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مدیریت منابع آبی
در انتظار بحران

هاتف فرج اللهی

افزایش مجدد قیمت گاز اروپا با گذشتن از مرز
۳۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت

تابســتان امســال بــا گرمــای طاقــت فرســای خــود 
بــه همــراه  بــرای کشــور  را  عدیــده ای  مشــکالت 
داشــت کــه یکی از آنها، کم آبــی برای عده کثیری 
از هموطنانمان بود. چند روزی میشود که معضل 
بی آبــی در شــهرکرد و همــدان تیتــر رســانه هــای 
داخلــی و خارجــی را به خود اختصاص داده و این 
معضل به جایی رسید اعتراضات مردم به خیابانها 
کشیده شد اما متاسفانه مشکل کم آبی همچنان 

در این مناطق ادامه دارد.
طبــق گفتــه مســئوالن مربوطه، قطع گســترده آب شــرب در 
شــهرکرد بــه ایــن دلیــل رخ داده کــه ســیالب ماه اخیر سرچشــمه 
کوهرنگ را گل آلود کرده و این منبع آب شرب را از دسترس خارج 
کــرده اســت. منبعــی کــه نمی توان حجم بــاالی موجــودی آن را به 
سادگی جایگزین کرد. از این رو قطعی آب در شهرکرد مزمن شده 
و نمی توان انتظار داشت که مشکل به سرعت و به کلی رفع شود.
قطعــی آب گســترده در ایــن منطقــه بیــش از 10 روز ادامــه 
داشــت و پــس از اقدامــات گســترده بــرای حــل ایــن بحــران، مانند 
اســتفاده از چاه هــای عمیــق کشــاورزی و صنعتــی بــرای آبرســانی 
تا اســتقرار ســامانه های جدید تصفیه آب، بخشــی از این مشــکل 
رفــع شــد. امــا ماجرا به اینجا ختم نمی شــود؛ چرا کــه در این برهه 
نمی تــوان بــه قطعیــت اظهار کرد که مشــکل آب شــهرکرد و ســایر 

مناطق استان چهارمحال و بختیاری برطرف شده است.
مساله کمبود آب در استان های کم برخوردار کشور، معضلی 
تازه نیست و مدیریت منابع آب کشور هم مانند قالب سیاست های 
موجود از سویه گیری خاصی به سمت مناطق پرجمعیت و ثروتمند 
برخوردار اســت. حتما این اخبار را خوانده ایم که اســتاندار و وزیر 
و... به صورت جهادی تصمیماتی گرفتند و سر آخر هم مشکل آب 
شهرکرد را حل کردند. اما یک پرس و جوی ساده از ساکنین محل 
مشخص خواهد کرد که این مشکالت چیز تازه ای نیست و کم آبی 

یک معضل همیشگی برای این مناطق است.
در این بین پرسشــی مطرح می شــود که آیا سیاســت کشور 
برای مدیریت منابع آب به این صورت است که در انتظار بحرانی 
بنشــیند تا اگر به اعتراضات دســته جمعی و خیابانی منجر شــد، 
بــرای رفــع آن برنامــه ریزی شــود و یا این کــه اصال نمی توان منابع 

موجود را با مصارف کنونی هماهنگ کرد؟
نگاه به آمارهای موجود در خصوص ریزش های جوی نشــان 
از آن دارد کــه بارش هــای ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایش قابل قبولی را داشته است، با این حال بارش های موجود 
نتوانســته اند بــه متوســط طوالنــی مدت بارش هــا برســند. اما این 
بارش هــا می توانــد حکایــت از آن داشــته باشــد کــه تامیــن آب نیز 
باید نســبت به ســال گذشــته بهبود یابد، اما آیا حقیقتا این گونه 

بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید نقاط دیگر کشور را نیز مورد 
بررســی قرار داد؛ چرا که به باور مســئوالن کشــور، قطعی آب در 
شــهر کــرد بــه دلیل یــک رویداد غیرقابــل پیش بینی اتفــاق افتاده 
است و برای مدیریت منابع آب نمی توان به آن استناد کرد. بماند 
کــه تامیــن آب از یــک سرچشــمه بحــران خیــز ماننــد کوهرنــگ از 
ریســک های بســیاری برخــوردار اســت و بــرای تامین آب یک شــهر 
پرجمعیــت نمی تــوان بــه آن تکیــه کرد و اگر هم اســتفاده از آن در 
دســتور کار باشــد، باید جایگزین های فوری و مناســبی برای آن در 
نظر گرفت. اما بحران اخیر نشان داد که جایگزینی برای این منبع 
وجود نداشــت و مســئوالن پس از وقوع معضل به کشــف راهکار 

پرداختند.
در خصــوص بررســی ســایر نقــاط کشــور مــی تــوان بــه موارد 
مختلفی اشاره کرد که یکی از آن ها، قطعی گسترده آب در همدان 
است. معضلی که تنها چند روز پس از بی آبی شهر کرد به وقوع 
پیوست. کارشناسان بر این باورند که کاهش سطح آب موجود در 
سد اکباتان استان همدان، یکی از مهم ترین عوامل قطعی آب در 

همدان بوده است. 
بــر اســاس آمــار موجــود اســتان همــدان در 
ســال جاری با کاهش ۴۴ درصدی حجم بارندگی 
و روان آب های حاصله مواجه شــده و از آنجایی 
کــه آب های ســطحی، تشــکیل دهنــده ۶۵ درصد 
ذخایر آب شرب شهر همدان است کاهش روان 
آب هــا و بــه تبــع آن کاهــش حجم ذخیره ســدها 
موجب افت منابع تامین آب و بروز مشکل جدی 
طی روزهای اخیر در تامین آب مصرفی این شهر 

شده است.
در پــی کاهــش جــدی بــارش هــا و خشکســالی ناشــی از آن، 
ذخیره آب ســدهای اســتان همدان به ویژه ســد اکباتان به عنوان 
منبع اصلی تامین آب شهر همدان به صورت چشمگیری کاهش 
یافته اســت، به نحوی که معاون تلفیق و امور تنظیم گری شــرکت 
مدیریــت منابــع آب ایــران حجم ذخیره آب ســد اکباتــان همدان را 
حدود یک میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: ســد اکباتان در 

پایان هفته نخست شهریور ماه خشک و از مدار خارج می شود.
حــال ســوال ایــن اســت کــه اگــر معضل قطعــی آب در شــهر 
کــرد، غیرقابــل پیش بینی بود، معضل موجــود در همدان که قابل 
پیش بینــی و برنامه ریــزی بــود، امــا بــاز هم شــاهد آن هســتیم که 
کارگزاران امر منتظر ماندند تا مساله به بحران بدل شود و پس از 

آن دنبال راه چاره باشند.
نکتــه جالــب ایــن کــه پــروژه انتقــال آب بــه همدان، از ســال 
1۳۸۳ تصویب شده است و قرار بود تا سال 1۳۹0 به بهره برداری 
برسد؛ در حالی که در سال 1۴00 این پروژه تنها ۴0 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشت. اما اکنون که بحران به نقطه جدی رسیده، سخن 
از آن بــه میــان آمــده کــه این طرح باید پایان یابد و به بهره برداری 
برســد. طرحــی که می توانســت در روزهای غیــر بحرانی به مرحله 

اجرا درآید و مانع بروز چنین مشکالتی شود.
یکــی دیگــر از نقــاط کشــور کــه می تــوان مــورد بررســی قــرار 
داد، شــالیزارهای اســتان گیــالن اســت که بــه باور مشــاهده گران 
و کارشناســان، میــزان هدایــت آب به شــالیزارها نســبت به ســال 
گذشته با کاهش همراه شده و آن نیز به دلیل کم آبی در رودهای 
شمال کشور است. این چالش در ماه های گذشته موجب شد که 
برخــی از شــالی کاران، دســت از کشــاورزی بردارنــد و زمین زراعی 
خود را رها کنند، چرا که کمبود آب ریسک کشاورزی با هزینه های 

باال را به شدت افزایش داده بود.
گزارش ها حاکی از آن است که میزان کل بارش های کشور از 
ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر 1۴00( تا ۲0 مردادماه به ۲01.۹ 
میلیمتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال آبی پارسال )ابتدای 
مهــر 1۳۹۹ تــا آخــر شــهریور 1۴00( از رشــد ۳0 درصــدی برخــوردار 
شده است. در بین استان ها بیشترین بارش ها به استان گیالن 
اختصــاص دارد و میــزان بارش هــا نســبت بــه ســال گذشــته نیز با 

افزایش همراه شده اند.
بــا وجــود این در فصل شــالیکاری شــاهد آن بودیم که منابع 
آبی مناســبی در اختیار کشــاورزان قرار نگرفت و مشــکالتی جدی 
برای تامین آب مزارع برنج به وجود آورد. مشــکالتی که نه ریشــه 
در یک بحران غیرقابل پیش بینی داشت و نه ناشی از خشکسالی 

بود.
نگاه به این موارد نشان از آن دارد که سیاست های مدیریت 
آب در کشــور ماننــد بســیاری از بخــش های دیگــر، در انتظار بروز 
معضل می نشینند تا اگر مشکلی پیش آمد برای آن بسیج شوند، 
امــا سیاســتی بــرای پیشــگیری از این بحــران ها وجود نــدارد و اگر 
مدیریــت منابــع آب بــه همیــن منوال ادامــه پیدا کند، بــا توجه به 
کاهــش ســطح کلــی بارش هــا ایــن امکان وجــود دارد کــه در آینده 
شــاهد بحــران هــای جــدی تــری باشــیم؛ بحــران هــای کــه ممکــن 
اســت به ســادگی رفع نشــوند و نارضایتی عمومی را بیش از پیش 

برانگیزند.
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دکتر حسین پارسیان

کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی

اســتقرار ســامانه رفــاه اجتماعــی کارآمد یکــی از ســازوکارهای 
موثــر بــر افزایــش عدالــت اجتماعــی، بازتوزیع ثــروت، احیاء و 
ارتقاء سالمت و تامین معیشت جامعه است. اصل 2۹ قانون 
اساسی نیز بر این موضوع تاکید و دولت را مکلف می داند که 
طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی را برای افراد جامعه 
تامین نماید. با نگاه به وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی 
در ایران و همچنین وضعیت معیشــت بازنشســتگان محترم، 

سواالتی در ذهن هر فرد پرسش گری مطرح می شود:
1. آیــا وضعیــت معیشــت بازنشســتگان کشــور عزیزمــان 
ایــران بــه عنــوان یکــی از کارکردها و خروجی هــای موردانتظار از 
ایــن صندوق هــا، قابــل قبول و در شــرایط مطلوبی قــرار دارد؟ یا 
اینکه بعد از بازنشستگی و با توجه به شروع به کار مجدد این 
عزیــزان در مشــاغل دیگــر و بعضــاً اعتراضات بــه حق این طبقه 
زحمتکش نســبت به افزایش ناچیز حقوق ســاالنه در قیاس با 
تورم موجود، حاکی از شرایط نامطلوب معیشتی بازنشستگان 

گران قدر می باشد؟!
۲. آیــا وضعیــت فعلی صندوق های بازنشســتگی ایران در 

شرایط مطلوبی قرار دارد؟
۳. آیــا شــاخص های تخصصــی و عمومــی حــوزه بیمه های 
اجتماعی ایران )صندوق های بازنشستگی( حاکی از تعادل منابع 
و مصارف صندوق ها و همچنین توانایی این صندوق ها در ایفای 

تعهدات فعلی و آتی صندوق ها می باشد؟
۴. آیا به نظر نمی رسد وابستگی صندوق های بازنشستگی 
بــزرگ کشــور بــه منابــع عمومــی دولت زیــاد و قابل توجه شــده 
باشــد؟  آیــا بــه نظــر نمی رســد بعضــی از صندوق هــای بــزرگ 
بازنشستگی برای پرداخت حقوق مجبور به اخذ وام می باشند؟ 
آیا به نظر نمی رســد عمده صندوق های بازنشســتگی در مرحله 
بــروز بحــران در پرداخــت حقــوق و دســتمزد بازنشســتگان قرار 

دارند؟ 
۵. آیــا بــه نظــر نمی رســد ادامــه رونــد فعلــی صندوق های 
بازنشستگی در میان مدت و بلندمدت باعث تحمیل هزینه های 
غیرقابل اجتناب و قابل توجه جاری به بودجه کل کشور می شود 
و عمالً مانع از سیاستگذاری های توسعه ای دولت خواهد شد؟!
۶. آیــا بــه نظــر نمی رســد حمایت دولــت در قالب کمک به 
برخی از صندوق ها )کشــوری، لشــکری و ...( که بعضاً بیش از 
۸0 درصد در صندوق کشوری و بیش از ۹0 درصد رقم پرداختی 
حقــوق بازنشســتگان از محــل منابــع عمومــی دولــت تامیــن و 
پرداخت می شــود در عمل  باعث ایجاد انگیزه در نظام راهبری 
مابقی صندوق های جهت ادغام )بدون در نظر گرفتن محاسبات 
اکچوئــری منابــع و دارایی ها و همچنین میزان تعهدات آتی این 
صندوق ها و پرداخت کسری احتمالی صندوق به دولت( در این 

می شــود؟  صندوق هــا 
)نمونه این تالش ها در 
بازنشســتگی  صنــدوق 
کارکنــان فوالد، صندوق 
بازنشســتگی همــا و ... 

دیده می شود.(
7. در الیحه بودجه 
سال 1۴01 گام های مثبتی 
اصالحــات  راســتای  در 
)تغییــرات  غیرسیســتمی 
پارامتریک( از ســوی دولت 
محتــرم برداشــته شــد. بــا 
وجــود اینکــه مبانــی فکــری 
اصالحات ارایه شــده، کامل 
و  سیاســتی  بســته  نبــودن 
همچنیــن قابل توجــه بــودن 
صرفــه جویــی ناشــی از ایــن 
و  ســوال  محــل  اصالحــات، 
تردیــد بود بــا وجود این نحوه 
حــذف ایــن اصالحــات در قانــون بودجــه هم قابل توجــه و محل 
ســوال اســت؟! آیــا بــه نظــر نمی رســد در حــوزه سیاســتگذاری 
صندوق های بازنشســتگی ایران، فقدان نهاد سیاســتگذار واحد 
و مقتــدر احســاس می شــود؟ بــه همین دلیل ضرورت تشــکیل 
یــا »شــورای صنــدوق  بازنشســتگی«  »اتحادیــه صندوق هــای 
بازنشســتگی« بــا حضور افراد متخصص و خبــره در زمینه امور 
بیمه ای و مالی با در نظر گرفتن اصول و مبانی بیمه ای بیش از 

پیش احساس می شود.
۸. آیــا بــه نظــر نمی رســد تــا زمانــی کــه متغیرهــای کالن 
اقتصــادی پایــدار نشــود و تــا زمانــی کــه قــدرت خریــد اقشــار 
ثابت بگیر و کارمندان به دالیل مختلفی نظیر تورم فزآینده رو به 
فول و کاهش باشد نمی توان به دنبال اصالحات غیر سیستمی 
)تغییــرات پارامتریــک( بود؟ در چنین شــرایطی بــه کارگیری هر 
کــدام از ایــن قبیــل اصالحــات نظیــر تغييــر ســن بازنشســتگی، 
نرخ جایگزینی، تغيير طول دوره محاســبه مزایا و ســخت کردن 
شــرایط احــراز مســتمری بازمانــدگان و ... منجــر بــه اعتراضــات 
اجتماعی خواهد شــد؟ آیا به نظر نمی رســد در کشــور عزیزمان 
ایــران، افزایش ســن اشــتغال )به عنوان یک تغییــر پارامتریک( 
کــه بایســتی متناســب بــا افزایش امید بــه زندگی افــراد صورت 
پذیرد با نرخ باالی بیکاری و سیاست های اشتغال جوانان قدری 
ناســازگاری دارد؟ میــزان بهینــه اصالحــات سیســتمی )تغییرات 
پارامتریک( نظیر تغيير سن بازنشستگی، نرخ جایگزینی، تغيير 
طول دوره محاسبه مزایا و سخت کردن شرایط احراز مستمری 
بازماندگان و ... چه میزان بایستی سیاست گذاری و برنامه ریزی 

شود تا در کوتاه مدت به تعادل منابع و مصارف صندوق ها کمک 
و همچنیــن از بــروز بحران های اجتماعی هم جلوگیری به عمل 

آید.
۹. بــا در نظــر گرفتــن مشــکالت و چالش هــای ســامانه 
بازنشســتگی مزایــای تعریــف شــده )DB( در ایــران و همچنیــن 
مشکل در ورودی عمده صندوق ها و با فرض سناریوی موافقت 
ســازمان تامیــن اجتماعــی کشــور با ادغــام تمامــی صندوق های 
بازنشســتگی در ایــن ســازمان، آیــا نســبت پشــتیبانی )نســبت 
ابرصنــدوق  ایــن  مســتمری بگیران(  بــه  اصلــی  بیمه شــدگان 
بازنشستگی فرضی در وضعیت مطلوبی قرار می گیرد؟! یا اینکه 
بنــا به آمــار و داده های گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی ایــن نســبت بیــن ۳ تــا ۴ محاســبه خواهد 
شد که بیانگر کسری منابع این ابرصندوق برای پرداخت حقوق 
بازنشستگان در سامانه بازنشستگی مزایای تعریف شده ایران 
می شود که با توجه به تحوالت جمعیتی و روند کهنسالی ایران، 
ایــن رونــد کســری منابع تشــدید خواهد شــد؟ بنابرایــن به نظر 
می رســد ســناریو ادغام صندوق های بازنشستگی در کوتاه مدت 
و میان مدت هم کارآمد نخواهد بود؟! آیا به نظر نمی رســد که 

نظام بازنشستگی در ایران به بن بست رسیده است؟!
10. با توجه به کسری منابع اکثر صندوق های بازنشستگی 
برای پرداخت حقوق بازنشســتگان و همچنین وابســتگی شدید 
ایــن صندوق هــا به منابع عمومــی دولت، آیا عمــالً منابعی برای 
ســرمایه گذاری بهینــه در راســتای رعایــت و حفــظ حقــوق بیــن 
نســلی بــرای پرداخــت حقــوق بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
باقــی می مانــد؟ بــا فــرض وجــود منابع، با توجــه به وجــود تورم 
فزآینده و عدم اطمینان های گوناگون، صندوق های بازنشستگی 
بایستی از چه سازوکارها و ابزارهایی برای سرمایه گذاری بهینه 
اســتفاده کننــد؟ ســرمایه گذاری در دارایی هــای غیرمنقول عمالً 
تاثیــر منفــی بــر نقدینگــی الزم بــرای کمــک بــه پرداخــت حقوق 
بازنشســتگان می گــذارد؟ آیــا بــه نظــر نمی رســد ســرمایه گذاری 
در بــازار ســرمایه هــم عمــالً بــا توجه بــه ریســک های گوناگون و 
ریــزش بازار که از ســال 1۳۹۹ شــروع شــده و تــا االن هم ادامه 
دارد و بعضــاً محدودیت هایــی کــه در عرضه ســهام توســط نهاد 
ناظر و سیاســتگذار بازار ســرمایه بر شــرکت های سرمایه گذاری 
صندوق هــای بازنشســتگی )اشــخاص حقوقــی( وضــع می شــود 
منجــر بــه متضــرر شــدن ایــن صندوق هــا و آســیب بــه حقــوق 
می شــود؟  صندوق هــا  ایــن  پوشــش  تحــت  افــراد  بین نســلی 
ســرمایه گذاری در دالر یــا طــال یــا ارزهــای دیجیتــال هم فــارغ از 
ریســک های مرتبــط بــا آن و همچنیــن بعضاً مالحظــات امنیتی 
مربوطه، با مالکیت نهادی این بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه 
صندوق های بازنشستگی در سرمایه گذاری، تولید و کسب بازده 

حداکثری قدری مغایرت دارد.
ادامه در صفحه 8 

بهای مبارزه با تورم
بــا اعــالم تعلیــق ســه روزه تحویل گاز روســیه به 
اروپا از مسیر» نورد استریم۱« قیمت این حامل 
انــرژی در هلنــد به عنوان قیمت پایه گاز در بازار 
اروپــا بــا افزایــش ۱۱ درصــدی به 300 یــورو در هر 
مگاوات ساعت رسید. این افزایش قیمت در اروپا 

کامال قابل پیش بینی بود.
از آغــاز درگیری هــای میان روســیه و اوکراین 
ایــن افزایشــها مرتبــا رخ داده اند؛ امــا از ماه مارس 
)اسفند1۴00( تاکنون این میزان افزایش بی سابقه 

بوده اســت. ایــن قیمــت بیــش ازشــش برابــر میــزان آن در ســال 
گذشته است.

سری جدید افزایش قیمت گاز ناشی از اعالم گازپروم روسیه 
در تعلیــق ســه روزه گاز از مســیر »نــورد اســتریم1« به اروپاســت. 
انجــام عملیــات حفــظ و نگهداری علت این تعلیق اعالم شــده؛ اما 
اروپــا نگــران تــداوم آنســت. باال رفتن قیمت گاز منجــر به افزایش 
قیمت برق نیز خواهد شد. امری که نگرانی بروز رکود را نیز درپی 
خواهدداشت. در فرانسه به دلیل برنامه حمایتی دولت با عنوان 
»سپرتعرفه ای« که از اکتبر ۲0۲1 )مهر1۴00( اجرا شده این افزایش 
قیمتها هنوز در صورتحســاب های خانوار لحاظ نشده اســت. براین 

اساس فرانسویان همان قیمت سال گذشته را خواهند پرداخت.
بنابــه گفتــه مقامات مســئول درکمیســیون تنظیــم مقررات 
انــرژی فرانســه؛ بــدون ایــن بســته حمایتی قیمــت گاز مصرفــی 
فرانســویان در مقایســه بــا اکتبــر۲0۲1 )مهــر1۴00( بــه میــزان10۵ 
درصــد افزایــش می یافــت. خانــم »امانوئــل وارگــون« رئیــس ایــن 
کمیسیون با ابراز اطمینان از میزان ذخایر ۸۸ درصدی گاز موجود 
در فرانســه روز چهارشــنبه۲۴اوت )۲شــهریور( اعــالم کــرد دولــت 
مصمم اســت تا اول نوامبر)10مهر( ذخایر راهبردی گاز خود را به 

100 درصد برساند.
در آلمــان نیــز کمبــود حامل هــای انــرژی بــه عنوان مشــکلی 
جــدی محســوس اســت. چندیــن هفتــه اســت دولــت این کشــور 
بــرای مقابلــه بــا ایــن معظــل بســیج همگانــی اعــالم کــرده. روز 
بــه  از اقدامــات دولــت  چهارشنبه۲۴اوت)۲شــهریور(  فهرســتی 
منظور صرفه جویی در مصرف انرژی بدین شــرح منتشــر شــد: از 

اول سپتامبر )10شهریور( گرمای موجود در ادارات 
و اماکــن عمومــی بیــش از 1۹ درجــه ســانتیگراد 
نباشــد، اعمال درجه حرارت حداکثر1۲ درجه برای 
کارکنانــی کــه فعالیت بدنی دارنــد، خاموش بودن 
دســتگاههای گرم کننــده در راهروها، نبود آب گرم 
برای شستن دستها. در فروشگاهها و مراکز تجاری 

نیز درجه حرارت حداقلی باید رعایت شود.
البته برای تشویق بخش خصوصی به رعایت 
صرفــه جویــی بــرای آنهــا اجبــاری در کار نیســت. 
بیمارســتانها و نهادهــای اجتماعــی نیــز از ایــن مقــررات مســتثنی 
هستند. اگر داخل فروشگاهها و مغازه ها دستگاههای گرمایشی 
کار می کند درها و پنجره های آنها نباید باز بمانند. روشن گذاشتن 
چراغهــای ســاختمانها درشــب پــس از تعطیلــی ممنــوع اســت و 
تابلوهای تبلیغاتی که از برق زیاد استفاده می کنند نیزاز ساعت 

ده شب تا ۶ صبح باید خاموش شوند.
گرمایش در اســتخرهای بخش خصوصی نیز در طول اجرای 
شــش ماهــه ایــن مقــررات در صورتــی کــه از بــرق و گاز عمومــی 
اســتفاده می کنند نیز کنترل می شــود. بدین وســیله دولت آلمان 

تالش می کند بخش خصوصی را نیز وادار به صرفه جویی کند.
ِــک« وزیراقتصاد آلمان دراین خصوص می گوید:  »رُبــرت هاب
»ما قصد نداریم درجه حرارت اتاق خوابهای مردم را اندازه بگیریم. 
آزادیهــای فــردی برای مــا محترمند؛ اما هدف ما مســئولیت پذیری 
همگانــی درامــر مصــرف درســت انــرژی و ایفــای نقــش اساســی 
خانوارها در این امر است.« هدف این اقدامات آنست تا مصرف 

گاز در آلمان ۲درصد کاهش یابد. 
وزیــر اقتصــاد آلمــان در ادامه می گوید:» ما برای رســیدن به 
هدف اصلی یعنی ۲0 درصد صرفه جویی در مصرف گاز به منظور 
جلوگیری از هرگونه کمبود انرژی بسیار زیاد فاصله داریم. این امر 
برای اقتصاد  اول اروپا بسیار حیاتیست که بتواند انرژی مصرفی 
خود را در زمستانی که درپیش است مدیریت کند. رسیدن به این 
هــدف بزرگ نیازمند مشــارکت همه مــردم در بخش های مختلف 

ازجمله  خانوارها و فعاالن اقتصادیست.«
منبع: روزنامه تریبیون

ترجمه: محمود نواب مطلق

گرچه کارنامه بانکهای مرکزی در دهه گذشته 
علی القاعــده چنــدان قابــل دفاع نیســت؛ اما 
آنهــا بــرای مبــارزه با افزایــش قیمت ها گزینه 
دیگــری جــز افزایــش نــرخ اصلــی بهره بانکــی 
نداشــتند. نکتــه مهــم، مدیریــت ایــن امربــه 
منظور اجتناب از بروز آسیبهای اجتماعیست 
که در اینصورت پذیرش این راه حل غیرقابل 

قبول می شود.
از۲۵ تا ۲7 اوت )۳تا۵شهریور( اجالس ساالنه رؤسای 
بانک مرکزی در دره بسیار مجلل و آرام »جَکسون هول« در 
ایالــت »وایومینــگ« آمریــکا برگزار شــد ه اســت. تنش حاکم 
برایــن اجــالس بــا آرامــش بیش از حــد مکان برگــزاری آن در 

تضاد است. 
برگزارکنندگان این اجالس به دلیل آنکه نتوانستند در 
دوذان پســاکرونایی وعده کاهش ســریع تورم را به جهانیان 
بدهند شدیدا درمعرض انتقاد قرار دارند. آنها متهم هستند 
هیــوالی نــرخ اصلــی بهره بانکــی را از قفــس رهــا کرده انــد تــا 
آزادانه به هرکجا می خواهد برود و رشد کند و درحال حاضر 
کنتــرل آنــرا از دســت داده انــد و ایــن امــر هزینه هــای بســیار 
گزافــی را بــرای اقتصــاد جهانــی ایجــاد کرده اســت. از اینــرو 
حقیقتــا کارنامه بانکهای مرکزی دردهه گذشــته علی القاعده 

مورد انتقاد است.

بی ســابقه  بحــران  کــه  کرونــا  دوران  در 
می شــود  محســوب  جهــان  بــرای  بهداشــتی 
سیاست »هرگونه اقدام به هر قیمتی« قابل 
توجیــه بــود اما ماجــرا به مدتها قبــل از دوران 
کرونا مربوط می شــود. اتخاذ سیاســت اعطای 
وامهــای رایــگان تــا مدتهــا پس از بحــران مالی 
در  بســیاری  اختــالالت   )1۳۸7( ســال ۲00۸ 
نظــام پولــی ومالی بانکها به وجود آورد. بدون 
در نظر گرفتن اثرات منفی این سیاست پولی 

بر نابرابریها؛ کارآمدی آن به شدت زیر سوال است.
عــالوه برایــن گرچه ممکن اســت تورم در بخش مصرف 
چندان مشــهود نبود اما در افزایش نامعقول قیمت ســهام و 
امالک و مســتغالت آشــکارا قابل مشــاهده بود. دراین نکته 
نیز تردیدی وجود ندارد که رؤســای بانکهای مرکزی جهان از 
جملــه قویترین آنهــا »ژِروم پاوِل« رئیس فدرال رزرو آمریکا 
نتوانستند اولین نشانه های بروز تورم در سال ۲0۲1)1۴00( 
را تشــخیص دهند. آنها به اشــتباه این نشانه های بروز تورم 
را ناشی از سپری شدن دوران کرونا و از سر گیری فعالیتهای 
اقتصادی می دانســتند درحالیکه این ماجرا به صورت نقصی 
ســاختاری گریبانگیر اقتصاد جهانی شــده بود. برای رفع این 
مشــکل همــگان ترجیح دادند ســاده ترین راه حــل را انتخاب 

کنند و از دوراندیشی غفلت کردند.
حتــی در آمریکا طرح گســترده جوبایــدن مصوب کنگره 

بــرای از ســرگیری فعالیتهــای اقتصــادی تأثیر اندکــی در تورم 
داشته است. درنهایت جنگ روسیه و اوکراین قابل پیش بینی 
نبود. این جنگ عامل افزایش شــدید و طوالنی مدت قیمت 
انرژی در جهان شــد. امری که خود نقشــی کلیدی درافزایش 
تورم داشته است. باید از دهه اعطای پولهای رؤیایی ومجانی 
درس عبرت گرفت و به فکر مبارزه با افزایش قیمتها درجهان 
بود. امری که در بسیاری از کشورها به مشکل جدی تبدیل 

شده و مدیریت درست آن اجتناب ناپذیر است.
بنابرایــن تنهــا گزینــه باقیمانــده برای فائق آمــدن براین 
چرخه باطل، افزایش نرخ اصلی بهره بانکی تشــخیص داده 
شــده. خطری کامال آشــکار و شناخته شده مقابل این اقدام 
قرار دارد و آن چیزی جز بروز رکود اقتصادی نیســت. گرچه 
آمار اشتغال زایی درماه جوالی )تیر( در آمریکا امیدوارکننده 
بــود و تقریبــا تمامی جایگاههای خالی ناشــی از بحران کرونا 
مجــدد پرشــدند امــا تولید ناخالــص داخلی به دلیــل افزایش 
نــرخ اصلــی بهره بانکــی در دو ســه ماهــه اول ســال کاهــش 
یافت. البته در ماه اوت)مرداد( رشــد قیمت ها کاهش یافت 
کــه عالمــت خــوب و دلگــرم کننــده ایســت کــه البتــه نیازمند 

تأئید است.
منطقــه یــورو نیز که دیرتــر اقدام کرد و نرخ بهره بانکی 
خــود را افزایــش داد بــا خطــر رکــود تورمی مواجه اســت.  به 
وجــود آمــدن مشــکالت برابــری یــورو و دالرکــه در دودهــه 
گذشــته بی ســابقه بــوده از عالئــم اتخــاذ چنین سیاســتهایی 
اســت. بــه منظوراجتنــاب از پدیــد آمــدن آســیبهای اجتماعی 
درهمه جــا بــاران تلــخ افزایــش نرخ بهره بانکــی باید مدیریت 
شــود تا این راه حل که درحال حاضر مناســبترین گزینه برای 
کنترل تورم شــناخته شــده به راه حلی غیرقابل قبول تبدیل 

نشود.
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رسیده است؟!
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طال عقب نشینی کرد
زیــرا یافــت کاهــش روزجمعــه بهــایطــایجهانــی
از پیــش را محتاطانــهای موضــع ســرمایهگذاران
ســخنرانیجــرومپــاول،رئیــسفــدرالرزروآمریکادر
کنفرانسبانکهایمرکزیکهبرایراهنماییدرمورد
افزایــشنــرخبهــرهدرآینــدهتحــتنظــرقــرارخواهــد

گرفت،اتخاذکردند.
بــه گــزارش ایســنا، بهــای هر اونس طال تا ســاعت ۹ و ۱۲ 
دقیقه صبح به وقت شرقی با دو درصد کاهش به ۱۷۵۶ 
دالر و ۹۰ ســنت رســید و طــالی آمریکا نیــز با ۰.۱۱ درصد 
کاهــش بــه ۱۷۵۷ دالر و ۹۰ ســنت رســید. بــا ایــن حــال، 
شــمش بــا قیمــت دالر بــرای افزایــش هفتگی حــدود ۰.۴ 
درصد تعیین شده است که به دلیل افت متناوب دالر در 
غیر این صورت انعطاف پذیر اســت. شــاخص دالر نزدیک 
بــه باالتریــن حــد یــک ماهــه بــود، در حالــی کــه شــاخص 

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده تثبیت شد.
استفان اینس، شریک مدیریت دارایی SPI گفت: 
طال عقب نشــینی کرده اســت زیرا دالر شروع به اندکی 
افزایــش کــرده اســت و همچنیــن برخی تصــور می کنند 

که فدرال رزرو در حالت مبارزه با تورم باقی می ماند.
ســمپوزیوم  در  جمعــه  روز  در  پــاول  ســخنرانی 
برگــزار  ایاالت متحــده  وایومینــگ  در  هــول  جکســون 
نظــر  زیــر  دقــت  بــه  بــازار  فعــاالن  توســط  و  می شــود 
خواهــد بــود تا ســرنخ هایی در مورد اینکــه بانک مرکزی 
ایاالت متحــده چگونــه بــه سیاســت های پولی ســخت تر 

خود ادامه می دهد.

فعالیِت »تعاونی های صنفی 
کارگران ساختمانی« خالف 

قانون کار است
بازرسکانونانجمنهایصنفیکارگراناستانتهران
درانتقــادازدادنِجایــگاهتشــکلصنفــیبــهتعاونــی
خاطرنشــانکــردجایتأســفداردکهمعــاونوزیرکار
برایخودیکتشــکلصنفیکارگریخارجازآنچهدر

قانونکارآمدهتعریفکردهاست.
و  کارگــران  صنفــی  تعاونــی  معرفــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
اســتادکاران ســاختمانی در بخشــنامه ای کــه بــه امضــای 
مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار، رسیده مخالفت 

برخی از فعاالن کارگری را به همراه داشته است. 
در این بخشــنامه آمده: »به منظور تفکیک و تشــخیص 
ماهیــت تعاونی های صنفی کارگران ســاختمانی و تمایز 
آن هــا نســبت بــه ســایر تعاونی هــا و جلوگیری از ســایر 
تعاونی هــای غیرمشــمول در ارائــه خدمــات بــه کارگــران 
ســاختمانی، الزامــا قیــد عبــارت »تعاونــی صنــف تامین 
نیاز کارگران ســاختمانی شهرســتان…« به طور کامل به 
اســم تعاونی افزوده شــده و در صورت لزوم جهت ثبت 
آن با اداره ثبت شرکت ها در سطح استان یا شهرستان 

توسط اداره ذیربط هماهنگی الزم صورت گیرد.« 
کاظــم احمدیان، بــازرس کانون انجمن های صنفی 
کارگران اســتان تهران در انتقاد از دادنِ جایگاه تشــکل 
صنفــی بــه تعاونــی گفــت: در فصــل ششــم قانــون کار 
و طبــق تبصــره ۴ مــاده ۱۳۱ ایــن قانــون، کارگــران فقــط 
می تواننــد ســه تشــکل کارگــری تحــت عناویــنِ مجمــع 
نماینــدگان کارگــری، کانــون شــوراهای اســالمی کار و 

انجمن صنفی کارگری داشته باشند. 
وی افــزود: غیــر از ایــن ســه، تشــکل دیگــری در 
کتــاب قانــون نداریم. جای تأســف دارد کــه معاون وزیر 
کار برای خود یک تشــکل صنفی کارگری خارج از آنچه 
در قانــون کار آمــده تعریف کرده اســت. بــا این اوصاف 
گروه هــای دیگــر هــم می توانند خود را به عنوان تشــکل 
صنفــی معرفــی کنند؛ مثــال نانوایان و رانندگان و… همه 
می تواننــد بــرای خــود یــک تعاونــی صنفــی ایجــاد کنند. 
درحالیکــه این خالف قانون اســت و باعــث موازی کاری 

با فعالیت انجمن صنفی کارگری است. 
وی تصریــح کرد: آقای مســکنی دلیــل قانونی خود 
را نســبت به بر شــمردن تعاونی تأمین نیاز اســتادکاران 
و کارگــران صنعــت ســاختمان بــه عنوان تشــکل صنفی 

کارگری اعالم کنند. 

اخبـــــــــــــــــار

کاهش ۲۰ درصدی خرید 
گوشت در یک ماه اخیر

عضــوهیــاترئیســهاتحادیــهتهیــهوتوزیــعگوشــت
گاویعنــوانکــردکــهمیــزانخریــدگوشــتازســوی
مصرفکنندگانقابلتوجهنیستوخریدهانسبتبه

ماهگذشتهحدود15تا20درصدکاهشیشدهاست.
مهدی میرزا امین در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
ثبات بازار گوشــت گوســاله، گفت: میزان خرید گوشت 
از ســوی مصرف کننــدگان قابــل توجه نیســت و خریدها 
نســبت به ماه گذشــته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهشــی 

شده است.
وی کاهــش قــدرت خرید مصرف کننــدگان را عامل 
اصلی کساد در این بازار معرفی کرد و خاطر نشان کرد: 
مردم در خرید انواع پروتئین ها مراعات می کند و تقاضا 
بــرای خرید گوشــت مرغ باوجود اینکــه زیر نرخ مصوب 

عرضه می شود کاهش پیدا کرده است.
میــرزا امیــن با بیان اینکه قیمت گوشــت در ۲ ماه 
اخیــر تغییــر نکــرده اســت، تصریــح کــرد: لخــم گوســاله 
کیلویــی ۲۱۵ هــزار تومان، چرخ کرده کیلویی ۱۹۵ هزار 

تومان در واحدهای صنفی عرضه می شود.
عضو هیات رئیســه اتحادیه تهیه و توزیع گوشــت 
گاوی بــا اشــاره بــه توزیــع گوشــت تنظیم بــازاری در ماه 
محرم، اذعان کرد: کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 
باعــث شــد بســیاری از مــردم اقــدام بــه خریــد گوشــت 

منجمد کیلویی ۱۵۰ هزار تومانی کنند.
بــه گفتــه این فعــال صنفــی؛ محرم امســال میزان 

خریدها در تهران قابل توجه نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که از دید شما صادرات دام 
باعث افزایش نرخ گوشــت در بازار خواهد شد؟ افزود: 
واکنش بازار پیش از آغاز روند صادرات قابل پیش بینی 
نیســت؛ در حــال حاضــر شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
اقدام به عرضه گوشت کیلویی ۱۳۷ هزار تومانی بدون 
استخوان در بازار تره بار کرده و این مسئله باعث ثابت 

ماندن نرخ گوشت در بازار شده است.
میرزا امین ادامه داد: گوشت عرضه شده از سوی 
شــرکت پشــتیبانی امــور دام، داخلی و میــزان چربی آن 
کم اســت. این گوشــت روزانه کشــتار و در بازار میوه و 

تره بار شهرداری توزیع می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران: 
حمایت از خدمات 

 کسب وکار، آثار ارزنده ای
در بلندمدت در پی دارد

رئیــساتــاقاصنــافایــرانعنــوانکــردکــهحمایــتاز
خدماتکسبوکارمیتوانددربلندمدتآثارارزندهای

درحوزهاصنافداشتهباشد.
نخســتین  از  بازدیــد  حاشــیه  در  ممبینــی  ســعید 
رویکــرد  بــا  ایــران  کار  و  کســب  »خدمــات  نمایشــگاه 
دانش بنیــان« درباره این رویداد به پایگاه اطالع رســانی 
اتاق اصناف ایران گفت: این نمایشگاه در نوع خود کار 
جدیــد و نویــی اســت و بــرای نخســتین بــار شــرکت های 
خدمــات کســب و کار کــه در بخشــهای مختلــف ماننــد 
صــادرات،  توســعه  و  بســته بندی  طراحــی  بازاریابــی، 
خدمــات بازرگانــی و… مشــغول بــه فعالیــت هســتند، 

حضور دارند.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران افــزود: همیشــه ایــن 
کمبود در چرخه تجارت کشور احساس می شد. وحدت 
رویه شــرکت های خدمات کســب و کار نیاز بازار اســت 
پــس اگــر ایــن اقــدام در حد نمایشــگاه باقــی نماند و به 
محیط کســب وکارها وارد شــود و از ســوی دستگاه هایی 
کــه نقــش تعییــن قیمــت دارنــد. مخصوصــا مالحظــه و 
محاســبه هزینه های مربوط به شرکت های واسطه ای را 
که خدمات رسانی می کنند، بهای کافی داده شود بسیار 
ارزنــده خواهــد بــود و در بلندمــدت آثــار خــود را نشــان 
خواهــد داد. وی عنــوان کــرد: نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
هنوز کسب وکار ما در تجارت خارجی به شکل مطلوبی 
نیســت و ایــن خــالء به شــدت خــود را نشــان می دهد و 
امیدواریــم ایــن نمایشــگاه بــه توســعه صــادرات کشــور 

کمک کند.
ممبینــی دربــاره کیفیــت غرفه هــای حاضــر در ایــن 
ایــن  در  مفیــدی  و  موثــر  غرفه هــای  گفــت:  نمایشــگاه 
دوره حضــور دارنــد کــه می تواننــد در حوزه بســته بندی، 
بازاریابی، تبلیغات، آموزشــی و پژوهشــی به بنگاه های 
اقتصادی در پیشرفت و توسعه کسب و کار کمک کنند.
رئیــس اتــاق اصناف ایران پیشــنهاد داد: برای دســتیابی 
بــه نتایــج بهتــر می تــوان در کنــار نمایشــگاه پنل هــای 
علمــی و مذاکراتــی در نظــر گرفت تا نتایــج مفیدی برای 

بازدیدکننده ها و شرکت کننده ها در بر داشته باشد.
ممبینــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که اتــاق اصناف 
ایــران چــه ظرفیت هایــی در ارتقــا خدمــات کســب و کار 
می تواند داشته باشد، اظهار کرد: در پاسخ به این سوال 
بایــد دو نکتــه را مــد نظــر قــرار داد؛ ابتــدا اینکــه اصناف 
در چنــد ســال اخیــر از ورود تکنولوژی به کســب وکارها 
اســتقبال خوبــی  داشــته اند و بســیاری از شــرکت های 
دانش بنیــان در خدمات رســانی بــه اصناف بســیار خوب 
عمــل کرده انــد و باید توجه داشــت که خود به خود این 
هدف گــذاری در حــوزه اصنــاف هــم وجــود دارد و دوم 
اینکــه اصنــاف هم برای رویارویی با مشــکالت ناشــی از 
تغییــر و تحــوالت در محیط کســب وکار نیاز به خدمات 
بنگاه هایی که امروز در نمایشگاه بودند دارند تا بتوانند 
در این رویارویی با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

بتوانند به بازارهای جدید دست یابند.
وی افــزود: یک بنــگاه صنفی می تواند با کمک این 
شــرکت ها بهتــر نیــاز مشــتریان خــود را شناســایی کنــد 
و بــرای تامیــن نظــر و رضایــت آن هــا گام بــردارد و وضع 

بهتری داشته باشند.
ممبینــی از تشــکل ها و اتحادیه های فعــال در این حوزه 
خواســت که از این نمایشــگاه دیدن کنند و افزود: یکی 
از وظایف و نقش تشکل ها به ویژه اتاق ها و اتحادیه ها 
ایــن اســت کــه ابتدا خودشــان با این مســائل و خدمات 
آشــنا شــوند و سپس اصناف و اعضا تحت پوشش خود 
را بــه ســمت ایــن مجموعه هــا هدایــت کنند و یــا این که 

مجموعه های خدماتی را به سمت خود بکشند.

اخبـــــــــــــــــار

و آجیــل فروشــندگان اتحادیــه مشــاور
خشکبارخاطرنشانکردکهبهنظرمیرسد
بارندگیهاوســیلهایاخیر10تا15درصد
برمیزانتولیدخشکبارتاثیرگذاشتهباشد.
مصطفــی احمــدی در گفت وگــو بــا ایلنا، 
از کاهــش قیمــت انــواع آجیل و خشــکبار در 
بــازار داخلــی خبر داد و افــزود: رکود حاکم بر 
این بازار باعث شد که قیمت این محصوالت 
شکســته شود و این کاهش قیمت ها در نرخ 
پســته ملموس تر اســت از ســوی دیگر قیمت 
پسته تحت تاثیر امکان توافق در برجام بیش 

از ۱۵ درصد ریزش کرد.
وی بــا بیــان اینکــه پســته یــک محصــول 
صادرات محور است، خاطر نشان کرد: قیمت 
پســته در بــازار داخلی نســبت بــه قیمت های 
جهانــی حبــاب دارد و بــا لغــو تحریم هــا ایــن 

حباب شکسته خواهد شد.
ســرمازدگی  داد:  ادامــه  صنفــی  فعــال  ایــن 
و ســیل های اخیــر بــر میــزان تولیــد آجیــل و 

خشکبار تاثیر گذاشت؛ اما هم اکنون نمی توان 
دربــاره کاهشــی بودن تولیــد اظهارنظر قطعی 
کــرد و بایــد تــا پایــان شــهریور منتظــر بمانیم؛ 
همچنین در این ماه مشــخص نرخ نهایی این 

محصوالت در بازار مشخص خواهد شد.
فروشــندگان  اتحادیــه  پیشــین  رئیــس 
آجیــل و خشــکبار بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 
آجیل و خشــکبار قیمت پایه ای ندارد، افزود: 
قیمت ارقام مختلف خشــکبار کاهشــی است 
و نسبت به اوایل مرداد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 

افت قیمت داشته است.
و  آجیــل  بــه عرضــه  اشــاره  بــا  احمــدی 
خشکبار نوبرانه در بازار، بیان کرد: در ابتدای 
فصــل شــهریور تــا پایان فصــل مهر برداشــت 
به شــکل  ارقــام  هنــوز  و  دارد  ادامــه  آجیــل 

صنعتی و تجاری در بازار عرضه نشدند.
به گفته وی؛ به نظر می رسد بارندگی ها 
و ســیل های اخیــر ۱۰ تــا ۱۵ درصــد بــر میــزان 

تولید خشکبار تاثیر گذاشته باشد.

وی بــا اشــاره بــه افزایــش کاشــت تخمه 
ژاپنی از سوی کشاورزان، گفت: افزایش نرخ 
تخمــه ژاپنــی در ســال گذشــته کشــاورزان را 
ترغیــب کــرد که میــزان تولید ایــن محصول را 
در ســال جــاری افزایش بدهنــد؛ از این رو این 
محصــول در حجــم قابــل توجهی تولید شــد و 
امیدواریــم کــه قیمــت تخمه ژاپنی نســبت به 
سال گذشــته منطقی تر شود؛ چراکه افزایش 
قیمــت تخمــه ژاپنی باعث کاهش تمایل برای 

خرید آن می شود.
اتحادیــه فروشــندگان آجیــل و  مشــاور 
خشکبار در پاسخ به این پرسش که افزایش 
نــرخ آجیــل و خشــکبار ســال گذشــته میــزان 
تقاضــا برای خرید این محصول را کاهش داد 
چند درصد از تولید از سال گذشته در انبارها 
باقی مانده است؟ گفت: تولید خشکبار سال 
گذشــته افــت قابــل توجهــی داشــت و تولیــد 
برخــی ارقــام آجیــل و خشــکبار حــدود ۶۰ تــا 
۷۰ درصــد کاهشــی پیــدا کــرد از این رو بخش 

قابل توجهی از این محصوالت ســال گذشــته 
مصرف شد.

بــا بیــان اینکــه مانــدگاری آجیــل و  وی 
خشــکبار تــا پیــش زمــان فــرآوری زیاد اســت، 
افــزود: گرانــی و کمبــود تولیــد باعــث شــد که 
خشــکبار  و  آجیــل  مصــرف  انــدازه  از  بیــش 
فرآوری نشــود به همین دلیل امســال جنس 
فــرآوری شــده مانــده در انبارهــا نداریــم همه 
ارقام یا در بازار داخلی مصرف شدند و یا آنها 

را صادر کردیم.
اســماعیل  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
اتحادیــه  مدیــره  هیــات  عضــو  مرادیــان 
بــه  اشــاره  بــا  ســبزی،  و  میــوه  فروشــندگان 
قیمت انواع نوبرانه های آجیل در میدان میوه 
وتره بــار، گفــت: قیمــت گردو تــازه کیلویی ۲۰ 
تــا ۳۰ هــزار تومــان، بــادام تــازه کیلویی ۴۰ تا 
۷۰  هــزار تومــان، فندوق تــازه ۴۵ تا ۷۰ هزار 
تومــان و پســته تازه کیلویــی ۱۳۰ تا ۲۱۰ هزار 

تومان است.

وقتیقرارنیســتکاالهاارزانشــوندیاحداقل
ســهمیهمحــدودیازآنهــابــاقیمتمناســبو
قابــلقبــولدردســترسِدهکهــایمتوســطو
پاییــندرآمدیقــراربگیرد،فقطیکگزینهروی

میزمیماند:ترمیممزدوحقوق.
مزدبگیــر  طبقــات  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
سال هاســت بــا گرانــی و تورم دســت و پنجه نرم 
می کننــد؛ مصــرف اقــالم مغذی خوراکــی از جمله 
گوشــت قرمــز، لبنیــات و تخــم مــرغ بــه کم تریــن 
میــزان ممکــن رســیده اســت؛ امــا هنــوز پاســخی 
بــرای برخی ســواالت کلیدی نداریــم: آیا کاالبرگ 
داده می شــود؛ آیــا صعود قیمت هــا ادامه خواهد 
داشــت؛ آیــا یارانــه نقــدی حــذف می  شــود و آیــا 
تمهیــدات روشــنی بــرای افزایــش مــزد و حقــوقِ 

مزدبگیران در راه است؟
 ،۱۴۰۱ بودجــه  الیحــه  تنظیــم  زمــان  در 
کاالهــای  ترجیحــی  ارز  حــذف  بــر  دولــت  وقتــی 
اساســی اصــرار داشــت، یــک شــرط بــه خواســت 
نمایندگان در پروســه ی این حذف گنجانده شــد: 
بازگشــت قیمت هــا بــه شــهریور ۱۴۰۰ بــا اتخــاذ 
سیاســت کاالبــرگ الکترونیــک؛ بــه ایــن معنــا که 
دولــت بــرای هــر کاالیی کــه ارز دولتــی آن حذف 
می شــود، کاالبــرگ الکترونیــک بــه مــردم بدهد و 
مصرف کننــدگان با ایــن کاالبرگ ها بتوانند کاالها 
کننــد؛  خریــداری   ۱۴۰۰ شــهریور  قیمــت  بــه  را 
هــدف قانونگــزار از گنجانــدن این شــرط یک چیز 
بــود: مصرف کننــدگان نهایــی ضــرر نکننــد و بــار 

یارانه زدایی صرفاً بر دوش مردم نیفتد.
امروز اما دولت بعد از گذشــت بیش از پنج 
ماه از ســال جدید و حدود ســه ماه پس از حذف 
ارز دولتــیِ کاالهــای اساســی، بــر اصــالح قانــون 

بودجــه بــا هدف حــذفِ شــرط بازگشــت قیمت ها 
بــه شــهریور ۱۴۰۰ اصــرار دارد و این در حالیســت 
که اگر قرار باشــد شرط قیمت های شهریور ۱۴۰۰ 
نباشــد، سیاســت کاالبــرگ نیز به محــاق می رود؛ 
چراکــه اینجا یک ســوال پیش آمــد می کند: قیمت 
کاالهــای کوپنــی یــا کاالبرگی چقــدر خواهد بود و 
چــه مبنایی خواهد داشــت. هرچنــد اجرای همان 
سیاســت کاالبــرگ نیــز صرفنظر از حضــور یا عدم 
حضورِ »شرط قیمتی« تا اندازه ی زیادی در هاله ای 
از ابهــام قــرار دارد؛ اول قــرار بــود از تیرمــاه کوپن 
الکترونیــک بدهند، اما چون زیرســاخت ها فراهم 
نبــود بــه شــهریورماه موکــول شــد و امــروز هــم 

موضوع به مهر حواله شده است.
بیســت و ســوم مرداد، در زمانــی که قاعدتاً 
براســاس وعده هــای قبلــی بایــد زیرســاخت های 
کاالبــرگ آمــاده باشــد، ابوالفضــل ترابــی نماینده 
مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ایجاد کاالبرگ الکترونیکی نیاز به 
زیرســاخت دارد، که توســط دولت در حال انجام 
است، اما این اقدام بزرگ زمان بر بوده و باید به 

دولت فرصت دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه قرار اســت مبنــای قیمت 
کاالهایــی کــه بــا کاالبــرگ الکترونیکــی بــه مــردم 
ارائه می شــود براســاس قیمت شــهریورماه ســال 
گذشــته باشــد، ادامه داد: مابه التفاوت قیمت ها 
توســط دولــت بــه فروشــنده پرداخــت می شــود، 
شــبیه ایــن اقدامــات در کشــورهای اروپایــی نیــز 

اتفاق افتاده است.
چالشیبهنامبازگشتقیمتها

امــا بــه نظــر می رســد چالــش اصلــی بر ســر 
همــان »مبنــای قیمــت کاالهــا« یــا شــرِط قانونیِ 

بازگشــت بــه شــهریور ۱۴۰۰ اســت کــه دولت زیر 
بار پذیرش آن نمی رود؛ کمتر از یک هفته بعد از 
اظهــارات ایــن نماینده مجلس، در بیســت و نهم 
مــرداد، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه آب پاکی 
را روی دســت مــردم و جامعــه ی مصرف کننــدگان 
ریخت و با قاطعیت گفت: بازگشت قیمت ها به 

شهریور ۱۴۰۰ اصالً ممکن نیست.
مســعود میرکاظمی دربــاره بالتکلیفی الیحه 
دولــت درخصــوص حــذف بند مربوط به بازگشــت 
قیمت ها به شهریور سال ۱۴۰۰ گفت: »نیمه دوم 
سال باز یک افزایش قیمت داشتیم. هنگامی که 
بودجه بسته شد، اتفاقات روسیه و اوکراین نبود 
و جهش ســوم قیمت در بودجه دیده نشــده بود. 
بنابرایــن وقتــی ما می گوییم بازگردیم به شــهریور 
۱۴۰۰، یــا باید بپذیریــم هزینه اش را مردم بدهند 
یــا بایــد یارانه شــان را اضافه کنیــم. اگر هرکدام را 
بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمت ها به شــهریور 
بازگــردد بلکــه آنچه که مالک عمــل قرار می گیرد، 
اســفند ماه و زمانی اســت که بودجه بسته شده؛ 
زیــرا بودجــه بــا کســری بســته شــده اســت. اگــر 
مجلس شورای اسالمی نمی پذیرد، باید یارانه اش 
را مشــخص کنیــم و ان شــاهللا یارانــه بیشــتری را 
بتوانیــم تخصیــص دهیــم مــا امروز الیحــه اصالح 
یارانــه را بــه مجلس نفرســتاده ایم برای اینکه این 

مساله روشن شود.«
در اظهــارات میرکاظمــی چند نکته برجســته 
بــه  بازگشــت قیمت هــا  اینکــه  اول  دارد؛  وجــود 
شــهریور ۱۴۰۰ بــرای مــردم هزینــه دارد و مــردم 
باید هزینه اش را بپردازند، اما مشــخص نیســت 
کاهــش قیمت هــا چــه هزینــه ای می توانــد بــرای 
مــردم داشــته باشــد. دوم اینکــه تلویحــاً احتمــال 

بازگشــت قیمت ها به آن زمان را منتفی دانســته 
کاالبــرگ  ارائــه  بــه  اشــاره ای  مهم تــر،  آن  از  و 
الکترونیــک نکــرده اســت حتــی از الیحــه اصــالح 
یارانــه ســخن گفتــه؛ بــا ایــن حســاب آیــا عــالوه 
بــر منتفــی شــدن بازگشــت قیمت هــا، کاالبــرگ 

الکترونیک هم کامالً منتفی ست؟
کــه در روزهــای گذشــته،  ایــن در حالیســت 
رســانه ها و مقامــات رســمی از آماده شــدن کاالبرگ 
در مهرماه خبر داده اند؛ برای نمونه، سیدمحمد هادی 
سبحانیان )معاون وزیر اقتصاد و دارایی( روز جمعه 
۲۸ مرداد گفته است در صورتی که طرح اجرایی در 
دولــت بــه تصویــب برســد، از تاریخ یک مهرمــاه این 
امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

تحلیلگفتههایمیرکاظمی
اظهــارات  بــا  ارتبــاط  در  افقــه  مرتضــی 
میرکاظمی و زیر ســوال بردن شرط قیمتی قانون 
بودجــه می گویــد: از همــان ابتــدا پیدا بــود که در 
تصمیم گیری هــا ســردرگمی وجــود دارد. بــه نظــر 
می آیــد وزرای اقتصــادی و کارشناســان وعده های 
بی پشــتوانه ای داده انــد امــا نمی تواننــد بــه آن هــا 
عمل کنند. وقتی درآمد نفتی نیست و نمی شود 
بــه مــردم کاالی ارزان داد یــا وقتی زیرســاخت ها 
فراهــم نیســت، نبایــد وعــده ی کاالبــرگ با قیمت 

شهریور ۱۴۰۰ می دادند.
او اضافه می کند: مشخص بود که بازگشت 
قیمت هــا به شــهریور ۱۴۰۰ قابلیت تحقق ندارد؛ 
هرچنــد منظورشــان از بازگشــت قیمت هــا، فقط 
قیمــت همــان چنــد قلم کاالیــی بود که قــرار بود 
برایــش کاالبــرگ بدهند وگرنه تورم ســایر کاالها 
تــداوم خواهــد داشــت. اما اینکــه می گویند مردم 
بایــد هزینــه بدهند، کامالً بی معنی ســت؛ باید از 

آقــای میرکاظمــی پرســید اینکــه ادعــا کــرده مردم 
باید هزینه ی بازگشت قیمت ها را بدهند، اساساً 
چــه معنــی دارد؛ بازگشــت قیمــت یعنــی اینکــه 
مــردم هزینــه نپردازنــد! بــه نظــر می رســد دچــار 
مغلطــه شــده اند. در هرحــال دولــت پولــی نــدارد 
و تــا زمانیکــه پــول به خزانه نرســد، این تمهیدات 
بــه نتیجــه نخواهــد رســید؛ حتــی مالیــات هم در 
صورتی که سازوکار دقیق داشته باشند و بتوانند 
بگیرند، غیرمستقیم متکی به پول نفت است، تا 
پول نباشــد بســیاری از فعالیت های تولیدی راکد 

است و مالیاتی وصول نمی شود.
به گفته  این اســتاد اقتصاد، زیرساخت های 
کاالبــرگ الکترونیــک نیــز فراهــم نیســت و اگــر 
برجــام بــه ســرانجام برســد احتمــال انصــراف از 
کاالبــرگ وجــود دارد چراکــه کاالبــرگ و کوپــن، 
مختــص دوران تحریــم و بی پولی ســت و بعــد از 
رفــع تحریم هــا، کاالبــرگ دیگــر فاقــد معناســت، 
تعلل دولت هم برهمین اساس است می خواهد 
هرچنــد  می شــود،  چــه  برجــام  تکلیــف  ببینــد 
شــواهد نشــان می دهد دولت تــوان مالی، اداری 
و لجســتیکیِ ارائــه کاالبــرگ را نداشــته اســت و 

زیرساخت های این کار فراهم نیست.
افقــه  بــود؛  نخواهــد  راه  در  ارزانــی  البتــه 
می گویــد: حتــی بــه شــرط رفــع کامــل تحریم هــا، 
ارزانی کاالهای اساسی در کار نخواهد بود؛ فقط 
پــول دســت دولــت می آیــد و می توانــد بخشــی از 
معوقــات معلمــان و کارمنــدان و بازنشســتگان را 
بپــردازد و در نهایــت، درآمــد گروه هــای مزدبگیــر 
اگــر دولــت  قابلیــت افزایــش خواهــد داشــت و 
بخواهــد می توانــد درآمدهــا را بــه نســبت تورم و 

سبد معیشت افزایش دهد.

مدیرعاملشــرکتراهآهــناعامکردزائران
اربعیــنمیتواننــدبــرایاســتفادهازمســیر
ریلــیتــاکربایمعلــی،ازتهرانتاشــلمچه
بــاقطــار،ازشــلمچهبــااتوبــوسبــهبصرهو

مجدداازبصرهباقطاربهکربابروند.
کــرد:  اظهــار  صالحــی  میعــاد  ســید 
به شــکل  دیــداری  گذشــته،  هفتــه  دو  در 
راه آهــن  مدیرعامــل  بــا  حضــوری  و  مجــازی 
تهــران - قطــار  راه انــدازی  درخصــوص  عــراق 
بــه  توجــه  بــا  بدین ترتیــب  و  داشــتیم  کربــال 
تفاهم نامــه ای کــه به امضا رســید، این مســیر 
از تهران تا مرز شــلمچه در داخل ایران اســت 
و پــس از آن از مــرز شــلمچه یــک مســیر ۳۰ 
کیلومتــری تــا بصره بــا اتوبــوس خواهد بود و 
از بصره تا کربال نیز ادامه مسیر ریلی است.  
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســیر از هفتــه 
یــک  کاروانــی و هفتــه ای  بــه صــورت  جــاری 
قطــار اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
مســیر در ســه ماهــه اول به شــکل آزمایشــی 
برقــرار شــده، از طریق آژانس های مســافرتی 
و بــه شــکل کاروانــی در ســه مــاه اول انجــام 
خواهد شــد. همچنیــن تعداد قطارهای تهران 
بــه مقصدهای کرمانشــده، خرمشــهر و اهواز 
را بــرای رفــاه حال زائــران در ایام اربعین، ۱۰۰ 
درصــد افزایــش دادیم که ظرفیــت آنها اکنون 
دو برابــر شــده، ضمــن اینکــه قطارهــای که ما 
کــه تــا اهــواز می رفت، تا خرمشــهر را هم طی 

خواهند کرد.
معــاون وزیــر راه رو شهرســازی دربــاره زمــان 
تکمیل محور شلمچه-بصره در یک گفت وگوی 
تلفنی با شبکه خبر بیان کرد: کشور عراق در 
مرحله انتخاب دولت اســت؛ با وجود این، ما 
مســیر را ادامــه دادیم و بــا توجه به تفاهمات 
انجام شــده، در حال انجــام مطالعات عمرانی 

برای احداث خط این مسیر هستیم.
صالحــی در پاســخ به اینکــه چرا تا کنون 
امــکان خریــد بلیت هــای قطار در شــهریورماه 
فراهــم نشــده، پاســخ داد: بــا توجه بــه اینکه 
در ایــن مــدت اقدامــات اربعیــن را در دســتور 
کار داشــتیم، نــگاه بــر ایــن بــوده کــه بتوانیــم 
اربعین را به شکل باشکوه و با قیمت ارزان تر 
بــرای زائران برقــرار کنیم، که این موضوع کل 

شــبکه را درگیر می کرد، با توجه به تمهیداتی 
کــه انجــام شــده، پیش فــروش کلیه مســیرها 
از جملــه مســیر اهــواز و خرمشــهر بــرای همه 
روز  در  کشــور،  اقصی نقــاط  از  و  مســافران 
شنبه انجام می شود برای روزهای باقی مانده 

تابستان تا دهم مهر انجام می شود.
فروشبلیتپروازهایاربعین

بهصورتپلکانی
ســازمان  ســخنگوی  دیگــر  ســوی  از 
هواپیمایی کشــوری نیز گفت: از شــرکت های 
هواپیمایــی خواســته شــده بلیــت پروازهــا به 
صــورت پلکانی فروخته شــود که با این اقدام 
از تمــام شــدن بلیت هــا در روزهــای نخســت 

جلوگیری خواهد شد.
دومیــن  تشــکیل  از  رضــوی  میراکبــر 
نشست هماهنگی پروازهای اربعین حسینی 
با حضور رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری، 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، سرپرســت دادســرای عمومی و انقالب 

ناحیــه ۹ ویــژه فــرودگاه مهرآبــاد، مدیرعامــل 
فــرودگاه بیــن المللــی امام خمینــی و مدیران 
و  داد  خبــر  هواپیمایــی  شــرکت های  عامــل 
گفــت: عملیــات پــروازی اربعیــن حســینی از 
بیســتم شــهریور آغاز می شــود و ۳۱ شــهریور 

پایان می یابد.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
بــا بیان اینکــه قیمت بلیت پروازهــای اربعین 
از تهران ۶ میلیون تومان تعیین شــده اســت، 
افــزود: هماهنگــی پروازهــای اربعیــن در حال 
انجــام شــده و منتظــر نهایــی شــدن  حاضــر 

برنامه ها هستیم.
رضــوی گفــت: همچنیــن از شــرکت های 
هواپیمایــی خواســته شــده بــا توجــه بــه قــرار 
بــرای  تابســتان  پایــان تعطیــالت  داشــتن در 
جلوگیــری از بــروز مشــکالت احتمالــی بــرای 
برنامه ریــزی پروازهــای اربعیــن از هــم اکنــون 

اقدامات الزم را انجام دهند.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
بــر ایجــاد  ایــن جلســه  افــزود: همچنیــن در 

بــه موقــع  پاســخگویی  هواپیمــای پشــتیبان، 
نماینــده   نفــر  یــک  معرفــی  و  مســافران  بــه 
تام االختیــار در فرودگاه هــای نجــف و بغــداد 

تاکید شد.
رضوی گفت: از شرکت های هواپیمایی خواسته 
شــده بلیــت پروازها به صــورت پلکانی فروخته 
شود که با این اقدام از تمام شدن بلیت ها در 

روزهای نخست جلوگیری خواهد شد.
بــه گفته ســخنگوی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری، پروازهــای عتبــات از ۱۲ شــهریور از 
ترمینــال ســالم فــرودگاه امــام خمینی صورت 
می گیــرد و بــرای ســاماندهی عملیــات پروازی 
هواپیمایــی  ســازمان  نماینــدگان  اربعیــن 
کشــوری به فرودگاه های نجف و بغداد اعزام 
نمایندگانــی  نیــز  داخلــی  فرودگاه هــای  در  و 

مستقر خواهند شد.
کنتــرل  بــر  نشســت  ایــن  در  افــزود:  رضــوی 
قیمت هــا و برنامه ریــزی پروازهــا متناســب بــا 
ظرفیت موجود و دریافت گواهی تست PCR و 
یا تزریق دو دوز واکسن از مسافران تاکید شد.

امکاناستفادهازمسیرریلیتاکربابرای
زائراناربعین
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
شماره 66 - ۱۴۰۱/6 ت )نوبت سوم(

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی "فروش پسماند خروجی )تیلینگ( کارخانه زغال شویی 
معدن سنگرود در ۳ پارتی ۴0 و ۳0 و ۱0 هزار تنی جداگانه" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با 
تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۳ به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
 ۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۴ شماره  به  دوم  پارتی  برای  ریال،  میلیون(  پانصد  و  میلیارد  )یک  ریال 
شماره  به  سوم  پارتی  برای  ریال،  میلیون(  صد  و  میلیارد  )یک  ریال   ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  به 
۱۱۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۶۵ به مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )چهارصد میلیون( ریال، برگزار نماید. تاریخ 
انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده 
از سایت تا ساعت ۱7 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱7 روز 
دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت 
اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل 
نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات 

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  برگزار می گردد. 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ۵۸- ۱۴۰۱/۵ ت )نوبت اول(

و  ایاب  خدمات  "انجام  دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
ذهاب و امور حمل و نقل سبک ستاد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران" 
ستاد  ثبت  شماره  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را 
۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در 
مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد( ریال )واریز 
نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ 
صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا قبل از 
ساعت ۱7 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱7 مورخ 
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ برگزار 
دریافت  و  نام  ثبت  بایست جهت  می  مناقصه  در  عالقمندان شرکت  گردد.  می 
گواهی امضای الکترونیکی با شماره های سامانه ستاد ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند 

و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

تسهیالت معاونت علمی 
برای تولید اشتراکی 

دانش بنیان های ایران و روسیه
مدیر اجرایی خانه نوآوری و فناوری روسیه با بیان اینکه 
شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان می توانند برای 
توســعه بــازار خــود از خدمات این خانه بهره مند شــوند، 
ریاســت جمهوری  علمی وفنــاوری  معاونــت  کــرد  اعــام 
تســهیاتی برای تولید اشــتراکی به صورت نیمه صنعتی 
در بخش هایــی از کشــور روســیه در نظــر گرفتــه، ولــی 

تاکنون از این ظرفیت بهره برداری نشده است.
به گزارش ایســنا، مالک ســعیدی در نشســت الیو 
اینســتاگرامی ســتاد توســعه فناوری نانــو، خانه نوآوری 
روســیه را محلــی بــرای ورود شــرکت های دانش بنیان و 
فناور به بازار کشورهای روسیه، اوراسیا و CIS دانست 
و گفت: از سال ۹۴ که من در کریدور توسعه صادرات 
معاونــت علمــی مشــغول بــه فعالیــت بــودم، اقــدام بــه 
برقــراری ارتبــاط بــا واســط های صادراتــی و پایگاه هــای 
صادراتــی در خــارج از کشــور کردیــم و در ایــن ارتباطات 
ســعی شــد تا با توســعه این شــرکت ها، زمینه صادرات 

محصوالت دانش بنیان ایرانی را فراهم کنیم.
وی با اشــاره به اهداف توســعه شرکت های واسط 
داد:  ادامــه  دانش بنیــان،  محصــوالت  صــادرات  بــرای 
شــرکت های دانــش بنیــان ایرانی محصــوالت های تک و 
یــا بــر لبه دانشــی را تولید کرده بودند کــه با عرضه آنها 
بــه بازارهــای داخلی، دیگر بــازار ۸۰ میلیونی، جوابگوی 
توســعه بــازار آنهــا نبود، از این رو آنهــا را ترغیب کردیم 

که نسبت به صادرات محصوالت خود اقدام کنند.
ســعیدی بــا بیــان اینکــه بســیاری از شــرکت های 
بازرگانــی،  چــون  مســایلی  بــا  فنــاور  و  بنیــان  دانــش 
ترخیــص کاال از گمــرکات، شــیپینگ و مالیــات آشــنایی 
ندارند، افزود: عدم آشنایی شرکت ها با چنین مسائلی 
موجب شــد تا آنها با مشــکالت زیادی در حوزه صادرات 
مواجــه شــوند و به منظــور کاهش ایــن چالش ها اقدام 
به توســعه پایگاه های صادراتی تحت عنوان »خانه های 

فناوری یا )Ihit( شد.
مدیر اجرایی خانه نوآوری و فناوری روسیه، ادامه 
داد: ازد ســوی دیگــر مشــاهده کردیــم کــه شــرکت های 
ایرانــی کــه در نمایشــگاه های خارجــی شــرکت  می کننــد 
و بــه تفاهــم اولیه بــا طرف های خارجی نایل می شــوند، 
نیــاز اســت تــا پیگیری هــای الزم تــا رســیدن بــه نتیجــه 
مطلــوب صــورت گیرد؛ بر این اســاس از ســوی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، خانه های نوآوری در 
کشــورهایی چون شرق آفریقا، امریکای جنوبی، جنوب 

شرق آسیا و کشورهای همسایه راه اندازی شد.
به گفته وی تاکنون این خانه ها در شهرهایی چون کنیا 
در آفریقا، دمشــق ســوریه، اســتانبول ترکیه، ســلمانیه 
عراق و در کشــور چین راه اندازی شــده اند و نســبت به 

سایر دفاتر، گستردگی عملکردی بیشتری دارند.

 ناامنی غذایی شدید

در جهان رکورد شکست
برنامــه جهانــی غذایــی ســازمان ملل متحــد اعــام کرد: 
افــرادی کــه بــا ناامنــی غذایــی حــاد مواجــه هســتند به 

۳۴۵ میلیون نفر در سراسر جهان می رسند.
بــه گــزارش ایســنا، برنامه جهانی غــذا )WFP( روز 
چهارشنبه )۲۴ اگوست( اعالم کرد: تعداد افرادی که با 
ناامنــی غذایــی حاد در سراســر جهان مواجه هســتند از 
ســال ۲۰۱۹ بــه دلیل همه گیــری کووید-۱۹، درگیری ها و 
تغییــرات آب وهوایــی بیــش از دو برابر شــده و به ۳۴۵ 

میلیون نفر رسیده است.
کوریــن فلیشــر، مدیــر منطقــه ای برنامــه جهانــی غذا به 
رویترز گفت: قبل از بحران کرونا، ۱۳۵ میلیون نفر در 
سراسر جهان از گرسنگی حاد رنج می بردند. از آن زمان 
این تعداد افزایش یافته است و انتظار می رود به دلیل 

تغییرات آب وهوایی و درگیری ها بیشتر افزایش یابد.
عامــل  زیســت محیطی  چالش هــای  تأثیــر 
بی ثبات کننــده دیگــری اســت که می توانــد باعث کمبود 

موادغذایی و منجر به درگیری و مهاجرت انبوه شود.
فلیشــر گفــت: مــا اکنــون شــاهد ۱۰ برابــر بیشــتر 
جابجایی در سراسر جهان به دلیل تغییرات آب وهوایی 
و درگیــری هســتیم و البتــه آنهــا به هم مرتبط هســتند. 
بنابرایــن مــا واقعاً نگران تأثیــر کووید، تغییرات آب وهوا 

و جنگ در اوکراین هستیم.
فلیشــر گفــت کــه در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، 
تأثیر بحران اوکراین پیامدهای گسترده ای داشته است 
و بــر وابســتگی وارداتــی منطقه و نزدیکــی آن به دریای 
سیاه تأکید می کند. یمن ۹۰ درصد نیازهای غذایی خود 
را وارد می کند. برنامه جهانی غذا، ۱۳ میلیون نفر از ۱۶ 
میلیــون نفــری کــه به کمک غذایی نیــاز دارند را حمایت 
می  کند اما کمک آنها به دلیل کمبود بودجه، تنها نیمی 

از نیازهای روزانه افراد را پوشش می دهد.
عــراق بــه حــدود ۵.۲ میلیــون تــن گنــدم نیــاز دارد 
امــا تنهــا ۲.۳ میلیــون تن گنــدم تولید کــرد. مابقی باید 
وارد می شد که هزینه آن بیشتر بود و با وجود حمایت 
آب،  مکــرر  بحران هــای  و  شــدید  خشکســالی  دولــت، 

معیشت در سراسر عراق را به خطر می اندازد.

ابالغ شیوه نامه صادرات دام 
زنده از امروز

وزیر جهاد کشــاورزی از اباغ شــیوه نامه صادرات دام 
زنده از امروز )شنبه( خبر داد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی صادرات دام زنده را آزاد کرد.

روز پنجشــنبه نیز وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کرد 
که شیوه نامه صادرات دام زنده  از امروز )شنبه( اعالم 
مــی شــود، بنابرایــن مســیر بــرای صــادرات بــاز اســت تا 
تولید پایدار باشــد. وی همچنین عنوان کرده اســت که 
صــادرات دام زنــده هیــچ خللــی در بــازار ایجــاد نخواهد 
کــرد و بــا توجــه به اینکــه در صــادرات دام از اتحادیه ها 
اســتفاده می شــود، تعهدات الزم داده شــده که با توجه 

به وضع بازار حوزه صادرات کنترل شود.

اخبـــــــــــــــــار

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
صادرکننــدگان فــرش دســتباف کشــور، صادرات 
فرش دستباف اوایل دهه 70 حدود یک میلیارد 
و 7۴0 میلیــون دالر بــود، امــا امروز به ۶0 تا 70 

میلیون دالر رسیده است.
کریمــی  احمــد  عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
اصفهانی، رئیس اتحادیه فرش دســتباف کشــور 
در چهارمین نشســت مجمع تشکل ها از پیگیری 
ســه اقــدام برای افزایش صــادرات فرش خبر داد 
و گفــت: پیگیــر هســتیم رفــع تعهــد ارزی از یــک 
ســال بــه ۳۶ مــاه ارتقاء یابــد که دولــت موافقت 
کــرده اســت و منتظر نظر بانک مرکزی هســتیم، 
تمدیــد  و  صــدور  موانــع  شــدن  برداشــته  بــرای 
همچنیــن  هســتیم  تــالش  در  بازرگانــی  کارت 
پیگیری هایــی بــرای ارتقــای مرکــز ملــی فــرش بــه 

سازمان ملی فرش انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه مرکز ملی فرش باید مانند 
حلقــه اتصــال بخــش خصوصــی و دولــت عمــل 

می کرد، اظهار کرد: در ۲۰ ســال گذشــته از زمان 
تاسیس، بخشی از معضالت آن به قوت گذشته 

باقی مانده است.
رئیــس اتحادیــه فــرش دســتباف کشــور بــا 
انتقاد از سیاست های اعمال شده در این بخش 
از  افــزود:  و صــدور بخشــنامه های خلق الســاعه 
دولت هــای گذشــته مشــکالت و موانــع بســیاری 
بــرای صــادرات فــرش دســتباف بــه وجــود آمــده 
اســت. نبــود برنامه دقیــق برای تولیــد و صادرات 
ایــن محصــول ســبب کاهــش ارز آوری در ایــن 
صنعت شــده اســت. امیدواریم با روی کار آمدن 
دولــت ســیزدهم کــه برخــی مشــکالت در حــوزه 

صادرات فرش دستباف رفع شود.
کریمــی اصفهانــی بــا تاکیــد بــر اشــتغالزایی 
صنعــت فــرش دســتباف در کشــور اظهــار کــرد: 
افزایش تولید فرش دســتباف باعث کمک رسانی 
بــه اقشــار کــم درآمــد می شــود و بافنــدگان در 
روســتاها می تواننــد معیشــت خــود را از طریــق 

بافت فرش بگذرانند و با ایجاد اشتغال مهاجرت 
بــه شــهرها کاهش یابــد. با افزایــش تولید فرش 
بازارهــای  بــه  ایــن محصــول  دســتباف صــادرات 
هــدف رونــق می یابــد و موجب ارزآوری به کشــور 

می شود. 
افــزود:  دســتباف  فــرش  اتحادیــه  رئیــس 
صــادرات فــرش در اوایــل دهــه 7۰ حــدود یــک 
میلیارد و 7۴۰ میلیون دالر بود، اما امروز ارزش 
صــادرات بــه حدود ۶۰ تا 7۰ میلیون دالر کاهش 

یافته است و باید به این مساله توجه شود. 
وی تاکید کرد: یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
بــرای  مجــوز  صــدور  عــدم  فــرش،  تجــارت  در 
بازگردانــدن فــرش جهــت رفو و ســرویس اســت، 
به این موضوع به گونه ای بی توجهی شــده اســت 
کــه طی ســال های اخیــر ترکیه با جــذب طراحان، 
تولیدکنندگان، ســرویس کاران و رفوگران ایرانی، 
عایــدی دو برابــر صــادرات خــود ایــن محصــول از 

ایران داشته باشد.

کریمــی اصفهانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه فرش 
دســتباف طی سال های متمادی شناسنامه ایران 
در جهــان بــود، گفــت: باید برای حفــظ تاریخ این 
محصــول فعالیــت کرد تــا در کنار ایجاد اشــتغال 
خــود  حقیقــی  جایــگاه  بــه  ارزآوری  و  روســتایی 

بازگردد.
وی مشــخص نبــودن زمــان دقیــق برگــزاری 
رویدادهــای فرش را یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
در برگــزاری نمایشــگاه ها و معرفــی محصــوالت 
ایرانــی بــه مشــتریان خارجی عنــوان کرد و گفت: 
متــداول  جهــان  در  نمایشــگاه ها  برگــزاری  در 
اســت کــه از ماه هــا قبــل زمــان و تاریــخ برگــزاری 
اعــالم می شــود امــا در ایــران حتــی تــا چنــد روز 
زمــان  نیــز  فــرش  رویدادهــای  برگــزاری  از  قبــل 
دقیــق مشــخص نیســت کــه ایــن مســاله یکــی از 
بزرگ تریــن مشــکالت در برگــزاری نمایشــگاه ها و 
معرفــی محصــوالت ایرانــی بــه مشــتریان خارجی 

است.

احــد عظیم زاده، یکــی از صادرکنندگان برتر 
فــرش دســتباف نیــز در این نشســت بــا تاکید بر 
اینکــه بــه دلیــل مشــکالت موجــود بــه ویــژه ارز 
بــه  حاصــل از صــادرات، امــروز صــادرات فــرش 
شدت کاهش یافته است، توضیح داد: براساس 
بخشــنامه بانک مرکــزی صادرکنندگان فرش باید 
بــه نوعی با دالر ۳۰ هــزار تومانی صادرات کنند، 
امــا در زمــان تحویــل، دولت ارز ۲۴ هــزار تومانی 
بــه صادرکننــده می دهد، به همیــن دلیل فعاالن 

این حوزه به ندرت زیر بار صادرات می روند.
وی تأکیــد کــرد: اگر تعهد صادراتی از ســوی 
بانک مرکزی برداشته شود، شرایط برای صادرات 
بهتــر می شــود و بــه نوعی دولت بایــد صادرات را 

آزاد و بر روی ارز آزاد برنامه ریزی کند.
عظیــم زاده گفــت: اگرچــه بــا تحریــم آمریکا 
بخشــی از بازارهــای صادراتی را از دســت دادیم، 
اما مشــکل امروز تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 

فرش دستباف خودتحریمی ها است.

پس از چهار ماه از نهایی شــدن مصوبه واردات 
خــودرو، در ســومین روز از شــهریور، آیین نامــه 
واردات خــودرو کــه در ۲۶ مــرداد بــه تصویــب 
هیات وزیران رســیده بود، از ســوی معاون اول 
رئیــس جمهــوری نهایــی و بــه کلیــه ســازمان ها 
وزارت  کشــور،  وزارت  صمــت،  وزارت  شــامل 
اقتصــاد، بانــک مرکزی و دبیرخانه شــورای عالی 

مناطق آزاد اباغ شد.
اواخــر اردیبهشــت وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت از نهایــی شــدن مصوبــه واردات خــودرو 
حداکثــر تــا پایان همان ماه خبــر داد و تاکید کرد 
کرد که »محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و 
همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان 
داخلــی، بخــش عمــده ای از تقاضــای بازار پاســخ 
داده خواهــد شــد. بــه گفتــه وی، هماهنگی هــای 
الزم انجــام شــده تــا ایــن واردات در اســرع وقــت 
انجــام شــود، اما دولــت، واردکننــده نخواهد بود 

بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.«
ســخنگوی  خبــر،  ایــن  اعــالم  بــا  همزمــان 

هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی نیز نهایی 
شــدن قانون واردات خودرو در مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام را تایید کــرد و گفت که به زودی 

فرآیند ابالغ این مصوبه انجام می شود. 
در همیــن راســتا ۲۱ تیر، معــاون حمل ونقل 
وزارت صمــت ضمــن اشــاره بــه اینکــه  آئین نامــه 
واردات خودرو تدوین شــده و در دســت بررســی 
توســط هیــات دولــت اســت تــا آن را ابــالغ کنــد، 
اعــالم کــرد: پیــش از اجــرا، جلســه توجیهــی بــا 
خواهیــم  برگــزار  واردکننــدگان  و  صنعت گــران 
کــرد. بــه گفتــه وی در آیین نامــه تدویــن شــده، 
واردات خودروهــای دســت دوم  براینکــه  عــالوه 
امــکان پذیر نیســت، بــرای خودروهــای اقتصادی 
مشوق هایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت 
نهایی پایین تری به دســت مصرف کننده برســد و 
براســاس برنامه ریــزی صــورت گرفته، تا شــهریور 

۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می شود.
در نهایت روز چهارشــنبه  )۲ شهریور( وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کــرد: آیین نامــه 

واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسیده 
است. چند قید در این آیین نامه لحاظ شده است 
و طــی روزهــای آتی ابالغ می شــود. اینکه واردات 
خودروهــا از چــه کشــورهایی انجــام می شــود، از 
ســوی بازرگانــان مشــخص می شــود و قیــدی در 
این بــاره وجــود نــدارد، قــرار نیســت خودروهــای 
لوکــس وارد شــوند و واردات خودروهــای دســت 

دوم هم طبق قانون ممنوع خواهد بود.
آغــاز  از  مــاه  چهــار  حــدودا  از  پــس  حــال 
در  خــودرو،  واردات  بحــث  پیرامــون  صحبت هــا 
ســومین روز از شــهریور آیین نامه واردات خودرو 
نهایــی پــس از تصویــب هیــات وزیــران از ســوی 

معاون اول رئییس جمهوری ابالغ شد. 
ابالغیه محمد مخبر به شــرح زیر اســت که 

به جزئیات مصوبه واردات خودرو می پردازد:
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ جلســه  در  وزیــران  »هیــات 
بــه پیشــنهاد وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت و 
بــه اســتناد اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو 
)فوب( مجازاســت؛ اولویت واردات با خودروهای 

زیر ۱۰ هزار یورو )فوب( است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش 

و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصــره ۲ - ارزش گمرکی براســاس ماده ۱۴ 

قانون امورگمرکی )سیف( محاسبه خواهد شد.
دربــورس  صرفــا  وارداتــی  خودروهــای   -  ۲
مســئولیت  بــا  کارگروهــی  می شــود.  عرضــه  کاال 
وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت و عضویــت وزارت 
اموراقتصــاد و دارایــی و ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای 
وارداتی برحسب ارزش )فوب( را به گونه ای تأمین 
نمایــد کــه مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی 
دربورس کاال ، معادل سود عادالنه باشد. کارگروه 
مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی 
در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در 

زمان فروش است. 
۳ - وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظف 

اســت با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی 
)حداکثر۱۰ هزاریورو( ضمن پیش بینی مشوق های 
ســرمایه گذاری و تولیــد، اقدامــات مــورد نیــاز برای 
و  تولیــد  ســمت  بــه  واردات  از  بخشــی  هدایــت 
افزایــش ســاخت داخــل را بــه عمــل آورد. برنامــه 
ســاخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید 

به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
بصــورت  ســواری  خودروهــای  واردات   -  ۴
ســازمان  تأییــد  )بــا  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری خارجــی(  بــرای اســتفاده درشــبکه 
حمل ونقــل عمومــی مجــاز اســت. دســتورالعمل 
ایــن بنــد توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 

با همکاری وزارت کشور تدوین وابالغ می شود.
شــماره گذاری  بــرای  خــودرو  واردات   -  ۵
بــه  منحصــر  تجاری-صنعتــی  آزاد  مناطــق  در 
خودروهــای دونیرویی)هیبریــدی( یــا تمــام برقــی 
اســت. ســرمایه گذاری و راه انــدازی ایســتگاه های 

شارژ برعهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات 
خودروهــای موضــوع ایــن تصویب نامــه، بــه غیــر 
از ســرمایه گذاری خارجــی، حداکثــر معــادل یــک 

میلیارد یورو است.
7 - منابــع ارزی مــورد نیاز ایــن تصویب نامه 
رمزدارایــی،   ازصــادرات،  حاصــل  ارز  محــل  از 
ســازمان  تاییــد  )بــا  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری خارجی( و ســایر منابع مورد تایید 
تامیــن  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک 

خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران )دربــاره مباحــث 
مرتبــط با آن بانک( دســتورالعمل های اجرایی این 
تصویب نامــه از جملــه چگونگی تأمین و تخصیص 
ارز،  مشــخصات فنــی،  خدمــات پــس از فــروش، 
و  فنــی  تعییــن صالحیت هــای  و  فنــاوری  انتقــال 

حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابالغ می کند.
۹ - وزارت صنعــت، معــدن و تجارت موظف 
در  را  تصویب نامــه  ایــن  اجــرای  گــزارش  اســت 
مقاطــع زمانــی ســه ماهــه، بــه ســتاد هماهنگــی 

اقتصادی دولت ارائه کند.«
رونوشت این مصوبه ال توجه به اصل ۱۳۸ قانون 
جمهــوری اســالمی ایــران، بــرای اطــالع ریاســت 
مجلس شــورای اســالمی ارسال شده و به وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت،  وزارت کشــور، وزارت 
اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهورس اسالمی 
ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- 

صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ شده است.

بنابــر اعــام وزیــر جهــاد کشــاورزی، ۱۴ 
در  نشــده  اجــرا  قلع وقمــع  حکــم  هــزار 
حوزه تغییر کاربری اراضی کشــاورزی در 
کشــور وجــود دارد کــه اصاً ایــن موضوع 
برای وزارتخانه جهاد کشاورزی خوشایند 

نیست.
سید جواد ساداتی نژاد روز پنجشنبه 
ســوم شــهریور ۱۴۰۱ در دیــدار بــا کارکنان 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن 
و فعــاالن ایــن حــوزه ضمــن تبریــک هفته 
دولت اظهار کرد: جنگ روســیه و اوکراین 
دنیا را با چالش غذا روبه رو کرده است و 
بســیاری از کشــورها با مشکل تأمین غذا 

و جیره بندی روبه رو هستند.
وی با بیان اینکه علی رغم مشــکالت 
موجــود در عرصــه بین المللــی، کشــور بــا 
مشــکل کمبود غذا روبه رو نبودیم، افزود: 
همیشــه قــدردان کشــاورزان غیــور ایرانی 
هســتیم کــه غیرتمندانــه پــای تولیــد غــذا 

ایستاده اند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد: 
بــه برکــت وجــود دولــت ســیزدهم بعــد از 
۱۲ ســال حــوزه نظــارت بــر بازار بــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی منتقــل شــد. البته هنوز 
ساختار بازرسی در وزارت جهاد کشاورزی 
و نظــارت بــر بــازار آنطــور که باید و شــاید 
وجــود نــدارد و برای انجــام این کار مهم از 
نیروهای بســیج و بازنشســتگان نیروهای 
مســلح اســتفاده کردیم و خوشــبختانه با 
کنتــرل بــازار علی رغــم نداشــتن ابزارهــا، 
تنهــا بــا تکیــه بــر حــس مســئولیت پذیری 

عاشقانه پای کار ایستاده ایم.
قــراردادی  کشــاورزی  کــرد:  بیــان  وی 
موضوعــی اســت که ســال ها در تمــام دنیا 
اجرا می شــود تا کشــاورزان دغدغــه تأمین 
مالی نداشته باشند و این طرح مدرن ترین 
طــرح کشــاورزی اســت کــه بایــد بــه نحــو 

احســن در ایران نیز منصه اجرا برسد.
برخــی  کــرد:  تصریــح  ســاداتی نژاد 
جهــاد  وزارت  ورود  بــا  بودنــد  معتقــد 
کشــاورزی بــه حــوزه نظــارت بــازار، تولیــد 
کاهــش پیــدا می کنــد این در حالی اســت 
کــه تولیــد برنج ۲۵ درصــد، جو ۳۰ درصد 

و گندم ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان قزوین 
جــاری  ســال  در  گنــدم  خریــد  میــزان 
اســت،  کــرده  پیــدا  افزایــش  درصــد   ۵۰
بــازار  بــدون  تولیــد  کــرد:   خاطرنشــان 
امکانپذیــر نیســت و ایــن ۲ کمــک کننــده 

یکدیگر هستند.
قزوین می تواند نماد 

کشاورزی دانش بنیان باشد
اســتان  کــرد:  اظهــار  مســئول  ایــن 
قزویــن غنــی از  ظرفیت هــای انســانی و 
ثــروت اســت و می توانــد نمــاد کشــاورزی 
ظرفیت هــای  چراکــه  باشــد  دانش بنیــان 
بی بدیلی در ترویج کشــاورزی هوشــمند و 

دانش بنیان دارد.
وی ادامه داد: عملیات احیای دشت 
قزوین باید ســرعت گیرد و همچنین برای 
تغییــر کاربــری اراضــی کــه به یــک معضل 

اساســی در کشــور تبدیل شــده اســت، باید تمهیداتی 
اتخاذ شود.

ایــن مســئول کشــوری بیــان کــرد: اســتان قزوین 
در طول ســال های اخیر در حوزه کشــاورزی و صنعت 
مورد بی مهری قرار گرفته و باید تالش کنیم با توسعه 
صنعــت بــه بخــش کشــاورزی و تأمیــن غــذای اســتان 

هجمه وارد نشود.
وی تصریــح کــرد: ۱۴ هــزار حکــم قلع وقمــع  اجرا 
نشــده در حــوزه تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی در 
کشور وجود دارد که اصالً این موضوع برای وزارتخانه 
جهاد کشاورزی خوشایند نیست. باید هرچه سریع تر 

امالک ســاخته شــده در اراضی کشاورزی تخریب و از 
ساخت وسازهای غیرمجاز جدید جلوگیری شود.

ســاداتی نژاد گفت: با همــکاری وزارت ارتباطات، 
بــرای  ماهــواره ای  اطالعــات  بــه  دسترســی  امــکان 
شناسایی اراضی تغییر کاربری یافته در اختیار وزارت 
جهــاد کشــاورزی قرار دارد و امیدواریم اســتان قزوین 
پایلــوت اجــرای طــرح مقابلــه بــا زمین خــواری و تغییــر 

کاربری اراضی در کشور شود.
وی با بیان اینکه فرودگاه ویژه خدمات کشاورزی 
قزوین زیرســاخت های مهمی برای اســتقرار پهپادهای 
کشاورزی دارد، افزود: امیدواریم این طرح به زودی به 

نتیجه برســد و شــاهد شــکوفایی هرچه بیشتر استان 
قزوین در حوزه کشاورزی باشیم.

اســاس  بــر  کــرد:  عنــوان  جهادکشــاورزی  وزیــر 
دســتور رئیــس جمهــوری بــرای تأمیــن غــذای ســالم و 
باکیفیت، باید گلخانه های کشور از ۲۰ هزار هکتار به 
۱۰۰ هزار هکتار ارتقا پیدا کند تا با تولیدات گلخانه ای 
غــذای مــورد نیــاز اســتان، کشــور و حتــی کشــورهای 

همسایه را تأمین کنیم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: در کشــور چهــار دشــت 
بزرگ یا منطقه آزاد کشاورزی احداث می شود که دشت 

قزوین یکی از این چهار دشت بزرگ کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی: ۱۴ هزار حکم قلع وقمع اجرا نشده در حوزه کشاورزی کشور 
وجود دارد

کاهش صادرات فرش دستباف از یک میلیارد و 7۴0میلیون به 70 میلیون دالر

آیین نامه واردات خودرو اباغ شد
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پاداش ۲۵۰ میلیارد تومانی 
مشترکان کم مصرف خانگی

مدیرعاملشرکتمدیریتشبکهبرقایراناعالمکرد
کــه۱۱میلیــونمشــترکخانگیپــاداشصرفهجوییدر
مصــرفبــرقدریافتکردهاندکهمعــادل۲۵۰میلیارد

توماناست.
بــه گــزارش دیروز روابــط عمومی شــرکت مدیریت 
افــزود:  ایــران، مصطفــی رجبــی مشــهدی  بــرق  شــبکه 
امســال طبــق برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در بخش 

خانگی خاموشی نداشته ایم.
او ادامه داد: : با همکاری مردم امسال ۴/۱ درصد 
رشــد مصــرف کاهــش یافتــه اســت. این در حالی اســت 
ما هر ســال حدود یک میلیون مشــترک جدید داریم که 
حداقل ۲ درصد افزایش مصرف برق را بیشــتر می کند. 
از بین ۲۹ میلیون مشــترک خانگی ۱۱ میلیون مشــمول 
پــاداش صرفــه جویــی شــدند و در واقــع ۴۰ درصد مردم 

مصرف برق خود را کاهش دادند. 
ســخنگوی صنعــت برق گفــت: وزیر نیــرو در زمان 
اخذ رای اعتماد در مجلس اعالم کرده بود که تابستان 
بــدون خاموشــی در ســال ۱۴۰۱ خواهیــم داشــت کــه بــا 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه وعــده ایشــان وفــا شــد 
و عــالوه بــر اینکــه ۶ هــزار مــگاوات بــه ظرفیــت تولیــد 
واحدهــای نیروگاهــی تــا پایــان شــهریور اضافــه خواهــد 
شــد، تعمیرات نیروگاهی زودتر از موعد به اتمام رســید 
و همــه نیروگاه هــا بــه صــورت کامل و به موقــع در مدار 

تولید برق قرار گرفتند.
رجبــی مشــهدی افــزود: از ۶۳۰ هزار واحد صنعتی 
کشــور ۵۸۰ هــزار واحــد مشــمول هیــچ محدودیــت و 
مدیریــت مصــرف بــرق قــرار نگرفتند و حــدود ۹۲ درصد 
کــه عمدتــاً واحدهــای صنعتــی کوچــک بودند توانســتند 
بــه اشــتغال پایــدار خــود ادامــه دهنــد و محدودیتــی از 
لحاظ مصرف برق نداشتند و تنها ۸ درصد از واحدهای 

صنعتی در برنامه مدیریت مصرف ما بودند.
او ادامــه داد: در ســال گذشــته بــه دلیــل کمبــود 
بــرق در شــهرک های صنعتــی، ۲ روز در هفته به صورت 
برنامه ریزی شــده ناچــار بــه قطــع بــرق آنهــا بودیــم کــه 
امســال بــا هماهنگی وزارت صمــت و برنامه ریزی انجام 
شــده تنهــا ۱۲ ســاعت در هفتــه محدودیــت در مصــرف 
داشــتند که می توانســتند با اســتفاده از شیفت شب یا 

فعالیت در روز جمعه آن را هم جبران کنند.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت: ۴۴۰ واحــد انــرژی بر در 
کشور وجود دارد که عمدتاً از واحدهای بزرگ در بخش 
فــوالد، ســیمان، آلومینیــوم و مــس بودند کــه به گونه ای 
برنامه ریزی کردیم تا این واحدها تعمیرات و یا تعطیالت 

خود را در طول سال به تابستان موکول کنند. 
رجبــی مشــهدی افــزود بیــش از ۱۴ درصــد امســال 
در دوره مدیریــت مصرف انرژی بیشــتری به این صنایع 

تحویل داده شده است.
او دربــاره تعرفه هــای بــرق و افزایــش تعرفه ها هم 
گفت:تعرفه هــای بــرق هم در ســال ۱۴۰۰ و هم امســال 
برای کسانی که زیر الگوی مصرف بودند تغییری نکرداما 
برای کســانی که بیشــتر الگو و دوبرابر الگو مصرف برق 
داشــتند بــا افزایش تعرفه بــرق روبرو بودند که افزایش 
مصرف آنها را از طریق پیامک به آنها هشدار میدادیم .

ســخنگوی صنعت برق گفت: دســتگاه های دولتی 
مجهــز بــه کنتــور هوشــمند هســتندو پیش بینــی شــد 
بــا اینترنــت اشــیا دســتگاه های سرمایشــی اداراتــی کــه 
مصرفشان باالتر از الگوست را از راه دور مدیریت  کنیم 
و تاکنــون، از طریــق اســتفاده از اینترنــت اشــیاء، حدود 

۲۰ مگاوات صرفه جویی داشتیم
رجبــی مشــهدی با بیــان اینکه براســاس مصوبــه هیئت 
وزیــران همــه دســتگاه های اجرایــی، بانک هــا، نیروهای 
مســلح و نهادهای عمومی موظف اند در ســاعات اداری 
حداقل ۳۰ درصد نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد، مصرف برق 
خــود را کاهــش دهند افــزود: اوضاع به گونه ای بود که 
نزدیــک بــه هــزار مگاوات صرفه جویــی در بخش ادارات 
و. یا روشن کردن مولدین اضطراری داشتیم که معادل 

تولید یک نیروگاه بزرگ در کشور است.
پرداخــت  دربــاره  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
خســارت های ناشــی از برق در ســال گذشــته کــه برخی 
از افــراد نتوانســتند دریافــت کنند، گفت:بــه دنبال رفع 
این مشــکل نیز هســتیم تا این مشــترکان هم موفق به 
دریافت خســارت وارده بشــوند وی افزود : برخی از این 
مســائل به شــرکت بیمه و کارشــناس بیمه و رســیدگی 
پرونده مربوط می شــود و شرکت بیمه مسئولیت اصلی 
را بــه عهــده دارد عالوه بر ایــن حتما فرصت تجدید نظر 

هم وجود دارد و ما بررسی مجدد می کنیم.
رجبــی مشــهدی دربــاره مجموع میزان خســارت ها 
گفت:این خسارات به حدود ۵۰ میلیارد تومان و بیشتر 
مــی رســد و علــت عــدم پرداخــت مابقــی مبالــغ بــه نظر 

کارشناس بیمه باز می گردد.
او یادآور شــد: میزان و مبلغ خســارت بیمه همان 
نرخ مصوبی اســت که پرداخت و به مردم اطالع رســانی 
می کنیم. سخنگوی صنعت برق در پایان گفت وگو علت 
موفقیــت امســال تابســتان در عــدم خاموشــی خانگی و 
و  مشــترکان  همــه  مشــارکت  را  بــرق  شــبکه  پایــداری 
اســتفاده از نهایت ظرفیت نیروگاه های حرارتی هســته 
ای و بــرق آبــی اعــالم کــرد و از همــکاری صــداو ســیما ، 

استانداران و همه دست اندرکاران قدردانی کرد.

خبـــــــــــــــــر

معــاوناولرئیسجمهــوریبــااشــارهبــهاینکــه
دولــتهیچگاهبــهدلیلپرداختنبهامورجاری
وروزمرهازکارهایاساســیبرایحلمشــکالت
کشــورغافلنشــدهاســت،اعالمکردکهدولت

3بستهمهماقتصادیراتدارکدیدهاست.
ادامــه  مخبــر   تســنیم،  محمــد  گــزارش  بــه 
داد: یکــی از ایــن بســته ها برای کنترل نوســانات 
اقتصــادی اســت؛ چراکــه یکــی از دالیــل تزلــزل 
و  اقتصــادی  نوســانات  وجــود  ســرمایه گذاری 

غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور است.
او افــزود: بســته دوم بــرای ســرمایه گذاری 
و اشــتغال زایی اســت و بســته ســوم در زمینــه 
مبــارزه بــا فقــر و اســتقرار عدالت اســت که یکی 
از شــعارها و وعده های رئیس جمهوری کشورمان 

بوده است.
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 

و  ســرمایه گذاری  زمینــه  در  دولــت  اقدامــات 
متاســفانه  کــرد:  تصریــح  اقتصــادی  دیپلماســی 
توجــه الزم بــه همســایگان و ظرفیــت کشــورهای 
رئیس جمهــوری  و  بــود  نگرفتــه  صــورت  اطــراف 
کشــورمان در رفــت و آمدهــای دیپلماتیــک زمینه 
همــکاری و ارتبــاط بــا ایــن کشــورها را فراهم کرد 
و امروز نزدیک به ۶۰ میلیارد دالر در دیپلماســی 
اقتصــادی در حال ســرمایه گذاری هســتیم که در 

قالب تفاهم نامه و قرارداد دنبال می شود.
مخبــر در ادامــه ســخنان خــود بــه مســاله 
کمبــود آب در کشــور اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
اینکــه در شــمال و جنوب کشــور دریــا و در میانه 
کشــور خشــک باشــد، پذیرفتــه نیســت و یکــی از 
مشکالت در این زمینه این است که شرکت های 
بــزرگ بــا ســودهای زیــاد از منابــع آب کشــور بــا 
بــا  مــردم  و  کرده انــد  اســتفاده  قیمــت  حداقــل 

مشــکل کمبــود آب مواجــه هســتند کــه دولت به 
ایــن شــرکت ها ۳ ســال فرصــت داده تــا آب مورد 

نیاز خود را از دریا تامین کنند.
او افــزود: ۵ خــط انتقــال آب از دریا طراحی 
شــده اســت کــه یکــی از آنهــا بــه زودی افتتــاح 
خواهــد شــد و آب مورد نیــاز بنگاه های اقتصادی 
و بخشــی از آب شــرب در اســتان های سیســتان 
و بلوچســتان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 

کرمان و یزد تامین خواهد شد.
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
ظرفیت هــا و اســتعدادهای گســترده کشــورمان 
گفــت: خوشــبختانه بــه دلیــل کارهــا و اقدامــات 
بزرگــی کــه پــس از انقالب اســالمی بــرای تکمیل 
زیرساخت ها انجام شده، امروز محدودیتی برای 

توسعه و پیشرفت نداریم.
مخبر ادامه داد: دولت در حوزه اشتغال نیز 

تمامــی روش هــای اشــتغال زایی را در دســتور کار 
خــود قــرار داده و بــرای هــر یــک از ایــن روش هــا 
منابــع مالــی و روش اجــرا در نظــر گرفتــه و در 
بخش مسکن نیز کارهای خوبی آغاز شده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت ســیزدهم دو 
می کشــد،  یــدک  را  انقالبــی  و  مردمــی  عنــوان 
گفــت: مردمــی بــودن دولــت یعنــی اینکــه دولت 
می خواهــد اقتصــاد را بــه دســت مــردم بســپارد 
چراکــه معتقد اســت اگر اقتصــاد در اختیار مردم 
باشد محدودیتی در زمینه منابع مالی، مدیریتی 

و ایده پردازی نخواهیم داشت.
اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون   
زمینــه  در  کشــورمان  گســترده  بــه ظرفیت هــای 
کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت: کل درآمد نفت 
در بهتریــن شــرایط ۳۵ میلیارد دالر اســت و این 
در حالی اســت که در اســتان های شــمالی کشور 

ظرفیت صادرات محصوالت کشاورزی تا دو برابر 
این مقدار وجود دارد.

مخبر با بیان اینکه بهترین و آبادترین شهرها در 
دنیــا معمــوال در کنــار دریا هســتند، گفت: دولت 
طراحی و ایجاد ۳۰ شهر را در کنار دریا در دستور 
کار خــود دارد و معتقــد هســتیم بــا ظرفیت هــای 
گســترده ای کــه در بخش هــای مختلــف کشــور 
کنیــم و  بــاز  مــردم  بــرای  را  راه  اگــر  دارد  وجــود 
مقــررات دســت و پــا گیــر را از پیــش رو برداریــم 

تحوالت مثبتی در کشور حاصل خواهد شد.
بســیار  آینــده کشــور  بــه  کــرد:  تصریــح  او 
امیدوار هســتیم و این دولت بیشــترین نقش را 
در حــل مســائل اقتصادی ایفا خواهــد کرد. البته 
هــر اســتان بایــد در ایــن برنامــه نقش جــدی ایفا 
کند و اســتانداران نیز باید ظرفیت های اســتان را 

به طور جدی به کار گیرند.
گفتنی است؛ معاون اول رئیس جمهوری در جریان 
ســفر به اســتان مازنــدران، در آییــن بهره برداری از 
۹۳۵ پــروژه عمرانــی این اســتان که در شهرســتان 
بابلسر برگزار شد از طریق ویدئو کنفرانس دستور 

افتتاح همزمان این پروژه ها را صادر کرد.
مخبــر در آیین افتتاح ایــن پروژه ها با تاکید 
بــر اینکــه خط قرمــز دولت معیشــت و رفاه مردم 
اســت، گفت: اقتصاد کشــور با مشکالتی روبه رو 
ناترازی هــای مکــرر و  تــورم ۵۰ ســاله،  کــه  بــود 
بانک هــا،  نامناســب  وضعیــت  بودجــه،  مســتمر 
کاهــش ارزش پــول ملــی و وضعیــت نامناســب 
ســرمایه گذاری از جملــه ایــن مشــکالت بــود. بــه 
لطــف خداونــد و با تالش جــدی دولت و همکاری 
پشــت ســر  را  گانــه شــرایط ســخت  قــوای ســه 
گذاشتیم و توانستیم از این وضعیت عبور کنیم.
او خاطر نشــان کرد: امروز ذخایر کاالهای اساســی 
در برخــی اقــالم حســاس باالی ۱۲۰ درصد اســت و 
کارهای بزرگی انجام شد به نحوی که دشمن توقع 

چنین اقدامات مهمی را ظرف چند ماه نداشت.
یــادآوری  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
اینکــه در کنــار ایــن دغدغه هــا بــا مســائل دیگری 
نیز مواجه شــدیم، گفت: یکی از این مســائل به 
ارز ترجیحــی مربــوط بــود کــه بایــد بــه ســه دلیل 
آن را اصــالح مــی کردیــم کــه یکــی از ایــن دالیــل 
الــزام قانونــی و مصوبه مجلس شــورای اســالمی 
و دلیل دوم تفاوت قیمت کاالها در کشــور ما با 
کشــورهای همســایه بود که زمینــه قاچاق کاال را 
فراهم می کرد و دلیل سوم استقرار عدالت بود.
مخبــر در پایــان گفت: در ســال ۱۴۰۰ یارانه 
بیشــتر  بــرای کاالهــای اساســی  پرداخــت شــده 
نصیــب کســانی مــی شــد کــه مصــرف و خریــد 
بیشــتری داشــتند و طبقات ضعیــف جامعه بهره 

چندانی از این یارانه نمی بردند.

معاونوزیرراهوشهرسازیومدیرعاملشرکت
بازآفرینــیشــهریایــراناعــالمکــردکــهتاکنون
حــدود۶۰۰۰محلــههــدفبازآفرینــیشناســایی
شــدهاســتکــهدرآنهاحدود۲میلیــونو۷۰۰ 
هزارواحد،بناهایناپایداروفاقدهرگونهسازه

هستند.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد آئینی پنجشــنبه 
در جلســه ســتاد بازآفرینی پایدار شهری مالیر از 
احیای ۲۱۰ هزار واحد بنای فرسوده در کل کشور 
خبر داد و اظهار کرد: این بناها تخریب و به جای 

آن ۶۷۰ هزار واحد احداث شده است.
او بــا بیــان اینکــه ۱۶۶ هــزار هکتــار معــادل 
فرســوده  بافت هــای  شــهری  ســطح  درصــد   ۲۳
افــزود:  دارد،  وجــود  کشــور  کل  در  ناکارآمــد  و 
جمعیتــی افــزون بــر ۲۱.۵ میلیــون نفــر در ایــن 

محله ها ساکن هستند.
معــاون وزیــر راه بــا بیان اینکــه از ۱۶۶ هزار 
هکتــار بافــت ناکارآمــد شــهری، ۷۰ هــزار هکتــار 
بافت فرســوده میانی، ۶۰ هزار هکتار ســکونتگاه 
غیررسمی، بیش از ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی 
و ۵۰۰ هکتار بافت فرســوده با پیشینه روستایی 
است، اضافه کرد: ۴۹ درصد واحدهای مسکونی 
واقع در بافت های ناکارآمد شهری فاقد تاب آوری 

در برابر آسیب ها هستند.
آئینی ادامه داد: امسال بنا داریم ۱۵۰ هزار 
واحــد در محله هــای بازآفرینــی و بافــت فرســوده 
شــهری را نوســازی کنیم که ســهم استان همدان 

از این میزان، چهار هزار و ۵۰۰ واحد است.
او تصریح کرد: شهروندان برای مطلع شدن 
از ایــن که واحد مســکونی آنها در محدوده بافت 
فرســوده قرار دارد می توانند به سایت شرکت به 

نشانی facility.udrc.ir مراجعه کنند.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
کــرد: توســعه گران و تســهیل گران نیــز می تواننــد 
بــا ورود بــه ســامانه مــاده ۴ شــرکت از شــرایط و 

تسهیالت در نظر گرفته شده مطلع شوند.
آئینــی بــا بیــان اینکــه در اعطــای تســهیالت 
شــرایط  فرســوده  بافت هــای  نوســازی  بــرای 

چهارگانه همچون داشتن فرم ج سبز و یا سابقه 
ســکونت و ســابقه مالکیــت و سرپرســتی خانــوار 
وجود ندارد، مطرح کرد: همه تشویق ها از جمله 
تخفیــف در پروانــه ســاخت، بیمــه و هــر موضوع 
دیگــری کــه در طرح ملی مســکن دیده شــده، در 
نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.
او بــا تاکیــد بر اینکه وزارت راه و شهرســازی 
خــط اعتبــاری ویــژه ای بــرای نوســازی مســکن در 
اختیــار دارد، تصریــح کــرد: ایــن تســهیالت کــه از 
طریــق بانــک مســکن در ســه رده بــه متقاضیــان 
پرداخت می شود، در شهرها ۳۵۰ میلیون تومان 
اســت کــه ۱۵۰ میلیــون تومــان آن بــا ســود صفر 

درصد پرداخت می شود.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری ایران 
و  اســکان  بــرای  می تواننــد،  متقاضیــان  گفــت: 
جابجایی موقت، تســهیالتی به مبلغ ۴۵ میلیون 

تومان به صورت قرض الحسنه دریافت کنند.
آئینی »مردمی سازی« را یکی از رویکردهای 
مهم شرکت بازآفرینی شهری در دولت سیزدهم 
دانســت و از طراحی بســته جامع تشــویقی برای 
نوســازی  در  خصوصــی  بخــش  نقــش  توســعه 
بافت های فرسوده خبر داد و افزود: این طرح به 

زودی ابالغ می شود.
او بیــان کرد: ۳ نوع رویکرد برای متقاضیان 
نوســازی در بافت هــای فرســوده در نظــر گرفتــه 
شــده که شــامل کوتــاه کردن زمان صــدور پروانه 
ساخت، کوتاه کردن زمان صدور مجوزهای اداری 
و انشــعابات و نیز اعطای تســهیالت مالی اســت. 
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی شــهری تاکید کرد: 
همه تخفیفات و تشویق هایی که برای سازندگان 
در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، برای 
فعاالن در نوسازی بافت فرسوده هم دیده شده 

است.
آئینــی در بخــش دیگــری مالیــر را یکــی از 
پایــدار  بازآفرینــی  حــوزه  در  پیشــرو  شــهرهای 
شــهری دانســت و اظهــار کــرد: در بازدیــد از ســه 
ناســیونال  پشــت  و  شــمس آباد  ســرجو،  محلــه 
مالیر، توســط شــهرداری اقدامات خوبی در حوزه 

درمانــی  خدمــات  و  فاضــالب  و  آب  فرهنگــی، 
اقدامات خوبی صورت گرفته است.

اینکــه همــه دســتگاه های  بــر  تاکیــد  بــا  او 
اجرایــی شهرســتان نیــز بایــد وظایــف خــود را در 
حــوزه بازآفرینــی شــهری بــه خوبی انجــام دهند، 
گفــت: شــهرداری مالیــر فضــای خوبــی را فراهــم 
کرده تا مردم از حداکثر تخفیف ها بهره مند شوند 
و دســتگاه های اجرایــی بــه ویــژه خدمات رســان، 
پروانه نوسازی را ظرف مدت یک ماه صادر کنند.
معــاون اســتاندار همــدان و فرمانــدار ویــژه 
مالیــر نیز با اشــاره به اجــرای اقدامات اثرگذار در 
دو محله بازآفرینی شــهری ســرجو و شمس آباد، 
مطــرح کــرد: شــهرداری مالیــر نحــوه مشــارکت و 
فعالیــت دســتگاه های اجرایــی در این دو محله را 
برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی کند.
ســلمان اســماعیلی اظهار کرد: دستگاه های 
اســرع  در  هســتند  موظــف  شهرســتان  اجرایــی 
وقــت برنامه هــا، اولویت هــا و پروژه هــای خــود را 
در محله های بازآفرینی شــهری و بافت فرســوده 
تعریف کنند. اســماعیلی تصریح کرد: شــهرداران 
شــش شــهر مالیر نیز باید با هماهنگی دبیرخانه 
محدوده هــای  شــهری،  پایــدار  بازآفرینــی  ســتاد 
جدید بازآفرینی شــهری را طبق قانون جدید و با 
استفاده از مشاوران مورد تایید مشخص کرده و 
اولویت هــا، برنامه هــا و پروژه هــای خود را در این 

محالت تعریف کنند.
او بــر لــزوم اســتفاده مدیــران دســتگاه های 
و  تســهیالت  قوانیــن،  تمامــی  از  اجرایــی 
مشــوق هایی کــه در حــوزه بازآفرینــی شــهری و 
نوســازی واحدهای مســکونی در این محله ها در 

نظر گرفته شده است، تاکید کرد.
فرمانــدار ویــژه مالیــر بــه اصــالح قوانیــن و در نظــر 
گرفتــن تســهیالت و مشــوق های کارآمــد در حــوزه 
و  اشــاره  ســیزدهم  دولــت  در  شــهری  بازآفرینــی 
خاطرنشان کرد: این قوانین و تسهیالت باید توسط 

شهرداری ها و دستگاه های اجرایی دنبال شود.
اســماعیلی بــا تاکیــد بــر لــزوم کوتــاه شــدن 
مجوزهــای  و  نوســازی  پروانــه  صــدور  زمــان 

از ظرفیــت  ایــن محــالت، گفــت:  انشــعابات در 
گروه های جهادی و معتمدان برای تشــویق مردم 
در بهره مندی از تســهیالت و مشــوق های در نظر 
گرفته شــده برای نوسازی واحدهای مسکونی در 

این محالت، استفاده شود.
او همچنین بر لزوم هرچه بیشتر هم افزایی 
دســتگاه های اجرایــی، برگزاری جلســات مســتمر 
ســتاد بازآفرینی شــهری هر ماه یکبار و تشــکیل 

کارگروه های تخصصی تاکید کرد. 
معاون استاندار همدان نگاه مثبت دولت سیزدهم 
بــه بازآفرینی شــهری را فضای خوبــی برای فعالیت 
در ایــن حــوزه دانســت و یــادآور شــد: بازآفرینــی 
شهری در راستای محرومیت زدایی از این محله ها، 

ماموریت مهم مدیران شهرستان است.
نیــز اظهــار کــرد:  ادامــه شــهردار مالیــر  در 
محــالت هــدف بازآفرینــی مصــوب شــهر مالیر ۵ 
جعفرآبــاد،  شــمس آباد،  ســرجو،  شــامل  محلــه 
امامزاده عبدهللا)ع( و نفت سیاه )شهید زرینی( 

و محله های با هدف بازآفرینی ما هستند.
مجید فرجی محله پشت سازمان بهزیستی مالیر را 
نیز یکی دیگر از محالت بازآفرینی شــهری برشــمرد 
محلــه  دو  شــمس آباد  و  ســرجو  محلــه  افــزود:  و 

اولویت دار ما در محدوده بازآفرینی شهری است.
او ادامه داد: از چندین سال پیش اقداماتی 
در این دو محله صورت گرفته و پروژه های بسیار 
خوبــی از جملــه احــداث درمانگاه، آســفالت ریزی 
و جدول گــذاری و ســرای محلــه در محلــه ســرجو 
و پروژه هایــی ماننــد بهســازی شــبکه فاضــالب و 
احداث پارک در محله شــمس آباد اجرا شــده و یا 

در دست اجرا است.
شــهردار مالیــر بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از 
و  ســرجو  محله هــای  در  پروژه هــا  ایــن  تکمیــل 
شــمس آباد، نوبت به نفت ســیاه )شــهید زرینی( 
اســت، گفت: در صدد هســتیم در هر محله یک 

سرای محله احداث کنیم.
فرجی بیان کرد: در تالش برای تملک خانه 
متصــوری بــه عنوان یک بنا و بافت تاریخی شــهر 

هستیم که بزودی نهایی می شود.
او با بیان اینکه طبق تعاریف مشخص برای 
محــالت بازآفرینــی شــهری، پروژه هــا و اعتبــارات 
مــورد نیــاز برای این محله ها مشــخص می شــود، 
گفــت: بــا انجــام اقدامــات تعریــف شــده، پس از 
گذشــت زمــان ۳ ســاله بایــد ســطح رفــاه در ایــن 

محله ها به باالتر از سطح متوسط شهر برسد.

وزیــرنفــتازانعقــادبیــشاز۱۰۰میلیــارددالر
تفاهــمنامــهوقــرارداددربخــشتامیــنامنیت
مشــارکت بــا اخیــر یکســال در کشــور انــرژی
ســرمایهگذارانداخلی،بانکهــاوهلدینگهای

اقتصادیخبرداد.
جواد اوجی امروز، دیروز سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه اهواز در جمع مردم اظهار 
کــرد: در ســال های آخــر دولــت قبــل بــه واســطه 
ســرمایه گذاری  بودنــد،  مذاکــرات  منتظــر  اینکــه 

خاصی در حوزه نفت و گاز انجام نشد.
او افــزود: اگــر امــروز چالش هایــی در بحــث 
کمبود گاز در زمســتان داریم به لحاظ این اســت 

کــه ســرمایه گذاری در حــوزه نفــت و گاز انجــام 
نشده است.

وزیــر نفت با بیان اینکــه پروژه هایی کلیدی 
برای ســرمایه گذاری در بخش های مختلف وزارت 
نفت تعریف شــده اســت، گفت: منتظر ســرمایه 
گذارهــای خارجــی نمانــده ایــم و از ظرفیت هــای 
بــرای  اقتصــادی  هلدینگ هــای  و  کشــور  مالــی 
گاز  و  نفــت  صنایــع  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 

استفاده کرده ایم.
اوجــی ادامــه داد: خوشــبختانه با مشــارکت 
و  بانک هــا  ســرمایه  داخلــی،  گــذاران  ســرمایه 
هلدینگ هــای اقتصادی در یکســال اخیر بیش از 

۱۰۰ میلیــارد دالر تفاهــم نامه و قرارداد در بخش 
تامین امنیت انرژی کشور منعقد شده است.

او افــزود: امــروز مصــرف و تولیــد بنزیــن در 
کشــور تقریبــا برابــر شــده اســت زیــرا در دولــت 
و  تولیــد  افزایــش  بحــث  در  اقداماتــی  گذشــته 
انجــام  در کشــور  حــوزه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 

نشده است.
وزیــر نفــت گفــت: در آغــاز دولت صــادرات 
نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی در پایین ترین 
ســطح خــود بود اما بــا همــت و اراده جدی ای که 
داشــتیم بازارهــای جدیــد را شناســایی کردیــم و 
پشــت میز ننشســتیم و با شناسایی ظرفیت های 

جدیــد توانســتیم درآمدزایــی خوبــی بــرای دولــت 
داشته باشیم.

اوجی ادامه داد: دولت در سفرهای استانی 
چالش هــا و مشــکالت مــردم را از نزدیــک لمــس 
می کند و برای آن ها برنامه ریزی می کند. دولت 
۱۲۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای انجــام پروژه های 
نیمه کاره به اســتان های مختلف اختصاص داده 
است. از این اعتبارات سهم وزارت نفت بیش از 
۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۴ هزار میلیارد 
مســئولیت های  بحث هــای  بــرای  آن  از  تومــان 

اجتماعی هزینه خواهد شد.
اعتبــارات  از  اینکــه ۵۰ درصــد  بیــان  بــا  او 

در  نفــت  اجتماعــی  مســئولیت های  پروژه هــای 
خوزســتان اســت، تصریــح کــرد: بیــش از ۷ هزار 
و ۱۰۰ میلیــارد تومــان پروژه مســئولیت اجتماعی 

نفت در خوزستان در حال اجراست.
اینکــه در بحــث  بــه  بــا اشــاره  وزیــر نفــت 
توانمنــد  دانش بنیــان  شــرکت های  دانش بنیــان 
خوبــی در خوزســتان وجــود دارد، افــزود: از ۱۵۵ 
شرکت دانش بنیان فعال در حوزه نفت و گاز در 
کشــور، ۱۵۰ شــرکت فعالیتشان را با وزارت نفت 
آغــاز کرده اند و امیدواریم ســطح این فعالیت ها 
را در راســتای منویــات مقــام معظم رهبــری ارتقا 

دهیم.

انعقادبیشاز۱۰۰میلیارددالرتفاهمنامهوقرارداددرحوزهامنیتانرژی
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پاسخگویی تلفنی 
مدیرعامل و اعضای هیات 

مدیره بانک دی 
ســومین »میزگــرد پاســخگویی« هفته دولــت در بانک 
دی بــه منظــور پاســخگویی بــه پرســش های مشــتریان 
بــا حضــور علیرضــا قیطاســی مدیرعامــل، ســید محمود 

و  رئیــس  احمــدی 
نژاد  امیرعباس هاشمی 
هیــات  رئیــس  نایــب 
مدیره بانک برگزار شد.
 بــه گــزارش روابط 
در  دی،  بانــک  عمومــی 
این میزگرد پاســخگویی 
تلفنــی ســه ســاعته بــه 
و  مشــتریان  ســواالت 

کارکنــان دربــاره شــرایط کنونی بانــک دی در بازار بانکی 
کشــور، فروش اموال مازاد، بهبود شرایط ترازنامه مالی 

و نیز برنامه های آینده بانک پاسخ داده شد.
»میزگرد پاسخگویی« بانک دی تا ۹ شهریور ماه، 
مطابق زمانبندی اعالم شده در مرکز ارتباط با مشتریان 
دایــر خواهــد بود. مشــتریان می توانند از طریق شــماره 
تلفن ۲۸۹۳۰، ســواالت خود را مطرح و پاســخ مناسب 
را دریافت کنند.همچنین به مناســبت »هفته دولت«، 
رییــس و معاونــان شــعب بانــک دی در میــز خدمــت به 

صورت مستقیم پاسخگوی مشتریان خواهند بود.

 رویکرد پست بانک

 به ارائه خدمات کیفی

در باجه های روستایی 
دکتــر بهــزاد شــیری، مدیــر عامــل پســت بانــک ایــران 
روز پنجشــنبه ۳ شــهریور ماه در مراســم گرامیداشــت 

بانکــی  باجه هــای  روز 
روســتایی که بــا حضور 
مســئوالن  از  نفــر   ۳۲
بانکــی  باجه هــای 
کشــور  برتــر  روســتایی 
و مناطــق تهــران برگــزار 
شــد، بــا تاکید بــر اینکه 
رویکردآینده بانک ارائه 
خدمــات کیفــی اســت، 

گفــت: همــکاران باجه هــا باید خــود را بــا آموزش هایی 
کــه بــه آنــان ارائه می شــود، تجهیــز کرده و بــه توانمند 
ســازی خــود کمک کننــد تا بتوانند خدمــات کیفی را به 

مشتریان ارائه دهند .
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومی پســت بانک 
ایــران، بهــزاد شــیری بــا اشــاره بــه اینکــه یــک پنجــم 
جمعیــت کشــور، جمعیــت روســتایی اســت و نیازمنــد 
خدمــات بانکــی اســت ، تصریــح کــرد: امروز مــا مکلف 
هســتیم به این جمعیت خدمات بانکی ســهل و آســان 
ارائــه کنیــم تــا بتوانیــم ســهم خــود در اقتصــاد ملــی 

کنیم. پشتیبانی 
وی با اشــاره به اینکه امروز نزدیک به ۶۰۰۰ باجه 
بانکــی بــا اشــتغال دایــم ، بــرای ۹ هــزار نفــر در  مناطق 
روســتایی و محــروم خدمــات بانکــی ارائــه مــی دهنــد، 
ایــن حداکثــر ۲۲ خدمــت در  از  پیــش  کــرد:   تصریــح 
باجه هــای بانکــی روســتایی ارائــه می شــد ولــی امــروز با 
پشــتیبانی و تالش همه همکاران در پســت بانک ایران 
به دو برابر  افزایش پیدا کرده است و این خدمات حتی 

از لحاظ تعداد با گذشته قابل مقایسه نیست.
باالتریــن مقــام اجرایــی بانــک بــا تاکیــد بــر کیفــی 
شدن خدمات در باجه های بانکی روستایی گفت: ارائه 
ایــن خدمــات به مشــتریان ســطح دانش باالیــی را برای 
اعتبار ســنجی، ارزیابی، تحلیل و ریســک را الزامی می 
کند و قابل مقایســه با خدمات پیشــین بانک نیســت و 

همه خدمات آتی بانک کیفی خواهند بود.

کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت ۵۴ هزار و ۶۰۰ 
فقره وام ازدواج در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران 

پیــرو منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(، 
دولــت ســیزدهم و بــه طــور مشــخص بانــک مرکــزی و 
اقتصــادی  امــور  وزارت 
برنامه هــای  دارایــی  و 
مختلفی را برای تسهیل 
ازدواج جوانــان اجرایــی 
کرده اند. در این راستا، 
قرض الحســنه  بانــک 
بــه  نیــز  ایــران  مهــر 
عنــوان اصلی ترین نهاد 
قرض الحســنه  متولــی 
در کشــور، در چنیــن مواقعــی همواره به عنــوان بازوی 

اجرایی در کنار مجموعه دولت بوده اســت.
بانک قرض الحسنه مهر ایران از ابتدای مرداد ماه 
ســال ۱۴۰۰ تــا پایــان ۳۱ تیــر مــاه ســال ۱۴۰۱ و همــگام 
بــا دولــت ســیزدهم بیــش از ۵۴ هــزار و ۶۰۰ فقــره وام 
بــه  قرض الحســنه ازدواج ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیــون تومانــی 

ارزش ۵۴ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
ایــن بانــک تــا کنــون مجموعــاً بیــش از ۳۸۹ هــزار 
فقــره وام قــرض الحســنه ازدواج بــه مبلــغ ۹۳ هــزار و 

۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

افزایش سرعت و کیفیت 
خدمات در شعب بانک 

توسعه تعاون 
سرپرســت بانــک توســعه تعــاون در بازدیــد از شــعب 
شــهر اراک، اشــراف کامــل بــه آمــار و اطالعــات بــه روز 
و لحظــه ای کارکنــان و مســئوالن شــعب را در ارتقــای 

سرعت و کیفیت خدمات الزامی دانست.
شیخ حسینی یکی 
از شــاخص های ارزیابی 
مســئوالن  عملکــرد 
بــه  تســلط  را  شــعب 
عملکــرد  آمارهــا، 
و  هدفمنــد  مناســب، 
محوربــودن،  برنامــه  
آشــنایی بــا محصــوالت 
اشــراف  و  خدمــات  و 
کامــل به تمامــی دســتورالعمل ها و بخشــنامه های بانک 
و راهبری و مدیریت مناســب برای کارکنان زیرمجموعه 

دانست.
سرپرســت بانک توسعه تعاون، با اشاره به لزوم 
کوتــاه نمــودن فرآینــد خدمــات رســانی بــه مشــتریان 
اظهار داشــت: ســاماندهی فرم های مشــتریان و یافتن 
راهــکار بــرای انجــام امــور بــه بهترین شــیوه، عالوه بر 
افزایــش بهــره وری پرســنل، صرفــه جویــی در هزینــه 
و زمــان مشــتریان و رضایــت آنــان را نیــز بــه دنبــال 
خواهــد داشــت. وی همچنیــن ارتبــاط موثــر و ســازنده 
با همکاران شــعب را از مدیران اســتان خواســتار شــد 
و اضافــه کــرد: مســئوالنی کــه بــرای ابــراز احساســات 
نقــش  گذارنــد،  مــی  وقــت  همــکاران،  مشــکالت  و 
تاثیرگــذاری در القــاء حــس همدلــی و درک متقابل در 

پرســنل زیرمجموعــه ایفا می کنند.
وی در ادامه گفت :در شــرایط فعلی نیاز اساســی 
توســط  الکترونیــک  و  غیرحضــوری  خدمــات  ارائــه  بــه 
بانک هــا ، بیــش از پیــش احســاس مــی شــود و باید در 
ادامه این مسیر، امکانات و خدماتی که امکان ارائه آن 
بــه صــورت غیر حضوری وجود دارد به مشــتریان اطالع 
رســانی شــود،همچنین مشــتریان بانــک به اســتفاده از 
خدمــات غیرحضــوری تشــویق شــوند تــا شــاهد کاهــش 

رفت و آمد مردم به شعب بانک باشیم.

 حمایت بانک صادرات

از تولید خراسان جنوبی 
مدیرعامــل بانــک صــادرات ایران گفت: بانــک صادرات 
ایــران از تمامــی ظرفیت هــای موجــود و قانونــی خــود 
از  تولیــد و ســرمایه گذاری در اســتان  بــرای حمایــت 
خراســان جنوبی و کمــک بــه اقتصــاد مردم ایــن منطقه 

استفاده خواهد کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات ایــران، 
ایمانــی  ســیدضیاء 
همزمــان با هفته دولت 
اســتان  بــه  ســفر  در 
ضمــن  خراســان جنوبی 
شــعبه   ۸ از  بازدیــد 
اســتاندار  بــا  بانــک، 
و  دیــدار  اســتان  ایــن 
بــرای حمایــت از تولیــد 
در  ســرمایه گذاری  و 
ایــن اســتان اعــالم آمادگی کــرد و گفت: بانــک صادرات 
ایــران از تمامی ظرفیت هــای موجود و قانونی خود برای 
حمایــت از  تولیــد و ســرمایه گذاری در اســتان خراســان 
جنوبــی و کمــک بــه اقتصاد مــردم این منطقه اســتفاده 
خواهــد کــرد و بــرای تقویــت ارایه خدمــات و محصوالت 

نوین در این استان آمادگی دارد.
ســید ضیــاء ایمانــی در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور 
معــاون اعتبــاری بانــک و مدیــر شــعب بانــک صــادرات 
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون  اســتان،  در  ایــران 
اســتاندار و جمعــی از مدیــران همراه بــود، برای حمایت 
از ســرمایه گذاری، استمرار اشتغال، پشتیبانی از  تولید 
واحد هــای اقتصــادی و تجــاری راهکارهایــی را مطــرح و 
برای استفاده از ظرفیت های موجود بانک و بهره گرفتن 

از  ظرفیت های قانونی اعالم آمادگی کرد.
استاندار خراسان جنوبی  نیز در این نشست که با 
دعوت از سرمایه گذاران چند واحد تولیدی بزرگ استان 
و با هدف بررســی مســایل و مشــکالت آنها برگزار شــد، 

خواستار افزایش خدمات بانک صادرات ایران شد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در  خــودرو  گفــت: عرضــه  بیدگلــی  اســالمی 
بــورس کاال بــا هدف ایجاد شــفافیت، کاهش 
داللــی و حــذف رانت تحقق یافته و با حمایت 
همه دســتگاه های مرتبط بــا این موضوع، گام 
بزرگــی در جهــت کنــار گذاشــتن قیمت گذاری 
دســتوری و بــه تبــع آن حذف فســاد برداشــته 
می شود؛ همچنین گام بعدی بورس کاال پس 
از رونــق معامــالت فیزیکــی، راه انــدازی بــازار 

مالی و معامالت اوراق خودرو خواهد بود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( و به نقل از کاال خبر؛ ســعید اســالمی 
بیدگلــی با اشــاره به عرضه خــودرو در بورس 
کاال گفــت: اگرچــه ورود برخــی از محصــوالت 

بــه بــورس در دنیــا رایــج نیســت ولــی دلیــل 
تاکیــد فعــاالن بــازار ســرمایه و اقتصادانان به 
بهره منــدی اقتصــاد مــا از ظرفیت هــای بورس 
کاال، رهایــی از قیمت گذاری هــای فســادزا در 
بازار کاالی کشور است که از این منظر بدون 
شــک شفافیت و معامالت رقابتی بورس کاال 

به کمک صنعت و تولید کشور می آید.
وی افزود: موضوع مهم تر این اســت که 
پــس از ورود کاالهــای مختلــف به بورس کاال 
بــه مــرور به ســمت طراحی ابزارهــای مالی بر 
پایــه مبــادالت فیزیکــی در بــورس کاال حرکت 
خواهیــم کــرد و در آن زمــان هــم مشــکالت 
قیمت گــذاری حــل شــده و هــم امــکان جــذب 

سرمایه ها به سمت تولید محقق می شود.
اسالمی بیدگلی تصریح کرد: تجربیات گذشته 
نشــان داده بــا وجود آنکه منطــق ورود کاالها 
و معامــالت شــفاف بــورس کاال بــر هیــچ کس 
پوشــیده نیســت امــا متاســفانه در برهه هایی 
قدرت برخی نهادها در بخش سیاســت گذاری 
بر منطق بازار چربیده و عمال تصمیم های غیر 
کارشناســی در خصــوص بــازار یــک محصول و 
دخالــت در رونــد بازار و قیمت ها گرفته شــده 
اســت؛ در ایــن زمینــه امیدواریــم کــه در حوزه 
خــودرو خللــی در اجرای نظام عرضــه و تقاضا 
بــر معامــالت ایجاد نشــود تا ثمــره این رویکرد 

اقتصادی خیلی زود نمایان شود.

دبیر کل کانون نهادهای ســرمایه گذاری 
گفــت: در بلندمــدت عرضه خــودرو در بورس 
کاال به اوراق بهادار خودرو تبدیل خواهد شد 
تا عمال بخش بزرگی از معامالت به این اوراق 
در بــورس کاال اختصــاص یابــد کــه ایــن اوراق 
در بورس هــا مــورد معاملــه قــرار بگیــرد؛ مثــال 
می شــود خودروهــای پرتیــراژ را توکنایز کرد و 
در واحدهــای کوچکتــر مورد معاملــه قرار داد 
کــه در ایــن مســیر هــم فرآینــد قیمت گــذاری 
از  زیــادی  تعــداد  هــم  و  می شــود  برداشــته 
ســهامداران، ســرمایه گذاران و نهادهای مالی 
به سمت سرمایه گذاری در این بازارها حرکت 

می کنند.

در دوماهه امسال، ۱۱درصد تسهیالت مربوط 
بــه پرداخــت تســهیالت خــرد خانوارهاســت و 
بــه طــور کلــی ۳۷۷ همت تســهیالت از ســوی 
بانک هــا پرداخــت شــده که این رقــم در مدت 
مشابه پارسال که ۲۷۴ همت بوده ۳۸ درصد 

رشد داشته است.
اوائــل  ایبِنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه    
اردییبهشــت مــاه امســال در راســتای تســهیل 
خــرد؛  وام هــای  از  متقاضیــان  بهره منــدی 
دســتورالعمل اجرایــی اعطــای تســهیالت خــرد 
بــه شــبکه بانکــی ابــالغ شــد کــه براســاس آن 
متقاضیــان بتواننــد در ســریع ترین زمــان و بــا 
کمترین تضامین نســبت به دریافت وام مورد 

نیاز خود اقدام کنند.
تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی 
و بانکی و به عبارت دیگر توســعه شــمول مالی 
از برنامه هــای اصلــی بانــک مرکــزی در دولــت 
سیزدهم است که ابالغ »دستورالعمل اجرایی 
آنهاســت.  از  یکــی  خــرد«  تســهیالت  اعطــای 
همچنیــن اجــرای مفــاد دســتورالعمل حــدود و 
چگونگــی ارائــه غیرحضــوری خدمــات پایــه بــه 
اربــاب رجــوع در بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
غیربانکــی بــا هــدف فراهم شــدن شــرایط الزم 
بــرای ارایه خدمات غیرحضوری توســط بانک ها 
و مؤسســات اعتباری غیربانکی به اشــخاص از 

جمله مصادیق این هدفگذاری است.
از ســوی دیگــر بــا هــدف افزایــش امنیت 
در تبــادل اطالعــات بانکــی و تســهیل امــکان 
امضــای  گواهــی  از  جامعــه  آحــاد  اســتفاده 
الکترونیک، بخشــنامه ناظــر بر "گواهی امضاء 
الکترونیــک” نیــز در اواخر ســال گذشــته ابالغ 
شــد کــه بــه موجــب آن بانک هــا و مؤسســات 
بــر  عــالوه  شــدند  مجــاز  غیربانکــی  اعتبــاری 
پذیرش گواهی هــای امضای الکترونیک صادره 
توســط مراکــز میانی تحت نظارت مرکز ریشــه 
دولتــی، بــه دارنــدگان گواهی هــای موصــوف، 
خدمــات بانکــی ارایــه کننــد. عــالوه بــر ایــن، با 
همــکاری دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط، طــرح 
منتخــب  بانک هــای  در  الکترونیکــی”  "ســفته 
هــم مــورد بهره برداری قرار گرفــت که از طریق 
آن تمامــی مراحــل خرید، صدور و ظهرنویســی 
ســفته بــدون مراجعــه حضــوری و بــه صــورت 
برخــط در ســامانه مدیریــت یکپارچــه ســفته و 

برات الکترونیک قابل انجام است.
رئیــس  علــی صالح آبــادی  پیــش  چنــدی 

کل بانــک مرکــزی نیــز با تاکید بــر این موضوع 
اعالم کرد: »دسترسی مردم را به شبکه بانکی 
مثــل امضــای الکترونیــک، ســفته الکترونیک و 
بــه  طورکلــی  کــه  دسترســی های غیرحضــوری 
در شــبکه بانکــی اســت در دســتورالعمل های 
ابالغــی دیــده شــده تا شــبکه بانکــی بتواند به 
انجــام  را  ایــن کار  طــور عمومــی و گســترده، 
دهنــد. وی همچنیــن دربــاره ضامــن وام هــای 
خــرد افــزود: در تبصــره ۱۶ قانون بودجه ســال 
بــر  بانک هــا مکلفنــد مبتنــی  کــه  آمــده   ۱۴۰۱
از  ســفته  أخــذ  بــا  متقاضیــان،  اعتبارســنجی 
متقاضــی و یــا یــک ضامــن معتبــر بــه پرداخت 

تسهیالت اقدام کنند.

 سهم ۱۱ درصدی 

تسهیالت خرد خانوار
بانــک مرکــزی در حالــی »دســتورالعمل اجرایی 
اعطای تســهیالت خرد« را برای اجرا به شــبکه 
بانکــی ابــالغ کــرد که هدف تمهید شــرایط الزم 
برای تسهیل بهره مندی متقاضیان از تسهیالت 
خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه گیری 

مبتنی بر اعتبارسنجی را محقق خواهد کرد.
بــه تازگــی نیــز، ســید عبــاس حســینی؛ 
دولتــی  شــرکت های  و  بیمــه  و  بانــک  معــاون 
۱۱درصــد  کــه  کــرد  اعــالم  اقتصــاد  وزارت 
تســهیالت  پرداخــت  بــه  مربــوط  را  تســهیالت 
خرد خانوارهاســت و در دو ماهه امسال ۳۷۷ 
همــت تســهیالت از ســوی بانک هــا پرداخــت 
شــده که این رقم در مدت مشــابه پارســال که 
۲۷۴ همت بوده ۳۸ درصد رشد داشته است.
به گــزارش خبرنگار ایبِنــا، عملکرد دولت 
سیزدهم حاکی از آن است که از ابتدای سال 
تــا کنــون ۳۶۵ هزار فقــره وام ازدواج به میزان 
۵۰ هــزار میلیــارد تومان پرداخت شــده اســت 
کــه ایــن میــزان در ۱۲ ماهه ســال گذشــته ۸۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بــود. ضمــن اینکــه مبلــغ 
وام ازدواج امســال ۳۵ درصد بیشــتر از ســال 
گذشــته است. در بخش وام فرزندآوری نیز از 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ تــا کنــون ۲۶۵ هــزار فقره به 
میزان ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده 
اســت که سال گذشته پرداختی در این بخش 

وجود نداشته است.
همچنیــن دولــت ســیزدهم در بخش وام 
ودیعه مسکن، عملکرد خوبی داشته به نحوی 

که در نیمســال اول ۱۴۰۰ میزان پرداختی این 
وام صفــر ریــال بوده اســت، امــا از ۶ تیر تا ۲۶ 
مــرداد امســال، ۲۸ هزار فقره بــه میزان ۱۷۰۰ 
میلیــارد تومــان وام ودیعــه مســکن پرداخــت 

شده است.

وثایق مورد پذیرش بانک ها 
برای وام خرد

در دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت 
خــرد، ســقف مبلــغ تســهیالت خرد معــادل دو 
میلیــارد ریــال یــا ۲۰۰ میلیــون تومــان تعییــن 
شــده اســت. همچنین ضمن احصای فهرستی 
از تضامیــن و وثایــق قابــل اخــذ از متقاضیــان 
دریافــت تســهیالت خــرد، مقــرر شــده اعطــای 
تســهیالت خــرد بــه متقاضیان دارای ســابقه و 
امتیــاز اعتبــاری بــر اســاس اعتبارســنجی، در 
قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
ایــن  هنــوز  بانک هــا  برخــی  اگرچــه 
دســتورالعمل را بــه درســتی رعایــت نمی کنند، 
امــا بانــک مرکــزی بــا عزم جــدی در این مســیر 
گام برداشــته و با نظارت های بیشــتر سعی در 

یکدست کردن نظام بانکی دارد.
براســاس ابالغیه بانک مرکزی، مؤسســه 
اعتباری موظف اســت، تسهیالت خرد اعطایی 
را بــر اســاس شــرایط، امتیــاز اعتبــاری، رتبــه 
اعتبــاری داخلــی و ســقف اعتبــار مشــتری در 
قالــب قرارداد هــای فروش اقســاطی، اجاره به 
شــرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحســنه 
بــه مشــتری پرداخــت کنــد. مؤسســه اعتبــاری 
موظف است قبل از اعطای تسهیالت، نسبت 
بــه اســتعالم ســابقه چــک برگشــتی و بدهــی 

غیرجاری مشتری اقدام کند.
اعطــای تســهیالت خرد به مشــتری دارای 
چــک برگشــتی رفــع ســوءاثر نشــده یــا بدهــی 
غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی 
مطابــق  غیرجــاری  بدهــی  تکلیــف  تعییــن  و 

ضوابط ابالغی مربوط ممنوع است.
در اعطــای تســهیالت خــرد بــه مشــتری 
مؤسســه  اعتبــاری،  امتیــاز  و  ســابقه  دارای 
اعتبــاری می توانــد بــا رعایت تکالیــف قانونی و 
مقــررات مرتبــط و همچنین شــرایط مندرج در 
این دســتورالعمل، متناســب با امتیاز اعتباری 
و  اعطایــی  خــرد  تســهیالت  میــزان  مشــتری، 
درجــه ی نقدشــوندگی وثایــق و تضامیــن ارایــه 

شــده، حداکثــر دو مورد از تضامیــن و وثایق از 
تسهیالت گیرنده یا ضامن دریافت کند.

از ســوی دیگــر براســاس ایــن ابالغیه، در 
اعطای تســهیالت خرد به مشتری فاقد سابقه 
و امتیــاز اعتبــاری، مؤسســه اعتبــاری می تواند 
تــوان  و  مشــتری  درآمــد  ســطح  بــا  متناســب 
بازپرداخت اقســاط توســط وی، با اخذ حداکثر 
دو مــورد از وثایــق و تضامین مقرر در ماده )۶( 
بــرای بــار نخســت تا ســقف یــک میلیــارد ریال 
در ســطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیالت 

خرد اعطا کند.
مؤسســه اعتبــاری موظــف اســت نســبت 
اعطــای  قرارداد هــای  کــردن  الکترونیکــی  بــه 
شــده  اعــالم  چارچــوب  در  بانکــی  تســهیالت 
توســط بانک مرکزی اقدام کرده و نســخه ای از 

آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
همچنین دریافت وثیقه نقدی از مشتری 
انــواع  قالــب  در  خــرد،  تســهیالت  اعطــای  در 

سپرده ها ممنوع است.
تضامیــن  دســتورالعمل،  ایــن  براســاس 
و وثایــق شــامل اوراق تجــاری از قبیــل چــک 
یــا ســفته مشــتری، اوراق بدهــی اعــم از اوراق 
آن،  غیــر  و  بــازار ســرمایه  در  پذیرفتــه شــده 
ســهام شــرکت های پذیرفته شــده در بورس از 
جمله ســهام عدالت، واحد های ســرمایه گذاری 
معاملــه  قابــل  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ضامــن،  توســط  ســفته  یــا  چــک  بــورس،  در 
امــوال عینــی بــا ارزش عرفــی از قبیــل خودرو، 
مســکوکات یــا مصنوعــات طــال، حســاب یارانه 
توســط  حقــوق  از  کســر  گواهــی  اشــخاص، 
مشــتری یــا ضامــن، ضمانــت یــک نفر کاســب 
اعطــای  زمــان  در  کــه  کســب  پروانــه  دارای 
تســهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد، 
ســیم کارت دایمــی ثبــت شــده تحــت مالکیت 
مشــتری، ضمانــت صــادره توســط بنــگاه محل 
دیــون  تضمیــن  متضمــن  مشــتری،  اشــتغال 
در  اینکــه  ضمــن  می شــود.  تســهیالت گیرنده 
مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا 
شــورای  توســط  وی  و صالحیــت  اهلیــت  کــه 
اســالمی روســتا مــورد تأیید واقع شــود مهمور 
بــه مهــر شــورای اســالمی روســتا و همچنیــن 
برای روســتائیان، کشــاورزان، دامداران سنتی 
چــاه  پروانــه  دام،  چــرای  پروانــه  عشــایر،  و 
کشــاورزی، ســند مالکیــت اراضــی کشــاورزی، 

ضمانت زنجیره ای مالک قرار می گیرد.

سرعت بخشی در اعطای وام ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مسکن

در ســه ماهــه ابتــدای امســال بدهــی دولــت بــه 
بانــک مرکــزی ۱۸ هــزار میلیــارد تومــان افزایــش 
یافتــه کــه یک ســوم رقــم مــدت مشــابه در ســال 

گذشته و در دوره دولت قبل است.
به گزارش ایرنا، یک ســال از ســپردن سکان 
اداره کشــور به دولت ســیزدهم می گذرد، دولتی 
کــه بــه ریاســت آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی و 
بــا شــعار »دولــت مردمی، ایــران قــوی« کار خود 
را آغــاز کــرد و بــه اذعان بســیاری از کارشناســان 
و ناظــران، در تاریــخ دولت هــای پــس از انقــالب، 
هیــچ دولتــی به اندازه دولت ســیزدهم و آیت هللا 
و  ضعف هــا  مشــکالت،  میــراث دار  رئیســی 
کاســتی های برجای مانــده از دولــت پیــش از خود 

نبوده.
وضعیــت بــد شــاخص های کالن اقتصادی، 
کســری بودجــه، کاهــش ارزش پــول ملی، تورم 
بــاال و بســیاری دیگــر از چالش هــا کــه ماحصــل 
سیاست گذاری ها و اقدامات نادرست  سال های 
پیــش از ۱۴۰۰ بــود شــرایطی را رقــم زد کــه بــه 
گفتــه آیــت هللا رئیســی در اولیــن حضور وی در 
جلســه هیــات دولــت کــه بــا وزرای دولــت قبــل 
برگــزار شــد، نخســتین چالــش پرداخــت حقــوق 

مردادماه بود!
بــا ایــن حــال گرچــه چالش هــا بســیار زیــاد 
بــوده و هســت، امــا بــا همــت مســئوالن دولــت 
سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان 
دســتگاه اجرایی، طی یک ســال گذشته عالوه بر 
رفع بســیاری از چالش های گذشته و تالش برای 
ریل گــذاری صحیح برای حرکت به ســوی شــرایط 
حوزه هــای  در  نیــز  ارزشــمندی  اقدامــات  بهتــر، 
مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر 

می رســد بــا گذشــت یک ســال از اســتقرار دولت 
اکنــون نوبــت بــه بازخوانی آن رســیده اســت. در 
این مطلب به بخشی از اقدامات دولت سیزدهم 

و بانک مرکزی در انضباط مالی پرداخته ایم.
بــه گــزارش ایرنا، انضباط پولــی و مالی یکی 
از اصلی ترین سیاست های دولت و بانک مرکزی 
در دولت ســیزدهم  اســت که با هدف مهار تورم 

در دستور کار قرار گرفته است.
بانــک مرکــز در دوره جدیــد فعالیــت خــود 
در دولــت ســیزدهم؛ اصــالح نظــام بانکــی را بــه 
عنــوان یکــی از شــعارهای اصلــی رئیــس جمهــور 
بــا ســه محــور اصلــی اصالح رابطــه بانــک مرکزی 
و دولــت، اصــالح رابطــه بانــک مرکزی بــا بانکها و 
اصــالح رابطــه بانکها با مردم در دســتور کار خود 
قــرارد داد و در ایــن راســتا برقــراری انضباط مالی 
در حوزه هــای مختلــف اعــم از کنتــرل برداشــت 
دولــت از پــول پرقــدرت بانــک مرکــزی ، کنتــرل 
اضافه برداشت بانکها از منابع این بانک ، نظارت 
بــر ترازنامه بانکها  حضور به هنگام بانک مرکزی 
در عملیات بازار باز انتشــار اوراق و ... را دســتور 

خود قرار داد .
بررســی آمارهــا نشــان می دهــد بــر خــالف 
رویــه ســه ماهــه ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ کــه عمــده 
تامیــن مالــی دولــت بــا اتــکای بــه منابــع حســاب 
تنخــواه  گــردان خزانــه و مبتنــی بــر ایجــاد بدهــی 
بــه بانــک مرکــزی انجــام شــده بود،پرداخت هــای 
دولــت در ســه ماهــه ابتدایــی امســال  بــا اتــکای 
منابــع ســپرده ای خود بوده اســت. در عین حال، 
در ســه ماهــه ابتدایــی امســال بدهــی دولــت بــه 
بانــک مرکــزی به میزان ۱۸۱.۸ هــزار میلیارد ریال 
افزایــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت کــه بدهی 

دولت در دوره مشابه سال گذشته حدود ۵۰۰.۵ 
هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.

برایــن اســاس یکی از تحوالت مثبت شــکل 
گرفتــه در خصــوص رابطــه مالــی دولــت و بانــک 
مرکــزی کــه عمدتــا بــه رویکــرد منضبطانــه دولت 
ســیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به 

منابع خود بوده است.
از  جلوگیــری  راســتای  در  مرکــزی  بانــک 
سرایت آثار سیاست های مالی )بودجه ای( دولت 
بــه ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها 
بــه منابــع بانــک مرکــزی اقداماتــی چــون فــروش 
اوراق بدهــی دولــت بــه بانک ها و ســایر نهادهای 
مالــی، تســهیل تامین مالی کوتــاه مدت بانک ها، 
اجــرای مصوبــه مربــوط بــه نگهــداری حداقل ســه 
درصد مانده سپرده   های بانک ها به صورت اوراق 
مالــی اســالمی و امــکان افزایــش آن و اخذ وثیقه 

برای اضافه برداشت بانک ها انجام شده است.

فروش ۹۰۶ هزار میلیارد ریال 
اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰

ســال گذشــته در مجمــوع ۳۶ حــراج برگــزار 
شد و ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 
)شــامل اوراق ســلف نفت خام( فروخته شــد که 
۲۶ حــراج آن بــه مبلغ ۸۳۸.۷ هزار میلیارد ریال 

متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
در  شــده  برگــزار  حــراج   ۱۱ در  همچنیــن، 
ســال جــاری )از هفتــه اول خردادمــاه تــا هفتــه 
دوم مردادمــاه(، ۲۶۴.۲ هزارمیلیــارد ریــال اوراق 
فروخته شــد که ۱۰۴ هزارمیلیارد ریال آن توســط 
بانک ها معادل ۳۹.۴ درصد و ۱۶۰.۱ هزارمیلیارد 
ریــال معــادل ۶۰.۶ درصــد توســط ســایر ســرمایه 

گذاران خریداری شد.

سهم بانک مرکزی از تامین مالی 
بانک ها ۶۱.۴ درصد شد

تامیــن مالــی  بــرای تســهیل  بانــک مرکــزی 
کوتاه مدت بانک ها و همچنین هدایت نرخ ســود 
در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس 
بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق 
بازخریــد  و توافــق بازخریــد معکــوس چارچــوب 

عملیات بازار باز اقدام می کند.
طبــق آمــار با توجه بــه تســهیل تامین مالی 
کوتاه  مدت بانک ها، سهم بانک مرکزی از تامین 
مالــی بانک هــا از ۷۴.۵ درصــد در هفتــه منتهــی 
بــه پایان ســال گذشــته بــه ۶۱.۴ درصــد در هفته 

منتهی به ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ کاهش یافت.
همچنیــن حجــم عملیــات بازار بــاز در قالب 
راســتای  در  امســال  ابتــدای  از  بازخریــد  توافــق 
کنتــرل رشــد نقدینگــی طــی یــک رونــد نزولــی از 
۹۴۵ هزار میلیارد ریال ۲۳ اســفند سال گذشته 
بــه ۵۹۹ هــزار میلیــارد ریال در تاریــخ ۲۰ تیرماه 

امسال کاهش یافته است.

اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی با اخذ وثیقه

بانــک مرکزی در فروردین امســال براســاس 
قانــون بودجــه بخشــنامه ای را بــه شــبکه بانکــی 
ابالغ کرد. براســاس این بخشــنامه از این به بعد 
اعطــای خــط اعتبــاری یــا اضافه برداشــت توســط 
بانک هــا از بانــک مرکــزی، صرفــاً بــا اخــذ وثیقــه 

امکان پذیر خواهد بود.

همچنیــن بانــک مرکــزی در ایــن بخشــنامه 
تاکیــد کرده اســت کــه در صورت عدم تســویه به 
موقــع اضافه برداشــت بانک یا موسســه اعتباری 
غیربانکــی ظــرف مهلــت مشــخص کــه در ضوابط 
چارچــوب  در  شــد،  خواهــد  ذکــر  ناظــر  اجرایــی 
ســازوکاری مــدون و مســتمر، نســبت بــه فــروش 
وثایــق و اســتیفای مطالبــات خــود اقــدام خواهــد 

کرد.

نگهداری حداقل ۳ درصد مانده 
سپرده   های بانک ها به صورت 

اوراق مالی اسالمی
عملکــرد بانک هــا و موسســات اعتبــاری در 
مانــده  درصــد  ســه  نگهــداری حداقــل  خصــوص 
ســپرده  های خــود به صــورت اوراق مالی اســالمی 
در پایــان خــرداد امســال نشــان دهنده آن اســت 
کــه در مجمــوع حدود ۱۲۱۷.۷ هــزار میلیارد ریال 

اوراق مالی اسالمی در پرتفوی بانک ها است.

کاهش چشمگیر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری: پس از رونق بازار 
فیزیکی، نوبت راه اندازی اوراق خودرو است
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رقابت سالم پوشاک داخلی 
 و خارجی؛ راهکار مقابله

با قاچاق بی رویه
رئیــس مرکــز پژوهش هــای اتحادیــه پوشــاک تهــران با 
تأکید بر تســهیل شــرایط کســب وکار دامپینگ و تعرفه 
ترجیحی دو عامل تســهیل واردات پوشــاک از ترکیه به 

ایران است. 
عصــر  گــزارش  بــه 
اقتصــاد، منصــور تیرگــر 
بــا انتقــاد از نبــود وجود 
واردات  از  دقیــق  آمــار 
و تولیــد پوشــاک گفتــه 
بــود: متاســفانه قوانین 
بــا   همســو  کشــور 
شفافیت آماری نیست. 

او بیــان کــرد: اکنــون در تولید پارچــه تریکو، تولید 
جوراب و تولید پولیور و شلوار جین دارای مازاد مصرف 
هســتیم و بایــد بــرای صــادرات آنهــا برنامه ریــزی شــود  
امــا در زمینــه تولیــد پوشــاک زنانــه و بچگانــه ضعیــف 
هســتیم و از اســتانداردهای کافــی بــرای تولیــد در ایــن 
بخش برخوردار نیســتیم . این در حالی اســت که وجود 
تعرفه ترجیحی برای واردات پوشاک ترکیه به ایران هم 
موجب شده که قیمت تمام شده پوشاک صادراتی آنها 

به ایران بسیار کم شود. 
رئیــس مرکز پژوهش هــای اتحادیه پوشــاک تهران 
با اشــاره به دامپینگ ترک ها در بازار پوشــاک گفت: در 
گذشته قیمت تمام شده پوشاک ترک بسیار گران بود، 
اما در ســال های اخیر پوشــاک ترکیه ای حتی از پوشــاک 
چین هم ارزان تر شــده اســت و این در حالی اســت که 
مبــارزه بــا قاچــاق  و تعرفــه ترجیحی بــه واردات منطقی 

پوشاک از ترکیه کمک کرد. 
تیرگــر بــا اشــاره بــه دســتورالعمل واردات پوشــاک 
گفــت: تا قبل از این دســتورالعمل بخش اعظم واردات 
پوشــاک از ترکیــه بــه صــورت قاچــاق انجــام می شــد امــا 
اکنون برندها از طریق قانونی اقدام به واردات پوشــاک 

به ایران می کنند.
یــک کارشــناس و متخصــص طراحــی و برندینــگ 
پوشــاک نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه جلوگیــری از واردات 
موجب تنبلی و عقب ماندن تولید کننده از تکنیک ها و 
ابزار رقابتی بازار جهانی و عدم رقابت و تقویت طراحان 
و تولیدکنندگان داخلی و بومی می شــود گفت: که اگر 
واردات قانونــی باشــد، خریــدار بــا حــق انتخــاب خود به 
آرامش بازار کمک می کند و از طرفی تولیدکننده داخلی 
تــاش خواهــد کرد تــا با تولید با کیفیــت و مد روز بازار 

رقابت را مدیریت کند.
نگین صالحی اعام کرد:  اســتفاده از ظرفیت های 
طراحــان پوشــاک ایرانــی ، منطقــه ای و محلــی میتوانــد 
و  مصرف کننــدگان  تولیدکننــدگان،  بــرای  فرصتــی 

عرضه کنندگان پوشاک در هر کشور فراهم آورد .
او خاطرنشــان کــرد: در نظــر داریم با ایجاد انجمن 
بین المللــی متخصصیــن و طراحــان پوشــاک کشــورهای 
اســامی فرصتی مناسبی را برای ایجاد بازارهای رقابتی 
در ســطح جهانــی فراهــم آورده و همچنیــن کارافرینــی 
متخصصیــن عرصــه طراحــی و مــد پوشــاک در ســطح 
جهانــی باعــث حضــور بیشــتر شــرکتها و تولیدکننــدگان 

عرصه پوشاک در کشورها خواهد شد. 
این در حالی است که مجید افتخاری عضو هیات 
مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک 
گفت: آمار قاچاق پوشاک هر روز رو به افزایش است، 

اما مسئوالن این آمار را رو به کاهش اعام می کنند.

خبـــــــــــــــــر

افتتاح دفتر توسعه روابط 
تجاری و بین الملل خانه 
 صنعت، معدن و تجارت

در کشور مجارستان
قائــم مقــام دبیر کل خانــه صنعت، معدن و تجارت، از 
افتتــاح دفتــر توســعه روابــط تجــاری و بین الملــل خانه 
صنعــت، معــدن و تجــارت در کشــور مجارســتان خبــر 
داد و گفــت کــه هدف از تاســیس دفاتــر برون مرزی و 
بین المللی خانه صمت ایران، توســعه و تسهیل روابط 

اقتصادی بخش خصوصی با سایر کشورها است.
ایــران،  بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه صمــت 
آرمــان خالقــی بــا بیــان اینکه کشــور مجارســتان در بین 
کشــورهای اروپایــی، از اقتصــادی رو بــه رشــد برخــوردار 
اســت، اظهــار کــرد: گزارش هــای مختلــف از اقتصاد این 
کشور نشان دهنده این است که مجارستان در جایگاه 

پنجاه و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.
ضمــن اینکــه بــا توجه بــه موقعیت ژئواســتراتژیک 
این کشور که در قلب اروپای مرکزی واقع شده، کشور 
مجارســتان بــه عنــوان دروازه ورود بــه اروپــا محســوب 
می شــود. او در گفت وگــو بــا ایســنا ادامــه داد: بــا توجه 
بــه موقعیــت ویــژه اقتصــادی و جغرافیایی این کشــور و 
پیــرو برگزاری جلســات مقدماتی مدیــران خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت ایــران، با ســفیر ایران در مجارســتان و 
بــا هماهنگــی و همکاری ســازمان توســعه تجارت، دفتر 
توسعه روابط تجاری و بین الملل خانه صنعت، معدن و 

تجارت در کشور مجارستان، امروز افتتاح شد.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت، 
هــدف از تاســیس دفاتر برون مــرزی و بین المللی خانه 
صمت ایران را توسعه و تسهیل روابط اقتصادی بخش 
خصوصی با ســایر کشــورها و گســترش روابط اقتصادی 
و تجــاری بیــن تجــار و صنعــت گــران داخلــی بــا ســایر 

کشورهای جهان عنوان کرد.
گفتنــی اســت، در مراســم افتتــاح دفتــر توســعه 
روابط تجاری و بین الملل خانه صنعت، معدن و تجارت 
در کشــور مجارستان، حمیدرضا نافذعارفی سفیر ایران 
در مجارســتان، ســید محمــد رضــا مرتضــوی دبیــر کل، 
آرمــان خالقــی عضــو هیــات مدیره و علی مایی مشــاور 
اقتصادی خانه صمت ایران و جمعی از فعاالن اقتصادی 

ایرانی مقیم مجارستان حضور خواهند داشت

امضای تفاهم نامه 
ایران خودرو با شرکت روسی 

در تفاهم نامــه ای کــه بــه امضــای معــاون صــادرات و 
اموربین الملل ایران خودرو و شرکت روسی کلوچ آوتو 
رسید، بعد از گذشت بیش از یک دهه توقف صادرات 
خــودرو بــه روســیه محصــوالت ســواری شــرکت ایــران 

خودرو به بازار روسیه صادر خواهد شد.
به گزارش ایکوپرس، بر اساس تفاهم نامه به امضا 
رسیده، شرکت کلوچ آوتو به عنوان یکی از شرکت های 
پیشرو و با سابقه در زمینه فروش و ارایه خدمات پس 
از فــروش خــودرو، ضمن اســتقبال از حضور محصوالت 
مختلف ایران خودرو در بازار روسیه تمامی توان خود را 
بــرای تحقق اهداف صادراتی ایران خودرو به کار خواهد 
بســت تــا بــه زودی شــاهد عرضــه پــر رنــگ محصــوالت 

سواری ایران خودرو در کشور روسیه باشیم. 
در این تفاهم نامه، طرفین ضمن تعیین چارچوب 
همــکاری و تعییــن اهــداف صادراتــی بیــش از ۲۰ هــزار 
دســتگاه بــرای ســال اول تــا رســیدن بــه ســهم بــازار 5 
درصد از بازار روسیه طی سال های آتی، گام های بعدی 
اجرایــی بــرای حضــور هــر چــه بهتــر و ســریع تر در بــازار 

روسیه را ترسیم و تعیین کردند.

 M44 رونمایی از خودرو
 محصول مشترک سایپا

و سیتروئن
اولیــن روز نمایشــگاه تحــول صنعــت خــودرو کــه  در 
پنجشــنبه گذشــته بــا حضــور وزیــر صمــت آغاز بــه کار 

کرد، از خودرو M44 سایپا رونمایی شد.

بــه گــزارش ســایپانیوز  در ســال ۱۳۹5 همــکاری 
ســایپا و ســیتروئن فرانســه وارد فــاز جدیــد خــود شــد و 
5۰ درصــد شــرکت سایپاکاشــان بــه ســیتروئن واگذار و 
شــرکت سایپاســیتروئن بــا مالکیــت 5۰ درصــد ســایپا و 
5۰ درصــد ســیتروئن شــکل گرفــت و پــس از مشــارکت 
 M4T4 و پــروژه C۳ ســیتروئن مقــرر شــد تولید خــودرو
در شــرکت سایپاســیتروئن آغــاز شــود. ایــن پلتفــرم در 
گــروه اســتانتیس کــه شــرکت های بزرگــی چــون پــژو، 
ســیتروئن، کرایســلر، فیــات، اپــل و ... در آن مشــارکت 
داشــتند شــکل گرفته اســت و در پروژه M4T4 قرار بود 
محصول این پروژه زودتر از ســایر سایت های سیتروئن 
و بــرای اولیــن بــار در ایــران تولیــد شــود کــه بــه همیــن 
منظــور قالب هــای بدنــه ســاخته و آمــاده تولیــد شــد. با 
بررســی های انجــام شــده حــدود ۶۷ درصــد قطعات این 
محصــول بــا محصــوالت ایران خــودرو مشــترک اســت و 
تمام خطوط بدنه، رنگ و مونتاژ این خودرو در شــرکت 
سایپاســیتروئن نصــب و آمــاده تولیــد می باشــد. بــرای 
ایــن خــودرو موتــور EC5 در نظــر گرفته شــده اســت که 
خــط تولیــد ایــن موتــور نیــز در کارخانــه نصــب و تجهیز 
شــده اســت و محصــول M44 قابلیــت اســتانداردهای 
روز را دارد و بــه زودی تولیــد ایــن خــودرو بــا همــکاری 
ایران خودرو در شرکت سایپاسیتروئن آغاز خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

تفاهم نامــه احیای ۱۵۰۰ واحــد واحد تولیدی 
و صنعتی جهت توســعه روســتایی، با حضور 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
بــه گــزارش ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران، مراســم امضــای 
تفاهم نامه همــکاری نهضت احیای واحدهای 
شــرکت های  و  ســازمان ها  بــا  اقتصــادی 
احیاگــر، بــا حضــور محمــد مخبــر معــاون اول 
رئیــس جمهــور برگــزار شــد و در این مراســم، 
اقتصــادی و  احیــای ۱5۰۰ واحــد  تفاهمنامــه 

تولیدی به امضا رسید.
تفاهمنامــه  مراســم  ایــن  چارچــوب  در 
بــا  تولیــدی  و  صنعتــی  واحــد   ۱۰۰۰ احیــای 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

ایران منعقد شد.
سید امیرحسین مدنی، معاون رئیس جمهوری 
در توســعه روستایی، مسئول نهضت احیاء و 
علــی رســولیان معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایــران ایــن تفاهمنامه را 

به امضا رساندند.
همچنیــن تفاهمنامه هــای دیگــری بــا ســازمان 
ایــران  صنایــع  و  معــادن  نوســازی  و  توســعه 
احیــای 4۸۰ واحــد صنعتــی،  بــرای  )ایمیــدرو( 
ایــران  صنایــع  نوســازی  و  گســترش  ســازمان 
پیشــران  واحــد   ۲۰ احیــای  بــرای  درو(  )ای 
بــزرگ و بــا ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران 
بــرای عارضه یابــی واحدها و برگــزاری دوره های 

ایــن  شــد.  امضــا  احیاگــر،  توانمندســازی 
تفاهمنامه هــا نیــز بیــن معــاون رئیــس جمهــور 
در توســعه روســتایی، مســئول نهضــت احیــا و 
مدیران عامل شرکت های یاد شده منعقد شد.
فعــال ســازی معــادن کوچــک، افزایــش 
ســطح اشــتغال، افزایــش تولیــدات معدنــی، 
همفکــری،  کوچــک،  معــادن  مشــکات  حــل 
همــکاری، هــم افزایــی و مشــارکت طرفین در 
تهیــه مقدمــات و ملزومــات و تجهیــزات الزم، 
فراهم آوردن سرمایه ضروری، انجام عملیات 
و  توانمندســازی  احیــای  بــه  مربــوط  اجرایــی 
واحدهــای صنعتــی  تولیــد  افزایــش ظرفیــت 
بــزرگ و طرح های نیمــه تمام از جمله اهداف 

این تفاهمنامه ها است.

ایــن  اهــداف  دیگــر  از  همچنیــن 
تفاهمنامه هــا می تــوان بــه آمــوزش و تولیــد 
محتــوای مفاهیم احیــای واحدهای اقتصادی، 
مرتبــط،  رویدادهــای  برگــزاری  در  مشــارکت 
تأمیــن نیــروی متخصص و افزایــش بهره وری 
کل عوامــل تولیــد و ارتقــای ظرفیــت واحدهــا 
بــا هــدف نوســازی و فعــال ســازی واحدهــای 
اقتصــادی غیرفعــال و نیمه فعال با مشــارکت 
جــدی مــردم و جوانــان و اســتفاده حداکثــری 
ســازمان ها،  ظرفیت هــای  و  اختیــارات  از 
وزارتخانه هــا، بانک هــا و نهادهــای عمومــی و 

انقابی اشاره کرد.
گفتنــی اســت؛ در ســال ۱4۰۱، ۱54۳ طــرح 

صنعتی در این نهضت، احیا شده است.

همزمــان بــا برگزاری دومین روز از نخســتین 
نمایشــگاه خدمــات کســب وکار ایــران معاون 
اول رئیــس جمهــور و وزیــر صمــت بــا حضور 
در غرفــه گــروه فــن آوا از پلتفــرم دیجیتــال 

مدیریت زنجیره تآمین آوا رونمایی کردند.
بــه گــزارش ارتباطــات و برنــد گــروه فــن 
آوا، پلتفــرم زنجیــره تامیــن فــن آوا، صنعــت 
تمــام  محصــول  بــه  محصــول  و  صنعــت  بــه 
فرآیندهــای یــک کســب وکار را پیــاده ســازی 
مدیریــت  واســطه ها  بدینوســیله  تــا  می کنــد 
شــده و یــک زنجیــره تامیــن ســالم در اختیــار 
صنایــع و کســب و کارهای مختلف در کشــور 
قــرار گیــرد. ایجــاد ایــن زنجیــره ارزش تامیــن 
عــاوه بــر ارائــه خدمــات بــه اصنــاف مختلــف 

بــه دولــت و بقیه مراجع بــرای حکمرانی داده 
بــر پایه تحلیــل داده، تحلیل رفتــار ذینفعان، 
هوش تجاری و تصمیم ســازی هوشمند کمک 

موثری می کند.

از ویژگی های کلیدی این پلتفرم می توان 
بــه ارائــه راهــکار یکچارچــه بــرای دسترســی 
اعمــال  داده،  گــردش  مطلــوب  فرآینــد  بــه 
سیاســت ها و راهکارهــای مدیریتــی یکپارچــه 

در طــول زنجیره، ســنجش کیفیــت کاال، ارائه 
راهــکار و برنامــه بــه منظــور مدیریــت اصــاح 
الگــو در هــر یــک از حلقه هــای زنجیــره و کل 
زنجیــره تامین، همکاری بــا نوآفرینان، دانش 
آفرینــان در کســب و کارهــا و بهره گیــری از 
ابزارهــای نویــن فناوری اطاعــات و ارتباطات، 
IOT)اینترنت اشــیاء( و راهکارهای توســعه ای 

هوشمند نام برد.
گفتنی است، در دومین روز از نخستین 
نمایشــگاه خدمــات کســب وکار ایــران پلتفــرم 
دیجیتــال مدیریت زنجیره تامین آوا با حضور 
دکتــر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری 
و دکتر ســیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در 

غرفه گروه فن آوا رونمایی شد.

محصــول مشــترک ایران خــودرو و ســایپا کــه 
خودروســاز  دو  اســتراتژیک  اتحــاد  حاصــل 
اســت، در نمایشــگاه تحــول صنعــت خــودرو 
بــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و 
صمــت  وزارت  حمل ونقــل  صنایــع  معــاون 

رونمایی شد.
کراس لــوک  ایکوپــرس،  گــزارش  بــه 
رونمایی شــده، نمونه پروتوتایپ دارای جعبه 
دنده 5 ســرعته دســتی اســت که جعبه دنده 
اتوماتیک نیز برای آن پیش بینی شده است.

ایــن  ســیلندر   ۳ لیتــری  یــک  پیشــرانه 
محصول قدرتی تا ۷5 اســب بخار و گشــتاور 
۱۰۰ نیوتــن متــر را ارایــه می دهــد، پیشــرانه 
تولیــدی گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ایــن 

محصــول مصــرف ســوخت کم تــر از پنــج لیتــر 
در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش خواهد داشت.

قرار اســت، در آینــده محصوالت دیگری 
ایــن  شــود.  معرفــی  پلتفــرم  ایــن  بــرای  نیــز 
محصــول به عنوان خودرویی اقتصادی عرضه 

خواهد شد. 
گفتنــی اســت، غرفــه ایــران خــودرو در 
نخســتین نمایشــگاه تحــول صنعــت خــودرو، 
وزیــر صنعــت،  بــا حضــور  روزگذشــته  صبــح 
معــدن و تجــارت و معــاون صنایــع حمل ونقل 
وزارت صمت و مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های 

تهران گشایش یافت. 
تــا  ســوم  از  کــه  نمایشــگاه  ایــن  در 
ششــم شــهریور بــه 4 چهــار روز دایــر اســت، 
آخریــن دســتاوردهای صنعــت خودروســازی 
و  دانش بنیان هــا  تامیــن،  زنجیــره  و  کشــور 
در  خــودرو  حــوزه  در  نوپــا  کســب وکارهای 

معرض دید عموم قرار گرفته است. 

نیــز  خــودرو  ایــران  صنعتــی  گــروه 
دســتاوردهای خــود را در حوزه هــای مختلــف 
طراحــی، توســعه، تولیــد، خودروهــای برقــی، 
دانش بنیــان،  شــرکت های  بــا  همــکاری 
طــرح  محرکــه،  قــوای  حــوزه  دســتاوردهای 
حــوزه  فناورانــه  طرح هــای  کیفیــت،  جهــش 
خدمات پس از فروش، خودکفایی در زنجیره 
تامیــن، کاهش ارزبری و طرح های توســعه ای 

حوزه های غیرخودرویی ارایه کرده است. 
گرفتــه،  صــورت  برنامه ریــزی  طبــق 
مدیران ارشــد گــروه صنعتی ایــران خودرو در 
روزهــای برپایــی نمایشــگاه بــا ارائه گــزارش و 
دســتاوردهای هــر حوزه، پاســخ گوی ســواالت 

مخاطبان خواهند بود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد 
که از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه های 
نظارتی ما اصالحات و تغییرات مدیریتی را آغاز 
کردیــم. ابتــدا افــراد فاقد صالحیت، کســانی که 
شــرایط احــراز مســئولیت را نداشــتند یــا افرادی 
کــه بــا ســفارش در مناصب قرار داشــتند را کنار 

گذاشتیم.
 یاســر طیب نیــا در گفت وگــو با ایرنــا درباره 
تغییــرات صورت گرفته در مدیریت و عملکرد این 
شــرکت بــزرگ در دولــت ســیزدهم توضیــح داد و 
گفت:  در ابتدای شــکل گیری دولت آقای رئیســی 
عــزم جــدی دولــت بــر رشــد اقتصــادی در کنــار 
پاکدســتی و مبارزه با فســاد بود. این موضوعات 
از وعده های دولت به مردم هم بود و با توجه به 
اهمیــت بنگاه های بــزرگ اقتصادی، فوالد مبارکه 
از اولیــن مجموعه هایــی بــود کــه تغییــرات در آن 

صورت گرفت. او با اشاره به انتصابش به عنوان 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در مهرماه ســال 
۱4۰۰ بیــان کــرد: انتخــاب بنــده بــا دو ماموریــت 
شــفافیت،  ایجــاد  اول  ماموریــت  بــود.  اصلــی 
حاکمیت پاکدســتی و مبارزه با فساد و ماموریت 
دوم بــه اوج رســاندن تولیــد و توســعه پــر شــتاب 

فوالد مبارکه بود.

 تاکنون بیش از ۵۰ مدیر

تغییر کرده اند
مدیرعامــل شــرکت فــوالد فــوالد مبارکــه به 
اقداماتش در ۱۱ ماه گذشــته اشــاره کرد و گفت: 
از بــدو ورود و طبــق هماهنگــی بــا دســتگاه های 
نظارتــی ما اصاحــات و تغییرات مدیریتی را آغاز 
کردیــم. ابتــدا افــراد فاقــد صاحیــت، کســانی که 
شــرایط احــراز مســئولیت را نداشــتند یــا افــرادی 

کــه بــا ســفارش در مناصب قــرار داشــتند را کنار 
گذاشتیم. مجموع این موارد بیش از 5۰ مورد از 

تغییرات ده ماه گذشته را شامل می شود.
طیب نیــا بــا بیان ایــن که مبارزه با فســاد از 
نقــاط قــوت و افتخار نظام ماســت، افــزود: ما به 
عنوان مدیران این صنعت خودمان مدعی مبارزه 
با فساد هستیم. فوالد مبارکه در این مدت برای 
برخــورد بــا تخلــف و فســاد منتظــر دســتگاه های 
نظارتــی نمانــده اســت. مــا نهادهــای نظارتــی از 
یاری گــر خودمــان در  را  جملــه مجلــس محتــرم 
انجــام وظایــف می دانیــم و تــا کنــون هــم نهایــت 
همکاری را داشــته و داریم. در این مدت مواردی 
که با تخلف روبرو شدیم را ابتدا خودمان برخورد 
و در مرحلــه بعــد راســا از طریق دســتگاه قضایی 

پیگیری کردیم.
بــا دســتور رئیس جمهــور با تخلفــات قطعی 

پیش از رسیدگی قضایی برخورد می شود
او دربــاره گــزارش مجلــس از تخلفات فوالد 
مبارکــه در دولــت گذشــته هــم گفــت: گــزارش 
تفحــص  و  تحقیــق  خصــوص  در  شــده  منتشــر 
مربوط به دوره قبل از استقرار دولت جدید بوده 
و اتفاقــا مــا خودمــان مطالبه گــر انجــام اصاحات 
و برخــورد بــا تخلفــات در شــرکت فــوالد مبارکــه 
هســتیم. اکنون نیز طبق دســتور ریاست محترم 
شــده  منتشــر  گــزارش  از  بخشــی  هــر  جمهــور 
قطعیــت یابــد، پیــش از برخــورد دســتگاه قضایی 
و در چهارچوب اختیارات، خودمان با آن برخورد 

خواهیم کرد.

بزرگترین آفت صنعت، 
سیاست زدگی است

مدیرعامل شرکت فوالد فوالد مبارکه با بیان 

این که یکی از مهم ترین آسیب های مجموعه های 
اقتصــادی، سیاســی کاری و ورود افراد سیاســی به 
مســائل و تصمیمات بنــگاه داری اســت، بیان کرد: 
بزرگترین آفت صنعت امروز سیاست زدگی است. 
تعهــد افــراد سیاســی به افرادی که آنان را ســر کار 
آورده اند منشا مشکات زیادی برای مجموعه های 

اقتصادی است.
طیب نیــا از توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه 
بــا کنــار گذاشــتن مدیــران  در دولــت ســیزدهم 
سفارشی و سیاسی خبر داد و اضافه کرد:  همه 
بایــد بپذیریــم تخصــص معیار اول انتصــاب افراد 
بــه مســئولیت ها باشــد. رشــد ۱۰ درصــدی تولیــد 
و ســرمایه گذاری ۱۸۰ هــزار میلیــارد تومانــی در 
پروژه های زیرساختی و توسعه ای از جمله ثمرات 
حاکمیت نگاه تخصصی و دوری از سیاست زدگی 

در دوره جدید مدیریتی فوالد مبارکه است.

یــک فعال حــوزه دارو از درآمدزایی شــرکت های 
کاری  تعامــل  در  بــرای کشــور  دارو  واردکننــده 
بــا کشــورهای همســایه گفــت  ایــران بــه دلیــل 
و  اولیــه دارو  مــواد  اشــرافیت کامــل در حــوزه 
بحث هــای فنــی مــی توانــد تعامــل مالــی خوبــی 
با کشــورهای همســایه مثل افغانســتان و عراق 

داشته باشد.
بــه گــزارش خبرنــگار عصــر اقتصــاد، دکتــر 
بختیــاری راد مدیر شــرکت پتروشــاران و نماینده 
در  اســپانیا  شــارلو  داروســاری  شــرکت  رســمی 
مجموعــه  در  فارمکــس  بین المللــی  نمایشــگاه 
گفــت:  شــد  برگــزار  مــال  ایــران  نمایشــگاه های 
شــرکت پتروشــاران حدود ۲5 ســال اســت که در 
حوزه تامین مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت 
دارد. از این رو شناخت کافی بربازار دارو و حتی 

مواد آزمایشگاهی داریم.
یــک  ایــران  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  او 
کشــور صنعتــی و رو بــه رشــد در همــه زمینه هــا 
بــه خصــوص حوزه داروســت، افزود: بــا توجه به 

پیشرفت رو به جلو کشور در همه 
زمینه ها به خصوص حوزه دارو هر 
روز احتیــاج بیشــتر بــه مــواد اولیه 
دارویــی پیــدا خواهیم کــرد هرچند 
نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش کــرد 
ایــران یکی از بزرگترین کشــورهای 
داروســازی  کــه  اســت  خاورمیانــه 

انجام می دهد. 
خوشــبخانه  گفــت:  راد  بختیــاری 

امروز  شــاهد هســتیم که روز به روز شرکت های 
در  بهتــری  کیفیــت  دارای  ایرانــی  داروســازی  
مقایســه بــا  قبــل مــی شــوند و شــناخت بهتــری 
پیشــرفت  ایــن  کننــد.  مــی  پیــدا  دارو  بــازار  بــه 
باعــث خوشــحالی اســت و مــا نیــز به عنــوان یک 
واردکننده بدون شــک هر زمان داروســازی ایران 
بــه پیشــرفت برســد متوقــف مــی شــویم. اتفاقــا 
ایــن موضــوع باعــث خوشــحالی ماســت و افتخار 
خواهیــم کــرد کــه کشــورمان به یک اســتقال در 

این حوزه پراهمیت دست پیدا کند.

او در ادامه به مشکات و موانعی 
وارد  شــرکت های  روی  پیــش  کــه 
قــرارداد  دارو  اولیــه  مــواد  کننــده 
اشــاره کــرد و گفــت: اصلــی تریــن 
تحریم هــای  بحــث  مــورد  مشــکل 
ظالمانه ای است که برعلیه کشور 
عزیزمان اعمال شده است. همین 
موضــوع  تحریم هــا باعــث ایجــاد 
مشــکل در  انتقــال پــول در حــوزه 

واردات مواد دارویی به کشور می شود.
این فعال حوزه دارو افزود: دومین مشکلی 
کــه در ایــن حــوزه بــا آن ســر و کار داریــم بحــث 
گمــرک اســت. گاهــی اوقــات شــاهد هســتیم که  
کاال بیــش از حــد معمــول در گمــرک در انتظــار 
ترخیــص قــرار مــی گیــرد. ایــن موضــوع در بحــث 
تاثیرگــذاری روی کیفیــت کار مــا و کیفیــت مــواد 
دارویــی بســیار حائــز اهمیت اســت. بایــد به این 
نکتــه  توجــه داشــته باشــیم  کــه  شــرایط آب و 
هــوای بنــادر ایــران  درکیفیــت مــواد اولیــه تاثیــر 

گــذار اســت. بــه طــور مثــال گاهــی اوقــات دمــای 
کانتینرهای حامل مواد اولیه دارویی تا ۸۰ درجه 
هم مــی رســد. از این رو گاهی اوقــات مجبوریم از  
ازحمــل و نقــل  جــاده ای اســتفاده کنیــم که این 

موضوع  به مراتب هزینه ها را باالتر می برد. 
بختیــاری راد تصریــح کــرد: در این خصوص 
از مســئوالن درخواســت می کنیــم راه حل هایــی 
همچون ایجاد ســردخانه در گمرکات و یا تســریع 
در ترخیص دارو و مواد اولیه را در نظر بگیرند تا 

بتوانیم خدمات مطلوبتری را ارائه دهیم.
مثــل  نمایشــگاه هایی  اینکــه  بیــان  بــا  او 
فارمکــس قدمــی موثــر  در بهبــود وضعیــت حوزه 
دارو و  مــواد اولیــه دارویــی کشــور بــه شــمار مــی 
آیــد ادامــه داد: یکــی از نکاتی کــه نباید فراموش 
کنیم تعداد زیاد نمایشــگاه های حوزه داروســت. 
در چنــد وقت اخیر تعداد این قبیل نمایشــگاه ها 
زیــاد شــده و همیــن موضــوع باعــث ســردرگمی 
مخاطبان می شــود. چه بهتر اســت که همه این 
نمایشــگاه ها تجمیع شــود و یک نمایشگاه بزرگ 

و کارآمدتر برپا شود.
ایــن فعــال حــوزه دارو گفــت: یکــی دیگــر از 
حضــور  عــدم  داخلــی  نمایشــگاه های  مشــکات 
مراجعان خارجی است.مشکاتی همچون گرفتن 
ویزا ، هزینه باالی ســفرمی تواند از عواملی باشد 
تــا مــا کم تر ارتباطی با مشــتری ها ور کشــورهای 

همسایه داشته باشیم. 
بختیــاری راد افــزود: ما به عنــوان یک فعال 
حوزه واردات دارو و مواد اولیه دارویی می توانیم 
بــرای کشــور درآمــدزا باشــیم، از ایــن رو کــه مــا 
اطاعات بیشــتری نســبت به مــواد اولیه دارویی 
داریــم و ایــن اطاعــات را می توانیــم در اختیــار 

کشورهای همسایه قرار دهیم.
او ادامه داد: ما  حتی می توانیم محصوالت 
را بــه کشــورهای همســایه مثــل افغانســتان و 
عــراق بفروشــیم و یــا از لحاظ فنی کــه اطاعات 
خوبــی هــم داریــم بــا آنهــا وارد معاملــه شــویم. 
همیــن  موضــوع باعــث درآمــد زایی برای کشــور 

خواهد شد.

در سایت روزنامه بخوانید:

درآمدزایی برای کشور از واردات مواد اولیه دارو 
در سایت روزنامه بخوانید:

طیب نیا: تخلفات گذشته فوالد مبارکه، حاصل سیاست زدگی است

 امضای تفاهمنامه احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی
برای توسعه روستایی

رونمایی از خودرو مشترک ایران خودرو و سایپا

رونمایی از پلتفرم مدیریت زنجیره تامین آوا 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری 
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائمشهر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصـوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ، امـالک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر 
در واحـد ثبتـی قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آنـان محـرز و رای الزم 

صـادر گردیـده جهـت اطـالع عمـوم به شـرح ذیل آگهـی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پالک ۲۵ اصلی بخش ۱۶

۱۸۱۸۲ فرعی بنام آقای باباعلی قربانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۶۲۰.۶۳ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای مسلم خوران مالک رسمی.

-لـذا بـه موجـب مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع 
ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت 
بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت 
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و 
در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قسـمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود، مراتـب را در اولیـن آگهی نوبتی و تحدید حـدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰5/۲۲    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۶/۰5

شناسه : ۱۳۶۲۷4۷

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۲۰۰۱۲۹۸ مـورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
خانـم رضوانـه حسـنی فـر بـه شـماره ملـی ۴۹۹۹۹۰۸۲۷۱ فرزنـد محمدقلـی در ششـدانگ 
عرصـه و اعیـان یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۵۹/۸۵ مترمربـع پـالک ۵۷- اصلـی واقـع در 
مازندران بخش ۱۸ ثبت نکا به کالسه ۳۸۸/۱۴۰۰ خریداری شده از آقای محدقلی حسنی 
فـر محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی 
میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض 
برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت درصورت انقضاء مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  ۱4۰۱/۰۶/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱4۰۱/۰۶/۱9

شناسه : ۱۳۷۰۰۳۲    امیرخندان رباطی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی تیغه اره توس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰99۳۸9۶ 
و به شماره ثبت ۱۲۱۲۷ 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد: - ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان منتهـی بـه سـال ۱۴۰۰ تصویـب گردیـد. آقـای خسـرو 
رضازاده متقی با شـماره ملی ۰۹۳۸۴۵۸۴۸۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای سـید هادی نبوی 
بـا شـماره ملـی ۰۸۷۲۳۱۴۱۱۱ بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال انتخـاب شـدند 

روزنامـه عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی و دعـوت نامـه هـای شـرکت تعییـن شـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )۱۳۶9۶4۷(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانـون  اول/دوم  موضـوع  ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ هیـات   - رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۷۸۴  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو همامی به شماره 
شناسـنامه ۸۴۹ کـد ملـی ۴۶۰۸۹۹۸۱۰۲ صـادره از آرادان فرزنـد علـی اصغـر در ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثی)اتاقـک انبـاری( بـه مسـاحت ۲۰۰  متـر مربـع پالک شـماره 
۲ فرعـی از ۱- اصلـی واقـع در حسـین آبـاد حـاج تقـی بخـش حـوزه ثبـت ملک گرمسـار  خریداری 
مـع الواسـطه از حـاج محمـد صـادق نصیـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰5/۱9   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۶/۰5   
شناسه : ۱۳۶۰9۱۷        رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۳۰۶۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 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 علـی آقـا فریـدی بـه 
شماره شناسنامه ۶ کد ملی ۴۶۰۹۶۰۶۶۰۷ صادره از  گرمسار فرزند حسین در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت ۳۹۱۲۲/۱۵  متـر مربـع پـالک شـماره ۲ و ۳  فرعـی 
از ۱۲۳- اصلی واقع در روستای غیاث آباد بخش حوزه ثبت ملک گرمسار  حقوق ارتفاقی 
بـا حـق اسـتفاده از مقـررات آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن ) مالکیت مشـاعی متقاضی ( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۶/۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۶/۲۱           

     شناسه : ۱۳۶9۱۸۷     رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم مریـم رامـه باسـتناد ۲ بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و بـه 
گواهـی دفترخانـه شـماره ۲ گرمسـار رسـیده مدعـی میباشـد  کـه سـند مالکیـت 
ششـدانک پـالک ۱۰/۱۳۱۸۰ واقـع در بخـش گرمسـار مـورد ثبـت --جلـد - صفحه 
- بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را 
نمـوده اسـت .  لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده ۱۲۰  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا 
وجود اسـناد مالکیت مذکور نزد خود میباشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف 
مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره 
تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای 
مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 
ش چ سند ۸۳۶9۸۷           شناسه: ۱۳۷۰۲۶۷

   حسین چلوئی – سرپرست  ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۵۰۰۰۱۰۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک ایوانکـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین اشـتری فرزند سـتار به 
شـماره شناسـنامه ۹۴۷ صادره از  تهران در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مسـاحت 
۳۰۷۶۰/۶۶  متـر مربـع پـالک شـماره ۱۱۲۵ فرعـی از ۱۴۶- اصلـی واقـع در ایوانکـی  خریـداری 
از مالکیـن رسـمی یـزدان اشـتری و سـرور اشـتری و خسـرو اشـتری و سـتارخان اشـتری محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۶/۰5  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰۶/۲۱                     
شناسه: ۱۳۷۰55۲   رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی
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ایجاد 4۶۰۰ اشتغال جدید 
در قم 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم اعالم کرد 
که با بهره برداری از ۱۸۱ پروژه جدید به مناســبت هفته 

دولت 4 هزار و ۶۱۱ شغل جدید در قم ایجاد شد.
ابراهیم معتمدی دیروز در ششمین جلسه شورای 
اداری قــم کــه بــا حضور معــاون اجرایــی رئیس جمهوری 
ریاســت  ســفر  جریــان  در  اینکــه  بابیــان  شــد،  برگــزار 
جمهــوری بــه قــم ۱۴۲ مصوبــه بــه اعتبــار ۲ هــزار و ۱۶۰ 
میلیــارد تومــان مصــوب شــد، اضافــه کرد: از ایــن تعداد 
۳۲ پروژه نهایی و ۱۶ مصوبه نیز در دست انجام است؛ 
عالوه بر این ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوبه در خصوص 

تأمین زمین نیز به قم اختصاص یافته است.
او  بــا اشــاره بــه تخصیــص ۷۰۰ میلیــارد تومــان از 
اعتبارات ســفر رئیس جمهوری، گفت: تا شــهریور ۱۲۰۰ 
میلیــارد تومــان از اعتبــارات ایــن محــل به صــورت کامل 
عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون  می یابــد.  تخصیــص 
اســتانداری قــم تصریــح کــرد: از هــزار و ۴۴۹ دســتور و 
مصوبــه حاصــل از ســفر مســئوالن اســتانی بــه مناطــق 
مختلف استان بیش از ۸۰۰ مورد انجام و بیش از ۵۰۰ 

دستور نیز در دست انجام است.
پــروژه   ۱۸۱ دولــت  هفتــه  در  افــزود:  معتمــدی 
بااعتباری بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان در امور زیربنایی، 
کشــاورزی، فرهنگــی ورزشــی، آمــوزش عالــی، تفریحی 
گردشــگری، صنعتی، بهداشــت درمان و شهرداری ها به 

بهره برداری می رسد.
او با اشاره به فقر سرانه آموزشی و توسعه شبکه 
فاضــالب در قم یادآور شــد: اســتان قــم از این دو محل 

دچار آسیب و نارضایتی شهروندان شده است.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری قــم 
اظهــار کــرد: احــداث دهکده لجســتیک، تعیین اراضی و 
منابــع مــورد بــرای احــداث پارکینــگ در ورودهای شــهر، 
تکمیــل پــروژه قطــار سریع الســیر، احــداث زائرســراهای 
خــزر،  یــا  عمــان  دریــای  از  آب  انتقــال  پــروژه  ارزان، 
تأمیــن نــاوگان عمومی، احداث شــهرک کفش صنعتی، 
فقــر ســرانه فاضــالب، احــداث شــهرک پوشــاک، تکمیل 
زیرســاخت های آموزشــی جــزو اولویت هــای مهــم آینده 
قم اســت. معتمدی بیان کرد: ۷۶ درصد از مســافران و 
زائــران ورودی بــه قم به خاطر نبــود خدمات اولیه کمتر 
از ۶ ســال در این شــهر می مانند این در حالی اســت که 
قــم در ۱۳۶ روز از ســال درگیــر برگزاری مراســمات ملی 

و مذهبی است.
حــرم  اطــراف  پروژه هــای  کــرد:  تصریــح  او 
مونوریــل،  فــرودگاه،  معصومــه)س(،  حضــرت  مطهــر 
دکل هــای  جمــع آوری  غیررســمی،  ســکونت گاه های 
فشــارقوی بــرق، جمع ریل هــای متروکه و تعیین تکلیف 
نحوه استفاده از دریاچه نمک از ابتدای دولت سیزدهم 

مشخص شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری قم ادامه 
داد: برای ساماندهی پروژه های اطراف حرم مطهر اراضی 
۳۲ هکتــاری پردیســان اختصاص یافتــه اســت و بافــت 
مهــم در قالــب ۹ پــروژه مختلف به زودی ســاماندهی و از 

وضعیت آشفته کنونی خارج خواهد شد.
معتمدی با اشــاره به نظر مثبت دولت نســبت به 
راه اندازی فرودگاه بین المللی قم، یادآور شــد: جلسات 
مختلفــی بــا ســرمایه گذار برگــزار و تکلیــف ایــن پــروژه 
نهایــی شــده و ایــن پــروژه در قالــب یکی از ســناریوهای 

موجود به بهره برداری خواهد رسید.
او بــا اشــاره بــه تعییــن تکلیــف واگن هــای قطــاری 
شــهری و بهره بــرداری قریب الوقــوع از آن، اظهــار کــرد: 
مونوریــل نیــز بــا بودجه هــای ملــی بــه زودی وارد مرحله 

اجرا و بهره برداری خواهد شد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری قــم 
ادامــه داد: بــا تخصیــص اراضی ۳۲ هکتاری پردیســان، 
وضعیــت و نحوه ســکونت گاه های غیررســمی قم نهایی 
شــده، همچنیــن دکل هــای فشــارقوی برق نیــز از حریم 

منازل مسکونی جمع آوری خواهد شد.
معتمدی با اشــاره به وضعیت دریاچه نمک اظهار 
کرد: با قرارگرفته دریاچه نمک در زمره تاالب های اصلی 
کشــور بــه زودی بــا اتمــام تحقیقــات علمــی وارد مرحلــه 
اســتفاده و بهره بــرداری در قالــب ظرفیت هــای مختلــف 

خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

آغاز عملیات احداث ۱۰ هزار 
واحد نیروگاهی خورشیدی 

 5 کیلوواتی در سیستان
و بلوچستان

عملیات احداث ۱۰ هزار واحد نیروگاهی خورشــیدی 5 
کیلوواتــی حمایتــی با حضــور معاون وزیر نیرو و رئیس 
سازمان ساتبا کشور و استاندار سیستان و بلوچستان 

آغاز شد.
به گزارش ایســنا، رئیس  ســازمان ســاتبا کشور در 
مراســم افتتاح ۴ نیروگاه خورشــیدی در روســتای پدگی 
شهرســتان زاهــدان و آغــاز عملیــات احــداث ۱۰ هــزار 
ســامانه خورشــیدی دیگــر در ایــن اســتان گفــت:  ۱۱۰ 
هــزار واحــد نیروگاهــی خورشــیدی تــا پایان ســال جاری 
در کشــور احــداث خواهــد شــد کــه ســهم سیســتان و 
بلوچستان از این میزان ۱۰ هزار واحد خورشیدی است.
محمود کمانی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان 
تاکنــون از نظــر میــزان تخصیــص نیــروگاه خورشــیدی 
بیشــترین ســهم کشور را به خود اختصاص داده است، 
اظهار کرد: اجرای این طرح فرصت مناســبی برای تولید 
انرژی پاک، ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده های این 
استان است. او ادامه داد: این طرح با مشارکت وزارت 
نیــرو، کمیتــه امــداد امام خمینی )ره(، بهزیســتی، جهاد 
سازندگی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری 

در سراسر کشور انجام می شود.
معــاون وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان ســاتبا گفت: 
طــی ایــن طــرح اشــخاص از ســووی نهادهــای حمایتــی 
معرفی و پس از ارزیابی و تایید به وســیله شــرکت های 
توزیــع بــرق نســبت بــه پرداخــت تســهیالت و احــداث 
نیروگاه اقدام می شود. کمانی ادامه داد: کاهش تلفات 
شــبکه برق، ایجاد اشــتغال و خود اتکایی، حفظ محیط 
زیســت، ایجــاد درآمــد از محــل صرفه جویــی ســوخت و 
وحــدت دســتگاه ها و نهاد ها از جملــه مزایای اجرای این 

طرح در کشور است.

بهره برداری از ۶۱ طرح 
صنعتی و زیرساختی در 

شهرك ها و نواحی صنعتی 
فارس در هفته دولت 

از  فــارس  صنعتــی  شــهرك های  شــركت  مدیرعامــل 
بهره بــرداری از ۶۱ طــرح تولیــدی و زیرســاختی با اعتبار 
صنعتــی  نواحــی  و  شــهرك ها  در  ریــال  ۸۱۰۰میلیــارد 

استان در هفته دولت امسال خبر داد.
سیدمصطفی هاشــمی در نخســتین روز از هفتــه 
دولــت افــزود: از ایــن تعداد۴۱طرح در بخش توســعه و 
تكمیل زیرســاخت ها در شهرك های صنعتی  و ۲۰طرح 
نیــز واحــد تولیدی و صنعتی اســت كه بــا بهره برداری از 

آن ها برای  بیش از ۸۰۰نفر اشتغال ایجاد می شود.
او افــزود: ایــن طرح ها در راســتای ارتقای وضعیت 
زیرســاختی شــهرك های صنعتی و تكمیل امكانات برای 

بهره برداری صنعتگران اجرا و آماده بهره برداری است.
فــارس  صنعتــی  شــهرك های  شــركت  مدیرعامــل 
بــا بیــان اینكــه طرح هــای زیرســاختی كه در ایــن ایام به 
بهره برداری می رســند در بخش های آسفالت، زیرسازی 
طرح هــای  معابر،اجــرای  و  خیابانهــا  گــذاری  جــدول  و 
روشنایی،شــبكه های فاضالب،شــبكه گاز  و شــبكه برق 
هســتند گفت:برای اجرای این طرح ها ۶۱۰میلیارد ریال 
از اعتبــارات شــركت شــهرك های صنعتی فــارس هزینه 

شده است.
بــودن  بهره بــرداری  آمــاده  از  ادامــه  در  هاشــمی 
۲۰طــرح صنعتــی و تولیــدی با ســرمایه گذاری  افزون بر 
۷۵۰۰میلیــارد ریــال خبرداد و گفت:این طرح ها شــامل 
مجموعــه تولیــد بازســازی و نوســازی توربیــن و خدمات 
ماشــین کاری فلزات،مجموعــه  تولیــد پــودر میکرونیــزه 
و دانــه بنــدی مصالــح ســاختمانی ،واحــد تولیــد قطعات 
فوالدی سقف کاذب و پانل گچی، واحد تولیدی نئوپان 
بــا روکــش مالمینــه، واحــد تولیدی مــواد شــیمیایی ضد 
خوردگی در صنعت حفاری نفت گاز و پتروشیمی،واحد 
تولید آجر نســوز،واحد تولید اســکلت فلزی و تجهیزات 
نفت و گاز ،واحد درودگری و صنایع چوب، واحد تولید 
ظــروف یکبار مصــرف، مجموعه  تولیــد گرانول پلیمری، 
واحد محصوالت بتنی غیر مسلح، واحد تولید ورق پلی 
اســتایرن ، واحــد  تولیــد ســاندویچ پنــل و ســردخانه دو 
مــداره ،واحــد بســته بندی خشــکبار، واحد تولیــد انــواع 
ســس و دو واحــد ســردخانه دومــداره اســت كــه جمعــا 
بــا ســرمایه گذاری  افــزون بــر ۷۵۰۰میلیــارد ریــال آماده 
بهره بــرداری اســت. او افــزود: برخــی از واحدهایــی كــه 
آماده بهره برداری است جزء واحدهای صنعتی شاخص 

استان  وكشور محسوب می شوند.
فــارس  صنعتــی  شــهرك های  شــركت  مدیرعامــل 
اضافــه كرد:همزمــان با هفتــه دولت تعــدادی طرح های 
صنعتــی  در ســطح شــهرك ها و نواحــی صنعتی اســتان 
نیز كلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاندار خوزســتان بــا بیــان اینکــه صادرات 
غیــر نفتــی 5۰ درصــد رشــد داشــته اســت، 
نــرخ رشــد اقتصــادی  از افزایــش دوبرابــری 
خوزســتان طــی یکســال اخیــر و کاهــش نرخ 

بیکاری خبر داد. 
صــادق خلیلیان دیروز در مراســم بهره برداری 
وزارت  طرح هــای  اجرایــی  عملیــات  آغــاز  و 
نفــت در خوزســتان اظهار کــرد: وزیر نفت در 
یکســال اخیــر چندیــن بار به خوزســتان ســفر 
کرده و همه این ســفرها به منظور توســعه و 
عمران استان خوزستان بوده است. در زمینه 
مســئولیت های اجتماعــی در مصوبــات ســفر 
رئیس جمهوری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان 
به خوزستان اختصاص داده شد که منجر به 

رشد و توسعه استان می شود.
 او ادامــه داد: دولــت توجــه ویــژه ای بــه 
خوزســتان داشــته و ۳۴ هــزار میلیــارد تومان 
بــرای توســعه اســتان طــی ۳ ســال اختصاص 

داده است.
اســتاندار خوزســتان افزود: خوشبختانه 

بــا اقدامــات انجام شــده نــرخ رشــد اقتصادی 
خوزســتان طی یکســال اخیر دو برابر شــده و 
نــرخ بیــکاری کاهــش یافتــه اســت و صادرات 

غیر نفتی نیز ۵۰ درصد رشد داشته است.
خلیلیــان گفــت: ابرپــروژه آب غدیــر کــه 
تحــت  را  خوزســتان  جمعیــت  از  درصــد   ۵۲
پوشــش قــرار می دهد اکنــون در مرحله بهره 
بــرداری آزمایشــی اســت و پــس از آن نیز آب 
باکیفیــت و پایــداری را در خوزســتان خواهیم 
داشــت کــه از دز بــه مناطــق غــرب، جنــوب و 

مرکزی استان منتقل می شود.

آوری  بحــث جمــع  کــرد: در  او تصریــح 
فاضالب شــهری اقدامات بســیار خوبی انجام 
شــده و کارهــا ســرعت قابــل توجهی بــه خود 
گرفته اســت. در بحث آب شرب روستایی در 
سال گذشته به ۱۱۰۰ روستا و امسال تاکنون 
به بیش از ۴۰۰ روســتا آبرســانی شــده و آب 

این روستاها پایدار شده است.
اســتاندار خوزســتان بیان کرد: در ســال 
گذشته علی رغم کاهش ۲۱ درصدی بارندگی 
در  آبــی  تنــش  مشــکالت  و  خوزســتان  در 
اســتان، بــا تغییــر الگوی کشــت موفق شــدیم 

تولیــد گنــدم را افزایــش دهیــم و خریــد گندم 
را بــه بیــش از یــک میلیــون و ۳۵۰ هــزار تــن 

برسانیم.
صنایــع  خصــوص  در  افــزود:  خلیلیــان 
نفــت و گاز ظرفیت هــای بزرگی در خوزســتان 
وجــود دارد کــه بایــد از ایــن ظرفیت هــا بهــره 
افــزوده  ارزش  زنجیــره  تکمیــل  منــد شــویم. 
برای ما بســیار مهم اســت که باید مورد توجه 
قــرار گیــرد تا با توســعه صنایع پایین دســت، 
اشــتغال و افزایــش تولید و ارزآوری بیشــتری 

را در خوزستان داشته باشیم.

حاشــیه  در  خراســان رضوی  اســتاندار 
رئیــس  حضــور  بــا  مردمــی  ارتبــاط  میــز 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور جزئیــات 
پیشرفت ســه پروژه مهم اســتان را تشــریح 

کرد. 
بــا  گفت وگــو  در  نظــری  یعقوبعلــی 
ایســنا در حاشــیه میــز ارتبــاط مردمــی کــه 

بــا حضــور رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور در استانداری خراســان رضوی برگزار 
شــد، اظهــار کــرد: اکنــون پــروژه آزادراه حرم 
تــا حــرم در حــال اجرا اســت و قــرارگاه خاتم 
نیــز مســئولیت فعالیت هــای پیمانــکاری آن 
ایــن  اجــرای  در  تســریع  دارد.  عهــده  بــر  را 
پــروژه از جملــه ملزوماتی اســت کــه باید در 

رویدادهــای عملیاتــی این پــروژه مدنظر قرار 
بدهیم که این مهم درحال پیگیری است.

شــهرک  پیگیــری  و  بررســی  افــزود:  او 
فرودگاهــی امــام رضــا )ع( نیــز پس از ســفر 
رئیــس جمهــور بــه مشــهد در فروردیــن مــاه 
بــه صــورت جــدی آغــاز شــده و در مرحلــه 

مطالعاتی و مکان یابی قرار دارد.

خاطرنشــان  خراســان رضوی  اســتاندار 
کــرد: قطار ســریع الســیر تهران- مشــهد نیز 
هنــوز تبدیــل بــه پروژه نشــده و می بایســت 
بگــذارد.  ســر  پشــت  را  اداری  مراحــل 
اســتانداری خراســان رضوی در تــالش اســت 
مراحــل ابتدایــی ایــن مهــم را به نحواحســن 

پیگیری کرده و در دست اجرا قرار بدهد.

پروژه خط انتقال آب از ســد شــیرین دره به 
شــهر بجنورد با حضور مســئوالن کشــوری و 

استانی افتتاح شد. 
پــروژه خــط  دیــروز  ایســنا،  گــزارش  بــه 
انتقال آب از سد شیرین دره به شهر بجنورد، 
بــا حضور رئیــس مرکز ارتباطــات مردمی نهاد 
ریاســت جمهوری، اســتاندار خراسان شمالی 

و نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اعتبار 
۶۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

۲۴ میلیــارد تومــان از اعتبــار مذکــور از 
محــل اعتبــارات ســفر مقام معظــم رهبری به 

استان است.
طول کل خطوط انتقال اجرا شده توسط 

آبفای استان، بیش از ۲۱ کیلومتر است.

انتقــال آب از محــدوده غــرب بــه شــرق 
شهر بجنورد به منظور توزیع مناسب در زون 
بندی، تامین آب شهرک گلستان و روستاهای 
علــی آبــاد، باغچــق، پســر کانلــو، لنگــر و... و 
تکمیــل تعهــد شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
در پروژه مصوب ســفر مقام معظم رهبری از 

اهداف کمی و کیفی طرح است.

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجــان  غربــی اعالم کرد که از ۱۰۰ درصد 
 ۸۳.۷ اســتان،  ایــن  در  تولیــدی  واحدهــای 
درصد فعال و در چرخه کار و تولید مشغول 

هستند.
حســن حاتمــی دیــروز  در گفت وگــو بــا 
ایرنا اظهار کرد: تعداد واحدهای تولیدی راکد 
در اســتان طــی یکســال گذشــته ۱۱.۲ درصــد 

کاهش یافته که آمار قابل توجهی است.
او با بیان اینکه تعداد واحدهای تولیدی 
راکــد در ابتــدای آغــاز بــه کار دولت ســیزدهم 
 ۲۷.۵ اســتان  فعــال  واحدهــای  بــه  نســبت 
درصــد بــود، افــزود: بــا تــالش شــبانه روزی 
دولتمــردان و عــزم جــدی دولــت بــرای احیــای 
واحدهــای تولیــدی، ایــن رقــم اکنون بــه ۱۶.۳ 

درصد رسیده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
آذربایجــان  غربــی بــا بیــان اینکــه یــک هــزار و 
۵۷۲ واحــد تولیــدی در شــهرک های صنعتــی 
آذربایجان غربی مســتقر اســت، گفت: از این 
تعداد ۲۵۶ واحد راکد و مابقی فعال هستند.

بــه گفتــه حاتمــی، در یــک هــزار و ۱۱۶ 
واحــد تولیــدی فعــال در اســتان بیــش از ۲۷ 

هزار و ۴۹۶ نفر اشتغال دارند.
 بازگشت ۱۲5 واحد اقتصادی

به چرخه تولید 
یکســال  طــول  در  اینکــه  اعــالم  بــا  او 
گذشــته ۱۲۵ واحــد اقتصادی بــه چرخه تولید 
بازگشــت، اضافه کــرد: از این تعداد ۹۰ واحد 
اقتصــادی تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ و ۳۵ واحــد 
دیگــر نیــز طــی پنــج ماه نخســت ســال جاری 

فعال شده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
آذربایجان  غربی با بیان اینکه افزایش ظرفیت 
واحدهای فعال تولیدی در دســتور کار دولت 
قــرار دارد، گفت: طبق دســتورالعمل موجود، 
موظفیم تا عالوه بر واحدهای تولیدی مستقر 
در شــهرک های صنعتــی، مشــکالت واحدهای 
خارج از شــهرک ها را نیز بررســی و نسبت به 

رفع آنان اقدام کنیم.
 اشتغال زایی برای ۱۶۰۰ نفر

 تا پایان سال جاری

حاتمی، بازدیدهای اســتاندار آذربایجان غربی 
عنــوان  تحــت  تولیــدی  واحدهــای  از 
»یکشــنبه های تولید« را اقدامی بســیار موثر 

در رفع موانع تولید عنوان کرد.
او افــزود: هــم اکنون شــاهد یک نهضت 
در راه انــدازی واحدهــای تولیــدی و افزایــش 
ظرفیــت تولید شــاهد هســتیم بــه گونه ای که 
طبــق پیــش بینی های انجام شــده، بــرای یک 
هــزار و ۶۰۰ نفــر دیگــر تــا پایــان ســال جــاری 
زمینــه اشــتغال زایــی در ایــن واحدهــا فراهــم 

خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
 ۵۰۰ و  هــزار  هزینــه  بــه  آذربایجــان  غربــی 
میلیــارد ریالــی از منابــع داخلــی بــه منظــور 
انجــام طرح هــای عمرانــی و ایجاد زیرســاخت 
در شــهرک های صنعتــی اشــاره کــرد و یــادآور 
شــد: ایــن مقــدار هزینه طی یکســال گذشــته 
انجــام شــده و توســعه شــهرک های صنعتــی، 
اجــرای مــدول دوم فاضالب بــوکان و مهاباد و 
تصفیه خانه فاضالب شــهرک  صنعتی ارومیه 
بــا ظرفیــت روزانه یک هزار و ۱۰۰ متر مکعبی 

از جمله این طرح ها است.
 شناسایی ۶۰ واحد تولیدی 

مستعد دانش بنیان
حاتمــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری در رابطــه بــا ضــرورت حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان، اظهــار کــرد: بــا 
توجــه به رهنمودهای معظم له و حساســیت 
موضــوع، ۶۰ واحــد تولیــدی مســتعد دانــش 
بنیــان شــدن در آذربایجان غربــی شناســایی 

شده است.
او ادامــه داد: خوشــبختانه با تالش های 
انجــام شــده، پنج واحد تولیدی در اســتان به 
شــرکت دانــش بنیان تبدیــل و از مزایای ویژه 
در جهت حمایت از دانش بومی و تولید ملی 

بهره مند شدند.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی 
آذربایجان  غربی  افزود: شــرایط ویژه حمایتی 
از شــرکت های دانــش بنیــان در حــال انجــام 
است که اختصاص زمین رایگان برای احداث 
محســوب  مــوارد  ایــن  از  یکــی  تنهــا  واحــد، 

می شود.

فعالیت ۸۳.۷ درصد واحدهای تولید آذربایجان  غربی 

افتتاح پروژه خط انتقال 
آب از سد شیرین دره 

به شهر بجنورد

جزئیات پیشرفت ۳ پروژه مهم خراسان رضوی

رشد 5۰ درصدی صادرات غیرنفتی خوزستان 
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آب هم اصالً مایه حیات 
نیست

راضیه حسینی
کارشــناس صــدا و ســیما: »اصــاً اختــاس دزدی 

نیست.«
دنبــال جــواب این کــه »پــس چی اســت« نباشــید. 
و  معنــی  احتمــاالً 
مفهموم آن قدر پیچیده 
و گســترده اســت که در 
فهــم مــا مــردم معمولی 
تــا  فعــاً  نمی گنجــد. 
داشــته  را  همین جــا 
اختــاس،  کــه  باشــید 
و  نیســت،  دزدی 
حــاال  اختاس کننــده، 
می خواهد چند هزار میلیارد تومان برداشته باشد، دزد 

نیست. 
احتمــاالً کلمــات زیادی هســتند که معانــی دیگری 

دارند و ما درموردشان اشتباه فکر می کردیم.
 مثــاً ســود بانکــی و جریمــه دیرکــرد اصــاً ربــا و 
اســکونت نیســت. ســود بانکی تا نود درصد هم که باال 
برود کاماً منطقی و قانونی اســت. جریمه هم که حق 

مسلم بانک است. باید بیشتر از این ها بگیرد. 
دروغ  اصــاً  مســئوالن  نشــده  انجــام  وعده هــای 
نیســت. شــنونده بایــد عاقــل باشــد و بداند کــه کدام را 
بــاور کنــد و کــدام را نــه. کم عقلــی گیرنده چــه ربطی به 
فرستنده دارد. خوش باوری یکی از بزرگ ترین مشکات 
مردم اســت. هر چه که یک مســئول گفت قرار نیســت 

انجام شود. 
تولیــد کاالی بی کیفیــت و گــران اصــاً بی انصافــی 
و خــوردن حــق مــردم نیســت. البتــه کــه ما اصــاً چنین 
ســایپا  و  ایران خــودرو  نداریــم.  ایــران  در  کاالهایــی 
همیشــه جــزو باکیفیت تریــن و ارزان تریــن شــرکت های 
خودروســازی جهــان بوده انــد. همین طــور کارخانه هــای 
بــزرگ لــوازم خانگــی کــه بــه محــض بســته شــدن راه ها 
بــرای ورود انــواع خارجــی، شــبانه روز تــاش کردنــد تــا 
بــه دســت  را  ارزان تریــن محصــوالت  و  باکیفیت تریــن 
مشتری ها برسانند و حتی یک لحظه هم به گران کردن 

لوازم فکر نکردند. 
آب اصاً مایه حیات نیست. فقط یک مایع بی رنگ 
و بی بــود و البتــه بی خاصیــت اســت کــه بــود و نبودنش 
فــرق چندانــی بــرای بشــر ندارد. بــرای همین اصــاً مهم 
نیست که شهرکرد روزها آب نداشت. همدان آب ندارد 
و شــاید به زودی شــهرهای دیگر هم به این نداشــتن ها 
اضافــه شــوند. آب اســت دیگــر، بــود و نبــودش چنــدان 

همیتی ندارد. 
نیســت.  کارشــناس  اصــاً  آخــر، کارشــناس  و در 
هنرمنــدی  بــا  بتوانــد  و  ندانــد  چیــز  کلــی  کــه  همیــن 
ندانســته های خــود را در صــدا  و ســیما جــار بزنــد کافی 
اســت. در واقع درســت است که کارشناس نیست ولی 

حسابی کار بلد است.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ادامه از صفحه 1

از  میــزان  چــه  تــا  فعلــی  شــرایط  در   .11
ظرفیت هــای نظــام مدیریتــی بــرای راهبری خوب 
صندوق هــا در راســتای رعایــت حقوق بین نســلی 
اســتفاده می شــود؟ با اســتفاده از چه سازوکاری 
و  خــوب  راهبــری  نظــام  ظرفیــت  از  می تــوان 
متخصــص در حــوزه مالــی، بیمــه ای و ... بــرای 

مدیریت صندوق ها بهره برد؟
12. بــا توجــه به ســواالتی کــه در باال مطرح 
شــد، مهمترین اقدامات عاجلی که بایســتی برای 
برون رفــت صندوق هــای بازنشســتگی از شــرایط 
فعلــی یا بهبود وضع موجــود یا حداقل جلوگیری 
گرفــت  کار  بــه  اجتماعــی  بحران هــای  بــروز  از 

کدام اند؟
... .13

در ادامــه، ابتــدا بــه بررســی وضعیــت نظام 
بازنشســتگی ایــران و در ادامــه، راه برون رفت از 

ورشکستگی این صندوق ها پرداخته می شود.
نظــام  مــا  کشــور  در  بازنشســتگی  نظــام 
گســترده ای اســت کــه از چهــار صنــدوق بــزرگ و 
حــدود 1۴ صنــدوق کوچک تشــکیل شــده اســت. 
بــه جــز ســازمان تأمین اجتماعــی و صنــدوق بیمه 
اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر کــه 
عمومــی غیردولتــی هســتند، بقیــه صندوق هــا یا 
دولتــی )عام( و یا صندوق های صنفی اختصاصی 
هســتند. تقریباً به جز ســازمان تأمین اجتماعی، 
بقیه صندوق های بازنشســتگی در ایران بســته و 
محــدود بــه جامعه ی خاصی از شــاغلین  هســتند 
و ایــن وضعیــت اغلــب صندوق هــا را در وضعیت 
آســیب پذیری از لحــاظ منابــع ورودی قــرار داده 

است.
نظام بازنشستگی در ایران یک نظام تک الیه 
اســت کــه هرکــدام از صندوق ها گروهــی از افراد 
در بازار کار را تحت پوشش قرار می دهند. بیش 
از ۷۵ درصد شــاغلین نیز تحت پوشــش سازمان 
تأمیــن اجتماعــی قــرار دارنــد. نظام بازنشســتگی 
ایــران از نــوع مزایــای معیــن )DB( اســت. در این 
ســامانه برقــراری حقــوق بازنشســتگی بر اســاس 
حقوق دوران اشــتغال و غالباً میانگین ســال های 
آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضرایبی خاص 
و با لحاظ ســال های پرداخت کســور بازنشستگی 
محاســبه می شــود. تأمین منابع مالی در سامانه 
مزایای تعریف شــده به طور عمده توســط کســور 
بازنشســتگی )ســهم کارمنــد و کارفرمــا( تحقــق 
می یابــد. بدیــن مفهــوم کــه کســور بازنشســتگی 
شــاغلین در یــک نســل، صــرف پرداخــت حقــوق 
بازنشســتگی نســل قبــل می شــود. این ســامانه، 
جهــان  در  بازنشســتگی  ســامانه  ســنتی ترین 
اســت )نیرومنــد ، 13۸۶(. تنظیــم مؤلفه های این 
ســامانه نظیــر افزایــش میــزان کســور، افزایــش 
ســن بازنشســتگی و کاهش حقوق بازنشستگان 
بــه منظــور برقــراری تعــادل معقــول بیــن منابع و 
مصــارف همیشــه و بــه ســادگی ممکــن نیســت و 
ممکن است منجر به اعتراضات عمومی گسترده 

شود.
از طرفــی اگــر تنظیم مؤلفه های ســامانه در 
زمــان مقتضــی انجــام نشــود، تنظیــم دیرهنــگام 
آن بســیار دشــوارتر بوده و در مواردی غیرممکن 

است )روغنی زاده، 13۸2(.
بــه جــز صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشایر و صندوق وکا و کارگشایان 

دادگســتری کــه نوپــا و در مرحلــه رشــد هســتند 
تأمیــن اجتماعــی، بقیــه  تــا حــدودی ســازمان  و 
صندوقهای بازنشســتگی دارای نسبت پشتیبانی 
)نســبت بیمه شدگان اصلی به مستمری بگیران( 
بحرانــی هســتند )نزدیــک بــه یک و کمتــر از یک( 
اغلــب  ورودی  بــودن  بســته  در  منشــأ  هــم  کــه 
صندوق هــا و هــم ریشــه در نوســانات بــازار کار 
و عمــق بازارهــای مالــی دارد. بــه همیــن دلیل در 
طــی ســال های اخیــر حجــم وســیعی از بودجــه ی 
امــور رفــاه اجتماعــی کشــور بــه انجــام تعهــدات 
لشــکری  و  کشــوری  بازنشســتگی  صندوق هــای 
اختصــاص پیــدا کــرده اســت )بزرافکــن و گماری، 

.)13۹۸
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در باال بحث شــد 
بازنشســتگی  صندوق هــای  کــه  گفــت  می تــوان 
در ایــران بــه دالیــل مشــترکی از جملــه تحــوالت 
جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن 
جمعیــت زیــر پوشــش، بــاال بــودن نرخ حــوادث، 
ســوانح و بیماری هــای شــغلی، شــیوه مدیریــت 
ناکارآمــدی  صنــدوق،  غیرحرفــه ای  راهبــری  و 
مشــابه  عوامــل  و  ســرمایه گذاری  سیاســت های 
تعــداد  کــه  طــوری  بــه  شــده اند  چالــش  دچــار 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران این صندوق ها 
بــه نحــو چشــمگیری افزایــش یافته اند. عــاوه بر 
ایــن، اجــرای قوانین بازنشســتگی پیــش از موعد 
و افزایش دامنه شــمول این قوانین در ســال های 
اخیر منجر به تشــدید روند رشد تعداد مستمری 

بگیران این صندوق ها شده است. 
عوامــل فوق الذکــر منجــر به بروز مشــکات 

زیر شده است؛ 
یک: عدم تعادل منابع و مصارف صندوق ها 
)منابــع داخلــی صندوق هــا عمومــاً بــه دلیل نظام 
شــرکت های  و  صندوق هــا  ضعیــف  راهبــری 
زیرمجموعه، قوانین بازنشستگی پیش از موعد، 
قوانیــن و مشــوق های تعهــدآور مغایــر بــا اصــول 
بیمــه ای، وجود صندوق های متعدد بازنشســتگی 
که با مشکل ورودی جمعیت و دریافت حق بیمه 
دیگــر  عبــارت  بــه  هســتند.  مواجــه  شــاغلین 
توزیــع نامناســب جمعیــت ورودی صندوق هــای 
بازنشســتگی، مشــکات مربــوط به تــورم و تغییر 
قدرت خرید بازنشســتگان و مســتمری بگیران که 
نیازمنــد افزایــش قابل توجه حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران هســت و … تکافــوی مصــارف 

صندوق ها را ندارد(.
از  بازنشســتگان  بــه  حقــوق  پرداخــت  دو: 
محــل کمــک دولــت وکســور دریافتــی، بــه جــای 
تامین آن از محل درآمدهای سرمایه گذاری شده 

و همچنین کسور دریافتی
ســه: عــدم مســئولیت پذیری و پاســخگویی 
مدیــران عالــی صنــدوق در تامیــن منابــع به دلیل 

وابستگی به منابع دولتی
چهــار: ضعف نظــام نظارتــی و کنترلی مالی 

و مدیریتی
این عوامل باعث اخال در کارکرد حرفه ای، 
صندوق هــای  ورشکســتگی  و  مالــی  ناپایــداری 
بازنشســتگی و وابســتگی شــدید صندوق هــا بــه 

منابع عمومی دولت شده است.
نگاهــی اجمالی بــه اعداد و ارقامی که بابت 
پرداخــت حقــوق بازنشســتگان کشــوری در نظــر 
گرفته شــده است، حاکی از افزایش درصد کمک 
دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری 
می باشــد. به طوری که در ســال 13۹۹ قریب به 

۸۶ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
ایــن صنــدوق از محل کمک دولت پرداخت شــده 
و  اعــداد  بــه  اجمالــی  نگاهــی  اســت. همچنیــن 
ارقامــی کــه بابــت پرداخت حقــوق بازنشســتگان 
لشــکری لحاظ شــده نیز حاکی از افزایش درصد 
کمــک دولــت بابت پرداخت حقوق بازنشســتگان 
لشــکری طی ســال های گذشــته می باشد. به این 
صــورت کــه در ســال 13۹۹ بیــش از ۹۴ درصــد 
ایــن  مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان  حقــوق 
صنــدوق از محــل کمک های دولت پرداخت شــده 
بــه عبــارت دیگــر روال پرداخــت حقــوق  اســت. 
بــه جــای  از محــل کمــک دولــت،  بازنشســتگان 
تامین آن از محل درآمدهای سرمایه گذاری شده 
و همچنیــن کســور دریافتــی مشــهود می باشــد 

)گزارش حوزه رفاه اجتماعی، 1۴00(.
و  قوانیــن  واســطه  بــه  دولــت  طرفــی  از 
بیمــه ســهم  نظیــر )3% حــق  الزامــات مختلــف 
کارفرمایــان  بیمــه  ســهم  معافیــت  دولــت، 
کارگاههــا بــا حداکثــر ۵ نفــر کارگــر، 2% قانــون 
و  بیمــه  حــق   %۵0 آزاد،  مشــاغل  و  حــرف 
مســتمری بازنشستگی ماده 10 نوسازی صنایع، 
قوانیــن ایثارگــران، ســهم دولت بابــت حق بیمه 
دوران ســربازی، حــق بیمــه راننــدگان، خادمیــن 
مســاجد، باربــران و حــق بیمه بافنــدگان قالی و 
شــاغان صنایع دســتی، احتســاب ایــام بیکاری 
بــه عنــوان ســابقه اشــتغال در مشــاغل ســخت 
و زیــان آور، تعهــد دولــت بابــت اقشــار خــاص، 
افزایــش مــدت مرخصــی ایــام بارداری و ســایر ( 
به ســازمان تامین اجتماعی بدهی قابل توجهی 
هــزار   2۵۴ بــه  قریــب   13۹۸ ســال  )در  دارد 
میلیــارد تومــان بدهــی دولت به ســازمان تامین 
اجتماعــی بررســی و تعییــن شــده کــه بــه تاییــد 

ســازمان حسابرسی رسیده است(.
رونــد بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تامین 
اجتماعی به واسطه قوانین متعدد و نرخ سودی 
کــه بــه صــورت مرکــب بــه مانــده بدهــی دولــت 
بــه صــورت فزاینــده ای در حــال  تعلــق می گیــرد 
رشــد می باشــد. بــه نظــر می رســد در دولت قبل، 
بازپرداخــت بدهی هــای دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی منوط به طرح همسان ســازی حقوق در 
ایــن ســازمان بــوده کــه این مهــم می توانــد باعث 
ایجــاد تعهــدات مالــی قابــل توجــه ای بــرای ایــن 
شایســته  اول  گام  در  بنابرایــن  شــود.  ســازمان 
اســت نهادهــای سیاســتگذار ایــن حوزه، نســبت 
دولــت  فعلــی  تعهــدآور  مقــررات  و  قوانیــن  بــه 
بازنگــری اساســی انجــام دهنــد. در گام دوم بــه 
صــورت عاجل نســبت به بررســی دقیــق و تعیین 
مانــده واقعــی بدهــی دولــت بــه ایــن ســازمان از 
کانــال بررســی موارد خــاص )بــا مشــخص کــردن 
چارچوب هــای اجرایــی مــورد توافق هــر دو طرف( 
در  شــود.  اقــدام  حسابرســی  ســازمان  توســط 
گام ســوم دولــت محتــرم از طریــق ســازوکارهای 
مختلف نسبت به تصفیه بدهی اقدام و پرداخت 
بدهــی رو منــوط بــه برنامه هــای تعهــدآور مالــی 
بــرای ایــن ســازمان ننماید تــا در آینــده ای نزدیک 
بــه علــت عــدم توانایی ســازمان تامیــن اجتماعی 
در پرداخــت حقــوق و دســتمزد بازنشســتگان و 
تعهــدات  از  عمــده ای  بخــش  مســتمری بگیران، 
مالــی ایــن ســازمان ماننــد صنــدوق بازنشســتگی 
قوانیــن  در  دولــت  علــت دخالــت  )بــه  کشــوری 
کــردن  محــدود  و  موعــد  از  پیــش  بازنشســتگی 
اســتخدام رســمی دســتگاه های اجرایــی و ... ( و 

صندوق بازنشســتگی لشــکری )فروش بخشی از 
امــوال صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح در 
زمان جنگ، قوانین بازنشستگی پیش از موعد و 

...( به دولت منتقل نگردد.

راه برون رفت از ورشکستگی 
صندوق های بازنشستگی 

ســریعی  و  فــوری  راهــكار  هيــچ  چنــد  هــر 
بازنشســتگی  صندوق هــای  مشــكل  حــل  بــرای 
وجــود نــدارد و همچنیــن اصاحــات ســاختاری، 
غیــر سیســتمی )پارامتریــک( و سیســتمی مــورد 
نیــاز صندوق های بازنشســتگی، بیشــتر از جنس 
برنامــه ای هســتند تــا بودجــه ای، بــا ایــن وجود با 
توجه به محدودیت های مالی دولت، تحریم های 
اقتصــادی کشــوری، پیشــنهادها و اقداماتــی در 
راســتای بهبــود و ارتقــای وضعیــت صندوق هــای 
بازنشســتگی ارایه شــده است. از نظر زمان بندی 
اجرایــی ایــن اقدامــات را می تــوان بــه ســه گــروه 
اقدامــات فــوری، ميان مــدت و بلندمــدت تقســيم 

کرد.
در اقدامات فوری مواردی چون اصاح نظام 
راهبری )مدیریت( و کارکرد حرفه ای صندوق های 
در  دخالــت  از  دولــت  پرهيــز  بازنشســتگی، 
اجرایــی،  کاهــش هزینه هــای  امــور صندوق هــا، 
و  بيمه شــدگان  بــه  )اطاع رســانی  شفاف ســازی 
انتشــار گزارش عملكرد بــه طور منظم و دوره ای، 
رســيدگی بــه موقــع بــه درخواســت ها و شــكایات 
و…(، جلوگيــری از توليــد و انباشــت بدهی هــای 
معافيت هــای  پلكانــی  و  تدریجــی  لغــو  دولــت، 
مغایــر  قوانيــن  تصویــب  از  اجتنــاب  بيمــه ای، 
بــا اصــول بيمــه ای و تعهــدآور، افزایــش ســن و 
بيمه شــدگان  بــرای  بازنشســتگی  الزم  ســابقه 
کاهــش  کار،  ادامــه  انگيــزه  افزایــش  و  جدیــد 
انگيــزه بازنشســتگی بــرای بيمــه شــدگان فعلــی، 
تبدیــل بيمه هــای اختيــاری بــه بيمه هــای اجباری 
و نيمــه اجبــاری و اعمــال اصاحــات پارامتریــک 
بــرای بيمه شــدگان جدیــد قابــل ذکــر اســت. در 
راســتای اعمــال اصاحــات پارامتریــک، می تــوان 
نــرخ حق بیمــه افراد شــاغل را افزایــش و یا اینکه 
نــرخ رشــد حقــوق و دســتمزد را ثابــت یــا حتــی با 
نــرخ رشــد کاهنــده ای تغییــر داد. ایــن دو تغییــر 
بــه واســطه وجــود تــورم فزاینــده و کاهــش قابل 
توجــه قــدرت خریــد افراد شــاغل و بازنشســتگان 
و مستمری بگیران منطقی و منصفانه نمی باشد. 
بنابرایــن تنهــا گزینــه قابل قبــول، افزایــش دوره 
اشــتغال افــراد شــاغل هســت. ایــن مهــم باعــث 
افزایــش ورودی هــای صندوق هــا و بــه تبــع آن به 
پایداری مالی صندوق ها کمک شــایانی می نماید. 
تنهــا نکتــه ای که وجــود دارد، در صــورت تصویب 
مــورد  در  قانــون  ایــن  اعمــال  اصاحــات،  ایــن 
ســازمان تامین اجتماعــی )به عنوان نهاد عمومی 
غیردولتــی( می توانــد باعث بــروز اعتراضات افراد 
شاغل با سابقه کار باال شود. با توجه به ساالنه 
ایــن مهــم در  بــودن قانــون بودجــه، پیش بینــی 
الیحه و در صورت تصویب و اعمال آن، می تواند 
آزمــون خوبــی بــرای پیاده ســازی اصاحــات کوتاه 
مــدت پارامتریــک باشــد. کــه ایــن مهــم نیازمنــد 
اطاع رســانی های جامــع از ســوی رســانه ها بــرای 
متقاعــد کــردن افــکار عمومــی و همــراه ســاختن 
مردم می باشــد. مزید اســتحضار اســت تــا زمانی 
نشــود  پایــدار  اقتصــادی  کان  متغیرهــای  کــه 

و تــا زمانــی کــه قــدرت خریــد اقشــار ثابت بگیــر و 
کارمندان به دالیل مختلفی نظیر تورم رو به فول 
و کاهــش باشــد یــا نرخ بیــکاری جوانــان فزآینده 
باشد نمی توان به دنبال اصاحات غیر سیستمی 

)تغییرات پارامتریک( بود.
نيــز  ميان مــدت  اقدامــات  بخــش  در 
راهكارهایــی چون اصاح نظام ســرمایه گذاری در 
صندوق ها، جلب اعتماد سياســت گذاران، اصاح 
شــيوه سرمایه گذاری در راستای بهینه کردن نرخ 
بازدهــی صندوق هــا، وضــع قواعــد دقيــق جهــت 
ســرمایه گذاری، ســرمایه گذاری در سهام خارجی، 
حــذف یــا تغییــر تمامــی قوانيــن تعهــدآور قبلــی، 
افزایــش ســن بازنشســتگی بــه صــورت تدریجی، 
تغيير شيوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی 
طــول دوره مبنــای محاســبه مزایــای مســتمری، 
)بازنشســتگی،  مســتمری  شــرایط  در  بازنگــری 
ازکارافتادگــی و بازمانــدگان(، اعمــال جریمــه بــر 
بازنشســتگی های پيــش از موعــد به منظور ایجاد 
مزایــای  تنظيــم  کار،  نيــروی  مانــدن  بــه  انگيــزه 
تعهــدات تضمينــی  کاهــش ســطح  بازمانــدگان، 

دولت مؤثر است.
بــه نظــر می رســد،  بلند مــدت  اقدامــات  در 
اســتقرار ســامانه بازنشســتگی چندرکنــی کــه در 
رکــن اول آن حداقــل معیشــت بــرای افــراد فاقــد 
و  دوم  رکن هــای  در  و  شــده  تامیــن  پس انــداز 
ســوم آن پرداخــت بــه صــورت مکمــل و در قالــب 
حســاب های انفــرادی صــورت گیــرد، می توانــد از 
بــروز بحران هــاي اجتماعــي و سياســي ناشــي از 
عــدم كارآيــي صندوق هــاي بازنشســتگي موجــود 

جلوگیری به عمل آورد.
صندوق هــای  »اتحادیــه  ایجــاد  همچنیــن 
بازنشســتگی« یا »شورای صندوق بازنشستگی« 
بــا حضــور افــراد متخصص و خبــره در زمینه امور 
بیمه ای و مالی می تواند به برون رفت صندوق ها 
از ورشکستگی و رسیدن به یک صندوق پایدار و 
مطمئن کمک کند. سامانه های چند رکنی اجباری 
و قــراردادی هــم اکنــون، در کشــورهای پیشــرفته 
همچــون اســترالیا، هلنــد، ســوئیس و انگلیــس 
وجــود دارنــد و اکثــر اصاحــات اخیر ســامانه های 
بازنشســتگی در آمریــکای التین و اروپای شــرقی 
بــر پایــه ایــن رویکــرد اســتوار شــده اند. بــرای این 
صندوقهــای  ادغــام  و  تجمیــع  ضــرورت  منظــور 
بازنشســتگی تحــت آییــن نامــه مشــخص، ایجاد 
وحدت رویه در پرداختهای صندوق بازنشستگی، 
کنــار  در  مکمــل  بازنشســتگی  سیســتم  ایجــاد 
صنــدوق بازنشســتگی موجود، تزریــق درآمدهای 
مکمــل  بازنشســتگی  ایجــاد صنــدوق  از  حاصــل 
راهبــری  نظــام  تــاش  بــه شــرکت ها و صنایــع، 
صندوقهــا در جهــت افزایش ســودآوری و کاهش 
وابســتگی ها، جلوگیــری از وضــع قوانیــن مغایــر 
بــا منابــع مالــی و اندوخته هــای صندوق ها )وضع 
قوانیــن با توجه به اصــول بیمه ای(، بهره مندی از 
تجــارب ســایر صندوق هــای بازنشســتگی در دنیا 

احساس می شود )بنایی، 13۹1(.
جامــع  الگــوی  تدویــن  بــا  راســتا  ایــن  در 
بازنشســتگی کارآمد کشور، پایدارسازی و تثبیت 
متغیرهــای کان اقتصــادی و انجــام اصاحــات و 
ایجــاد ســازوکارهای مختلــف می تــوان بــه بهبــود 
وضعیــت موجــود صندوق هــا )بــا در نظــر گرفتــن 
افــق زمانــی و بــا توجــه بــه تحلیــل منافــع قابــل 
توجــه بــه هزینه هر اقــدام( و در نهایــت پایداری 

صندوق های بازنشستگی کمک شایانی نمود.

آیا نظام بازنشستگی در ایران به بن بست رسیده است؟!

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از وضع نامناسب 
برخــی رشــته های پزشــکی در کشــور خبــر داد و گفــت کــه در 
ســال جاری هیچ کس متقاضی رشــته جراحی قلب در کشــور 
نشــده اســت بنابر این ایران با شــرایط موجود مجبور است با 

عقبگرد ۴۰ ساله پزشک وارد کند.
محمــد رئیــس زاده پنــج شــنبه 3 شــهریور در همایش 
ملی روز پزشــک در همدان، اظهار کرد: گذشــته  پزشــکی 
این کشــور با نام بزرگانی چون ابن ســیناها و زکریاهای 
رازی گره خورده اســت. ما به زنده نگاه داشــتن نام و 
یاد مفاخر کشــور نیاز داریم؛ چرا که ویترین کشور 
هســتند و رابطــه مســتقیم بــا رشــد و تعالی یک 

کشور قرار دارند.
وی ادامــه داد: بی توجهــی بــه مفاحر، 
خمودگــی  و  تاریخــی  بی حافظه گــی 
اجتماعــی را بــه دنبــال دارد البته نباید 
لمیدگــی بــه مفاخــر اجتماعی داشــته 
باشــیم چراکــه تقدیــس مفاخــر بــه 

تنهایی چیزی به دنبال ندارد.
وی ادامه داد: گذشــته  پزشکی 
مــا پــر از افتخــار اســت و ایــن را باید 
بــه همــه گوشــزد کنیــم کــه ابن ســینا 
در نام خاصه نشــود چراکه یک نابغه و 
فیلسوف شهیر است. کتاب قانون ۷00 سال 

رفرنس بامنازع در اروپا بوده است. 
کــرد:  بیــان  پزشــکی کشــور  نظــام  ســازمان  رئیــس کل 
زنده نگهداشــتن یاد بزرگان و گذشــتگان پزشــکی از این حیث 

که می توانیم دوباره به اوج برگردیم، ضروری است.
فنــاوری  و  دانــش  حــوزه  در  کــرد:  مطــرح  رئیــس زاده 
ســامت وضعیــت بســیار مطلوبی بــا توجه به اســناد داریم 

امــا درراســتای ارائــه خدمات بهداشــت و اقتصاد ســامت دچار 
نقصان هستیم. 

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در رابطه با نقصان های 
ارائــه خدمــات کــه ناشــی از سیاســت نادرســت یــا اجرانشــدن 
سیاســت درســت است، خلط مبحث می کنند و آن ها را به پای 
جامعه پزشکان می نویسند. افرادی که باید سند را اجرا کنند و 
نمی کنند، مطالبه گر شدند اما ما مدعی هستیم که در دولت، 
مجلــس و شــورای عالــی انقــاب فرهنگی، قوانین درســت اجرا 

نشده و باعث شده گرفتاری پیش بیاید.
رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی کشــور خاطرنشان کرد: 
درصــدی از مشــکات بــا ماســت امــا درصــد عمده مربــوط به ما 
نیست. آیا باید تمام مشکات را به پای ما بنویسید؟ زیرساخت 
نادرســت باعث شــده همکاران ما را به ســمت مسیرهای بعضا 
خاف بکشــاند. بیش از ۹۶ درصد در کنار مشــکاتی که وجود 

دارد به سامت ارائه خدمت می کنند.
رئیــس زاده بــا اشــاره بــه تبعــات این مســاله توضیــح داد: 
نتیجــه ایــن کار ایــن اســت کــه در چنــد ســال آینــده پزشــکی 
نخواهیــم داشــت. در رشــته های بســیار ضــروری جــراح نداریم 
و مجبــور می شــویم بــرای برخــی درمان هــا با چند برابــر هزینه، 
عزیــزان را بــه خــارج از کشــور بفرســتیم یا با یــک عقب گرد ۴0 
ساله واردات پزشک از هند، پاکستان و فیلیپین داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه ما هشدار و گوشزد می دهیم و اعام می کنیم 
اما درمان آن با مسئوالن است، خاطرنشان کرد: چون ما متهم 
به تعارض منافع شدیم بنابراین فقط هشدار می دهیم و خود 

مسئوالن آن را تحلیل کنند.
رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکی کشــور در پایــان یادآور 
شــد: تخصــص جراحــی قلــب در ســال جــاری 1۸ نفــر ظرفیــت 
داشــته اما هیچ کس متقاضی نشــده و در کل کشــور فقط دو 

فارغ التحصیل جراحی اطفال داریم.

پلمپ دفاتر مشاوران امالک 
متخلف برای پاکسازی صنفی

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه امالک،  کمیســیون حل 
اختــالف اتحادیــه امــالک مغــازه چنــد مشــاور امــالک 
متخلــف را در راســتای پاکســازی صنــف پلمــپ کــرده 

است.

در  خســروی  مصطفی قلــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
همایــش مشــاوران امــاک بــا یــادآوری این که 2۸ ســال 
اظهــار  هســتم،  فعالیــت  مشــغول  اتحادیــه  در  اســت 
کــرد: وقتــی بنده به ســرطان معده دچار شــدم، اعضای 
اتحادیــه انواع و اقســام روغن مــار، عقرب و خرچنگ را 

برای من تهیه کردند.
تهیــه  اعضــا  مــرا  داروهــای  این کــه  بیــان  بــا  وی   
کرده اند، افزود اعضای اتحادیه اماک هر سئوالی دارند 
را می توانند به صورت مکتوب برای بنده ارسال کنند تا 

به آنها به صورت مستند پاسخ دهم.
در  فعالیــت  ســال ها  طــی  این کــه  بیــان  بــا  وی 
اتحادیــه امــاک ســعی کــرده ام در قبــال اعضــا مســئول 
باشــم، تصریــح کــرد: کمیســیون حــل اختــاف اتحادیــه 
امــاک مغازه چند مشــاور اماک متخلف را در راســتای 
پاکســازی صنف پلمپ کرده، همان متخلفان در فضای 
مجــازی می آینــد چیزهایــی می نویســند. خســروی بیــان 
کــرد:  برخــی فعالیت هــای مجــازی فقــط بــرای اســتفاده 

تبلیغاتی است و اصل قضیه این نیست.

 رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور:
با عقبگرد ۴۰ ساله باید پزشک وارد کنیم

 سنجش پیش دبستانی ها

از مهر
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
آمــاری از آخریــن وضــع اجــرای طرح ســنجش ســالمت 
نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان ارائه کــرد و گفت که 
پــس از ســنجش اول دبســتانی ها، غربالگــری کودکان 

پیش دبستانی پنج سال تمام را آغاز خواهیم کرد.

حمیــد طریفــی حســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
با اشــاره به پیشــینه 2۹ ســاله طرح ســنجش ســامت 
نوآمــوزان بــدو ورود بــه دبســتان اظهــار کــرد: ارتقــای 
کیفیــت و کارآمــدی برنامه هــای آموزشــی و پرورشــی، 
دانش آمــوزان،  توانمندی هــای  و  ویژگی هــا  شناســایی 
مداخــات  ثانویــه،  معلولیت هــای  بــروز  از  پیشــگیری 
به هنــگام در ســنین طایی رشــد و تعییــن دقیق جایگاه 
آموزشــی کــودکان در ابتــدای ورود بــه مدرســه از جمله 
اهدافــی اســت کــه در قالــب اجــرای ایــن طــرح در نظام 

آموزش وپرورش دنبال می شود.
وی افزود: امر سنجش سامت نوآموزان بدو ورود 
بــه دبســتان بــرای ســال تحصیلی جدیــد از خــرداد آغاز 
شــده اســت. 1200 پایــگاه اولیــه ســنجش،  ۸00 پایگاه 
تخصصــی و ۴2۷ پایــگاه ســیار ویــژه مناطق عشــایری و 

صعب العبور امر سنجش را انجام می دهند.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشور  
بــا بیــان اینکه پیش بینی می کنیم امســال یک میلیون و 
۴۶۴ هــزار و 300 دانش آمــوز کاس اولی روانه مدارس 
شوند گفت: از این میزان تا 31 مرداد، برای یک میلیون 
و 21۸ هــزار و 3۸۹ نوآمــوز برابــر ۸3 درصد نوبت گیری 

انجام شده است.
حســینی ادامــه داد: از ایــن تعــداد ســنجش ۸۸۷ 
بــه  و  شــده  انجــام   ) درصــد   ۶1( نوآمــوز   20 و  هــزار 
خانواده هــا اطــاع دادیــم کــه می توانند ثبت نــام  خود را 
قطعی کنند. وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی های 
مــا امــر ســنجش و نوبت گیری ها باید در بــازه زمانی 1۵ 
تــا 20 شــهریور تعییــن تکلیــف شــده و بــه اتمــام برســد 
گفــت: پــس از اتمام ســنجش کاس اولی ها، ســنجش 

پیش دبستانی ها را از مهر خواهیم داشت.


