹۵ تا 
افزایــش تعرفــه ای در حــوزه  االن مــا هیچ گونــه 
ارتباطات سیار و ثابت نداشته ایم و در این شرایط 
ایــن شــرکت ها می خواهنــد بــرای توســعه شــبکه 
خــود ســرمایه گذاری کنند؛ اگر ســرمایه گذاری در 
ایــن حــوزه اتفاق نیفتــد، قطعاً کیفیت شــبکه در 

الیه دسترسی افت پیدا می کند.
البته مسئوالن حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات 
بارهــا عنــوان کردنــد کــه افزایــش قیمت هــای این 
را  مشــکاتی  و  نبــوده  تــورم  بــا  همــگام  حــوزه، 
هــم از بابــت درآمــد و هزینــه ای برایشــان ایجــاد 
کــرده اســت، کمــا اینکــه آمار هــم ایــن موضوع را 
تصدیــق می کنــد. هرچنــد ایــن افزایــش قیمت هــا 
نیــز صاحبــان امر را راضــی نکرده و معتقدند برای 
جبــران عقب ماندگی هــا و زیان هایــی کــه صــورت 
گرفتــه، بایــد قیمت هــا اصــاح  شــده و درآمدهــا 
متناســب بــا هزینه ها و تورم شــود. یکــی دیگر از 
مواردی که بر افزایش هزینه ها در حوزه ارتباطات 
تاثیر گذاشته، می تواند افزایش قیمت گوشی  در 
ماه های گذشــته باشــد، که بخشی از آن می تواند 
ناشــی از تغییــر مبنای محاســبه حقــوق ورودی از 
4۲۰۰ بــه نــرخ ETS و همچنیــن افزایــش قیمتــی 
کــه در بــازار گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر به دلیــل 

احتمال ممنوعیت واردات آن مطرح بود، باشد.

نماینــدگانمجلــسشــورایاســامیطــرحدو
فوریتــیاصــاحجــدول4-۲4محرومیتزدایــی
قانونبودجهســال۱4۰۱کلکشــوررابهمنظور

تامیننظرشوراینگهباناصاحکردند.
مجلــس  نماینــدگان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
شــورای اســامی در جلســه علنی دیروز مجلس، 
گــزارش کمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات 
جــدول  اصــاح  دوفوریتــی  طــرح  مــورد  در 
4-۲4محرومیت زدایــی )جــداول منابــع و مصــارف 
تبصــره۱4( قانــون بودجــه ســال ۱4۰۱ کل کشــور 

را بررســی کــرده و بــه منظــور تامین نظر شــورای 
موافقــت  گرفتــه  صــورت  اصاحــات  بــا  نگهبــان 

کردند.
بر اســاس اصاحات صــورت گرفته در ماده 
واحــده ایــن طــرح؛ متن ردیف)۸( جــدول )۲4-4( 
قانــون   )۱4( تبصــره  جــداول  محرومیت  زدایــی 

بودجه سال ۱4۰۱ به شرح زیر اصاح می شود:
)۱۰-ج(  جــدول  تبصــره)۱4(  ســتون  اعتبــار 
اســتانی بــه  صــورت صددرصــد)۱۰۰%( تخصیــص 
یافتــه و بــه طــور مســاوی)هر اســتان یــک هــزار 

میلیــارد ریــال( در اختیــار شــورای برنامه ریــزی و 
توسعه استان ها قرار می گیرد.

برخــورداری  عــدم  لحــاظ  بــه  اعتبــار  ایــن 
تصویــب  از  پــس  خانــوار   ۲۰ بــاالی  روســتاهای 
شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان، به منظور 
تهیه، بازنگری و اجرای طرح های هادی، بهسازی 
و آســفالت معابر روســتایی توســط بنیاد مســکن 

انقاب اسامی هزینه می شود.
موافقتمجلسبایکفوریت

الیحهتمدیدموافقتنامهتشکیل

منطقهآزادتجاریبینایرانو
اوراسیا

شــورای  مجلــس  نماینــدگان  همچنیــن 
تمدیــد  پروتــکل  الیحــه  بررســی  بــا  اســامی 
موافقتنامــه موقــت تشــکیل منطقــه آزاد تجــاری 
بین جمهوری اســامی ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا و دولــت هــای عضــو بــا قید یــک فوریت 

موافقت کردند.
بررســی تقاضای یک فوریت در مورد الیحه 

پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه 
آزاد تجاری بین جمهوری اسامی ایران و اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا و دولت های عضو در دســتور 

مجلس قرار گرفت.
توضیــح  در  دولــت  نماینــده  ادیانــی،  علــی 
علــت تقاضــای دولت برای بررســی ایــن الیحه به 
صورت یک فوریت، با اشــاره به اهمیت مراودات 
اقتصــادی ایــران بــا اتحادیــه اوراســیا گفــت کــه 
مهلت این موافقتنامه تا پایان سال ۲۰۲۲ است 

و تمدید این موافقتنامه امری ضروری است.

وزیــرنیــرواعــامکــردکــهارتقــایزیرســاخت
تبــادلبــرقبینایرانوترکیــهیکیازمهمترین
ســفر جریــان در اخیــراً کــه بــود توافقاتــی
رئیسجمهــوریترکیــهبهتهرانبــانظرمثبت۲

کشوربهدستآمد.
ایرنــا  بــا  علی اکبــر محرابیــان در گفت وگــو 
بــا اشــاره بــه اهمیت توســعه دیپلماســی برق در 
کانال روابط اقتصادی میان کشورها گفت: امروز 
مســاله دیپلماســی انــرژی خصوصــاً در حوزه برق 
بــه یــک راهبرد بــرای حل مســاله، کســب انتفاع 
اقتصادی و حفظ منافع ملی تبدیل شده است و 
ما برای توســعه این بخش با اولویت کشــورهای 

همسایه برنامه ریزی داریم.
توســعه  ضــرورت  دالیــل  تشــریح  در  او 
ایــران بــر اســاس آمــار  دیپلماســی بــرق گفــت: 
بین المللــی قدرتمندتریــن کشــور منطقه از منظر 
تولید و توســعه زیرســاخت برق اســت. از ســوی 
دیگــر موقعیــت ژئوپلیتیــک کشــور مــا بــه نحــوی 
اســت که امکان اتصال به کشــورها و شــبکه های 
متعــددی را فراهــم می کند، این قدرت تولید برق 

در کنــار موقعیت اســتراتژیک جغرافیایی فرصت 
بی نظیری در توسعه دیپلماسی برق را در اختیار 
مــا قــرار خواهــد داد. عضــو کابینه دولــت مردمی 
ضمــن تشــریح جزئیات ظرفیت تبــادل برق ایران 
و ترکیه گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته، 
اتصــال برقــی میــان ایــران و ترکیــه از طریــق ۳ 
زیرساخت خوی-وان، خوی- باش قلعه و بازرگان-

دغوبایزید انجام می پذیرد.
وزیــر نیــرو با اشــاره به شــیوه عمــده اتصال 
شــبکه بــرق کشــورها بیــان کــرد: شــیوه اســتقرار 
عمدتــا  کشــورها  میــان  بــرق  تبــادل  زیرســاخت 
در قالــب ســه روش ســنکرون شــبکه ها، شــیوه 
ایزوله ســازی یــک منطقــه و شــیوه نویــن خطــوط 
ولتــاژ بــاالی جریــان مســتقیم پشــت بــه پشــت 

)HVDC Back to Back)BtoB انجام می پذیرد.
محرابیــان ادامــه داد: در زیرســاخت تبــادل 
توافــق  ترکیــه  کشــور  بــا  خوی-باش قلعــه،  بــرق 
کردیــم تــا بــرای اولین بــار اتصال برقی دو کشــور 
از طریق شــیوه نوین )HVDC Back to Back( با 
تــوان ۶۰۰ مــگاوات انجــام شــود و از این طریق با 

ارتقــاء ضریــب بار موثــر، شــاهد افزایش ظرفیت 
تبادل انرژی باشیم.

ریــل  تغییــر  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  او 
ارتقــای  بــر  دیپلماســی،  حــوزه  در  تصمیم گیــری 

همکاری هــا به محوریت برق با ســایر کشــورهای 
همسایه و دوست تاکید داریم و در این زمینه به 

شکل پویا عمل خواهیم کرد.
استقراردیپلماسیقدرتمندبرق

راهبرددولتمردمیاست
وزیــر نیــرو با بیان رویکــرد دولت مردمی در 
حوزه دیپلماســی برق افزود: اســتقرار دیپلماسی 
قدرتمنــد بــرق بــا اولویــت همــکاری با کشــورهای 
منطقه جزء راهبردهای اساسی دولت مردمی به 
حســاب می آیــد و مــا از ایــن طریــق قصــد داریم، 

زمینه ارتقای منافع کشور را فراهم کنیم.
محرابیــان بــا اشــاره به ســفر اخیر روســای 
جمهــوری روســیه و ترکیه بــه تهران و محورهای 
مســاله  گفــت:  دیدارهــا  ایــن  در  مذاکره شــده 
توســعه روابط دیپلماســی برق یکی از مهم ترین 
محورهای مذاکره شده در قالب گفت وگو میان 
روســای جمهور ایران، روســیه و ترکیه بود و بر 
ایــن مبنــا و به توافق های مثبتی با کشــور ترکیه 

رسیدیم.

افزایش۵۸۰درصدیوصولدرآمدهاینفتی

طرحاصاحجداولمحرومیتزداییقانونبودجهسال۱4۰۱

ارتباطاتدرکفتورمایستاد

ارتقایزیرساختتبادلبرقایرانوترکیهبااستفادهازشیوه
نوینبرایاولینبار
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 رشد تسهیالت
 بانک توسعه صادرات
در 5 حوزه تاثیرگذار 

از  ایــران  صــادرات  توســعه  بانــک  اعتبــارات  معــاون 
رشــد اعطــای تســهیالت ایــن بانک طــی ســال 1400 در 
پنــج حــوزه "کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی”، 
و  فنــی  “خدمــات  “صنعــت”،  معــدن”،  “اســتخراج 

مهندسی” و “بازرگانی” خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه صادرات 

ایــران، رضــا ســاعدی فر 
در خصــوص تســهیالت 
توســعه  بانــک  اعطایــی 
ســال  در  صــادرات 
گذشــته بــه بخش هــای 
اقتصــادی،  مختلــف 
گفــت: بالغ بــر36 هزار 
ریــال  میلیــارد   605 و 
بخــش  بــه  تســهیالت 

"کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی” اعطا شــده که 
نســبت بــه ســال قبــل از آن رشــد 107 درصــدی داشــته 
بــه رشــد 104 درصــدی  ادامــه  فــر در  اســت. ســاعدی 
اعطــای تســهیالت در حــوزه "اســتخراج معــدن"در دوره 
مذکور اشــاره و اظهار کرد: 11 هزار و 750 میلیارد ریال 
تسهیالت درسال گذشته به فعاالن این حوزه تخصیص 

داده شده است.
بــه گفتــه معــاون اعتبــارات بانک توســعه صادرات 
ایــران، طی ســال گذشــته یک هــزار و 713 میلیارد ریال 
از منابــع بانکی صرف ارائه تســهیالت به حوزه بازرگانی 
داخلی و خدمات داده شــده که نســبت به ســال قبل از 

آن 251 درصد رشد داشته است.
ســاعدی فــر در ادامــه به تشــریح حجم تســهیالت 
اعطایــی بانــک توســعه صــادرات ارائــه شــده بــه بخــش 
صنعت پرداخت و افزود: 109 هزار و 620 میلیارد ریال 
تســهیالت بــه بخــش صنعــت اعطا شــده که نســبت به 
ســال 99 بالــغ بــر 8 درصــد رشــد تســهیالتی را در ایــن 

بخش شاهد بوده ایم.
بخــش  بــه  تخصیصــی  تســهیالت  مجمــوع  وی 
"خدمــات فنــی و مهندســی” را در ســال 1400، بالــغ بــر 
20 هــزار و 22 میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و گفــت: رشــد 
تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات ایران طی سال 
1400 در بخــش یــاد شــده نســبت بــه ســال 99 رشــدی 

چشمگیر بوده است.

 تمرکز بانک دی
بر تسهیالت خرد و متوسط

بــا نگاهــی بــه عملکــرد و اقدامــات بانــک دی در حــوزه 
اعتباری به نظر می رسد که این بانک سیاست اعتباری 
خــود را بــر اعطــای تســهیالت خــرد و متوســط متمرکــز 

کرده است.
گــزارش  بــه 
در نشســتی  الفباخبــر، 
حــوزه  مســئوالن  بــا 
اعتبــاری بانک دی که با 
حضور فریدون رشیدی، 
معاون اعتبارات و عضو 
حســین  هیئت مدیــره، 
رییــس  نیــری،  دهقــان 

اداره اعتبــارات، ســجاد عســگری، رییــس اداره بررســی 
طرح ها و محمد حســن رمضانی، رییس اداره ارزیابی و 
نظارت بر مصارف این بانک برگزار شد، سواالتی درباره 

وضعیت و روند اعطای تسهیالت مطرح کرد.
عضــو  و  اعتبــارات  معــاون  رشــیدی،  فریــدون 
هیئت مدیــره: بــه منظــور تحقق شــعار ســال 1401 که از 
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، سال »تولید، دانش 
بنیــان ، اشــتغال آفریــن« تعییــن شــد و بــه منظــور هم 
ســویی با سیاســت های دولت، سیاســت اعتباری بانک 
دی در ســال جــاری بــا تمرکــز بــر اعطای تســهیالت خرد 

و متوسط با دوره بازپرداخت کوتاه مدت تدوین شد.
از دیگر محورهای سیاســت اعتباری بانک می توان 
بــه تأکیــد بر اعطای تســهیالت در بخش های صنعت در 
قالب سرمایه در گردش و تأمین مالی واحدهای تولیدی 
و اعطای تســهیالت رفع نیاز خانوار و قرض الحســنه به 
اقشار مختلف به ویژه جامعه ایثارگران و خانواده معزز 

شهدا اشاره کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

تقدیر رئیس کل بیمه 
مرکزی از مدیران بیمه آسیا

رییــس کل بیمــه مرکزی برگــزاری موفقیت آمیز مجمع 
کاری  را  حسابرســی  بنــد  بــدون  بیمه آســیا  عمومــی 
ارزشــمند و رویــدادی افتخــار آمیــزی بــرای مدیریــت و 
شــرکت  ایــن  کارکنــان 

دانست.
بــه گــزارش روابــط 
بیمه آســیا،  عمومــی 
بهزادپــور،  مهنــدس 
رئیــس کل بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران 
شــصت  مناســبت  بــه 
ســالگرد  ســومین  و 
تاســیس بیمه آســیا در گفت وگــوی اختصاصــی بــا واحد 
خبــر روابــط عمومــی، ضمــن تبریــک ایــن مناســبت بــه 
بیمــه  بزرگ تریــن  نماینــدگان  و  کارکنــان  مدیرعامــل، 
خصوصــی کشــور، گفــت: بیمه آســیا بــه عنــوان دومیــن 
بــزرگ بیمــه ای کشــور همانگونــه کــه تاکنــون  شــرکت 
عملکــرد آن نشــان داده اســت، در چارچــوب اهــداف 

صنعت بیمه نقش خود را به خوبی ایفا کرده است.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا اشــاره به ســند تحول 
دولــت ســیزدهم، اظهــار داشــت: انتظار داریم، شــرکت 
بیمه آسیا در چارچوب و راستای برنامه ها و اهداف این 
سند تحول در حوزه صنعت بیمه پیشتاز باشد و نقش 

مهمی را برای تحقق اهداف صنعت بیمه ایفا کند.
نیــروی  بــر آمــوزش  ادامــه  مهنــدس بهزادپــور در 
کشــور  بیمــه  صنعــت  در  جانشــین پروری  و  انســانی 
تاکیــد کــرد و بیــان داشــت: فعالیت هــای بین المللــی و 
بــرون مــرزی و همچنیــن اســتفاده از فن آوری هــای روز 
در بخش هــای صدور، خســارت و ارزیابــی از برنامه های 
بــا اهمیــت صنعــت بیمــه اســت و امیدواریــم شــرکت 
بیمه آســیا با توجه به ظرفیت های فنی و نیروی انسانی 
قابــل توجــه خــود، در ایــن زمینه هــا نیــز فعالیت هــای 

چشمگیری داشته باشد.
مهندس بهزادپور در این گفت و گو بر توجه بیش 
از پیــش شــرکت های بیمــه بــه موضــوع پیگیــری وصول 

مطالبات تاکید کرد

 معرفی شعب برتر
در مجمع بانک کارآفرین

هشــتمین مجمع پایش عملکرد شــعب بانک کارآفرین 
با معرفی پنج شعبه برتر برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کارآفریــن؛ دکتر 
احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در هشتمین 
پایــش عملکــرد  مجمــع 
شعب، در جمع روسای 
شــعب، اعضــای هیــات 
مدیــره و مدیــران ارشــد 
بانک، با اشاره به اینکه 
بانــک حرفــه ای  حرکــت 
تــر شــده،گفت: در ســه 
امســال  ماهــه نخســت 
ســپرده ها  بخــش   در 
تغییــر ترکیــب داشــته ایم و از نظر کیفی رشــد بهتری را 
شاهد بودیم.  وی افزود:آمارها نشان می دهد در بخش 
درآمدهای کارمزدی رشــد خوبی را شــاهد بودیم که این 
نکته حائز اهمیتی است، اما باید تالش بیشتری را بکار 
بگیریــم و همچنین شــرکت های زیــر مجموعه بانک نیز 
می بایســت در همیــن مســیر با افزایــش درآمد زایی، به 

چرخه سودآوری بانک در سال جاری بپیوندند.  
مدیرعامــل بانــک کارآفریــن همچنیــن با اشــاره به 
رشــد مصــارف اضافــه کــرد: شــک نــدارم که رفتــار حرفه 
ای حــال حاضــر بانــک باعــث عملکرد مثبت تــر در آینده 
خواهــد شــد و در ایــن مســیر تمــام بخش هــای ســتاد و 

صف، باید در راستای ارزش آفرینی، قدم برداریم.
مدیرعامل بانک کارافرین با اشــاره به تمرکز بانک 
بــر حــوزه ارز نیز تاکید کرد: روســای شــعب می بایســت 
بــه ســمت انجــام عملیــات ارزی پیــش بروند و از ســوی 
دیگر بخش فن آوری اطالعات بانک نیز باید حداقل در 
دوره 6 مــاه آینــده شــرایط و فرآیندهــای مــورد نیاز برای 
فعالیت هــای ارزی بانــک را تکمیل کند، تا زنجیره ارزش 

خدمات بانک، کامل تر شود.

بیشترین رشد قیمت سهام 
بانکی به رسالت رسید

بیشــترین رشــد قیمت سهام بانکی به رسالت رسیددر 
فرابــورس  و  بــورس  معامــالت  هفتــه  روز  چهارمیــن 
تهران، شــاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک ها و 

موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
بــه گــزارش چابک آنالین، بیشــترین افت قیمت ســهام 
موسســات  و  بانکــی 
در  حاضــر  اعتبــاری 
بانــک  نمــاد  بــه  بــورس 
اقتصادنویــن بــا کاهش 
1.38 درصــد اختصــاص 
یافــت و کمتریــن افــت 
به نمــاد بانک کارآفرین 
بــا کاهــش 0.06 درصــد 

رسید.
بیشــترین افــت قیمــت ســهام بانکی و موسســات 
اعتبــاری حاضــر در فرابــورس به نماد موسســه اعتباری 
ملــل بــا کاهش 4.68 درصــد اختصاص یافت و کمترین 

افت به نماد بانک دی با کاهش 1.99 درصد رسید.
بیشــترین رشــد قیمــت ســهام بانکی و موسســات 
اعتبــاری حاضــر در بورس به نماد بانک ملت با افزایش 
0.7 درصــد اختصــاص یافــت و کمتریــن رشــد بــه نمــاد 

شرکت بانک کارآفرین با افزایش 0.06 درصد رسید.
بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری 
حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت 
با افزایش 2.96 درصد اختصاص یافت و کمترین رشــد 

به نماد بانک سرمایه با افزایش 0.04 درصد رسید.

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:

رئیس کل بانک مرکزی در نشســت مشــترک 
بــا رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
ضمن تأکید بر لزوم یکپارچگی سیاست های 
پولــی و مالـــی، تأکیــد کــرد نــرخ ســود بیــن 
بانکی در چارچوب سیاست های پولی کنترل 

خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( ، دکتــر علــی صالــح آبادی با اشــاره به 
موضــوع نرخ ســود بین بانکی بــه عنوان یکی 
از دغدغه هــای فعــاالن بــازار ســرمایه گفــت: 
نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب 
بــا عرضــه و تقاضــا و مکانیســم بــازار تعییــن 
می شــود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارســاز 
و در چارچــوب سیاســت پولــی ضدتورمــی که 
بــه تأئیــد دولــت نیــز رســیده اســت، در ایــن 
بــازار حضــور دارد و نــرخ ســود در ایــن بــازار 
را در چارچــوب مشــخصی، کنتــرل میکنــد و 
در همیــن راســتا نیــز در جلســه روز گذشــته، 
تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شــده که با 
اجرای این تصمیمات، نرخ ســود در بازار بین 

بانکی کنترل خواهـد شد.
حــال،  عیــن  در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
را  ســرمایه  بــازار  بــر  اثرگــذار  رویدادهــای 
موضوعــات چندگانــه دانســت کــه می بایســت 
مورد توجه قرار گیرد و در همین راســتا افزود: 

دغدغــه فعــاالن بازار ســرمایه، مــورد توجه تیم 
اقتصــادی دولــت و بانک مرکزی اســت و تدابیر 
الزم در ایــن خصــوص اتخاذ خواهد شــد، البته 
باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه 
حمایت از بازار ســرمایه می بایســت همراســتا 
با ســایر سیاســت های دولت به ویژه سیاســت 

کنترل تورم و اصالح نظام بانکی باشد.
بــر  تأکیــد  بــا  ادامــه،  در  آبــادی  صالــح 
لــزوم پایبنــدی بانک هــا و نهادهــای مالــی بــه 
نرخ هــای ســود مصــوب شــورای پــول و اعتبار 
افزود: ســازمان بورس ســاز و کارهای حمایت 
نظــام بانکــی از شــرکت ها و نهادهــای مالــی 
بازنگــری  از جملــه  بــازار ســرمایه،  در  فعــال 
در برخــی مقــررات در حــوزه نهادهــای مالــی، 
هــدف  بــا  اعتبــاری  هدایــت  سیاســت های 
تســهیل و ایجــاد مشــوق بــرای تأمیــن مالــی 
شــرکت های فعال در بازار ســرمایه از بانک ها 
را بررســی و بــه بانــک مرکزی پیشــنهاد کند و 
بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در 

این زمینه آمادگی کامل دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 
در ایــن جلســه، بــا ارائــه تحلیلــی از وضعیت 
فعلــی بــازار ســرمایه و عوامل متعــدد اثرگذار 
بر روند شــاخص بورس طی ماهها و روزهای 
اخیــر، از اهتمــام رئیــس کل بانــک مرکزی به 

منظــور رســیدگی بــه دغدغــه فعــاالن بــورس 
قدردانــی کرد و افــزود با تصمیم بانک مرکزی 
مبنی بر کنترل نرخ ســود بین بانکی، یکی از 

این دغدغه ها برطرف خواهد شد.
البتــه  داد:  ادامــه  عشــقی  مجیــد 
متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کاالها 
و یــا برخــی تصمیمــات ازجملــه نــرخ گــذاری 
بــر وضعیــت درآمــدی  نیــز  دســتوری کاالهــا 
شــرکت های بورســی و کاهــش پیــش بینــی 
پذیــری و اطمینــان در بــازار ســرمایه اثرگــذار 
اســت که امیدواریم برای حل این موضوعات 
نیــز تدابیــر الزم اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار 

سرمایه به این بازار تقویت شود.
بــه  راهکارهــا  برخــی  بــه  وی همچنیــن 
منظور تقویت هم افزایی بازار پول و سرمایه، 
از جملــه رفع برخی محدودیت ها در تراکنش 
متقاضیــان ســرمایه گــذاری در صندوق هــای 
حــوزه  در  مقــررات  اصــالح  ســرمایه گذاری، 
نهادهــای مالی وابســته بــه بانک ها، تســهیل 
ارائــه خدمــات شــبکه بانکــی بــه شــرکت ها و 
نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که 
بــا اســتقبال رئیــس کل بانــک مرکــزی مواجه 
شد و مقرر گردید تدابیر پیشنهادی در کمیته 
مشــترک بانک مرکزی و ســازمان بورس مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

بیــش از 7800 میلیــارد ریــال تســهیالت در 
سال 1400  به شرکت های موجود در شهرک 
صنعتی شــمس آباد تهران که از ســوی بانک 

بانک صنعت و معدن پرداخت شد.
بــه گــزارش عصراقتصــاد، محمد حســن 
ترابــی مدیــر روابــط عمومــی و امور مشــتریان 
بانــک صنعــت و معــدن بــا اعــالم خبــر فــوق 
گفت: این میزان تســهیالت به صورت ارزی و 
ریالــی بــه بیش از 100 شــرکت بزرگ، کوچک 
و متوســط مســتقر در ایــن شــهرک صنعتــی 

پرداخت شده است.

او خاطرنشــان کرد: شــعبه بانک صنعت 
و معدن شــهرک صنعتی شــمس آباد در ســال 
گذشته 500 میلیارد ریال تسهیالت در قالب 
ســرمایه ثابــت و 7 هــزار و 48 میلیــارد ریــال 
تســهیالت در قالــب ســرمایه در گــردش و در 
حدود 14 میلیون یورو نیز در قالب تسهیالت 
ارزی به شــرکت شیشــه و گاز پرداخت نموده 
اســت. همچنین صدور ضمانتنامه به ارزش2 
هــزار و 701 میلیــارد ریــال و گشــایش اعتبــار 
اسنادی به ارزش 2 هزار و 413 میلیارد ریال 
از دیگر خدمات شــعبه یاد شــده به مشتریان 

این بانک بوده است.
گفتنــی اســت؛ خبرنــگاران بــه مناســبت 
در پیــش بــودن روز خبرنــگار، در قالب اردوی 
در  مســتقر  واحدهــای صنعتــی  از  رســانه ای 
شــهرک صنعتــی شــمس آباد کــه بــه وســیله 
بانــک صنعــت و معــدن تامیــن مالــی شــده 

است، بازدید کردند. 
 5 از  خبرنــگاران  بازدیــد،  ایــن  در 
واحــد صنعتــی مســتقر در شــهرک صنعتــی 
شــمس آباد شــامل شــرکت های آذین گســتر 
پــز  و  پخــت  ظــروف  تولیدکننــده  شــفق 

آشــپزخانه، پــارس اســکان پالســتیک تولیــد 
کننده نایلون و نایلکس برای فروشــگاه های 
تولیدکننــده  تــازه  نــوری  بلــور  ای،  زنجیــره 
محصــوالت بلوری، سازورســازه تولید کننده 
گاز  و  شیشــه  شــرکت  و  فلــزی  ســازه های 
)شــوگا( تولیدکننــده انواع ظروف شیشــه ای 

سبک بازدید کردند.
شــهرک صنعتــی شــمس آباد در کیلومتر 
شــهر  مجــاورت  در  قــم،  تهــران-  اتوبــان   45
حسن آباد، در فاصله 5 کیلومتری از فرودگاه 

بین المللی امام خمینی)ره(  قرار دارد.

ســخنگوی اقتصــادی دولــت با بیــان اینکه در 
فاصله سال های ۹1 تا 1400، مجموع تشکیل 
اســت،  بــوده  منفــی  کشــور  ثابــت  ســرمایه 
گفــت: اگــر این مســیر همچنــان ادامــه یافته 
و دربلندمــدت گســترش پیــدا کنــد، رشــد و 
توســعه اقتصــاد ایــران بــه مخاطــره می افتــد. 
بنابرایــن پیشــنهاد شــد شــرکت ها بخشــی از 
ســود خــود را بــرای تأمیــن مالــی پروژه هــای 

پیشران استفاده کنند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، نشســت خبــری وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی صبح امروز، سه شنبه چهارم مرداد ماه 
بــا حضور اصحاب رســانه و قلم در ســاختمان 

ریاست جمهری برگزار شد.
احســان خانــدوزی در پاســخ به پرســش 
خبرنــگار پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه )ســنا( 
مبنــی بــر اینکــه »شــورای عالــی بــورس چــه 
راهبردهــای کالنــی بــرای توســعه نقــش بــازار 
ســرمایه در تامین مالی کالن پروژه های بزرگ 
کشــور تدویــن خواهد کرد« اظهــار کرد: پروژه 

پیشران جزو ارکان ثابت سند رشد غیر تورمی 
اســت کــه در ماه هــای اول دولــت ســیزدهم 
تصویب شده که بخشی از آن به بازار سرمایه 

برمی گردد.
و  پیشــران  اســناد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پروژه هــای مرتبــط با آن برای تأمین مالی آنها 
گفت: بخش قابل توجهی از تسهیالت تبصره 
18 قانــون بودجــه بــرای طرح های پیشــران در 
بنیــان و بانک هــا و غیــره  حوزه هــای دانــش 
تخصیص یافته اســت. برای نمونه، پیشــنهاد 
شــد شــرکت ها بخشــی از ســود خــود را بــرای 
اســتفاده  پیشــران  پروژه هــای  مالــی  تأمیــن 

کنند.
وی در این بــاره افــزود: بــرای بخشــی از 
پروژه هــای پیشــران از ظرفیــت تامیــن مالــی 
بانکــی و بــرای بخــش دیگــر آن از ظرفیت های 
اســتفاده  بــزرگ  شــرکت های  مالــی  تامیــن 
مســیر،  چنــد  ایــن  مجمــوع  کــه  می شــود 

پروژه های پیشران را تقویت می کنند.
احیــای  دولــت،  اقتصــادی  ســخنگوی 

ســرمایه گذاری های بزرگ و پروژه های پیشران 
در سال جاری را یکی از عوامل مهم نقشه راه 

وزارت اقتصاد و دارایی برشمرد.
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع از مجموعه 
تمهیداتــی اســت کــه در حــوزه بانکــی و بــازار 
ســرمایه و تشــویق شــرکت ها به شــمار می آید 
در  را  پیشــران  پروژه هــای  بتواننــد  آنهــا  تــا 
اختیار داشــته باشند. برای نمونه، از بسیاری 
بهره گیــری  بــا  تــا  شــده  خواســته  شــرکت ها 
از میــزان ســود خــود در ســال مالــی گذشــته، 
اقــدام بــه ایجاد ســرمایه گذاری دوباره کرده و 
بتواننــد فرصت های ســرمایه گذاری جدیدی را 

خلق کنند.
در  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  خانــدوزی 
فاصله ســال های 91 تا 1400، مجموع تشکیل 
ســرمایه ثابت کشــور منفی بوده اســت و اگر 
این مسیر همچنان ادامه یافته و دربلندمدت 
گســترش پیــدا کنــد، رشــد و توســعه اقتصــاد 

ایران را به مخاطره می اندازد.
یکــی  موضــوع  ایــن  کــرد:  تاکیــد  وی 

بــه  کــه  اســت  جــدی  بســار  متغیرهــای  از 
سرمایه گذاری متمرکز در کشور کمک می کند.
ســخنگوی اقتصــادی دولــت خاطرنشــان 
کــرد: موضــوع فــوق از طریــق ایجــاد تعامالت، 
کمــک فعــاالن اقتصــای، شــرکت های بــزرگ و 
بنگاه هــای دولتــی امکان پذیــر اســت و از آنان 
خواســته شــده در ازای خروج از بنگاه داری به 
طــور حتــم برنامــه ســرمایه گذاری مجــدد را در 
برنامه های خود داشــته باشــند که این عوامل 
در کنار هم پروژه های پیشــران را تامین مالی 

خواهد کرد.
وی درخصــوص تغییــر نرخ ســود ســپرده 
نــرخ  کاهــش  بــرای  دولــت  رویکــرد  و  بانکــی 
تــورم اذعــان کــرد: نــرخ ســود بانکــی یکــی از 
آثــار  کــه  اســت  شــاخص هایی  کلیدی تریــن 
رفتــار  بــر  و  دارد  فرابخشــی  و  بعــدی  چنــد 
ســرمایه گذاران در حــوزه بازار ســرمایه اثرگذار 
اســت. ایــن موضوع در ســتاد اقتصادی دولت 
مطــرح و مقــرر شــد در شــورای پــول و اعتبــار 
از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.

نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست های 
پولی بانک مرکزی کنترل می شود

 تامین مالی بیش از 100 شركت
با تسهیالت 7800 میلیارد ریالی بانك صنعت و معدن 

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد تــورم ماهانــه اقــالم 
خوراکــی از ۲۵.4 درصــد در خردادمــاه بــه ۵.7 
درصــد در تیرمــاه کاهــش یافــت. کاهــش حدود 
۲0 واحــد درصــدی تورم اقــالم خوراکی از خرداد 
تــا تیــر، بــه وضــوح پایــان اثــر تورمــی حــذف ارز 

4۲00 را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در توضیحاتی 
در پاســخ به یک رســانه منتقد دولت اعالم کرد: 
در خصــوص ادعای مطرح شــده مبنی بر تناقض 
کاهــش رشــد پایــه پولــی و افزایــش تــورم الزم 
بــه توضیــح اســت کــه مهم تریــن اجــزای تشــکیل 
دهنــده تــورم شــامل تــورم از ناحیه عرضــه، تورم 
از ناحیــه تقاضــا و انتظــارات تورمــی هســتند و 
بنابراین کنترل متغیرهای پولی اعم از پایه پولی 
و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا 
به شــمار می روند بخشــی از روند کنترل تورم به 

شمار می روند.
 بر این اساس و همان گونه که پیش از این 
توســط مقامــات اقتصــادی دولــت و کارشناســان 
اقتصــادی بیــان شــده بــود، سیاســت حــذف ارز 
ترجیحــی بــا ایجــاد شــوک از جانــب عرضــه بــه 
صــورت موقــت در ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد 
موجــب افزایــش نــرخ تــورم ماهانــه شــد. امــا بــر 
اســاس گــزارش مرکــز آمــار در تیــر مــاه بــا تخلیه 

اثر حذف ارز ترجیحی شــاهد کاهش کم ســابقه 
نرخ تورم ماهانه از 12.2 خرداد به 4.6 در تیرماه 
هســتیم. لــذا تفکیــک اجزای تورم شــامل تورم از 

ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.

کاهش کم سابقه نرخ تورم 
ماهانه در تیر ماه

الزم بــه توضیــح اســت پیــش از ایــن و در 
گــزارش تــورم خــرداد مــاه مرکــز آمــار، اثــر تورمی 
بــود،  ارز 4200 تومانــی مشــخص شــده  حــذف 
چراکــه نــرخ تــورم ماهانــه به عنــوان ســریعترین 
نشــانگر تــورم از 3.5 درصــد در اردیبهشــت بــه 

12.2 درصد در خرداد افزایش یافته بود.
 به طــور خــاص تورم اقــالم خوراکی که مرکز 
ثقــل تورم ناشــی از حــذف ارز 4200 بود، پس از 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از 3. 3 درصد 
بــه 25.4 افزایــش یافت. گــزارش اخیر مرکز آمار 
نشــان داد تــورم ماهانه که به نوعی حســگر آنی 
تــورم اســت، بــه ارقــام پیــش از حــذف ارز 4200 
تومانــی بازگشــته و در نتیجــه پیــش بینــی دولت 
مبنــی بــر موقتــی بــودن شــوک تورمی ایــن طرح، 

درست بوده است.
بــر اســاس این گــزارش تورم اقــالم خوراکی 
از 25.4 درصــد در خــرداد مــاه بــه 5.7 درصد در 

تیــر مــاه کاهــش یافت. کاهــش حــدود 20 واحد 
درصــدی تورم اقــالم خوراکی از خرداد تا تیر ماه، 
بــه وضــوح پایــان اثــر تورمــی حــذف ارز 4200 را 
نشــان می دهد. همچنین تورم اقالم غیرخوراکی 
از 4.4 درصــد در خــرداد بــه 3.8 درصد در تیرماه 
تــورم ماهانــه کل از  کاهــش یافــت. در نهایــت 
12.2درصــد در خــرداد بــه 4.6 درصــد در تیــر ماه 
کاهــش یافــت. همچنیــن در تیــر مــاه ســالجاری 
تــورم نقطــه بــه نقطــه معــادل 54 درصــد و تورم 

ساالنه معادل 40.5درصد به ثبت رسید.

چشم انداز تورم در ماه های 
پیش رو

بــا توجــه بــه پایــان تدریجــی شــوک تورمــی 
مولفه هــای  اکنــون  تومانــی،   4200 ارز  حــذف 
پولی مهم ترین عامل باقی مانده تورم در کشــور 
هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط 
فعلــی اقتصــاد ایــران، عامــل عمــده تــورم بــاالی 
فعلــی هســتند کــه کنتــرل آنها، کاهش تــورم در 

ماه های آینده را تضمین می کند.
این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت 
بــوده، به طوری که دولت پس از واکسیناســیون 
عمومــی و کنترل کرونا، مهم ترین اولویت خود را 
کنتــرل تورم عنوان کرده اســت. دولت در مســیر 

کنتــرل رشــد شــاخص های پولــی تاکنــون موفــق 
بــوده بــه طوری کــه آمارهای بانک مرکــزی هم از 
کنــد شــدن آهنگ رشــد نقدینگــی و پایه پولی در 

ماه های اخیر حکایت دارد.
شــدن  کنــد  خــاص  به طــور  رابطــه  همیــن  در   
ســرعت رشــد پایه پولی در ماه های اخیر از جمله 
نشــانه های توفیق دولت در مســیر کنترل تورم در 
ماه هــای آینــده اســت. کاهــش ســرعت رشــد پایه 
پولــی از 9.2 درصــد در ســه ماهــه ابتدایــی ســال 
گذشــته بــه 6 درصــد در ســه ماهــه ابتدایــی ســال 
جاری، جدیدترین شــواهد از میســر صحیح دولت 
در کنترل تورم اســت. تداوم این مســیر و کاهش 
بیشــتر ســرعت رشــد پایه پولــی و نقدینگی، تورم 
را در نیمــه دوم ســال ناگزیــر از کاهشــی شــدن 
طبــق  می شــود:  خاطرنشــان  همچنیــن  می کنــد. 
پیــش بینی هــا اجــرای طرح مردمی ســازی یارانه ها 
و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه های نخست 
قیمــت  افزایــش  و  اصــالح  موجــب  طــرح  اجــرای 
کاالهای اساســی مرتبط بــا تخصیص ارز ترجیحی 
شــد، لیکــن بــا توجــه بــه تقلیــل و حتــی حــذف 
مولفه هــای افزایش دهنــده نرخ تورم از این محل، 
روند افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و 
خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد 
و لذا انتظار می رود این روند کاهشی تورم ماهانه 

اســتمرار داشــته باشــد.  عــالوه بر این بــا توجه به 
اینکــه نــرخ تورم ســاالنه معادل میانگیــن تورم 12 
ماهــه اســت، بــا کنــد شــدن رونــد افزایشــی تــورم 
ماهانــه ناشــی از تخلیــه اثــر حــذف ارز ترجیحــی، 

کاهش تورم ساالنه نیز محتمل خواهد بود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و 

پایه پولی
از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی 
به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح اســت، 
بانک مرکزی با همکاری دولت سیزدهم اقدامات 
موثــری را بــرای کنتــرل رشــد ایــن دو متغیــر مهم 
انجــام داده اســت کــه بــر اســاس آن حجــم پایــه 
پولــی در پایــان خردادمــاه نســبت بــه رقــم پایــان 
اردیبهشــت )28.4 هــزار میلیــارد ریــال( کاهــش 
یافتــه و رشــد ماهانه پایه پولی نیــز در خردادماه 
ســالجاری منفی )معادل 0.4 - درصد( بوده اســت 
و همچنیــن رشــد نقدینگــی در ســه ماهــه اول 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک 

درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه 
1401، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از 
تداوم روند کاهشــی این متغیر همچون ماه های 

گذشته بوده است.

بانک مرکزی: اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد

وزیراقتصاد مطرح کرد: ضرورت اختصاص بخشی از سود 
شرکت ها برای تأمین مالی پروژه های پیشران
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شناسه : 1355593

فراخوان  خدمات مشاوره نظارت بر اجرای پروژه زیرساخت شبکه مخابراتی و 
دوربین های  مدار بسته )CCTV( بنادر تیاب و هرمز

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی 

مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای پروژه زیرساخت شبکه مخابراتی و دوربین های  مدار بسته 
)CCTV( بنادر تیاب و هرمز به شماره 1401/08 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از 
دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد)RFP(،ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مشاوران در 
صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ 

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/05 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 19:00 روز شنبه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:076-32129271

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
اطالعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سـایر اسـتان ها،در سـایت سـامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر 

موجود است.

شـرکت فرودگاههـا و ناوبـری هوایـی ایـران )اداره کل فرودگاههـای اسـتان 
فـارس( در نظـر دارد پـروژه فنـس کشـی محوطـه فرودگاه شـهدای داراب را در 
قالـب فراخـوان مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی سـاده بـه واجدیـن 

شـرایط واگـذار نمایـد. 
مهلـت و محـل دريافـت  اسـناد : دریافـت اسـناد مناقصـه از روز سـه شـنبه 
مـورخ  1401/05/04  لغايـت یکشـنبه مـورخ  1401/05/09 از طريـق درگاه 
  www.setadiran.ir: سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت )سـتاد( بـه آدرس

انجـام خواهـد گردیـد.
بـا  کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط )دارای رتبـه 5 ابنیـه( مـی تواننـد 
مراجعه به سامانه ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد و شرکت در مناقصه 

مذکـور اقـدام نماینـد. 

شناسه : 1355166

»آگهی تجدید مناقصه عمومي «       
شماره  71-01  ) یك مرحله اي (

وم(
ت د

)نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/05/04
نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/05/05

)اداره کل فرودگاه هـای  ایـران  ناوبـری هوایـی  و  شـرکت فرودگاه هـا 
جنبـی  اماكـن  و  ترمینال هـا  نظافـت  دارد  نظـر  در  فـارس(  اسـتان 
فرودگاه هـای اسـتان فـارس )شـامل فرودگاه هـای شـیراز، جهرم، فسـا، 
مناقصـه  فراخـوان  قالـب  در  سـال  یـک  مـدت  بـه  را  زرقـان(  و  داراب 
عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مهلـت و محـل دریافـت  اسـناد: دریافـت اسـناد مناقصـه از روز سـه 
شـنبه مـورخ  1401/05/04  لغایـت یکشـنبه مـورخ  1401/05/09 از 
طریـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس : 

انجـام خواهـد گردیـد.   www.setadiran.ir
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعه به سـامانه 
سـتاد نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور اقـدام 

نمایند. 

شناسه : 1355170 

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  10-01  ) یك مرحله ای (

وم(
ت د

)نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/05/04
نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/05/05

)اداره کل فرودگاه هـای  ایـران  ناوبـری هوایـی  و  شـرکت فرودگاه هـا 
سـبز  فضاهـای  از  نگهـداری  و  حفـظ  دارد  نظـر  در  فـارس(  اسـتان 
فرودگاههـای اسـتان فـارس )شـامل فرودگاه هـای شـیراز، جهرم، فسـا، 
مناقصـه  فراخـوان  قالـب  در  سـال  یـک  مـدت  بـه  را  زرقـان(  و  داراب 
عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
مهلـت و محـل دریافـت  اسـناد : دریافـت اسـناد مناقصـه از روز سـه 
شـنبه مـورخ  1401/05/04  لغایـت یکشـنبه مـورخ  1401/05/09 از 
طریـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس : 

www.setadiran.ir  انجـام خواهـد گردیـد.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعه به سـامانه 
سـتاد نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور اقـدام 

نمایند. 

شناسه : 1355172

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  20-01  ) یك مرحله ای (

وم(
ت د

)نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/05/04
نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/05/05

شناسه : 1355163انتشار نوبت اول : 1401/05/05       نوبت دوم : 1401/05/08 

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

ت اول(
 نوب

(

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی کیفی )یکپارچه( مناقصه گران
شركت ملی گاز ایران

شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

همزمان  مرحله ای  یک  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  پارسیان  گاز  پاالیش  شرکت 
و  تأسیسات  نگهداری  و  تعمیر  سرویس،  خدمات  )یکپارچه(  کیفی  ارزیابی  با 
از طریق  ساختمان)اماکن صنعتی و غیر صنعتی(  به شماره 2001092416000044 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ 

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/08 می باشد.
 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 30: 18 روز پنج شنبه تاریخ 

1401/05/13
 آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 30: 18 روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/27

بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی: ساعت 00 : 19روز 

پنج شنبه تاریخ 1401/05/27
زمان توضیح و تشریح اسناد : ساعت 00 : 15 روز شنبه تاریخ 1401/05/22

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00 : 10 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/10
برآورد مناقصه: 377.514.796.645 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 11.450.295.933ریال
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص 
اسـناد مناقصـه و ارایـه پاکـت هـای الـف: بـه آدرس: اسـتان فـارس– شهرسـتان مهـر– 

شـركت پاالیـش گاز پارسـیان - کدپسـتی:  7449184831 
شماره تماس: 36 الی 071-52724134

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  : 41934- 021 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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مدیرعامل جدید چادرملو:  
به دنبال هم افزایی برای 
رشد و توسعه چادرملو 

خواهم بود
امیرعلــی طاهــرزاده  کــه بــا رای اعضــای هیات مدیــره 
و  معدنــی  شــرکت  مدیرعامــل  عنــوان  بــه  چادرملــو، 
صنعتــی چادرملــو منصــوب و جانشــین مهنــدس ناصر 
تقــی زاده شــده اســت اعــام کرد کــه: بی تردیــد با هم 
افزایــی میــان ارکان شــرکت تــاش خواهیــم کــرد ایــن 

زنجیره را توسعه بخشیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملــو، او افــزود: ایــن تکلیفــی بــر عهده ماســت تا با 
تداوم مدیریت اصولی تدوین شده در این شرکت برای 
حفــظ اعتمــاد و امانتــی کــه بــه ما ســپرده شــده اســت؛ 
تالش کنیم و امیدواریم با گام برداشــتن در راه توســعه 
اقتصــادی بتوانیــم در اعتــالی نظــام جمهــوری اســالمی 

ایران نیز مثمر ثمر واقع شویم.
در پــی عضویــت مهنــدس امیــر علی طاهــرزاده در 
هیات مدیره  و انتصاب او به عنوان مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو عصر امروز در مراسم معارفه 
ایشــان با مدیران شرکت طاهرزاده گفت: موفقیت های 
چادرملو مرهون تالش های و زحمات مدیران و کارکنان 
متعهــدی اســت که طی ســال ها توانســتند بــا حرکت به 
ســمت توســعه پایــدار زنجیــره تولیــد در ایــن شــرکت را 

تکمیل کنند و این نقطه قوت چادرملو است.
او پیشــتر، مدیریــت عامــل شــرکت تهیــه و تولیــد 

موادمعدنی ایران را بر عهده داشت.

فراخوان تام ایران خودرو 
برای همکاری با شرکت های 

دانش بنیان
شــرکت تــام در نظــر دارد بــه منظــور پیشــبرد اهــداف 
فناورانــه، از ایده هــای جــذاب و کاربــردی شــرکت های 
دانش بنیان برای توســعه پروژه های خود و در راســتای 

هوشمندسازی بهره برداری کند.
بــه گزارش ایکوپرس، فراخوان شــرکت تــام در دو حوزه 
هوشمندی خودرو و صنعت در نظر گرفته شده است.

حــوزه  در  کــه  کــرد  اعــالم  تــام  عمومــی  روابــط 
هوشمندسازی خودرو زمینه های همکاری شامل تمامی 
ســامانه های کمــک راننــده پیشــرفته در ســطوح صفر تا 
کمــک  ســامانه های  جملــه  از  خــودرو،  اتوماســیون  دو 
راننــده تشــخیص نقطــه کــور، هشــدار خــروج از خــط، 
هشــدار برخــورد رو به جلو، کروز کنتــرل تطبیقی، ترمز 
اضطراری خــودکار، فرمان اضطراری خودکار، چراغ های 
جلــو خــودکار، چراغ های جلــو تطبیقی، دوربین دید در 

اطراف و سیستم های بیومتریک است.
از دیگــر زمینه هــای همــکاری می تــوان بــه ســامانه 
تله ماتیک برای خودروهای متصل، سامانه پایش فشار 
باد تایر، ســامانه کیلس و ســامانه شارژر بی سیم تلفن 

همراه اشاره کرد.
شــامل  نیــز  صنعــت  حــوزه  در  فراخــوان  ایــن 
ســامانه های اینترنــت اشــیا در صنعــت و سیســتم های 

بینایی )Vision Systems( است.
متقاضیــان بــه همــکاری می تواننــد بــه وب ســایت 
شــرکت تام به نشــانی www.tam.co.ir قسمت کسب 
و کار مراجعــه و فرم هــای مربــوط بــه همــکاری در زمینه 

مورد نظر خود را تکمیل و ارسال کنند.

اخبـــــــــــــــــار

اکرم رضائی نژاد
بــار  بــرای نخســتین  و  بــا عیــد غدیــر  هم زمــان 
موردنیــاز فوالدهــای  تختــال  تولیــد  در کشــور، 
الکتریکــی بــا ۸/۱ درصــد سیلیســیم، بــا اتــکا بــه 
دانــش فنــی و همــت واالی مدیریــت و کارکنــان 
فوالد مبارکه میســر شــد و ایران به جمع معدود 
تولیدکننــدگان ایــن قبیــل فوالدهــا پیوســت کــه 
رقابت با تولیدکنندگان خارجی از دســتاوردهای 

مهم این موفقیت است.
فــوالد  مدیرعامــل  طیب نیــا،  محمدیاســر 
مبارکــه، ایــن دســتاورد ارزشــمند را گامی بزرگ و 
استراتژیک در راستای تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال دانست و افزود: رفع نیازهای داخلی، 
رقابت با تولیدکنندگان خارجی و شکستن حلقه 
تحریم هــای ظالمانــه از مهم تریــن دســتاوردهای 

این موفقیت است.
بــه گفتــه وی، فوالدهای الکتریکی در زمینه 
تولیــد ترانســفورماتورها و موتورهــای الکتریکــی 
خــواص  بــا  فوالدهایــی  تولیــد  در  همچنیــن  و 
مغناطیســی خــاص کاربــرد دارنــد و مقادیــر زیــاد 
سیلیسیم و آلومینیوم و مقادیر بسیار کم کربن 
و گوگرد از مشخصه های بارز این نوع محصوالت 

فوالدی است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا تأکید بــر اینکه 
فوالدهای الکتریکی با۸/۱ درصد سیلیســیم یکی 
از گریدهای اســتراتژیک صنعت فوالد محســوب 
می شود، خاطرنشان کرد: تولید این نوع فوالدها 
حتی در خارج از کشور هم به صورت محدود و از 

سوی تولیدکنندگان خاص انجام می شود.
غالمرضــا ســلیمی، مدیر ارشــد تولیــد فوالد 
تولیــد  مبارکــه در تشــریح چگونگــی و جزئیــات 

ایــن محصــول ارزشــمند اضافــه کــرد: از آنجــا  که 
مصرف این نوع ورق فوالدی در ایران هر روز در 
حــال افزایــش اســت، نیاز به تولیــد این محصول 
جهــت مصــرف داخلــی و نیــز امــکان رقابــت بــا 
تولیدکننــدگان خارجی و صدور آن به کشــورهای 

دیگر به شدت احساس می شد.
ســلیمی بــا اشــاره بــه اهمیت تولیــد داخلی 
راســتای  در  داد:  ادامــه  فــوالدی  گریــد  ایــن 
بومی ســازی تکنولــوژی تولیــد ایــن نــوع فوالدهــا 
بر اســاس تجهیزات موجود در شــرکت، جلســات 
مختلــف  قســمت های  بیــن  کارشناســی  متعــدد 
مــوارد  شــدن  مشــخص  از  پــس  و  شــد  انجــام 
بااهمیــت در روند تولید و ارائه راهکارهای دقیق 
موردنیاز برای رفع محدودیت های تجهیزاتی، تیم 
کارشناســی تشــکیل و تســت های اولیه در ناحیه 
فوالدســازی انجام گرفت و تحلیل و بررسی شد. 
نهایتــا یــک دســتورالعمل خــاص بــرای تولیــد این 

فوالد طراحی شد.
بــا  فــوالد  تولیــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  و  آلومینیــوم  و  سیلیســیم  زیــاد  مقادیــر 
عیــن حــال مقادیــر کــم کربــن و گوگــرد نیازمنــد 
در   VOD مثــل  خــاص  تجهیزاتــی  از  اســتفاده 
و  ریخته گــری  ماشــین  تنظیمــات  و  فوالدســازی 
دســتورالعمل های خنک ســازی با حساســیت باال 
است که با محاسبات کارشناسی در ذوب سازی، 
سرباره ســازی و ریخته گــری توســط کارشناســان 
تجهیزاتــی  محدودیت هــای  فوالدســازی،  ناحیــه 
جبــران و امــکان تولیــد ایــن فــوالد بــا تجهیــزات 
موجــود فراهــم شــد و نهایتــا در روز عیــد ســعید 
غدیــر خــم، ایــن گریــد فــوالدی بــدون عیــب بــا 

موفقیت ذوب سازی و ریخته گری شد.

تولید محصول باکیفیت؛ اولویت 
شرکت فوالد مبارکه

مدیــر  مولــوی زاده  علیرضــا  دیگــر  ســوی  از 
متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
بــا تاکیــد بر کار شــبکه ای در این حوزه گفت: کار 
شــبکه ای یکی از نکات مهمی اســت که توانمندی 
فــوالد مبارکــه را افزایــش می دهد. به طــور مثال، 
در موضــوع تولیــد لوله های موردنیاز در خط لوله 
انتقــال نفــت و گاز تــرش کــه خورندگــی باالیــی 
دارد، فــوالد مبارکه با همکاری شــرکت های دیگر 
موفــق شــد 400 هزار تــن تختال ویــژه تولید کند 
و بــه شــرکت اکســین تحویــل دهــد. ایــن پــروژه 
به دلیــل حساســیت های آن، یکــی از پروژه هــای 
مهم انجام شده در فوالد مبارکه است که پس از 
تســت های صورت گرفته مورد تأیید شــرکت نفت 
قــرار گرفــت. اجــرای پــروژه تولیــد لوله هــای ویژه 
خــط انتقــال نفــت از گــوره بــه جاســک کــه فوالد 
مبارکــه در آن همــکاری داشــت، بــه ازای هــر تــن 
ورق، ۱200 دالر صرفه جویی ارزی حاصل کرد که 

این موضوع دستاورد بزرگی برای کشور است.
کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  افــزود:  وی 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز همیشــه 
بــر ایــن موضــوع تأکیــد دارد کــه از توانمنــدی کل 
صنعــت کشــور برای چنیــن پروژه هایی اســتفاده 
شــود تا فوالد مبارکه بتواند به تولید محصوالتی 
بــا ظرفیــت خاص و ویژه بپــردازد و در نهایت این 
موضــوع بــه افزایــش کمــی و کیفــی محصــوالت 

فوالدی در کشور منجر شود.
مدیــر متالــورژی و روش هــای تولید شــرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: با همکاری شــرکت ورق 

خــودرو در ایــن ســال ها توانســته ایم بســیاری از 
گریدهــای موردنظــر خودروســازان را روانــه بــازار 
کنیــم کــه بــا توجــه بــه تجربیــات ایــن ســال ها، 
بــا اســتفاده از ظرفیــت فــوالد  همــکاری خوبــی 

کشور برای رفع نیاز بازار انجام می شود.

تضمین کیفیت به جای کنترل 
کیفیت

وی ادامــه داد: به طورکلــی دیــدگاه در فوالد 
مبارکه منحصر به کنترل کیفی نیست و اولویت 
تضمیــن کیفیت اســت؛ چراکه کنتــرل کیفیت به 
دنبال رفع نقایص موجود در محصول است، ولی 
تضمین کیفیت به بهبود فرایندها کمک می کند. 
به همین دلیل است که جلسات کیفیت و دیگر 
جلســات حتــی در ســطح مدیران ارشــد ســازمان 
برگــزار می شــود تا مهم ترین موضوعــات در حوزه 
محصــول  و  گیــرد  قــرار  بررســی  مــورد  کیفیــت 
تولیدشده مطابق با باالترین استانداردها باشد.

دستاوردهای قابل  توجه فوالد 
مبارکه در تولید گریدهای جدید

مولــوی زاده بــا تاکیــد بــر موانــع موجــود در 
ایــن حــوزه گفــت: موانــع زیــادی در حــوزه تولیــد 
محصــوالت جدیــد وجــود دارد کــه از آن جملــه 

می تــوان بــه توســعه متــوازن در زنجیــره فــوالد 
اشــاره کــرد. عالوه بر این مشــتریان بایــد بتوانند 
فرایندهــای موجــود در تولیــد را کنتــرل کننــد تــا 
بتواننــد نســبت بــه کیفیــت محصــوالت مطمئــن 
شــوند. در ســال ۱400، تعــداد ۸ محصــول جدید 
در فــوالد مبارکــه طراحــی شــد کــه در زمینه هــای 
مختلف اســتفاده شــد. گرید مقاوم به خســتگی 
ST52، گریــد HX220YD برای تولید خودرو تارا، 
گرید HE445D مطابق با استاندارد پژو که حاوی 
میکروآلیاژهای مختلف است، گرید S550YC با 
اســتاندارد پوســکو، APIX۸0 برای انتقال نفت و 
گاز شــیرین، تولید تســمه های بســته بندی، گرید 
DP600 کــه دوفــازی اســت و به دلیــل اســتحکام 
می شــود،  اســتفاده  خــودرو  صنعــت  در  زیــاد 

گوشه ای از دستاوردهای فوالد مبارکه است.
تولیــد  بــرای  مبارکــه  فــوالد  افــزود:  وی 
محصــوالت فــوالدی با انــرژی کمتــر، فرایندهایی 
انــرژی  مصــرف  در  بتوانــد  تــا  کــرده  تعریــف  را 
یــا تولیــد  صرفه جویــی کنــد. تولیــد فــوالد ســبز 
گریدهای ســبک تر با اســتحکام باالتر در صنعت 
خــودرو، هــم در افزایــش اســتحکام بدنــه خودرو 
در  دارد.  تأثیــر  انــرژی  مصــرف  کاهــش  هــم  و 
ســال ۱40۱ کــه ســالی بــا محوریــت فعالیت هــای 
دانش بنیــان اســت نیــز امیدواریــم ۸ گرید جدید 

را تولید کنیم.

تولیــد روزانــه خودرو گروه ســایپا افزایش ۱00 درصدی 
داشــته بــه گونــه ای که تولیــد از ۱057 دســتگاه در دی 
ســال گذشــته بــه 2۱20 دســتگاه در تیــر ۱40۱ رســیده 
است؛ از این رو تاکنون ۱3 درصد برنامه تامین و تولید 
محصوالت محقق شــده و تا پایان ســال ۱00 درصد این 

برنامه اجرایی خواهد شد.
به گزارش ســایپانیوز، اواخر دی ســال گذشــته که 
تیم مدیریتی گروه خودروســازی ســایپا، تغییر کرد، این 
مجموعه با۸0 هزار خودرو ناقص، 5 هزار و 200خودرو 
یــورو4 و هــزار و ۷00 خودرو بــدون گارانتی روبه رو بود. 
بــه ایــن دلیــل از ســوی رئیس جمهــوری و وزارت صمــت 
تکلیــف شــد کــه خودروهایــی کــه نقــص قطعــه دارنــد 
بــه ســرعت تکمیــل شــوند تــا خودرویی به دلیــل کمبود 
قطعه، در پارکینگ خودروسازان باقی نماند و همچنین 
مــردم در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه خودروهــای خود 

دسترسی پیدا کنند.
گــروه خودروســازی ســایپا بــرای عبور از مشــکالت 
بــی شــمار کــه از مدیریت هــای گذشــته بــه ارث رســیده 
بود، برنامه منظم و منســجمی تدوین کرد، از همین رو 
قراردادهای تامین قطعات امضاء شــد و خانواده ســایپا 
برای تامین نقدینگی، تکمیل خودروهای کف پارکینگ، 
بــه صفــر رســاندن تعهــدات معــوق، عرضــه خودروهــای 
جدیــد بــه بــازار و ارتقــای کیفیت، بــا یکدیگــر هماهنگ 

شدند.
بررســی دستاورد 6 ماهه گروه خودروسازی سایپا 
نشــان مــی دهــد کــه بــا تــالش مضاعــف کارگــران ایــن 
مجموعه، دستاوردهای مناسبی حاصل شده است و به 
زودی در حوزه های جدید می توان شــاهد فعالیت های 

نوین و شایسته مردم ایران بود.
خالــی شــدن پارکینگ هــا از محصــوالت بــا کســری 
قطعه و کاهش چشــمگیر تعهدات معوق شده، بخشی 
از موفقیت هایــی اســت کــه طی مدت یاد شــده به رغم 
وجود ســخت ترین تحریم ها، عدم امکان تامین اعتبار 
ارزی و پرداخــت تعهــدات مالــی و اقتصــادی بــه دســت 

آمده است.
با افزایش 64 درصدی برنامه تولید در مقایســه با 
ســال گذشــته ۸0 هزار خودرو ناقص تکمیل شــد و این 

مجموعــه دیگــر با معضل تعهــدات معوق مانند 
سال های گذشته روبه رو نیست؛ با صفر شدن 
خودروهای کف پارکینگ، ســالیانه ۱50 میلیارد 

تومان هزینه پارکینگ گروه سایپا حذف شد.
موفقیــت دیگــری کــه گــروه خودروســازی 
ســایپا کســب کرده، تولید خودرو کامل اســت، 
در گذشــته ۸0 درصــد خودروهــای تولیــدی بــه 
جهــت نقــص قطعــه بــه پارکینــگ هــا منتقــل 
بــه  اکنــون 9۷ درصــد خودروهــا  امــا  می شــد، 
صــورت کامل )عبور مســتقیم( تولید می شــوند 
کــه ایــن امــر بیانگر افزایــش ۱66 درصدی تولید 
خودرو کامل در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
عبــور  نــرخ  درصــدی   ۸۷ افزایــش  و  گذشــته 

مستقیم در گروه سایپاست.
با توجه به فرآیندی که طی 5 ماه گذشته 
طــی شــده، تحویــل خــودرو بــه مشــتریان گروه 
خودروســازی ســایپا در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته 23 درصد افزایش یافته اســت و 
تعهــدات كل گــروه ســایپا در مقایســه بــا ســال 
گذشته  64 درصد و تعهدات معوق در مقایسه 

با سال ۱400 کاهش 93 درصدی داشته است.
پایــان  بــرای  ســایپا  خودروســازی  گــروه 
دادن بــه مشــکالت تولیــد دو راهــکار دیگــر را 
نیــز پیاده ســازی کــرد کــه بخشــی از آن مربــوط 
بــه افزایــش ظرفیــت خطــوط تولیــد مگاموتــور 
و تامیــن کننــدگان اســت و دیگــری تولیــد در 
روزهــای تعطیــل )بــه جــز جمعــه( اســت؛ ســال 
گذشــته بــه علــت کمبــود قطعــه، اکثــر روزهای 

تعطیل تولید صورت نمی گرفت.

تعریف 42 پروژه کیفی سازی 
محصوالت

در کنــار افزایــش تولیــد و پاســخ بــه نیــاز 
متقاضیــان، موضــوع کیفیــت یکــی از مهم ترین 
دســتور کارهای، گروه خودروسازی سایپاست؛ 
به این منظور 42 پروژه بهبود و ارتقای کیفیت 
در ســطح زنجیره تولید خودرو تعریف شده که 
3 برنامــه آن در بخــش زیرســاخت، 29 پــروژه 
در بخــش قطعــات و مجموعه هــا، 5 مــورد در 

بخــش فرآینــد خودروســاز و 5 پــروژه دیگــر در 
بخــش فروش و خدمــات پس از فروش خودرو 
اســت. همچنین برای کســب رضایت مشتریان 
بازرســی مجــدد قبــل از تحویل خــودرو در مورد 
خودروهــای تکمیــل کاری در دســتور کار قــرار 
گرفت. بر اساس اعالم شرکت بازرسی کیفیت 
واســتاندارد ایــران، تولیــد خودروهــای کامــل به 
جهــت افزایش کیفیت، موجب کاهش مراجعه 
خریــداران به نمایندگی های ســایپا یدک شــده 

است.

کنار گذاشتن تیبا
همانگونه که اعالم شــد؛ در کنار افزایش 
ارتقــاء  و   ناقــص  خودروهــای  تکمیــل  تولیــد، 
کیفیــت محصــوالت، برنامه ریــزی بــرای تولیــد 
محصــوالت جدیــد و خــروج محصــوالت قدیمی 
در دســتور کار گــروه خودروســازی ســایپا قــرار 
گرفــت. از ایــن رو خــروج محصــول قدیمــی تیبا 
از ســبد محصوالت در شــهریور ۱40۱ بخشی از 
اقدام هایی اســت که گروه ســایپا انجام خواهد 

داد. در ایــن میــان تولیــد محصــوالت جدیــد و 
پیشرفته از محورهایی است که با جدیت دنبال 
می شود. به این منظور عرضه محصول شاهین 
اتومات و آریا اتومات در نیمه دوم سال جاری، 
برنامه ریــزی بــرای تولیــد خــودروی اقتصادی در 
ســال آینده، تولید ون مســافری جدید در نیمه 
دوم ســال جاری، تولیــد وانت جدید زاگرس در 
ســال جــاری و تولیــد دو محصول جدیــد تجاری 
ســنگین )فوتــون و دانــگ فنــگ( در ســال ۱40۱ 
بخشــی از برنامه هایی اســت که در گروه سایپا 
عملیاتی خواهد شــد. البته توسعه محصول در 
پروژه های یاد شده خالصه نخواهد شد؛ چراکه 
گــروه خودروســازی ســایپا، راهبری پــروژه های 
محصــوالت جدیــد اطلس،  وانت 25۱، ســهند، 

P90  و Cross SP0 را در  دستور کار دارد.
بــرای اینکــه برنامه هــای ویــژه و توســعه ای 
گروه خودروسازی سایپا به درستی پیاده سازی 
و نقصان های گذشــته جبران شــود، استفاده از 
توانمندی های داخلی به خصوص مجموعه های 

دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش تولید خودرو در گروه سایپا

 فوالد مبارکه؛ رقیب تولیدکنندگان 
خارجی تختال  فوالدهای الکتریکی
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آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
صـورت طبقـه بنـدی بسـتانکاران شـرکت پشـم سـرباره آهـن بـه شـماره 
ثبت 1692 و شناسه ملی 10102016993 تهیه و تنظیم گردید و در اداره 
تصفیـه امـور ورشکسـتگی اسـتان مازنـدران بـه نشـانی: مازنـدران، سـاری، 
خیابـان مازیـار، نبـش خیابـان امیرکبیـر، سـاختمان شـماره 2 دادگسـتری 
صـورت  ایـن  اسـت.  موجـود  یـک  واحـد  اول،  طبقـه  مازنـدران،  اسـتان 
طبقـه بنـدی بسـتانکاران بـه اسـتناد مـاده 36 قانـون اداره تصفیـه امـور 
ورشکسـتگی، ظـرف مـدت 20 روز از تاریـخ انتشـار آگهـی قابـل اعتـراض 
در دادگاه صادرکننده حکم توقف ) شـعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرسـتان آمـل( مـی باشـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـاء مـدت مذکـور 

تصمیـم ایـن اداره قطعـی محسـوب میگـردد.
امین فالح

معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی 
دادگستری استان مازندران

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
1 -رأی شماره 140160330001002319 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000284 
آقـای ابوالفضـل صالحیـان فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
59/30 مترمربـع پـاک شـماره 2 فرعـی از 10347 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 175 صفحـه 517  ثبـت ملـک 
خریـداری بـه موجـب سـند رسـمی شـماره 11285 مـورخ 1390/03/07 دفترخانـه 40 

قـم.)م الـف 14137( 
2- رأی شماره 140160330001002324 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001584 
آقـای محمـد رضایـی عـارف فرزنـد محمـد ابراهیـم در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 53/85 مترمربـع پـاک شـماره 11002 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسـطه از حسـن ولی فرزند علی محمد 
خریداری به موجب سند رسمی شماره 15707 مورخ 1353/03/06 دفترخانه 16 قم.)م 

الـف 14138( 
3 -رأی شماره 140160330001002228 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001390 
خانم دیاناسینتیا ترونکوسو حسینی فرزند رودولنو در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مسـاحت 120/50 مترمربـع پـاک شـماره 10633  اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 62396 مـورخ 1369/07/18 دفترخانـه 4 

قم.)م الـف 14139( 
4- رأی شماره 140160330001001217 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000019 
آقای حسـین هژیر شایسـته فرزند فرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
180 مترمربـع پـاک شـماره 10530 و 11195 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت 
ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 45991 مـورخ 1396/06/23 دفترخانـه 29 قـم. 

)م الـف 14140(
5- رأی شماره 140160330001002372 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000022 
آقـای ایـوب مرسـلی فردوئـی فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 
140 مترمربـع پـاک شـماره 10986 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره 
یک قم مالکیت مشـاعی صادره در دفتر الکترونیکی 140020330001022102 خریداری 

به موجب سـند 151656 مورخ 1400/08/20 دفترخانه 7 قم.)م الف 14141(
6- رأی شماره 140160330001001252 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001750 

آقـای احمـد بابائیـان فرزنـد رضـا در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 94/20 
مترمربـع پـاک شـماره باقیمانـده 7041 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 12 صفحه 337 خریداری به موجب 

سـند رسـمی شـماره 56874 مورخ 1389/06/24 دفترخانه 24 قم.)م الف 14142(
7- رأی شماره 140160330001001260 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001758 
آقـای سـید محمـد طهـوری فرزنـد سـید عزیـز در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب 
واقـع  اصلـی   10861 شـماره  پـاک  مترمربـع  مسـاحت ششـدانگ 207  بـه  سـاختمان 
در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 41291 مـورخ 
1399/02/04 و اقرارنامـه اصاحـی شـماره 48066 مـورخ 1401/03/23 دفترخانـه 42 

قـم.)م الـف 14143(
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330001001297 شـماره  رأی   -8
1400114430001001759 آقـای عبـاس امیـدوار اشـکلک فرزنـد اسـکندر در دو دانـگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 207 مترمربـع پـاک 
اداره یـک قـم سـند  شـماره 10861 اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک 
رسـمی شـماره 41291 مـورخ 1399/02/04 و اقرارنامـه اصاحـی شـماره 48066 مـورخ 

)14144 الـف  قـم.)م   42 دفترخانـه   1401/03/23
9- رأی شماره 140160330001001304 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001760 
آقـای محمـود میرزائـی فرزنـد رجـب در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان 
به مسـاحت ششـدانگ 207 مترمربع پاک شـماره 10861 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 41291 مورخ 1399/02/04 و اقرارنامه 

اصاحی شماره 48066 مورخ 1401/03/23 دفترخانه 42 قم.)م الف 14145(
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضاء 
موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن 
تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع  مشـاعی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض 
خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه1 قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه 
مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت 
کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد 

بـود. )گویـه و عصراقتصـاد( 
تاریخ انتشار اول:  1401/04/21     تاریخ انتشار دوم :  1401/05/05

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
تصرفـات  قـم  دو  منطقـه  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  در  اختـاف مسـتقر  هیـأت حـل 
مالکانـه مفـروزی متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانون مذکور را براسـاس گزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002003781 شـماره  رأی  1ـ 
1399114430002001883 خانـم لیـا قاسـمی فرزنـد غفـور در قسـمتی از ششـدانگ 
قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 160 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 
1827 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از 
زهری قویمی خجسـته طی سـند قطعی شـماره 27117 مورخ 1395/5/16 دفترخانه 33 

 )14130 الـف  )م  قـم. 
2ـ رأی شماره 140160330002003020 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002000152 
آقای قاسـم رضائی پویا  فرزند علی در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 71/50 مترمربع پاک شماره فرعی از 2593 
اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طی سـند قطعی صفحـه 268 دفتر 

122.) م الف 14131( 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002003021 شـماره  رأی   -3  
1400114430002000153 آقـای حجـت الـه آمـره ئـی فرزنـد محمدصـادق  در قسـمتی 
از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 
71/50 مترمربع پاک شـماره فرعی از 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

 )14132 الـف  م   (.122 دفتـر   268 صفحـه  قطعـی  سـند  طـی  متقاضـی 
4- رأی شماره 140160330002003017 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002000151 
آقـای قاسـم رضائـی پویـا  فرزنـد علـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت 160 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1827 اصلـی واقـع 
مـورخ  شـماره 113782  قطعـی  سـند  طـی  متقاضـی  مالکیـت  قـم  ثبـت  دو  بخـش  در 

1379/12/25 دفترخانـه 3 قـم.) م الـف 14133( 

کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002003385 شـماره  رأی   -5
1401114430002000105 آقـای علـی مهرپنـاه  فرزنـد حسـین در قسـمتی از ششـدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 76/25 مترمربع پاک شـماره فرعی 
از 1965 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

الـف 14134(   م  رضویـان.)  محمـد  سـید  مرحـوم  وراث  رضویـان  سـید حسـین 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002002712 شـماره  رأی   -6
1397114430002000513 آقای ابراهیم معارفوند  فرزند محمد در قسمتی از سه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت 110 مترمربـع 
پـاک شـماره 11 فرعـی از 2277 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی 
طـی سـند قطعـی شـماره 28933 مـورخ 1397/2/18 دفترخانـه 112 قـم.) م الـف 14135(  
7- رأی شماره 140160330002002713 مربوط به پرونده کاسه 1397114430002000514 
آقای ابوالفضل معارفوند  فرزند محمد در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 110 مترمربع پاک شماره 11 فرعی از 2277 
اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 28933 

مورخ 1397/2/18 دفترخانه 112 قم.) م الف 14136(  
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء 
موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن 
مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و 
گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بر اسـاس 

قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/04/21    تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/05/05

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی مفقودی
سـند کمپانـی و شناسـنامه )بـرگ سـبز( خـودرو پـژو پـارس بـه شـماره 
پـاک 615 ق 59 ایـران 28 و شـماره موتـور 181B0120705 و شـماره 
شاسـی NAAN11FE9LH288322 بنـام امیـر حسـین وفائـی مفقـود 

گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی
بنـام  شـماره هوشـمند 1132064  بـه  راننـده  کارت هوشـمند 
حسـین زارعـی بـه شـماره ملـی 4010084324 مفقـود گردیده و 

از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری هـاچ بـک 
شـماره   M15 /8555519 موتـور مدل1397شـماره  سـفید  رنـگ   تیبا2بـه  سـایپا 
شاسـی NAS821100J1144810 شـماره پـاک ایـران 59-465ص29 بنـام مریـم 
مامحمدزمانی کدملی 2249125929 لذا سند کمپانی وبرگ سبز )فاکتورفروش 
کارخانه وسند مالکیت(خودروی فوق مفقود شده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.                                            

407-استان گلستان-گرگان

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11806 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صنـدوق  مجمـع  مصوبـه  براسـاس  می رسـاند،  محتـرم  گـذاران  سـرمایه  اطـاع  بـه 
سـرمایه گذاری جسـورانه پویـا الگوریتـم، مـورخ 1401/04/28 در اجـرای مفـاد بند )15( 
امیدنامه صندوق، کارمزد متولی به " ساالنه 750 میلیون ریال"  و کارمزد حسابرس 

به"سـاالنه 420 میلیـون ریـال" تغییـر یافـت.
 مشـروح تصمیمـات مجمـع در تارنمـای صنـدوق بـه آدرس www.pooyafund.ir در 

دسـترس سـرمایه گذاران می باشـد.

شـرکت توسـعه صنایـع پویـا انـرژی پاسـارگاد ) سـهامی خـاص ( در نظـر دارد یـک 
دسـتگاه ترانـس بـرق بـا تابلـوی مربوطـه مـازاد خـود را از طریـق مزایـده بـه فـروش 
رسـاند. لـذا از متقاضیـان خواهشـمند اسـت تـا تاریـخ 1401/05/12 جهـت هماهنگـی، 
تمـاس   26401845 شـماره  بـا  مزایـده  اوراق  دریافـت  و  قیمـت  پیشـنهاد  و  بازدیـد 

فرماییـد. مدیر تصفیه - مسعود منتظری هدشحاصـل 

 آگهی موضوع ماده دو قانون و ماده ده آیین نامه اجرایی 
 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید

و عرضه مسکن مصوب 1388 مجلس شورای اسالمی
 در خصـوص تقاضـای هدایـت هللا غواصـی فرزنـد ابراهیـم واقـع در روسـتای سـیاه 
بید پالک 2601 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش دو حومه کرمانشـاه که منجر به 
صـدور رای جهـت صـدور سـند مالکیـت عرصـه ششـدانگ امـالک آنهـا بـه شـرح زیـر 
گردیـده .لـذا مراتـب در محـل شـورا و معابـر عمومـی الصـاق مـی گـردد تـا چنانچـه 
اشـخاصی کـه نسـبت بـه اصـل و حـدود و مسـاحت مـورد تقاضـا اعتراضـی دارنـد از 
تاریـخ الصـاق آگهـی بـه مـدت بیسـت روز مهلـت دارنـد اعتـراض خـود را بـه صـورت 
مکتـوب بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک ناحیـه دو شهرسـتان کرمانشـاه بـه آدرس: 
کرمانشـاه- خیابان مصطفی امامی - چهارراه گلسـتان – کوچه شـهید صالح شـهیم 
- پالک 4 تسـلیم نمایند .بدیهی اسـت پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 

مقـررات سـند مالکیـت مـورد تقاضـا را بنـام متقاضیـان زیـر صـادر خواهـد نمـود.  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان کرمانشاه
سعید سلیم فر
964/م الف/12

ف
ردی

نام و نام 
خانوادگی

شماره رای پالکقطعهمساحتفرزند
)تاریخ(

هدایت هللا 1
غواصی

2601 فرعی 60ابراهیم
از 2-اصلی

1011 مورخ 
1401/04/29

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

برابـر رای شـماره 140160329012002152 - 1401/04/15 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای شـعبانعلی آهنگران  
بـه شـماره شناسـنامه 3 کـد ملـی 6599912052  صـادره از فیروزکـوه  فرزنـد محمـد در 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 350/98 متـر مربـع پـالک شـماره 
38 فرعـی از 7- اصلـی واقـع در مزرعـه لجـران خالصـه حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  دارای 
مالکیـت مشـاعی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
دوم: 1401/05/05                               نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول: 1401/04/20     نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

شناسـه: 1347310      رئیـس ثبـت اسـناد و امـاک گرمسـار- حسـین چلویـی

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

آگهی اصالحی
برابـر رای شـماره 140060329012010365 - 1400/12/5 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم توران عزیزی صابری  به شـماره شناسـنامه 16 
کد ملی 4609545284 صادره از گرمسار فرزند رحمت اله در ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
احداثی به مسـاحت 220/90  متر مربع پالک شـماره 86 فرعی از 17- اصلی واقع در سـاروزن حوزه 
ثبـت ملـک گرمسـار  سـهم االرث و خریـداری از وراث مرحـوم رحمـت الـه عزیـز صابـری محـرز گردیـده 
اسـت. با توجه به رای اصالحی شـماره 140160329012002608-1401/5/2 شـماره پالک ثبتی مورد 
تقاضا به پالک 86 فرعی از 17 اصلی اصالح گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک 
نوبـت آگهـی مـی شـود. در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار: 1401/05/05   شناسه: 1355156

رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

رئیس صمت فارس: بعضی از شرکت ها بدون 
رانت می میرند 

رئیــس صنعــت و معدن اســتان فــارس تاکید کرد 
که بســیاری از شــرکت ها به دلیل ســوء مدیریت 

بدون رانت می میرند.
بــه  خبرنــگاران  جمــع  در  شــرفی  ســهراب 
مناسبت سالروز صنعت و معدن در استان فارس 
اظهــار کــرد: در دوره اصول گرایــان و اصالح طلبــان 
در مــدت 40 ســال مســئوالن اقتصــادی نداشــته 
معیــوب،  اقتصــادی  ســاختار  شــاهد  درنتیجــه  و 

ضربه پذیر وانت خوار هستیم.
او با اشــاره به اینکــه واحد  هایی که با بحران 
تــورم و اشــتغال و نیــز بــا مشــکل افزایــش نیــرو 
روبه رو هستند، افزود: هرساله تفاوت زیادی بین 
شــرکت هایی که جذب نیرو یا ریزش نیرو داشتند 
قائــل نبــوده و در ایــن راســتا در ســال جــاری در 
ایــن همایــش تندیس هــا تبدیل به طالیــی نقره ای 

کرده ایم.
رئیــس خانــه صنعــت و معدن اســتان فارس 
خاطرنشــان کــرد: بــرای نخســتین  بــار بــا همکاری 
قــوه قضائیه مرکز داوری در خانه صنعت و معدن 
اســتان فارس راه اندازی شــد و در این مورد  برای 
ثبــت هــر خانه صنعت و معدن به ویژه تهران برای 
گرفتــن ایــن مرکز از اســتان فارس مجوز تأســیس 

داده می شود.
شــرفی تصریــح کــرد: در روز صنعــت معــدن 
جدایــی از تقدیــر از واحد هــای طالیــی و نقــره ای 
مســئولیت  در  کــه  پیشکســوتانی  از  تعــدادی  از 
اجتماعــی و اقتصــادی، خیراندیشــان و همیــاران 

صنعت که مثمر ثمر بوده اند تقدیر می شود.
در  کــه  واحد هایــی  ارزیابــی  مــورد  در  او 
ســالروز صنعــت و معدن تقدیر می شــوند، افزود: 
ارزیابی واحد های نمونه از سوی با حضور روسای 
تشــکل های داوری و نماینــده ســازمان صمــت کــه 
در حوزه هــای تولیــدی تخصص دارند مورد ارزیابی 

قرار می گیرند.
رئیــس خانــه صنعــت و معدن اســتان فارس 
ضمــن تأکیــد بــر اینکــه مهم تریــن اهداف تشــکیل 
ایــن همایــش مقابله بــا هجمه هایی که درون و از 
بیرون که جای گله دارد و نیز روشــن نگه داشــتن 
چــراغ بنــگاه اقتصــادی عمــل عبادی و ارزشــمندی 
اســت، افزود: از 190 واحدی که در فضای ســخت 
فعالیت و معیشت بخشی از جامعه را تأمین و با 
ایجــاد اشــتغال ناهنجاری های اجتماعی را کاهش 
دهنــد، بیــش از 69 موفــق بــه اخــذ لــوح تقدیــر و 

تندیس شدند.
بازار هــای  در  حضــور  کــرد:  اضافــه  شــرفی 

منطقه ای به ویژه در عمان که هنوز سازگار شرکت 
در این بازار مهیا نشــده اســت، ولــی اقتصاددانان 
درصدد معرقی توانمندی های استان فارس در این 

کشور هستند.
او ابــراز کرد: کشــوری دیگــری که مورد هدف 
قرارگرفته ترکیه اســت که با داشــتن ارتباط خوب 
با اروپا باراندازی مناسبی برای استان فارس است 
که در این کشور نمایشگاه دائمی راه اندازی کند.

رئیــس خانــه صنعــت و معدن اســتان فارس 
ادامــه داد: بخش خصوصــی اگر زمینه هموار و پر 
از سنگالخ و پیچ وخم نداشته باشد و نیز موانعی 
از ســوی حاکمیت برداشــته شــود، عاشــق تالش و 

درآمد و سود است.
شــرفی اظهــار کــرد: دولتمردان هنــوز به این 
بــاور نرســیده اند کــه درآمــد نفتــی بایــد به ســمت 
زیرساخت سوق داده شود و به سوی هزینه جاری 
کشــور نــرود و نیــز بایــد از منابع معدنــی، فرآوری 
و دیگر برنامه ریزی ها کشــور اداره شــود، ولی این 
باور هنوز از سوی حاکمیت نهادینه نشده است.

بــه  مأمــور  حاکمیــت  کــرد:  خاطرنشــان  او 
وظیفه اما بخش خصوصی مأمور به نتیجه اســت 
اگــر ایــن 2 باهــم تلفیــق شــوند در حــوزه صادرات 
کشــاورزی  محصــوالت  به ویــژه  غیرنفتــی  کاالی 
موفق می شــویم. این مســئول تصریح کرد: در 33 
خانــه صنعــت معــدن 14 خانه جــزء خانه های برتر 
شناخته شــده که تالش های انجام گرفته در ردیف 
3 خانــه برتــر کشــور قــرار گرفته اســت و درنتیجه 
قابلیــت دارد اســتراتژی خانه هــای دیگــر را تعریف 

و هدف گذاری کند.
شرفی در پایان گفت: لوکوموتیو حرکت های 
اقتصــادی در دنیــا بخــش بازرگانــی اســت و ایــن 
کاال هــای  و  صــادرات  حــوزه  محرکــه  قــوه  بخــش 
غیرنفتــی اســت بــه همیــن دلیــل در دنیــا بعــد از 
ســرلوحه  اقتصــاد  صنعتــی  انقــالب  شــکل گیری 
فعالیت هــا قرارگرفتــه اســت؛ چراکــه تولیــد بدون 

اقتصاد بی معنا است.

خبـــــــــــــــــر

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ایــام با 
اشــاره به نتایج اقدامات انجام شده برای بازگشت 
واحدهــای راکــد و نیمه راکد به چرخــه تولید اعام 
کــرد کــه بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، ۲۸ 
واحــد تولیــدی در اســتان احیــا و بــه چرخــه تولیــد 

بازگشته اند.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  محمدرحیمــی  رضــا 
ایرنــا اظهــار کــرد: سیاســت دولــت ســیزدهم احیای 
واحدهــای تولیــدی راکــد و نیمــه فعــال اســت، بــه 
طوریکــه در مــدت فعالیــت دولت ســیزدهم تاکنون 
2۸ واحــد تولیــدی ســال بــه چرخــه تولیــد بازگشــته 
از  اســتفاده  بــا  تالشــیم  در  هــم  امســال  و  اســت 
ظرفیت های موجود تعداد 30 واحد دیگر را به مدار 

تولید بازگردانیم.
او افــزود: در راســتای اقدامــات صــورت گرفتــه 
از ســوی این اداره کل 22 واحد صنعتی راکد ســال 
گذشته و 6 واحد دیگر در سه ماهه اول سال جاری 

فعال و راه اندازی مجدد شده است.
رئیــس صمــت ایــالم بــا بیــان اینکــه جلســات 

کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولید بــه عنوان یک 
ظرفیت مناســب بــرای حمایــت از واحدهای تولیدی 
است، تاکید کرد: از سال گذشته تاکنون 63 جلسه 
با 3۵۵ مصوبه در راســتای رفع مســائل و مشکالت 
واحدهــای صنعتــی انجام گرفته که بخشــی از آن ها 
بــا همــکاری بانک هــای عامل و دســتگاه های اجرایی 

مرتبط اجرایی شده است.
محمدرحیمی بیان کرد: مســائل بانکی، تامین 
اجتماعــی، امــور مالیاتــی و کمبود تامیــن مواد اولیه 
و غیــره از جملــه موضوعاتــی اســت کــه بــا پیگیــری 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان مــورد 
بــا حضــور مســئوالن  بررســی و تصمیم گیــری الزم 

دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.
او بــا اشــاره بــه وضعیــت واحدهــای تولیــدی 
در اســتان اضافــه کــرد: 4۷9 واحــد تولیــدی دارای 
پروانه بهره برداری با حدود سرمایه گذاری 2۸ هزار 
میلیارد تومان و نزدیک به 10 هزار نفر اشــتغالزایی 
در اســتان وجود دارد که از این تعداد واحد تولیدی 
حــدود ۷0 درصــد یعنــی 339 واحــد فعــال و نیمــه 

فعــال وجــود داشــته کــه 30 درصــد آنهــا یعنــی 140 
مورد واحد راکد محسوب می شوند. 

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت ایالم 
یــادآور شــد: ۵2۵ فقــره جــواز تاســیس فعــال بــا 
ســرمایه گذاری مــورد نیــاز 42 هزار میلیــارد تومان و 

اشتغال بیش از 1۵ هزار نفر وجود دارد.
بخــش  در  مشــکالت  عمــده  محمدرحیمــی 
صنعــت را مربــوط بــه کمبــود نقدینگــی، معوقــات، 
تولیــدی،  واحدهــای  تعطیلــی  بانکــی،  مشــکالت 
فرسودگی ماشین آالت و منسوخ بودن تکنولوژی ها 
بیــان کــرد و یادآور شــد: فرســودگی ماشــین آالت و 
منسوخ بودن تکنولوژی از دیگر مشکالت این حوزه 
تولیــد اســت. او با بیــان اینکه 9۵ طــرح صنعتی در 
اســتان دارای پیشــرفت در دســت اجراســت، گفت: 
نیمــه  و طرح هــای  پروژه هــای ســنگین  از  تعــدادی 
تمــام و جوازهــای آمــاده ســرمایه گذاری نقطــه امیــد 
بخــش بــرای تولید محســوب شــده و در صــورت راه 
انــدازی در زمــان مقــرر در ایجاد توســعه صنعتی به 
شدت تاثیرگذار خواهد بود که از جمله این طرح ها 

می تــوان بــه فیلتــر تصفیــه آب، طــرح ان جــی ال و 
پتروشــیمی دهلــران  پتروشــیمی هلیــالن و فــوالد 

ایوان اشاره کرد.

۴۶ پروانه بهره برداری صنعتی 
سال گذشته در ایام صادر شد

رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت ایالم  
گفت: سال گذشته) تیر 1400 تا تیر 1401( در ایالم 
46 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 

132 هزار میلیارد ریال صادر شده است.
پروانــه  تعــداد  ایــن  گفتــه محمدرحیمــی،  بــه 
بهره بــرداری بــا اشــتغال 643 نفــر در اســتان صــادر 

شده است.
او بــا بیــان اینکــه پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 
زمانی صادر می شــود که یک پروژه صنعتی فعالیت 
تولیدی خود را آغاز می  کند، افزود: طرح مشــکالت 
جملــه  از  موانــع  رفــع  جهــت  در  مصوبــات  اخــذ  و 
اقدامــات اداره کل صمت در قالب کارگروه تســهیل 

و رفع موانع تولید استان است.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اهــواز بــا تاکیــد بــر ضرورت 
بــه کارگیــری از روش و نــوع جدیــد در دیپلماســی 
اقتصــادی اعــام کــرد کــه افزایــش حجــم مبــادالت 
بــا کشــور عــراق نیازمند تســهیل فرآیندهای تجاری 

است.
جریــان  در  عمــوری  شــهال  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
حضور هیات بلندپایه تجاری کشور عراق در استان 
خوزستان اظهار کرد: احیای تجارت پررونق با کشور 
عــراق مطالبــه بخش خصوصی کشــورمان اســت که 
اتــاق بازرگانــی اهواز در این زمینه برنامه ریزی جدی 

را آغاز کرده است.
او افــزود: توســعه مبــادالت تجــاری بــا کشــور 
عــراق نیازمنــد نوع جدیــدی از دیپلماســی اقتصادی 
اســت تــا چشــم اندازهــای تجاری بــا این کشــور، به 

رونق صادرات محصوالت ایرانی منجر شود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و عــراق 
خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای امســال، با دعــوت اتاق 
بازرگانــی اهــواز، 3 هیات بلندپایه تجاری عراقی در 
کشــورمان حضــور پیــدا کردنــد کــه بیــش از پیش با 
توانمندی های تولیدی و ظرفیت های ســرمایه گذاری 

ایران آشنا شدند.
عمــوری یادآورشــد: بایــد توجــه داشــت کــه به 
واســطه برخــورداری خوزســتان از مرزهــای زمینــی 
و همچنیــن صنایــع مختلــف، ایــن اســتان می توانــد 
صادراتــی  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  بــرای  هابــی  بــه 

محصوالت دیگر استان های کشور تبدیل شود.
او بــا تاکید بر اینکه پیوند ظرفیت های تولیدی 
دیگر اســتان های کشور با صنایع خوزستان ضروری 

اســت، گفــت: شــناخت فعــاالن بخــش خصوصــی 
کشــور عــراق از توانمندی هــای صنعتــی و اقتصــادی 
کشــور، چشــم انــدازی اســت کــه می توانــد، تحقــق 

اهداف صادراتی ایران را رقم بزند.
در  ادامــه داد:  اهــواز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ایــن زمینــه، بایــد تعامــل و همــکاری بیــن بخشــی 
ســاختارمندی بین اتاق های بازرگانی و دســتگاه های 

متولی حوزه صادرات ایجاد شود.

عموری با اشاره به برنامه حضور هیات تجاری 
کشــور عراق از اســتان های دیاله، میسان و بابل در 
کشــورمان گفــت: این هیات تجــاری در ابتدای ورود 
 )iHiT( به کشــورمان از خانه نوآوری و فناوری ایران
بازدیــد کــرد و بــا آخریــن دســتاوردهای دانش بنیان 

داخلی آشنا شدند.
او تصریح کرد: هیات مذکور همچنین با حضور 
در  چهارمحــال و بختیــاری و کهگیلویــه و بویراحمــد 
ظرفیت هــای تجــاری و صنعتی این اســتان ها بازدید 
کــرد و زمینــه توافقــات تجاری مختلفــی بین فعاالن 

اقتصادی عراق و این استان فراهم شد.
رئیــس اتــاق بازرگانی اهــواز گفت: اعضای این 
هیات در ادامه ســفر به ایران، در خوزســتان حضور 
یافــت و در قالــب نشســت های B2B )تجــاری( بــا 
فعــاالن اقتصــادی اســتان، دیــدار کردنــد و در پایــان 
از خطــوط تولیــد »تاشــا« و »ایمــن قطعــه« بازدیــد 
کردنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، در جریــان ســفر 
هیات های تجاری عراق به کشــور از ابتدای امســال 
تاکنــون، قراردادهــای تجــاری مختلفــی بیــن فعاالن 

بخش خصوصی ایران و عراق منعقد شده است.

رئیس اتاق اهواز: افزایش حجم مبادالت با عراق نیازمند نوع 
جدیدی از دیپلماسی است

احیای ۲۸ واحد تولیدی، دستاورد یک ساله دولت در ایام
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دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونا با تاکیــد بر آنکه 
مــدت زمــان بررســی و انقضــای هــر واکســن، بســته بــه 
تکنولــوژی ســاخت آن متفــاوت اســت، گفت کــه تاکنون 
به هیچ وجه هیچ واکســن تاریخ مصرف گذشته ای مورد 

استفاده قرار نگرفته است.
ایســنا،  بــا  دکتــر حمیدرضــا جماعتــی در گفت وگــو 
بــا اشــاره بــه رونــد افزایشــی بیمــاری کرونــا در کشــور و 
قــرار گرفتــن در مــوج هفتــم ایــن بیمــاری، بــر لــزوم جدی 
گرفتــن رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و همچنین تکمیل 

واکسیناسیون علیه این بیماری تاکید کرد.
وی ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت تزریــق دزهــای یــادآور 
واکســن کرونــا گفــت: بــر اســاس آخریــن آمارهــا تاکنــون 
بیشــتر از ۱۵۲ میلیون دز واکســن کرونا در کشــور تزریق 

شــده اســت کــه بیــش از  ٢۹ میلیــون دز آن مربوط به دز 
سوم و چهارم بوده است.

جماعتی همچنین درباره برخی حواشــی ایجاد شــده 
در خصــوص تاریــخ انقضــای برخی واکســن ها، با تاکید بر 
اینکه به هیچ عنوان هیچ واکسن تاریخ مصرف گذشته ای 
به مردم تزریق نشده و نخواهد شد، توضیح داد: در تمام 
دنیــا رونــد به این شــکل اســت که  برای واکســن ها با پایه 
پروتئین یا واکسن هایی که احتمال آن وجود داشته باشد 
که مواد تشکیل دهنده اش تخریب شود، تاریخ انقضایی 
درج می شــود و بعد به وســیله متخصصین و سازمان غذا 
و دارو آزمایــش مجــدد صورت گرفته و تاریخ انقضا تمدید 

می شود.
وی افــزود: بــه عنــوان مثال واکســنی ممکن اســت ۲ 

ســال تاریــخ انقضا داشــته باشــد ولی بــرای اینکــه مجددا 
چــک شــود شــش مــاه یکبــار ارزیابی صــورت می گیــرد که 
آیــا پیــش از تاریــخ انقضــای اصلــی، مشــکلی متوجه مواد 

تشکیل دهنده واکسن هست یا خیر.
او ادامــه داد: برخــی تصــور می کننــد تاریــخ انقضــای 
نوشــته شــده مربــوط بــه تاریــخ تخریــب واکســن اســت؛ 
درحالیکه چنین نیست و واکسن مجدد مورد ارزیابی قرار 
می گیرد تا اگر مشکلی نداشت تاریخ تزریق تمدید شود.

دبیرکمیتــه علمــی کشــوری مقابلــه بــا کرونــا گفــت: 
بــه  مــدت زمــان بررســی و انقضــای هــر واکســن بســته 
تکنولوژی ســاخت آن متفاوت اســت و در مجموع تاکنون 
بــه هیــچ وجــه هیــچ واکســن تاریخ مصــرف گذشــته ای به 

مردم تزریق نشده و این موضوع محال است.

دبیــر کمیته علمی کشــوری کرونا با اشــاره 
بــه افزایــش مــوارد ســرپایی و بســتری کرونــا در 
کشــور، گفــت کــه مــوارد ابتــا و بســتری کرونــا 
در ایــران نســبت بــه هفتــه قبــل حــدود ۴ برابــر 

افزایش یافته است.
به گزارش مهر، حمیدرضا جماعتی، با اشاره 
بــه هفتــاد و چهارمیــن جلســه این کمیتــه، اظهار 
کرد: در این نشســت آخرین اطالعات سویه های 
جهــان  در   ۵.BAو  ۴.BA ویــژه  بــه  اومیکــرون 
بررســی و مشــخص شــد کــه در اکثــر کشــورهای 
دنیــا در اروپــا از جمله فرانســه، انگلیس، آلمان، 
کشــورهای آمریــکای شــمالی، جنوبــی، نیوزیلند، 
اســترالیا، ترکیــه، قطــر، ژاپــن و اکثــر کشــورهای 
آسیایی، موارد مثبت و مرگ و میر اومیکرون، در 

حال افزایش است.
وی افــزود: در مطالعات مشــخص شــده که 
پدیده »ابتالی مجدد« به کرونا در زیرسویه های 

جدیــد اومیکــرون بــر خــالف ســایر واریانت ها که 
سه ماه بود، به حدود ۴ هفته رسیده است. اگر 
فردی مبتال به زیرسویه BA.۱ شده، ممکن است 
۴ هفته بعد به همان زیرســویه یا زیرســویه های 
 ۵.BA ۴ یا.BA ۲ یــا.BA دیگــر اُمیکــرون از جمله
سیســتم  قبلــی،  واریانت هــای  در  شــود.  مبتــال 
ایمنــی فــرد باعــث جلوگیــری از عفونــت مجــدد 
می شــد ولی در مــورد زیرســویه های اومیکرون تا 
حــدود زیــادی وجــود نــدارد و عفونــت تــا ۴ هفته 

بعد از ابتالء، محتمل است.
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا خاطرنشــان کرد: 
زیرســویه BA.۲.۷۵ در هنــد شناســایی و گــزارش 
شــده است و ســازمان جهانی بهداشت تاکید دارد 
کــه ایــن زیــر ســویه باید بررســی و رصد شــود و در 
حــال حاضــر اطالعاتــی نداریــم کــه ایــن زیرســویه 
موجب شدت بیماری نسبت به زیرسویه های دیگر 
اومیکــرون می شــود یــا خیر اما به نظر نمی رســد با 

توجه به یافته ها، چنین مساله ای صادق باشد.
وی بــا بیــان اینکه تا کنــون بیش از ۱۶ هزار 
مــورد ابتــالء بــه آبلــه میمونــی در دنیا شناســایی 
شــده، یــادآور شــد: ســازمان جهانــی بهداشــت با 
توجــه بــه افزایــش مــوارد ابتــالء بــه ایــن بیماری، 
هشدار داده است که باید مورد توجه کشورمان 
قــرار گیــرد و اقدامات الزم از جمله تهیه واکســن 
انجام شود تا در صورت شناسایی این بیماری در 

کشور، آمادگی الزم داشته باشیم.
دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا تصریح 
کرد: در جلســه روز گذشــته نماینده سازمان غذا 
و دارو در مورد تاریخ انقضای واکسن ها و داروها 
گزارشــی ارائــه کــرد که این رونــد در دنیا در مورد 
واکســن فایــزر و آســترازنکا هــم انجام می شــود، 
پروتکل هــا،  اســاس  بــر  مــاه   ۶ از  بعــد  یعنــی 
اســتراتژی ها و ارزیابی های واکسن، تاریخ انقضا 
پــس از تســت های تخصصــی و پایــداری می تواند 

تــا ۶ مــاه یا بیشــتر افزایش یابــد. بنابراین تمدید 
تاریخ انقضای واکســن ها، مساله جدیدی نیست 
و در مورد همه واکســن ها، چنین فرآیندی وجود 
دارد کــه بعــد از ۶ مــاه، با ارزیابی هــای تخصصی 
سازمان های غذا و دارو، تاریخ انقضای واکسن ها 

می تواند تغییر پیدا کند.
جماعتــی ادامــه داد: تــا کنــون چندیــن بــار 
تاریخ انقضای واکســن فایزر بر اساس مطالعات 
و بررسی های انجام شده، تغییر یافته که ممکن 
است ۶ یا ۹ ماه، دوره انقضا، تمدید شود و این 
مســاله جدیدی نیســت. در مورد سایر واکسن ها 
نیــز ایــن فرآینــد چندیــن بار توســط ســازمان های 
غذا و دارو کشورهای مختلف انجام شده است.

وی به انجام مطالعات اولیه و تست های حیوانی 
برای تولید واکسن کرونا بر اساس زیرسویه های 
جدیــد اشــاره و خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت 
بــه  نســبت  اومیکــرون،  جدیــد  زیرســویه های 

واکســن های قبلــی تأثیــر کمتــری بپذیرنــد و بــه 
همین دلیل در دنیا و کشور ما، ارزیابی ها انجام 
شــده و نیاز به ســاخت واکســن بر اســاس سویه 
اومیکــرون، ضــروری بــه نظــر می رســد و در حــال 
تحقیق و تولید هســتند. در ایران چندین شرکت 

واکسن سازی نیز وارد این پروسه شده اند.
دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا گفــت: 
بیشــترین تأثیــر واکســن ها در کاهش بســتری و 
مرگ و میر گزارش شده اما االن بحث این است 
کــه بــا اســتفاده از واکســن ها از ابتــال بــه بیماری 
نیز پیشگیری شود و بیشتر روی تقویت سیستم 
ایمنــی مخاطــی و تنفســی تمرکــز شــده اســت و 
برخی از شرکت ها به سمت ساخت واکسن های 
استنشاقی یا خوراکی رفته اند تا عالوه بر کاهش 
شــدت بیمــاری و مــرگ و میــر، از ابتــال بــه کرونــا 
نیــز جلوگیــری کنند که تحــول جدیدی در دنیا به 

حساب می آید.

بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی 
از  کاربــردی،  علمــی  دانشــگاه  کاربــردی، 
دانشــگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
اســت و از همــان اعتبــاری برخــوردار اســت که 

سایر دانشگاه های دولتی برخوردارند.
جامــع  دانشــگاه  رئیــس  بلنــدی،  حســین 
علمــی کاربــردی در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به 
تعطیلــی ۳۱۰ مرکــز علمــی کاربــردی و علت این 
اتفــاق توضیــح داد: متاســفانه در ســال ۱۳۹۶ 
شورای عالی اداری مصوبه ای را مورد توجه قرار 
داد کــه در آن مصوبــه موضــوع تعطیلــی برخــی 
مراکــز علمــی کاربردی مطرح شــده بود و گفتند 

باید فعالیت این مراکز متوقف شود. 
تصویــب  مصوبــه  آن  در  کــرد:  تصریــح  او 
شــده بــود که دســتگاه های اجرایی کــه در نظام 

کاربــردی و مطابــق مصوبــات ســال ۹۰  علمــی 
شــورای عالی اداری به اشــاعه مهارت و تخصص 
را  فعالیــت  ایــن  بایــد  می پردازنــد،  آمــوزش  و 
متوقف کنند و این درحالی اســت که این مراکز 
از امکانــات بســیار ویــژه ای برخــوردار بودنــد کــه 
بخــش خصوصــی هیــچ وقــت نمی توانــد چنیــن 
تجهیــزات و امکاناتــی داشــته باشــد و همــه این 
امکانــات آموزشــی را طبــق دســتوری، متوقــف 

کردند.
بلنــدی بــا بیان اینکه برای این توقف مراکز 
علمــی کاربــردی دلیــل خاصی هم مطرح نشــده 
اســت، اظهار کرد: می گفتند این واحدها مدرک 
می دهنــد در حالــی کــه اصــال بــه ایــن صــورت 
نبوده اســت. اگر ۷۰ درصد دانشــجویانی که در 
دانشــگاه های علمی کاربردی درس می خوانند و 

تخصــص پیــدا می کنند وارد بازار کار می شــوند، 
باید گفت در چهارسالی که این ۳۱۰ مرکز علمی 
کاربردی تعطیل شده است، در واقع حدود ۲۰۰ 
هــزار نفــر ایــن آموزش هــا را دریافت نکــرده اند 
ضمــن اینکــه همیــن حــاال هــم در زمینــه هــای 
کشــاورزی و  صنعــت آب و بــرق و... بــه شــدت 
و  تخصصــی هســتند  آموزش هــای  ایــن  دنبــال 
در واقــع براســاس همــان آمــار ۷۰ درصــد ورود 
فارغ التحصیــالن علمــی کاربردی بــه بازار کار، با 
این مصوبه ۱۴۰ هزار شغل را از دست داده ایم. 
رئیــس دانشــگاه علمــی کاربــردی در مــورد 
علمــی  دانشــگاه  در  کــه  جدیــدی  رشــته های 
نیــاز  از  برآمــده  کــه  ایجــاد می شــوند  کاربــردی 
جامعــه اســت و نحــوه تحقیــق و ســنجش نیــاز 
بــازار کار در طراحــی رشــته های نــو توضیــح داد: 

ایــن رشــته ها هــم نیــاز امــروز جامعه اســت هم 
نیــاز بــازار در آینده. ما با اســتفاده از شناســایی 
وجــود  اشــتغال  و  کار  بــازار  در  کــه  نیازهایــی 
دارد و دســتگاه هایی کــه در ایــن راســتا فعالیت 
می کنند و اطالعاتی که در این مسیر جمع آوری 
می کنیــم، رشــته هایی را متناســب بــا نتیجه این 

تحقیقات طراحی می کنیم.
از  یکــی  داد:  توضیــح  مثالــی  بیــان  بــا  او 
اســت   IT موضــوع  امــروز  مــا  کشــور  نیازهــای 
کــه بــه شــدت نیــاز بــه متخصــص در ایــن زمینه 
احساس می شود. همچنین بخش تربیت بدنی 
و رشته های آن نیز اصال بحثی جهانی است که 
روی آن کار می کننــد و رشــته تجهیزات پزشــکی 
و… نیــز از دیگــر مباحــث مــورد نظــر ماســت. مــا 
افراد کارآمد در این زمینه ها را در کشور نداریم 

کمیته هــا  تحقیقــات  طبــق  مــا  کــم هســتند.  و 
داریــم  تبــادل  آن هــا  بــا  کــه  دســتگاه هایی  و 
نیازسنجی ها را به دقت انجام می دهیم و تالش 
می کنیم ۱۲۵ مورد از این برنامه ها را به صورت 

جدی در پاییز امسال مورد توجه قرار دهیم.
دانشــگاه  مــدرک  اعتبــار  مــورد  در  بلنــدی 
بحــث  در  آن  از  اســتفاده  و  کاربــردی  علمــی 
استخدام در مراکز مختلف توضیح داد: دانشگاه 
جامــع علمــی کاربردی از دانشــگاه وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری اســت و از همــان اعتبــاری 
برخــوردار اســت کــه ســایر دانشــگاه های دولتی 
برخوردارند منتها  آموزش هایی که دانشــجویان 
مــا می بیننــد، نشــان می دهــد هــر دانشــجویی 
کــه ایــن مــدرک و تخصــص را دارد در بــازار کار 

می تواند بهتر عمل کند.

از  بازدیــد  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
نمایشــگاه هم افزایــی مدیریــت ایــران با اعام 
اینکــه تــاش مــی شــود آیین نامــه رتبه بنــدی 
معلمان در هفته جاری نهایی شود، از اجرای 
رتبه بنــدی از ۳۱ شــهریور امســال )۱۴۰۱( خبــر 

داد.
به گزارش ایرنا، یوســف نوری در حاشــیه 
مدیریــت  افزایــی  »هــم  نمایشــگاه  از  بازدیــد 
اجــرای  دربــاره  خبرنــگاران  جمــع  در  ایــران« 
رتبه بنــدی معلمــان بــا تاکیــد بر اینکــه معلمان 
نباید نگران باشند و این طرح اجرایی می شود، 
قانــون  اجــرای  فرهنگیــان  خواســته  گفــت: 
رتبه بندی معلمان است و انتظار دارند این کار 
زودتــر انجــام شــود اما ایــن امر مهمی اســت و 

مراحل قانونی دارد که باید طی شود.
وی افــزود: ایراداتــی را کمیســیون تلفیــق 
ایــن  خصــوص  در  مجلــس  مقــررات  قوانیــن 
آیین نامــه داشــتند کــه در چنــد روز گذشــته به 
ما ارجاع دادند. در کمیســیون مربوطه ایرادها 
برطــرف شــد و در ایــن کمیســیون بــه توافــق 
رســیدند کــه در اولیــن جلســه هیــات دولــت، 

آیین نامه نهایی شود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: بنابرایــن 
ســعی می کنیــم ایــن آیین نامــه را کــه رئیــس 
جمهــوری هــم اصــرار دارنــد ســریعتر اجرایــی 
شــود، در جلسه این هفته هیات دولت نهایی 

کنیم.
نوری با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر 
اینکه چرا هنوز رتبه بندی معلمان اجرا نشــده 
است، اظهار کرد: باید بگویم اول قانون است، 
بعــد آیین نامــه و بعــد شــیوه نامــه اجرا اســت. 
آمــاده  همزمــان  را  آن  ســامانه  و  شــیوه نامه 

کرده ایم و منتظر تصویب آیین نامه هستیم.

سال تحصیلی آینده مدارس 
حضوری خواهند بود

پــرورش دربــاره شــیوع  و  آمــوزش  وزیــر 
مجــدد کرونــا و بازگشــایی مــدارس نیــز گفــت: 
زمــان  در  کــه  جایــی  آخریــن  گفتــه ام  بارهــا 
شــیوع بیماری ها تعطیل خواهد شــد، مدارس 
جهانــی  و  ملــی  همه گیری هــای  در  هســتند. 
بیماری هــا، مدرســه بایــد آخریــن جایــی باشــد 
کــه تعطیــل می شــود و اولیــن جایــی باشــد که 
باز می شــود. البته باید شــیوه نامه ها را رعایت 

کنیم.
نوری تاکید کرد: در آخرین جلســه ســتاد 
ملی کرونا مصوب شــد که ســال آینده مدارس 
دانشــگاه ها حضــوری خواهنــد بــود و بــا قــوت 
هم حضوری خواهند ماند و ما تابع دســتورات 

ستاد ملی  کرونا هستیم.

برای استفاده از ظرفیت 

دانش بنیان ها در مدارس 
برنامه ریزی شده است

وزیــر آمــوزش و پــرورش درباره اســتفاده 
از ظرفیــت دانش بنیان ها و ســازمان های مردم 
بــرای  مــا  پــرورش گفــت:  و  آمــوزش  نهــاد در 
استفاده از این ظرفیت، نهادسازی کردیم. یکی 
از وظایف قرارگاه عدالت تربیتی این اســت که 
گروه های جهادی، خودجوش و مردمی با توجه 
بــه شــعار ســال بــه طــور جد دنبــال شــوند و تا 
االن جلسات مختلفی با گروه های دانش بنیان 

و جهادی برگزار شده است.
نــوری دربــاره تخصیص اعتبارات اســتانی 
نیــز اظهــار کرد: بخشــی از اعتبــارات تخصیص 
داده شده که بخش اعظم آن طبق تبصره ۲۴ 
بــرای مناطــق محروم اســت. بخشــی از آن هم 
برای تکمیل مدارسی است که از سوی خیرین 

کار ساخت آن آغاز شده است.
نخســتین نمایشــگاه و رویــداد هم افزایــی 
مدیریــت ایــران در ۱۴۰۱ در حالــی در مصــالی 
تهــران در حــال برگزاری اســت که بیش از ۲۰۰ 
مسئول و مدیر از جمله آیت هللا سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری ایران در این نمایشگاه 
و  ظرفیت هــا  از  نزدیــک  از  و  یافتنــد  حضــور 
توانمندی هــای جوانــان و مــردم کشــور دیــدن 

کردند.

ماجرای تاریخ مصرف واکسن های کرونا

کرونا در ایران طی یک هفته ۴برابر شد

 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی: با تعطیلی ۳۱۰ مرکز علمی کاربردی،
۱۴۰ هزار شغل را از دست دادیم

 وزیر آموزش و پرورش: رتبه بندی معلمان
از ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اجرایی می شود

بنابر اعام سرپرســت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، سیاســت های کلی اباغی تأمین 
اجتماعــی و برنامــه هفتم توســعه و اصاح وضع 

صندوق ها در دست طراحی و تدوین است.
به گزارش ایلنا، محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست 
آئیــن  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
هفدهمیــن ســالروز گرامیداشــت روز خانــواده و 
تکریم بازنشستگان با بیان اینکه به برکت انقالب 
اسالمی امید به زندگی از ۵۵ به ۷۶.۲ سال ارتقاء 
یافته اســت، گفت: این افزایش ۲۰ســاله امید به 
زندگــی دســتاورد بزرگی اســت که تکلیفــی را برای 

مجریان و قانون گذاران ایجاد می کند. 
افــزود: در ســال ۵۵ حــدود ۳ درصــد  وی 
جمعیت در گروه سنی سالمندان بودند. در سال 
۹۰ ایــن رقــم بــه ۸ درصــد و در ســال ۱۴۰۴ به ۱۰ 

درصد خواهد رسید. 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
اجتماعــی، طبقــه پیشکســوتان را مســتحق ترین 
گروه برای دریافت خدمات متناسب با سن خود 

دانست. 
زاهــدی وفــا تاکیــد کــرد: بایــد ســعی کنیــم 
ســلول بنیادیــن زندگی اجتماعــی را به روال خود 
بازگردانیــم و خانــواده محــور صمیمانــه و عــزت 
باشــد.  خانــواده  در  پیشکســوتان  و  آن  اعضــای 
بازنشســتگی در زندگی انســان معنی ندارد ما تا 
زمانــی کــه زنــده هســتیم بایــد کار کنیــم و تالش 

کنیم، حاال ممکن است نوع کار تغییر یابد. 
وی یکــی از مشــکالت خدمــات بهداشــتی را بــرای 

این گروه ســنی نظام ارجاع دانســت و تأکید کرد 
که اشکاالت موجود در این زمینه باید رفع شود. 
زاهدی وفا با اشــاره به وضعیت صندوق های 
ســهام  از  بخشــی  کــرد:  اظهــار  بازنشســتگی 
صندوق های بازنشستگی متعلق به بازنشستگان 
اســت؛ تأمیــن حدود ۸۰ درصد منابــع صندوق بر 
عهــده دولــت اســت. از هــر طرحی در ایــن زمینه 
و بــرای افزایــش ســهم صنــدوق در تأمیــن منابــع 
اســتقبال خواهیــم کــرد. یکی از اشــکاالتی که در 
قانون گذاری مشــاهده می شــود این اســت که در 
احــکام بودجــه به دنبال منابعی باشــیم که حتما 
تأمیــن شــدنی باشــند، گاهــی قوانینــی تصویــب 
می شود که چون بودجه آن دیده نشده عملیاتی 

نمی شوند. 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
اجتماعــی ادامــه داد: سیاســت های کلــی ابالغــی 
تأمیــن اجتماعی و برنامه هفتم توســعه و اصالح 
وضع صندوق ها در دست طراحی و تدوین است. 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
اجتماعی با اشــاره به اینکه پیگیر خدمات رســانی 
رفــاه  وزارت  گفــت:  هســتیم،  بازنشســتگان  بــه 
متکفل بحث یارانه هاســت. یک قسمت از کار ما 
در پایــگاه اطالعــات رفاه ایرانیان بــه این موضوع 
برمی گــردد کــه ســازمان هدفمندی بایــد تغییرات 
ترکیب بنــدی خانوارهــا را بــه مــا اعالم کننــد. این 
اطالعات از دولت گذشــته به روز نشــده بود. یک 
روایــت ایــن اســت کــه از ســال ۹۳ و روایت دیگر 
این که از سال ۹۹ به روزرسانی انجام نشده بود. 

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: برنامه 
اصالح صندوق ها در دست تدوین است

افزایش سقف خرید قسطی 
بازنشستگان تا ۵۰ میلیون 

تومان
سقف خرید لوازم خانگی بازنشستگان به صورت 

اقساطی تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
خانگــی  لــوازم  اقســاطی  خریــد  اعتبــارات 
بازنشستگان به رقم ۵۰ میلیون تومان در سال جاری 
افزایش یافته اســت؛ این تســهیالت با کارمزد ۶ درصد 

ارائه خواهد شد.
بازنشســتگی  صنــدوق  مدیرعامــل  اســکندری، 
کشــوری افزایــش این رقم در ســال جــاری را تایید کرده 
و آن را راهــکاری بــرای بهبــود معیشــت بازنشســتگان 

دانسته است.
بازنشســتگان کشــوری عالوه بر تســهیالت بانکی، 
می توانند تا ســقف پنجاه میلیون تومان از فروشــگاه ها 
لــوازم خانگــی بخرنــد؛ اعتبارســنجی آن ها بــا فیش ها و 

احکام حقوقی شان انجام می شود.

فرمول حق الزحمه مشاوران 
امالک کشور تغییر کرد

طبــق اباغیــه اخیــر معــاون اول رئیــس جمهــوری 
نرخ حق الزحمه مشاوران اماک تغییر کرد.

فرمــول حق الزحمــه مشــاوران امالک طبــق ابالغیه 
محمــد مخبــر، معــاون اول رئیــس جمهــوری، مصوبــه 
هیــات وزیــران در خصــوص تغییر حق الزحمه مشــاوران 
امالک را به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، نیرو، 
دادگســتری، ســازمان برنامــه و بودجــه، بانــک مرکــزی 
ســازمان ثبت اســناد و امالک، معاونت اقتصادی رئیس 

و اتاق اصناف ایران ابالغ کرد.
بــر اســاس این مصوبــه نحوه محاســبه حق الزحمه 
مشاوران امالک از تعیین درصدی طرفین به رقم ارزش 
منطقــه ای معامــالت کــه کمیســیون تقویــم امــالک کــه 

ساالنه تعیین می کند تغییر کرد.
گفتنــی اســت تهــران در ایــن کمیســیون بــه ۱۰۰ 
بلــوک تقســیم شــده و متوســط قیمت امــالک هر بلوک 
بر اســاس شــاخص های مختلــف برای یک ســال تعیین 

می شود.

معاون وزارت کار: شورای 
سازش روابط کار احیا می شود

بــه گفتــه معــاون روابــط کار وزارت کار، رفــاه و 
تامین اجتماعی، متاسفانه امنیت مشاغل با مشکات 
زیــادی مواجــه اســت. موضوعــی کــه ســاالنه منجــر بــه 
فــوت حــدود ۸۰۰ و قطــع عضو و مصدومیــت قریب به 

۱۳ هزار کارگر می شود.
مســئوالن  همایــش  در  رعیتی فــرد  حســین  علــی 
کارخانجــات  و  کارگــران  بســیج  ســازمان  ســرمربیان  و 
اســتان ها در مشــهد برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر دولــت در کنــار ظرفیــت مردمــی بســیج در صدد 
کاهش مشــکالت اســت. البته از ســال های گذشته هم 
اقداماتی در سازمان بسیج جهت کمک به جامعه کار و 
تولید و در راســتای کاهش موانع تولید انجام شــده که 

امروز این بستر بیشتر از پیش فراهم است.
بســیج  در  نهفتــه  ظرفیــت  کمــک  بــا  افــزود:  وی 
را  تولیــد  موانــع  تولیــدی  واحدهــای  بــا رصــد  می تــوان 
شناســایی کــرد. البتــه در حــال حاضــر ظرفیت هایــی از 
جملــه کمیســیون های کارگــری، ســتاد رفع موانــع تولید 
و... در راســتای کاهش موانع تولید فعال اســت. امروز 
می تــوان بــا گســترش بســیج در شــهرک های صنعتــی و 
واحدهای تولیدی جامعه میلیونی کار و تولید را هم افزا 

کرد. 
 ۱۰ بــه  قریــب  هم اکنــون  داد:  ادامــه  رعیتی فــرد 
کارگــری، ســه  بیمــه شــده  نفــر  هــزار  و ۷۰۰  میلیــون 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر بازنشســته تامیــن اجتماعی و 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری 
هســتند که این جمعیت به همراه خانواده های خویش 
حــدود ۵۵ میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور را شــامل 
می شــود. بایــد توجه داشــت ارائه خدمــات خوب به این 
جمعیــت عظیم موجب افزایش ســرمایه اجتماعی نظام 
خواهد شد اما هرگونه کم و کاست در ارائه خدمات به 

سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد می کند.
وی عنــوان کــرد: افزایــش حقــوق باعــث افزایــش 
قــدرت خریــد و انگیــزه بــرای کارگران شــد. هم اکنون در 
شــهرک ها و مراکز صنعتی شــرایط بهتری حکم فرماست 
و امید اســت با تالش دولت برای هدفمندی یارانه ها با 
کمک به اقشــار آســیب پذیر بتوان قدرت خرید کارگران 

را افزایش داد.
تامیــن  و  رفــاه  کار،  وزارت  کار  روابــط  معــاون   
اجتماعی درباره تاثیر افزایش دستمزد بر تورم نیز بیان 
کــرد: نوســانات حقــوق و دســتمزد حداکثــر پنــج درصــد 
اثــر تورمــی دارد. باید توجه داشــت در کنار این موضوع 
نقدینگــی در بــازار و معضــالت مربــوط بــه قیمــت دالر 
بیش از سایر مسائل بر تورم موثر است. در حال حاضر 
ســهم دســتمزد در هزینه هــای تولیــد بــه طــور میانگیــن 

کمتر از ۱۰ درصد است. 
و  دقیــق  اجــرای  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  رعیتی فــرد 
صحیــح قانــون کار گفــت: فصــل ۶ قانــون کار مربــوط 
بــه ایجــاد تشــکل های کارگــری و کارفرمایی اســت. برای 
اینکــه بتوانیــم قانــون کار را بــه درســتی اجــرا کنیــم، به 
کمــک ســرمربیان و ســازمان بســیج کارگــری نیازمندیم. 
تشــکل های کارگــری باید برای پیگیــری مطالبات صنفی 
کارگــری بــه عنــوان یــک بــازوی کمکــی بــرای کارفرمایان 

فعالیت کنند.

اخبـــــــــــــــــار


