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رهبر: بانک مرکزی مراقب باشد، تسهیالت واحدهای 
تولیدی آسیب نبیند

احتمال کاهش قیمت نفت عربستان برای عرضه در آسیا 
ترجمه: سلیم حیدری

هراس بازارها از سیاست های سختگیرانه بانک های مرکزی

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در خصــوص تولیــد صنعتــی، با 
اشــاره به مشــکل کمبود ســرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی، 
تأمین این سرمایه را وظیفه بانک ها خواندند و تاکید کردند که 
بانک مرکزی سخت گیری های به جا و به موقعی را در خصوص 
کنترل ترازنامه بانک ها آغاز کرده اســت؛ اما باید مراقبت شــود 
که این کنترل ها بر روی فعالیت های غیر مولّد بانک ها همچون 
خرید زمین و ســکه یا فعالیتهای بنگاهداری آنها اِعمال شــود و 

تسهیات الزم برای واحدهای تولیدی آسیب نبیند.
حضــرت آیــت هللا خامنه ای دیــروز در دیدار رئیس جمهوری 
و اعضــای هیــات دولــت، درباره لــزوم رعایــت اولویت های دولت 
گفتنــد: تــوان و امکانات دولت محدود اســت، بنابراین باید ابتدا 
ســرفصل های اساســی مشــخص شــوند و ســپس ســرفصل ها و 
زیرمجموعه های آنها اولویت بندی شــوند. رهبر انقالب با تأکید 
بر اینکه در شرایط کنونی،  اولویت اصلی همچنان مساله اقتصاد 
اســت، خاطرنشــان کردنــد: البتــه ایــن به معنــای نادیــده گرفتن 
ســرفصل های دیگر همچون علم، امنیت، آســیبهای اجتماعی و 
فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد باشد همراه با پیوست 
فرهنگــی. ایشــان در برشــمردن اولویت هــای اقتصــادی، مســاله 
مســکن را مــورد توجــه قــرار دادنــد و گفتنــد: در قضیــه مســکن 
عقب ماندگــی زیــادی وجــود دارد که موجب افزایش سرســام آور 
قیمت و اجاره بها و رنج و زحمت مردم شده است. لزوم انسجام 
مدیــران اقتصــادی و داشــتن نظــر واحــد در مســائل گوناگــون 
اقتصادی«، »مشخص کردن اولویت ها و تمرکز بر شاخص های 
اصلــی و پیگیــری روزانــه آنهــا از جانــب رئیس جمهــوری و دیگــر 
مســئوالن« از دیگــر نکاتــی بــود کــه رهبر انقــالب به آنها اشــاره 
کردنــد. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بیان شــاخص های اصلی 

اقتصاد گفتند: اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، 
رشــد اشــتغال، رشــد درآمــد ســرانه و کاهــش فاصلــه طبقاتــی 
شــاخص هایی هســتند که باید به صورت دقیق و مســتمر مورد 
توجه قرار گیرند. ایشان در توصیه بعدی، عمده ترین سرفصل در 
پیشرفت اقتصاد کشور را مساله تولید خواندند و تأکید کردند: 
قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می کند، مقابله کنید.

رهبر انقالب در بخش تولید کشاورزی، با اشاره به بحران 
غذا به دنبال وقوع جنگ اوکراین، مساله امنیت غذایی را بسیار 
مهم دانستند و با یادآوری توصیه های مستمرِ قبلی مبنی بر لزوم 
خودکفایی در اقالم اساسی مانند گندم، افزودند: مساله امنیت 
غذایی یک مســاله درجه یک اســت که نباید از آن غفلت شــود. 
ایشــان با تأکید بر پرهیز از نیمه کاره رها کردن کارها و ضرورت 
پیــش گرفتــن صبــر و اســتقامت و افزایش کار جهــادی برای حل 
مشکالت متراکم و به جا مانده، گفتند: اگر به این توصیه ها عمل 
شود، ثابت خواهد شد که دولت سیزدهم دولتی کامالً کارآمد، 
فعال و برطرف کننده مشکالت زندگی مردم است که نتیجه آن 

رضای پروردگار و مردم خواهد بود.
همچنیــن »ســاخت پتروپاالیشــگاه ها«، »تکمیــل زنجیــره 
ارزش افــزوده در صنایــع معدنــی و جلوگیــری از خام فروشــی«، 
»تکمیل مســیرهای حیاتی شــمال- جنوب و شــرق به غرب برای 
افزایــش ظرفیــت حمل ونقــل بین المللی و همچنین مســیرهای 
ارتباطــی و حمل ونقــل داخلــی« و »توســعه اســتفاده از ظرفیت 
بی بدیــل دریــا« اولویت هــای دیگــری بــود کــه حضــرت آیــت هللا 
خامنه ای بر آنها تأکید و خاطرنشان کردند: نگذارید ظرفیت های 

طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود.
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عربســتان ســعودی، صادرکننــده بــزرگ نفــت، 
ممکــن اســت قیمت هــای مــاه اکتبــر )مهــر( را 
بــرای اکثــر گریدهــای نفــت خامــی کــه به آســیا 
می فروشــد، پــس از ســقوط قیمت هــای نقــدی 
کاهــش دهــد. زیرا تقاضای ســوخت متعــادل و 
افزایش محموله های آربیتراژ بر قیمت نفت در 

منطقه فشار می آورد.
به گفته پنج منبع پاالیشــگاهی که رویترز 
در 29 اوت بررسی کرده است، غول نفتی دولتی 

 )OSP( عربســتان ســعودی آرامکو می تواند قیمت رسمی فروش
نفت خام سبک عرب خود را حدود 4.5 دالر در هر بشکه در ماه 

اکتبر )مهر( کاهش دهد. 
ایــن اولیــن کاهــش قیمــت عربســتان در چهــار مــاه پس از 
افزایش قیمت OSP توســط این کشــور در سپتامبر )شهریور( به 
سطح باالی 10.95 دالر در هر بشکه برای عرب Extra Light در 
برابر میانگین عمان/دبی و 9.80 دالر در هر بشکه برای نور عرب 
اســت. نگرانی هــا از رکود جهانــی و کاهش فاصله بین گریدهای 
وابســته بــه دبــی و برنــت، تقاضــا بــرای نفــت خــام خاورمیانــه را 
کاهش داد و قیمت های نقطه ای برای معیارهای منطقه ای دبی، 

عمان و موربان در ماه اوت )مرداد( به شدت کاهش یافت.
ً هنــگام تعییــن قیمــت هــا از  عربســتان ســعودی معمــوال
ســاختار بازار دبی که منعکس کننده قیمت در ماه اول و ســوم 
اســت، ســرنخ مــی گیــرد. در مــاه اوت )مرداد(، ایــن قیمت حدود 

4.26 دالر در هر بشکه کاهش یافت.
یکی از پاسخ دهندگان گفت: "تقاضای کلی در آسیا خیلی 
قوی نیست. از آنجایی که محموله های آربیتراژ بیشتری از ایاالت 
متحــده و غــرب آفریقــا به آســیا ســرازیر مــی شــوند، نگرانی های 

مربوط به کمبود عرضه بیشتر کاهش یافته است."

علیرغم انتظارات برای بهبود تقاضا از سوی 
هنــد و اندونــزی پــس از پایــان فصــل باران هــای 
موســمی در اواخــر ســپتامبر )شــهریور(، مصــرف 
ســوخت در چیــن، بزرگتریــن واردکننــده نفــت 
جهان، همچنان ممکن است تیره و تار باشد زیرا 
 19-COVID این کشور همچنان با محدودیت های
دست و پنجه نرم می کند. سینوپک، پاالیشگاه 
کــه  نفــت شــماره 1 آســیا، پیش بینــی می کنــد 
ظرفیت پاالیشــگاه خود در نیمه دوم نســبت به 
ســال گذشــته 8 درصــد کاهــش یابــد و حجم پردازش ســاالنه در 

سال 2022 در مقایسه با سال 2021، 6 درصد کاهش یابد.
یکــی دیگــر از پاســخ دهندگان گفت: »برخــی محموله های 
ســعودی کــه بــه غرب ارســال شــده اند، اکنــون به دلیــل تقاضای 
ضعیف در اروپا به آســیا بازمی گردند که قیمت ها را نیز کاهش 

می دهد«. 
برخــی از تولیدکننــدگان بــزرگ نفــت، از جملــه عربســتان 
ســعودی و امــارات متحــده عربــی، احتمــال کاهش تولیــد را برای 

متعادل کردن بازار نفت اعالم کرده اند.
ً در حدود پنجم هر  OSP های نفت خام عربســتان معموال
مــاه عرضــه می شــوند و روند قیمت های ایــران، کویت و عراق را 
تعیین می کنند و بر بیش از 9 میلیون بشــکه در روز نفت خام 
بــه مقصد آســیا تأثیر مــی گذارند. آرامکو عربســتان قیمت نفت 
خام خود را بر اســاس توصیه های مشــتریان و پس از محاســبه 
تغییر ارزش نفت خود در ماه گذشــته بر اســاس بازده و قیمت 
محصوالت تعیین می کند. مقامات سعودی آرامکو به عنوان یک 
موضوع سیاسی در مورد OSP های ماهانه این کشور پادشاهی 

اظهار نظر نمی کنند.
منبع: رویترز

سخنان اخیر رئیس فدرال رزرو» ژِروم پاول« 
مبنــی بــر مبارزه با تورم حتی به قیمت کاهش 
رشــداقتصادی بازارهــای ســرمایه را در جهــان 
قرمزپــوش کــرد و پایان این تابســتان زیبا برای 
بازارهــای ســرمایه دوباره غم انگیز شــد. بورس 

در اول هفته قرمز پوش شد. 
افــت 0/8۳ درصــدی  بــا  پاریــس  بــورس 
 26 جمعــه  روز  درصــدی  افــت1/68  از  پــس 
اوت)4شــهریور( مواجــه بــود. پس از ســخنرانی 

پــاول« روز جمعــه در اجــالس ســاالنه رؤســای  قاطــع » ژِروم 
در  آمریــکا  »وایومینــگ«  ایالــت  در  جهــان  مرکــزی  بانکهــای 
شهر»جَکســون هال« بازارهای ســرمایه به کلی تضعیف شــدند. 
او در ایــن ســخنرانی بــه مبــارزه بــا تــورم حتــی به قیمــت کاهش 
رشــداقتصاد جهانی تأکید کرد. اقتصادی که هم اکنون نیز مبتال 
به نابسامانیهای فراوانیست. به همین دلیل جمعه ارزش سهام 
» داوجونز«۳/0۳ درصد سقوط کرد که این شدید ترین کاهش 
ارزش آن از ماه مه )اردیبهشت( تاکنون بوده است. ارزش سهام 
»لی نَزدَک« سهامی غنی از فناوریهای نوین و بسیار آسیب پذیر 
از نوســانات نرخ بهره، به میزان ۳/94 درصد ســقوط کرد. ارزش 
ســهام » اِس اَنــد پــی500« کــه شــاخص حرفه ای هــا محســوب 

می شود نیز ۳/۳۷ درصد سقوط کرد.
سرمایه گذاران امیدوار بودند در تابستان افزایش نرخ بهره 
بانــک مرکــزی آمریــکا متوقف شــود و باالترین میزان تــورم دراین 
کشور را مالک فعالیتهای خود قرار دهند. ظرف چند دقیقه تمام 
ایــن امیدهــا بر باد رفت. رئیس بانــک مرکزی آمریکا برعزم جدی 
ایــن دولــت در مبــارزه بــا تــورم از مســیر افزایش نــرخ اصلی بهره 
بانکی در سخنرانی خود تأکید کرد. او خود می داند این امر منجر 
به ایجاد یک دوره طوالنی رشد اقتصادی ضعیف در جهان خواهد 

شد اما بر این باوراست که چاره ای جزاین نیست و 
عمل نکردن به این سیاست خسارتهای به مراتب 

بیشتری را گریبانگیر اقتصاد جهان خواهد کرد.
ســایر شــرکت کننــدگان در ایــن اجــالس نیز 
بــر این سیاســت تأکیــد کردنــد. »ایزابِل شــانبِل« 
نماینــده بانــک مرکزی اروپا نیز در ســخنرانی خود 
بــر مبــارزه با تورم از این مســیر پافشــاری کــرد. او 
نیــز اعتقاد دارد حتی به قیمت اقتصادی ضعیفتر 
و نــرخ بیــکاری بیشــتر باید بــه این اقدام متوســل 
شد. براین اساس بانکهای مرکزی در ماههای آینده نیز نرخ بهره 
اصلی خود را افزایش خواهند داد. این درحالیســت که سیاســت 
فوق به هیچ عنوان مطلوب بازارهای مالی و ســرمایه نیســت وبا 
اتخاذ آن هزینه وام بسیار سنگین خواهد شد و بتدریج تمایل به 

سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.
از دیگــر مضــرات آن از نظــر ســرمایه گــذاران آنســت کــه 
بدین ترتیب ســرمایه ها به جای پرکردن بازارهای بورس به دلیل 
جذابیت بیشتر سراغ خرید اوراق قرضه خواهند رفت. براساس 
سیاســت افزایــش نــرخ بهره بانکــی در آمریکا؛ نرخ بهــره وامهای 
دوساله افزایش یافته و به ۳/5 درصد رسید. این باالترین میزان 
افزایش نرخ بهره بانکی از سال 200۷ )1۳86( تاکنون بوده است. 
از سوی دیگر افزایش نرخ بهره به دلیل به وجود آوردن جایگاهی 

محکم برای دالر، منجر به افزایش قیمت آن شده است. 
بــه  0.۳4درصــدی   کاهشــی  بــا  یــورو  ترتیــب  بدیــن 
قیمت0.99۳۳ دالر رســید. دارایی های پرمخاطره ای مثل ارزهای 
مجــازی بیــش از همــه در معــرض آســیب قرارگرفته انــد. ارزش 
بیت کوین ظرف دو روز 8 درصد کاهش یافت و برای اولین بار از 

نیمه جوالی) اواخرتیر( به زیر 20 هزار دالر رسید.
منبع: فیگارو
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نیلوفر جمالی

ایــن روزهــا شــاهد افتتاحیه کارخانــه های تولیــدی در زمینه های 
مختلف هســتیم که نهادهای نظامی دســتی بر آن دارند؛ این در 
حالی است که بسیاری از طرح های پیشین همین مجموعه ها از 
عمرانی تا تولیدی و خدماتی همچنان ناتمام باقی مانده اند و اینهم 
در شرایطی است که دولت سیزدهم شرط آغاز طرح های جدید 
را اتمــام طــرح هــای نیمــه تمــام اعام کرده اســت. ســرانجام این 
تناقض فارغ از تاثیری که بر منابع محدود دولتی دارد، چشم انداز 
پیش روی بازارها را نیز رای فعاالن بخش های غیردولتی پر ابهام 

ساخته است.

تاریخچه ورود نظامیان به اقتصاد 
فعالیــت نظامی هــا در اقتصــاد ســابقه  تاریخــی دارد و دالیــل آنهم 
مشخص است؛ ارتش ها همیشه بهترین نیروهای مهندسی و فنی 
را در اختیار دارند و بنا بر نیازشــان در ســاخت و ســاز نیز تخصص 
پیدا می کنند. همچنین در حوزه های ارتباطات، راه سازی، ساخت 
پل و تونل، انتقال آب و برق و همچنین اجرای پروژه های خاص در 
شــرایط دشــوار، تخصص و مهارت و کارآمدی دارند. این قابلیت ها 
از دیــد دولت هــا پنهــان نیســت و این گونه اســت که در بســیاری از 
کشــورهای جهان نظامی ها به کارهای اقتصادی مشــغولند و اغلب 

موفق هم هستند.

امریکا
ارتش امریکا یکی از قدیمی ترین ساختارهای نظامی معاصر است 
کــه در عرصه هــای اقتصــادی ورود پیــدا کــرده اســت.  اواخــر قــرن 
19 میالدی ســرآغاز توســعه اقتصادی توســط فعالیت های نظامی 
بــود. حضــور نظامیــان در اقتصــاد باعــث نگرانــی آیزنهــاور، رئیــس 
جمهــور وقــت امریــکا شــده بود به قدری کــه در 1۷ ژانویــه 1961 در 
ایــن رابطــه گفــت: »پیوند تجهیزات بزرگ نظامــی و صنعت عظیم 
جنگ افزارســازی در تاریخ آمریکا بی ســابقه است. نفوذ همه جانبه 
سیاســی و حتــی روانی آن در همه شــهرها، مجالــس قانون گذاری 
ایالت هــا و همــه ســازمان های دولــت فــدرال احســاس می شــود ... 
دستگاه های دولتی باید در برابر اشاعه این نفوذ ناروا بایستند.« 

امــا عکــس آیزنهــاور، هارولــد بــرآون، وزیردفــاع دولــت کارتر 
برجنبــه مؤثــر، مثبــت و فزاینــده حضور نیروهای نظامــی در فراهم 
آوردن منافــع اقتصــادی درون مــرزی و برون مــرزی ایالــت متحــده 
آمریکا، صحه گذاشت و در برابر کمیته بودجه سنا اعالم کرد: »... 
پ ژوهــش ما نشــان می دهــد کــه در درازمدت، مخــارج نظامی برای 
اقتصاد غیرنظامی ســودمند اســت، زیرا بیش تر هزینه های افزوده 
موجب تشــویق تولید داخلی در بخش هایی می شود که بیشترین 
سرمایه و فناوری را الزم دارند«. این تالش ها تنها محدود به  قرون 
19و 20 میالدی نماند، بلکه روز بروز شدت بیشتری گرفت به قدری 
کــه در برنامــه بودجه 201۷ ایاالت متحده آمریــکا از ۳.65 تریلیون 
دالر مخارج آمریکا، حدود 15 درصد از آن  یعنی حدود 54۳ میلیارد 
برای هزینه در بخش دفاع ملی اختصاص یافته و آمریکا را در ردیف 
اول لیست کشورهای جهان که بیشترین هزینه های نظامی را در 

بودجه خوددارند، قرار داد.

چین
 نمونــه دیگری نظامی ســازی اقتصاد را می تــوان در دومین اقتصاد 
دنیــا دیــد. ارتــش ایــن کشــور در چند دهه گذشــته بــا هدف کمک 
بــه خودکفایــی و رشــد اقتصــادی چین در حوزه اقتصــاد فعال بوده 

اســت. تا حدود 25 
ســال پیــش ارتــش چیــن مالــک و مدیــر بیــش از 10 هزار موسســه 
اقتصــادی و پیمانــکاری دولــت بــود. در 2 دهــه اخیــر نیــز فعالیــت 
اقتصــادی ارتــش چیــن بازتعریــف شــده تــا ارتــش بیشــتر در حوزه 

عمران، تدارکات و ارتباطات فعال باشد.

ترکیه
اما مشــهورترین آنها ارتش ترکیه اســت که خودروســازی نیز دارد. 
ارتــش ترکیــه بیــش از نیــم قــرن اســت کــه کار اقتصــادی می کند و 
صاحــب حــدود 80 شــرکت اســت کــه در حــوزه ساختمان ســازی، 
راه ســازی، صنایــع دفاعــی و خدمــات رفاهــی فعالنــد. برخــی از این 
شرکت ها نیز بسیار بزرگ و مشهورند و فعالیتشان از دالیل توسعه 
و پیشــرفت صنعتی این کشــور در 2 دهه اخیر محســوب می شود. 
»اویاک« که در واقع صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح ترکیه 
است، بزرگ ترین خودروساز این کشور است و بیش از 8 میلیارد 
دالر دارایــی دارد. ایــن شــرکت عــالوه بــر خودروســازی، بانــک هــم 
دارد کــه نامــش اویاک اســت و شــرکت بزرگ تولید فــوالد اردمیر و 
فروشــگاه های زنجیــره ای مشــهور اویپــا را در اختیــار دارد؛ »ارتــش 
ترکیــه حوزه اقتصادی غول پیکری نظیــر اویاک در اختیار دارد و این 
شــرکت ها در زمینه هــای مختلف تولیدی، توزیعــی و صادراتی و در 
حوزه های خودرو، جهانگردی، توریسم، عمران، بیمه، نفت و صنایع 

و فناوری های استراتژیک و پیشرفته فعالیت می کنند«.

هند و پاکستان
در هنــد نیــز طــی چنــد دهــه اخیــر نیروهــای مســلح فعالیت 
بــرای دولــت بــه اجــرای پروژه هــای راه ســازی می پردازنــد. پاکســتان 
نیــز مؤسســات اقتصــادی ارتــش از جمله بنیــاد رفاه ارتــش و بنیاد 
نیروی دریایی پیمانکار پروژه های بزرگ دولتی به ویژه در بخش های 
صنعــت، حمــل  و نقــل و خدمــات رفاهــی هســتند. مســیر تجــاری 
مشــهوری کــه کریــدور یــا داالن اقتصــادی چین و پاکســتان نامیده 

می شود هم همین ارتشی های پاکستان ساخته اند. 
الزم به ذکر است، در آلمان و کره جنوبی و ژاپن نیز ارتشی ها 
سابقه فعالیت نظامی دارند و اصال محرک رشد و توسعه صنعتی 

این کشورها بوده اند.

نظامیان ایران چه می کنند
ایران نیز چیزی شبیه به کشورهای یاد شده در پی گرفته است و 
نیروهای مسلح آن، نهادهای اقتصادی خصوصی بوجود آورده اند 
که به بخش خصوصی شــبه دولتی با همان خصولتی ها معروف 
هستند. حاکمیت به این شرکت ها اعتماد بیشتری دارد و از نظر 
مالکیــت متعلــق بــه اشــخاص و گروه های نظامــی بــوده و می توان 
گفــت کــه گروه هایــی اقتصادی انــد کــه از نظر مالکیت یــا مدیریت 

دارای ماهیتی نظامی هستند. 
و  خصوصــی  بخــش  بــر  آنهــا  مثبــت  تأثیــر  زمینــه  در  امــا 
خصوصی ســازی در اقتصــاد ایــران تردیدهایــی وجــود دارد؛ چراکــه 
بسیاری از طرح های نظامیان نیمه کاره رها شده و حتی بانک های 
آنها پس از مدتی در بانک های دولتی ادغام شده است. این نهادها 
حتی در مقایسه با سایر شبه دولتی ها مورد اعتماد بیشتر حکومت 
هســتند و چون در ایران نیروهای مسلح، اداره کننده سیستم های 
اطالعاتی کشور هم هستند، این نهادها از رانتهای اطالعاتی بسیار 
قــوی برخــوردار بــوده و عرصــه را بــرای پیشــرفت بخــش خصوصــی 
تنــگ کرده انــد. الزم به ذکر اســت که در ایران قــرارگاه خاتم االنبیاء 

از زیرمجموعه های ســپاه پاســداران، پیمانکار معروف دولت است. 
این نهاد که از سال 1۳68 شمسی تأسیس شد در سال های پس 
از جنگ تحمیلی محرومیت زدایی از ایران را بر عهده گرفت و از آن 
موقــع تــا بــه حال نیز بیش از 2 هزار پروژه بــزرگ ملی را اجرا کرده 
و بیــش از 100 هــزار پروژه متوســط و کوچک محرومیت زدایی را به 
نتیجــه رســانده اســت. در ایــران هر کاری که شــرکت های غربی به 
دلیل تحریم ها یا هر دلیل دیگری برای ایران انجام نمی دهند، این 

قرارگاه وارد میدان می شود.

نیروی انتظامی
بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت های اقتصادی نیروی انتظامی 
محســوب می شــود. این نهاد که به دســتور رهبری فعالیت خود را 
در ســال ۷5 بــا اهــداف اقتصــادی آغــاز کــرد و در رقابــت بــا بخــش 
خصوصی مترصد بهره برداری از فرصت های اقتصادی بنفع خانواده 
ناجــا بــود. ایــن نهــاد در اوایــل شــکل گیری خود بیشــتر در راســتای 
اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی »بهبود و ارتقای سطح 
معیشت و تسهیالت رفاهی کارکنان نیروی انتظامی« حرکت کرد؛ 
امــا در دولــت نهــم و دهــم با کمک محمــود احمدی نژاد بــا واگذاری 
بســیاری از طرح های عمرانی و ســاختمانی به ناجا قدرت گرفت، تا 
جایی که به یکی از بزرگ ترین هلدینگ های اقتصادی کشور ایران 
تبدیل شد.  بانک قوامین نیز بانکی وابسته به نیروی انتظامی ایران 
بود و در ابتدا فقط به کارکنان نیروی انتظامی خدمات می داد؛ اما 
پس از مدتی خدمات خود را به عموم مردم گســترش داد تا اینکه 
بــا مشــکالت پیــش آمــده رونــد کارش متوقف و با حکــم رهبری در 

بانک سپه ادغام شد.

سپاه پاسداران انقاب اسامی
کنسرســیوم توســعه اعتماد مبین از زیرمجموعه های بنیاد تعاون 
سپاه است که تنها یکی از شرکت های عضو آن 50+1 درصد سهام 
شــرکت مخابرات ایران را خریداری کرده اســت. یادمان نرود که با 
توجــه بــه عدم اعتماد کامل به بخــش خصوصی و به منظور حذف 
آنهــا، ســهام شــرکت مخابــرات ایران بــه صورت بلوکی عرضه شــد. 
تنها رقیب سپاه برای خرید سهام مذکور شرکت »پیشگامان کویر 
یزد« بود که توسط مقامات دولتی ساعتی پیش از عرضه سهام، از 

عرصه رقابت حذف شد.
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا از دیگر زیرمجموعه های سپاه و 
»بزرگ ترین پیمان کار پروژه های دولتی ایران« است. رویکرد جدید 
ایــن قــرارگاه کــه بیشــتر پروژه هــای عمرانــی را در دســت دارد، این 
اســت که با صرف نظر از پروژه های کوچک و متوســط، 
عهــده دار اجــرای پروژه هــای بــزرگ عمرانــی در کشــور 
شــود و بــا ایجــاد فضای رقابــت قیمت پروژه هــای بزرگ 
اقتصادی را واقعی کند و در پروژه های بزرگ همانند فاز 
15 و 16 پارس جنوبی جایگزین شرکت های بزرگ خارجی در عرصه 
سازندگی باشد. همچنین این قرارگاه حضور پر رنگ در پروژه هایی 
خواهــد داشــت که در مناطق مــرزی و صعب العبور و محروم واقع 

شده و بخش خصوصی حاضر به کار در آن مناطق نیست.
 ســپاه نیــز بانــک بانک انصار را در کارنامه خــود دارد که ابتدا 
با نام صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین فعالیت می کرد و 
پــس از آن بــه عنوان مؤسســه مالی و اعتبــاری ادامه فعالیت داد و 
در نهایت پس از دریافت مجوز بانک خصوصی با حکم رهبری در 

بانک سپه ادغام شد.
بانــک مهــر اقتصــاد نیــز از دیگر بانک های زیرمجموعه ســپاه 
بود که با نام صندوق قرض الحســنه بســیجیان شــروع به کار کرد 
و ســپس به عنوان مؤسســه مالی و اعتباری مهر بســیجیان ادامه 
فعالیت داد و در نهایت مانند بانک انصار با حکم رهبری در بانک 

سپه ادغام شد.

ارتش
ارتــش نیــز بانک حکمت ایرانیــان را راه اندازی کرد که در نهایت به 
سرنوشت بانک های دیگر نظامی کشور مبتال و با حکم رهبری در 
بانک سپه ادغام شد. ارتش نیز بنیاد تعاون، گروه صنعتی اسپادانا 
)وابسته به بنیاد تعاون ارتش( قرارگاه سازندگی قائم )عج( و بیمه 

حکمت صبا را در کارنامه فعالیت های اقتصادی خود دارد.

حضور نظامیان در عرصه تولید
حضور نظامیان در عرصه های عمرانی و زیرساختی امری بدهی بود 
که از ابتدای انقالب ایران شــکل گرفته اســت؛ اما حاال آنها ســر از 
شرکت های تولید درآورده اند. نباید فراموش کنیم که در چند سال 
اخیر بسیاری از پروژه های شروع شده نیمه تمام رها شده و دولت 
سیزدهم قول آن را داده بود که تا اتمام پروژه های نیمه تمام اقدام 

به کلنگ زنی پروژه های جدید نکند.
 ایــن در حالــی اســت کــه در هفتــه دولــت وزارت دفــاع اقدام 
بــه راه انــدازی کارخانه تولید لوازم خانگی کرد و در این راســتا، امیر 
ســرتیپ خواجه امیری، معاون هماهنگی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح اعالم کــرد که در تمام دنیا صنایــع نظامی در لبه 
فناوری هایــی زمــان قــرار دارند ؛چراکه اگر صنایــع نظامی از فناوری 
عقب بمانند، از دشمن خود عقب می افتند و اگر چنین شود امنیت 

کشورها با مخاطره رو به رو می شود.
بــه نظــر می رســد، نظام ایــران نیــز مانند کشــورهای نامبرده 
در بــاال بــه ســمتی حرکــت می کند که می توانــد منجر به حاکمیت 
نظامیان بر اقتصاد شود. تجربه نشان داده است که مجموعه های 
نظامی در فضای اقتصادی با باعاد و اندازه ای حضور پیدا می کنند 
کــه بخــش خصوصــی واقعــی تــوان رقابــت با ایشــان را نــدارد  و در 
بســیاری از پروژه ها عقب نشــینی میکند، حال حضور نظامیان در 
بخشی که پیشتر کامال در اختیار بخش خصوصی بوده به رغم همه 
ضعف هایی که می توان برای آن برشــمرد، می تواند از هم اکنون 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی را در این فضا دســتخوش چالش 

و حتی توقف کند. 
نکته دیگر آنکه، آیا بخش نظامی کشور با در دست داشتن 
ابــزار قــدرت و بودجــه هــای تخصیــص یافتــه مــی توانــد در همــه 
عرصه های تولیدی، عمرانی، زیرساختی و ... موفق عمل کند و آنها 
را به سمت رشد و بالندگی هدایت کند و یا مانند بعد از چند سال 
بایــد شــاهد حجــم باالی منابعی باشــیم که صرف طــرح های نیمه 

کاره شده؟!

 »NFT«سرقت ۱00 میلیون دالر
ترجمه: محمود نواب مطلق

در بــازار رمزارزهــای هنــری ظــرف یکســال بیش از 
۱00 میلیون دالر »اِن اِف تی« )توکِن های غیرقابل 
تعویــض( بــه ســرقت رفته اســت. براســاس آمــار 
منتشرشــده روز چهارشــنبه 24 اوت )2شــهریور( 
به وسیله مؤسسه پژوهشی »اِلیپتیک« که درمورد 
»باکچین« تحقیق میکند این ارقام از حد واقعی 
کمتر است؛ چرا که میزان زیادی از این گواهی های 

دیجیتالــی کــه همان توکِن هــای غیر قابل تعویض 
آنهــا در  از  و خبــری  هســتند منتشــر نمی شــوند 

دسترس نیست.
»اِن اِف تی« همان گواهیهای دیجیتالی ثبت 
شــده در »بالکچین« هســتند که پشت آنها ممهور 
به عکس یا متن یا دارای فیلمهایی اســت که بدین 
ترتیب امنیت تراکنشهای دیجیتالی بیشتر تضمین 
می شــود. اما با ســرقت آنها میزانشــان در ســه ماه 

اول سال میالدی ۷5 درصد کاهش یافته است. امری که هنوز منجر 
بــه کاهش اشــتهای ســارقان نشده اســت. تنهــا در مــاه جوالی)تیر( 

تعداد 4600 عدد از این گواهیها ناپدید شدند. 
ایــن رقــم از میــزان واقعــی کمتــر اســت؛ چراکــه گواهیهــای 
بــا رقمهــای پائیــن اصــال منتشــر نمی شــوند. بنــا بــه گفته مؤسســه 
پژوهشی»اِلیپتیک« بازار»اُپِن سی« یکی از بازارهای فعال در زمینه 
صــدور ایــن گواهیهــا بــه مشــترکین خود توصیــه کرده بــه دلیل این 
سرقتها بیشتر مراقب تراکنشهای خود باشند و تدابیر الزم را در این 

خصوص بیندیشند.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت روزنامه مطالعه کنید
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت درگذشت والده محترمتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و 
صبر و سالمتی برای شما و دیگر فرزندشان »منصور، مسعود و پروانه«، همچنین سایر بستگان و بازماندگان  محترم ایشان 

مسئلت داریم .

اناهلل و اناالیه راجعون 

روزنامه عصراقتصاد 

جناب آقای مهندس ناصر پاکزاد
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رئیس مرکز بهبود 
کسب وکار اتاق ایران: بساط 

تصمیمات خلق الساعه 
جمع می شود

ایــران اتــاق کســبوکار بهبــود مرکــز رئیــس
میگویــداجــرایدقیــقبخشــنامهمربــوطبــهمــواد
۲۴و۳۰قانــونبهبــودمســتمرمحیــطکســبوکار
میتوانــدبخــشخصوصــیراازتبعــاتتصمیمــات
خلقالســاعهدســتگاههایاجراییوشوکناشیاز

آن،حفظکند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در بخشنامه ای 
مســتمر  بهبــود  قانــون   )۳۰( و   )۲۴( مــواد  اجــرای 
محیــط کســب و کار را ابــاغ کــرد تــا بــر اســاس آن 
از اخذ تصمیمات خلق الســاعه دســتگاه های اجرایی 
در صدور بخشــنامه ها و دستورالعمل ها و شوک به 
بــازار و فعــاالن اقتصادی جلوگیری شــود؛ موضوعی 
کــه از مطالبــات همیشــگی بخــش خصوصــی بــوده 

است.
طبــق مــاده )۲۴( قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کســب و کار، دولت و دســتگاه های اجرایی مکلفند 
بــه منظــور شفاف ســازی سیاســت ها و برنامه هــای 
و  اقتصــادی  امنیــت  و  ثبــات  ایجــاد  و  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاســت ها، مقررات 
و رویه هــای اقتصــادی را در زمــان مقتضــی قبــل از 
اجــراء، از طریق رســانه های گروهی به اطاع عموم 
برســانند. ضمــن آنکــه کســب نظر مشــورتی شــورای 
گفت وگــو، بــرای تعییــن و اعــام زمــان موضــوع این 

ماده توســط هیأت وزیران الزام شــده است.
همچنیــن طبــق ماده ۳۰ الحاق شــده به قانون 
بهبود )طبق قانون تســهیل صدور مجوزهای کســب 
و کار مصوب اردیبهشت ۱۴۰۱(، دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری، 
یعنــی تمامی وزارتخانه ها، دســتگاه ها و ســازمان ها 
و شــرکت های دولتــی، اســتانداری ها، شــهرداری ها 
و زیرمجموعه هــای آن، بانک هــا و بیمه هــا، مکلفنــد 
پیش نویــس آیین نامــه، دســتورالعمل یــا بخشــنامه 
خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای )سایت( 
خــود بــه اطــاع عمــوم و فعــاالن اقتصادی برســانند 
تــا فرصــت الزم بــرای اعــام نظرات عمــوم یا فعاالن 

اقتصادی و تشــکل ها وجود داشــته باشد. 
افزون بر این دســتگاه های اجرائــی مکلفند هر 
گونه آیین نامه، دســتورالعمل یا بخشــنامه یا مقرره 
خود را بافاصله در پایگاه اطاعات قوانین و مقررات 
 )www.dotic.ir( کار  و  کســب  محیــط  بــا   مرتبــط 
ثبــت کــرده و بــه اطــاع عمــوم برســانند. چــرا کــه 
مقــررات تنهــا در صــورت ثبــت در ایــن پایــگاه نافــذ 

بود. خواهد 
محسن عامری در گفت وگو با سایت اتاق ایران 
ابــراز امیــدواری کــرد در صــورت اجرای درســت و به 
موقع این بخشــنامه از ســوی دســتگاه های اجرایی، 
بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی دیگــر شــاهد 
صدور تصمیمات خلق الساعه از سوی وزارتخانه ها و 
مراکز تصمیم گیری و شــوک ناشــی از این تصمیمات 

نباشند.
رئیــس  حقوقــی  معاونــت  نیــز  ایــن  از  پیــش 
جمهوری در سال گذشته بخشنامه اجرای مواد )۲( 
و )۳( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در 
تاریــخ ۲۵ دی مــاه درباره لزوم بهره گیری از نظرات 
تشــکل های اقتصــادی غیردولتــی نظیــر اتاق ها اباغ 

کرده بود.

خبـــــــــــــــــر

 حرکت قطار ترکیبی 
تهران - کربال تا اطالع ثانوی 

به تعویق افتاد
 طبقاعالمشــرکتراهآهنحرکتقطارترکیبی

تهران-کربالتااطالعثانویبهتعویقافتاد.
بنــا بــه اطاعیــه روابط عمومــی راه آهــن جمهوری 
اسامی ایران قطار ترکیبی تهران-کربا که مقرر بود روز 
سه شنبه ۸ شهریور ساعت ۱۱ صبح از تهران به مقصد 
کربا حرکت کند به دلیل بســته شــدن مرز شــلمچه و 
بر اســاس اطاعیه وزارت کشــور مبنی بر بســته بودن 
مرزهای کشور عراق و خودداری از سفر به این کشور، تا 

اطاع ثانوی لغو شد.

مدیرکل حمل ونقل مسافری 
سازمان راهداری: کاروان ها 

متوقف شدند
مدیرکلحملونقلمسافریسازمانراهداریوحملو
نقلجادهایاظهارداشت:هرچندبرآوردیازبازگشت
زمینیایرانیانحاضردرعراقازطریقمرزهایزمینی
وجودنداردامابهمیزانتقاضا،اتوبوسدرپایانههای
مــرزیبــرایانتقالآنهابهمقاصداعالمشــدهتامینو

انتقالدادهمیشود.
داریوش باقرجوان در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
هیچ یک از مرزهای ایران با عراق برای تردد مســافران 
باز نیست، اظهار داشت: تا اطاع ثانوی تمام مرزهای 
ایــران بــه ســمت عــراق بســته اســت و روز گذشــته بــه 
محض اطاع رســانی وزارت کشــور به تمام کاروان ها و 
ترمینال ها و پایانه های مسافری اعام کردیم که حرکتی 

به سمت عراق نداشته باشند.
وی ادامه داد: بخشی از کاروان هایی که در مسیر 

بودند به مبدا بازگشتند.
مدیــرکل حمل ونقل مســافری ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای با اشاره به تجیهز پایانه های مرزی 
به ناوگان اتوبوسی برای بازگشت ایرانیان در عراق تاکید 
کــرد: در حــال حاضر تعدادی اتوبوس در مرزهای ایران 
و عراق مســتقر و دپو شــده اند تا با بازگشت ایرانیان از 
عراق، به سرعت ایرانیان رابه مقاصد اعامی برسانند.
باقرجوان افزود: هر چند برآوردی از بازگشت زمینی 
ایرانیــان حاضــر در عــراق از طریق مرزهــای زمینی وجود 
ندارد اما به هر میزان تقاضا و بازگشت ایرانیان، اتوبوس 
در پایانه هــای مــرزی بــرای انتقــال آنها بــه مقاصد اعام 
شــده تامیــن و انتقــال داده می شــود. اســتان های معین 
تعیین شده تا در صورت نیاز شهرهای مجاور پایانه های 

مرزی از تردد مسافران به/از عراق پشتیبانی کنند.
وی دربــاره تعیین تکلیــف زائرانی که زمان حرکت 
اتوبوس های آنها مشــخص نیســت یا لغو شــده  است، 
گفــت: قانــون اســترداد بلیــت بــه طــور کامــل بــه اجــرا 
می رسد و در صورت بازگشایی مرزها این افراد می توانند 

مجددا نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
مدیــرکل حمل ونقل مســافری ســازمان راهداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای درباره احتمال ازدحــام و ترافیک 
و عدم مدیریت زمان سفر با بازگشایی مرز ها به سمت 
عراق در روزهای منتهی به اربعین حسینی اظهار داشت: 
قاعدتا ظرفیت  با محدودیت زمانی، محدود می شود اما 
تجربــه تــردد ۳۵۰ هزار نفر از یک پایانه مرزی در طول 

یک شبانه روز را هم داریم.
باقرجوان ادامه داد: اگر در روزهای محدود مرزها 
باز شوند و با ازدحام جمعیت مواجه شدیم، گیت های 
تردد یک طرفه مسافری را افزایش می دهیم و عاوه بر 
گیت های ســالن، در محوطه پایانه ها هم گیت هایی را 
فعال خواهیم کرد و در سمت ایران مشکلی برای تردد 

زائران اربعینی نخواهیم داشت.

مدیرکل دفتر توسعه 
گردشگری داخلی: زائران 

 اربعین تا اطالع ثانوی 
به مرزها مراجعه نکنند

مدیرکلدفترتوسعهگردشگریداخلیگفت:»زائران
تااطالعثانویازمراجعهبهمرزهاخودداریکنند.«

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطاع رسانی، 
ســید مصطفــی فاطمــی روزگذشــته )سه شــنبه هشــتم 
شــهریور ۱۴۰۱( بــا اشــاره بــه تحوالت و اتفاقات کشــور 
عراق، اظهار کرد: »ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر 
و ستاد مرکزی اربعین هماهنگی کامل با هم دارند و در 
این باره بین این دو دســتگاه هماهنگی الزم برای ارائه 

خدمات شایسته به زائران وجود دارد.«
مدیــرکل دفتــر توســعه گردشــگری داخلــی افزود: 
»درخواســت مــا از زائــران ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه 
اتفاقات کشور عراق تا اطاع ثانوی از مراجعه به مرزهای 
استان های خوزستان، کرمانشاه و ایام خودداری کنند 

تا شاهد ازدحام در مرزها نباشیم.«
او اضافه کرد: »به منظور ارائه خدمات شایسته به 
زئــران اربعین حســینی، پیش بینی اســکان موقت برای 
آن هــا در مرزهــا انجــام شــده و تــا ایــن لحظه گزارشــی 
درباره مشــکات زائران نداشــتیم، خوشبختانه با کمک 
مردم و مسئوالن آرامش در مرزها برقرار است و زائران 

در سامت کامل هستند.«
فاطمی در ادامه گفت: »در هر ســه اســتان که با 
کشور عراق مرز مشترک داریم، تمهیدات الزم اندیشیده 
شــده و پیش بینی هــای الزم تــدارک دیده شــده اســت، 
ادارت کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
در ســه استان خوزســتان، کرمانشاه و ایام در خدمت 

زائران هستند.«
او خاطرنشان کرد: »برنامه ریزی ها برای بازگشت 
آن دسته از زائرانی که قصد بازگشت به شهرهای خود 
را دارنــد انجــام شــده و وســائل نقلیه عمومــی از جمله 

اتوبوس به تعداد کافی در نظر گرفته شده است.«

اخبـــــــــــــــــار

پوریاحسنی
مدیرتوســعهبازارفینوپیا

گذشــته،  ســال های  طــی 
و  اولیــن  به عنــوان  بیت کویــن 
بــازار،  دیجیتــال  ارز  بزرگ تریــن 
چشــمگیری  قیمــت  افزایــش 
داشــته اســت. هــر واحــد از ایــن 
ســال  ابتــدای  در  دیجیتــال  ارز 

۲۰۱۷ کمتر از ۱۱۵۰ دالر بود و تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ 
)۱۹ آبان ۱۴۰۰( به بیش از ۶۸۰۰۰ دالر افزایش 
یافت و هم اکنون در حوالی ۲۰۰۰۰ دالر معامله 
می شــود. ارزش کل بــازار کل دیجیتــال نیز برای 
چند روز در مه ۲۰۲۱ )اردیبهشت ۱۴۰۰( توانست 
خود را به دو تریلیون یورو )معادل تولید ناخالص 

داخلی ایتالیا( برساند.
ارزش فزاینــده ارزهــای دیجیتــال همــراه با 
افزایــش پذیــرش آنهــا به عنــوان ســرمایه گذاری 
مالــی، ســؤاالت مهمی را در زمینه سیاســت های 
صنعــت  ایــن  می کنــد.  ایجــاد  اقتصــادی 
علی الخصــوص نقــش بخــش عمومــی )از جملــه 
دولــت و بانک هــای مرکــزی( را در زمینــه عرضــه 
پــول، سیســتم بانکی و ظرفیــت افزایش مالیات 

به چالش می کشد. 
هنگامی که شخصی به طور منظم با ارزهای 
خارجی معامله می کند، سود این معامات ممکن 
اســت مشــمول مالیات )به عنوان مالیات بر درآمد 
یــا مالیــات شــرکت( شــود. در برخــی از کشــورها 

دریافــت مالیــات از چنین معاماتی 
بســتگی  تراکنش هــا  حجــم  بــه 
دارد، امــا مســئله ایــن اســت کــه بــا 
استفاده از برنامه نویسی معاماتی، 
سرمایه گذاران می توانند تراکنش های 
متعددی را به گونه ای انجام دهند که 
بنا بر قانون مشمول مالیات نشود.

از طرفی، اگر ارزهای دیجیتال 
دادوســتد  دارایــی  یــک  به عنــوان 
کشــورهای  مالیاتــی  قوانیــن  بــه  بســته  نشــود، 
مختلف، ممکن اســت مشمول مالیات بر عایدی 
سرمایه و مالیات بر ثروت شوند. به عنوان مثال، 
ارز  به جــای  دیجیتــال  ارز  متحــده،  ایــاالت  در 
به عنوان دارایی طبقه بندی می شــود و اگر فردی 
اموالــش را بیشــتر از آنچــه کــه بــه دســت آورده 

اســت، بفروشد، می بایست مالیات بدهد.
بــا ایــن حــال، هنــوز دولت هــا بــه دیــدگاه 
ثابتــی نســبت بــه طبقــه دارایــی کــه دارایی هــای 
نرســیده اند.  می گیرنــد،  قــرار  آن  در  دیجیتــال 
ارزهــای دیجیتــال به صــورت محــاوره ای به عنوان 
ارزهایــی تعریف می شــوند که فناوری باک چین 
از آنهــا پشــتیبانی می کننــد. آنهــا هماننــد ســایر 
ارزهای معمولی استفاده و معامله می شوند، اما 
برخاف آنها یک مرجع مرکزی ندارند. هرچند که 
کشورهای السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی 
از بیت کویــن به عنــوان ارز قانونی خود اســتفاده 
می کنند، بسیاری از دولت ها ارزهای دیجیتال را 
به عنوان دارایی طبقه بندی کرده اند؛ نه یک ارز.

شبکه غیرمتمرکز زیربنای فناوری باک چین، 
ارزش ارزهای دیجیتال را بدون وجود نظارت یک 
مقــام بانــک مرکــزی حفــظ می کند و فقــدان یک 
مرجــع بانــک مرکــزی می تواند مشــکاتی را برای 
ورود ارزهــای جدیــد در گــردش ایجــاد نماید. در 
سیســتم مالی ســنتی، بانک های مرکــزی وظیفه 
ضــرب و توزیــع ارزهــای فیــات را برعهــده دارد. 
در نتیجــه بــدون وجــود چنیــن مرجعــی، ارزهای 
دیجیتــال جدیــد باید از طریق شــبکه غیرمتمرکز 
باک چین و فرایند استخراج وارد گردش شوند. 
را  تراکنشــی  هــر  باک چین هــا  اگرچــه 
اطاعــات  می کننــد،  ثبــت  و  تأییــد  شناســایی، 
می شــود.  ثبــت  کل  دفتــر  در  کمــی  شناســایی 
آدرس  دارنــد  وظیفــه  فقــط  اســتخراج کننده ها 
انتقــال  کــه کاربــران  را  ارز دیجیتالــی  و مقــدار 
می دهنــد، ثبــت کننــد. در نتیجــه مالــک آدرس، 
موقعیت جغرافیایی کیف پول، یا سایر اطاعات 
شناســایی معامله گــران در دفتــر کل گنجانــده 
نمی شــود. عــاوه بــر اینکــه یکــی از پیامدهــای 
واضــح ایــن امر اســتفاده از ارزهــای دیجیتال در 
بــازار ســیاه و بــازار کاالهــای غیرقانونــی اســت، 
مالیات دهندگان هم می توانند مقداری از ارزهای 
دیجیتــال را بفروشــند، امــا آن را در اظهارنامــه 
مالیاتــی خــود گــزارش نکننــد. در نتیجــه، دولت 
ســود  شناســایی  بــرای  محــدودی  ســازوکارهای 

حاصل از معامله خواهد داشــت.
عــاوه بــر ایــن، از آنجــا کــه باک چین روی 
یک شبکه کامپیوتری بین المللی کار می کند، یک 

معامله گر ارز دیجیتال می تواند دارایی های خود 
را در خــارج از کشــور مخفــی کند تا در کشــوری 
که در آن اقامت دارد، مالیات ندهد. شایان ذکر 
اســت که مالیات دهندگان با توجه به نوســانات 
مکرر ارزهای دیجیتال می توانند به راحتی مبنای 
هزینــه خــود را تغییر دهند تــا مالیات خود را به 

حداقل برسانند.
بســیاری از کشــورها، ارزهــای دیجیتــال را 
به عنــوان دارایــی شــخصی نامشــهود طبقه بندی 
کرده اند. اموال شخصی نامشهود هرگونه اموالی 
هســتند کــه ارزش ذاتی ندارند امــا می توان آنها 
را فروخت و ارزشــی در ازای آنها به دســت آورد 
)مثــل نام هــای تجــاری(. مالیات دهندگانــی کــه 
دارایی های شخصی نامشهود دارند، تا زمانی که 
آن را به فروش نرســانند یا به نحوی دیگر آن را 
دفع نکنند، مجبور نیســتند ســود آن را پرداخت 
کننــد. بنابرایــن، بــرای تعییــن مالیــات بر فروش 
اموال نامشــهود شــخصی )مانند سهام( فرد باید 
مبنــا را بهــای تمام شــده دارایــی و میــزان پــول یا 

امــوال دریافتی در مقابل آن قرار دهد.
از لحــاظ تئــوری، مالیــات بــر ســود ارزهــای 
دیجیتــال بایــد از همیــن فرمــول ســاده پیــروی 
کنــد، امــا به دلیل چالش هــای متعددی که برای 
محاســبه هزینــه ارزهــای دیجیتــال وجــود دارد، 
ایــن ارزهــا بــا بقیــه دارایی هــا متفاوت هســتند. 
گــزارش  را  خــود  درآمــد  کــه  مالیات دهندگانــی 
می کنند و ارزهای دیجیتال خود را می فروشــند، 
می بایســت مبنای مالیاتی خود را ارزش معامله 

در زمــان بــه دســت آوردن دارایــی تعییــن کنند، 
و  قیمــت  نوســان  کــه  اســت  ایــن  مســئله  امــا 
ارزش ارزهای دیجیتال بســیار بیشــتر از ســهام، 
اســت.  مالــی  ابزارهــای  ســایر  یــا  قرضــه  اوراق 
تنهــا در یکــی از روزهــای معاماتی ســال ۲۰۱۷، 
بیت کویــن بــا نوســانی چنــد هــزار دالری مواجــه 
شــد. ایــن نوســانات شــدید عــاوه بر ضــرری که 
بــه معامله گــران معمولــی می رســاند، پیامدهای 
مالیاتی قابل توجهــی هم برای مالیات دهندگانی 
یــا  کاال  ازای  در  را  دیجیتــال  ارزهــای  کــه  دارد 
خدمات دریافت می کنند. اگر فردی در ازای کاال 
یا خدمات، ارز دیجیتال دریافت کند و در حوزه 
قضایی که قرار دارد، ارزهای دیجیتال نوعی کاال 
باشــند، مبنای مالیات دهنــدگان ارزش منصفانه 

دارایی در زمان معامله اســت.
متأســفانه در زمینه قوانین مالیاتی ارزهای 
وجــود  ایــران  در  زیــادی  ســردرگمی  دیجیتــال، 
دارد. آنچه که کاماً مشــخص اســت، این اســت 
کــه  مراکــز اســتخراج ارزهــای دیجیتــال به عنوان 
یک واحد تولیدی و صنعتی شــناخته و مشــمول 
مالیات می شــوند. اســتخراج کنندگان ایرانی تنها 
در صورتی از پرداخت مالیات معاف می شوند که 
درآمد حاصل از اســتخراج را به چرخه اقتصادی 
کشــور برگرداننــد. در هــر حال، سیاســت مداران 
ایرانــی بهتــر اســت هــر چــه ســریع تر بــا تعییــن 
قوانیــن و مقــررات دقیــق، جلوی از دســت رفتن 
فرصت هــای موجود در صنعــت ارزهای دیجیتال 

را بگیرند.

چالشهایتعیینمالیاتدربازارارزهایدیجیتال

دبیــرکلاتحادیهبنکدارانموادغذاییگفت
کهباتوجهبهافزایشبرداشتمحصولدر
شمالکشور،قیمتبرنجایرانی۴۰درصدو
برنجخارجی۱۵درصدکاهشقیمتداشته

است.
قاســمعلی حســنی در گفت وگــو بــا ایرنــا، از 
کاهش قیمت برنج در سراسر کشور خبر داد 
و افزود: اکنون افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج 

ایرانــی، رکــود بــازار، پُر بــودن انبارهــا از برنج 
ایرانــی ســال گذشــته، رفع ممنوعیــت واردات 
برنج و ذخایر کافی برنج موجب کاهش قیمت 

این محصول شده است.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح 
کــرد: اکنــون بــا توجــه بــه کاهش قیمــت این 
محصــول در بــازار، هموطنــان می توانند برنج 
ایرانی را با قیمت های مناسب خریداری کنند.

وی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر قیمــت هــر 
کیلوگــرم برنــج ایرانــی طــارم گیــان ۸۲ هــزار 
تومان، هاشمی ۷۲ هزار تومان، فجر ۴۲ هزار 

تومان و ندا ۳۲ هزار تومان شده است.
تداومکاهشقیمتبرنج

حســنی گفت: با توجه به وفور برنج در کشور  
انتظار می رود در صورت تداوم کاهش قیمت 

برنــج، راهــکاری بــرای صــادرات ایــن محصول 
تولید داخلی برای ۶ میلیون نفر ایرانی خارج 

از کشور نیز اندیشیده شود.
دبیــرکل اتحادیه بنکــداران مواد غذایی بیان 
کــرد: اکنــون قیمــت برنــج خارجــی درجه یک  
نیــز در بــازار از ۳۷ هــزار تومان به ۳۲ هزار 
تومان رسیده، یعنی ۱۵ درصد کاهش قیمت 

داشته است.

رئیــساتاقتعاونایرانبابیاناینکهاجرای
احــکامســندتوســعهتعــاونموجــبجهــش
بخــشتعــاونخواهــدشــد،ابــرازامیــدواری
کرد:سندتوسعهبخشتعاونکهنزدیکبه
۹سالباوقفههمراهبودهباهمکاریوزارت

تعاونعملیاتیشود.
به گزارش ایســنا، بهمن عبداللهی در مراســم 
افتتاح نمایشگاه رسم تعاون که در برج میاد 
برگــزار شــد، ضمــن تبریــک هفتــه تعــاون بــه 
تعاونگران کشور اظهار کرد: فعاالن اقتصادی 

و تعاونگران باید از این فرصت پیش آمده برای 
رشد و توسعه بخش تعاون استفاده کنند.

وی با اشــاره به دیدگاه مثبت دولت ســیزدهم 
بــر مردمی ســازی  بــه بخــش تعــاون و تاکیــد 
اقتصــاد، گفت:رئیــس جمهــور بــه ظرفیت هــا 
و توانمندی هــای بخــش تعــاون اعتقــاد دارد و 
درصدد اســت تا توســعه و تعالی بخش تعاون 

محقق شود.
رئیــس اتــاق تعــاون ایــران در ادامــه بــه عــدم 
اجرای ســند توســعه بخش تعاون اشــاره کرد 

و گفــت: با همــکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، پیگیــر اجرای این ســند هســتیم و 
امیدواریــم در ایــن دولــت نتایــج مبارکی برای 

بخش تعاون به همراه داشته باشد.
عبداللهی گفت: یکی از علل عدم توسعه بخش 
تعاون در اقتصاد ملی، عدم اجرای برنامه ها و 
قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون است 

که متاسفانه به اجرا در نیامده است.
آنکــه مجلــس در حــوزه  وی گفت:بــا وجــود 
تقنینی و وضع قوانین عملکرد خوبی داشــته 

اما قوانین به طور کامل از سوی دستگاه ها به 
اجرا در نیامده است.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، سند توسعه 
بخش تعاون حدود ۹ سال با وقفه همراه بود 
در حالی که اجرای آن موجب تحول و جهش 

در بخش تعاون می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اتاق تعاون به عنوان 
متولــی غیردولتی بخش تعــاون، اهتمام خود را 
برای بسترســازی حضور مقتدرانــه تعاونی ها در 

بازارهای صادراتی به کار گرفته است.

رئیساتحادیهآموزشگاههایتعلیمرانندگی
تهرانازتعییننرخآموزشرانندگیمعادل
۸۶هــزارتومــانبــرایهــرســاعتدرســال
جــاریخبــردادوگفــتکــهطبــقآییننامــه
دولت،مربیانرانندگیبایدازامسالمدرک
کارشناســیداشــتهباشــند،متاهــلباشــند،
خودرویخودراهرپنجســالتعویضکنند
ومــوارددیگــر،امــااجــرایایــنمــواردمنجر
بــهبیــکاریحــدود۳۰هــزارمربــیرانندگــی

میشودوپیگیراصالحآنهستیم.
فرهــاد حقیقی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه خردادماه سال ۱۳۹۷ دولت آییننامه ای 
در رابطه با آموزشگاه های رانندگی اباغ کرده 
که ســه ســال مهلت داشت و اکنون باید اجرا 
شــود، گفــت: در آن زمان پلیــس نماینده این 
صنف بود و اتحادیه هنوز تشکیل نشده بود. 
برخی از بندهای این آیین نامه با قانون نظام 
صنفی و قانون تجارت مغایرت دارد. برای مثال 
بــر اســاس آن همه مربیان بایــد متاهل بوده 
و مدرک کارشناســی داشــته باشند. مشخص 
نیست چگونه فردی که زیر دیپلم بوده باید در 

سه سال مدرک کارشناسی بگیرد. 
رئیس اتحادیه آموزشــگاه های تعلیم رانندگی 
تهــران بــا بیــان اینکــه اتحادیــه در ســال های 
اخیــر پیگیــر حــل ایــن موضــوع بــوده، امــا در 
بوروکراسی های اداری گیر افتاده است، گفت: 
نامــه اتحادیــه بــرای ایــن اصاحــات در حــال 
حاضــر در دفتــر ارتباطات مردمی دولت اســت 
کــه به کمیســیون اجتماعــی ارجاع شــده بود، 
امــا چون به جای امضــای وزیر، امضای معاون 
در نامــه بــوده، برگشــت خورده تا دوبــاره بعد 
از امضــای وزیــر به معاون اول رئیس جمهوری 
ارســال شــود. از خرداد ســال گذشته این نامه 
درخواست اصاحات درگیر همین فرآیند است.

 برایتعویضخودرو
مشکلداریم

وی با بیان اینکه اجرای این آیین نامه بالغ بر 
۳۰ هزار نفر، شــامل ۴۰۰۰ مدیر و ۲۲ تا ۲۴ 
هــزار نفر مربی می شــود، تصریح کــرد: موارد 
دیگری که در این آیین نامه شــغل مربیان را 
در خطر قرار داده، الزام تعویض خودرو بعد از 

پنج سال و قرار گرفتن خدمات رانندگی کنار 
کاالهای اساســی برای نرخ گذاری اســت. این 
در حالی اســت که خودروســاز می گوید درگیر 
تعهدات خودش اســت و توان ساخت خودرو 
برای آموزش رانندگی ندارد. از طرف دیگر در 
بازار آزاد هم قیمت خودرو بســیار باالســت و 

مربیان توان خرید خودرو در بازار را ندارند.
 رئیس اتحادیه آموزشگاه های تعلیم رانندگی 
تهــران ادامــه داد: تعیین نــرخ این اتحادیه در 
اولویــت اول و در کنــار کاالهــای اساســی هم 
برای صنف مشــکل ســاز اســت. هر فــرد تنها 
یــک بــار تعلیم رانندگــی می بیند و یک عمر از 
این هنر و حرفه استفاده می کند، اما در حالی 
که نرخ برخی خدمات موســیقی ساعتی ۳۰۰ 
هزار تومان است، نرخ آموزش رانندگی برای 
ســال جدیــد ســاعتی ۸۶ هــزار تومــان تعییــن 
شــده اســت. ایــن وضع مانــع افزایــش حقوق 
و حق الزحمــه مربیــان اســت. از طــرف دیگر و 

ساالنه ۱۷ هزار کشته رانندگی هم داریم.
نرخجدیدآموزشرانندگی

بــه گفتــه وی، اخیــرا نــرخ ســال ۱۴۰۱ آموزش 
رانندگی با ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال 
قبل، ۸۶ هزار تومان برای هر ســاعت تعیین 
شده است. البته این افزایش کمتر از افزایش 
۵۷ درصدی حقوق کارگران اســت. از این ۸۶ 
هزار تومان، ۴۰ درصد، معادل ۳۰ هزار تومان، 
ســهم آموزشــگاه و ما بقی به طور مســاوی به 
راننــده و خــودرو اختصاص دارد که ســهم هر 

کدام معادل ۲۸ هزار تومان است.
وضعبیمهمربیانرانندگی

حقیقــی در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره 
وضع بیمه مربیان رانندگی تاکید کرد: در حال 
حاضر دو گروه مربی در آموزشگاه ها فعالیت 
می کننــد. مربیانــی که خــودروی آن ها متعلق 
به آموزشــگاه اســت، برایشــان رابطه کارگری 
تعریف شده و بیمه می شوند، اما مربیانی که 
با خودروی خود فعالیت می کنند، طبق قانون 
باید از بیمه خویش فرما استفاده کنند که به 
دلیل مبلغ کم دســتمزد آن ها، یعنی ســاعتی 

۲۸ هزار تومان، عموما توان آن را ندارند.

کاهش۴۰درصدیقیمتبرنج
درشمالکشور

تالشبرایتحققسندتوسعهتعاونپساز۹سال

اعالمنرخجدیدآموزشرانندگی

درسایتروزنامهبخوانید:



واردات گندم از سوی بخش 
خصوصی مجاز شد

رئیــس انجمــن تامین کنندگان غالت با بیان اینکه 
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا صــدور مجــوز واردات 
گنــدم از ســوی بخش خصوصــی موافقت کرد گفت که 
بــا پذیــرش این پیشــنهاد از ســوی دولــت و تصویب در 
ستاد هماهنگی اقتصادی، ثبت سفارش واردات گندم 

معمولی و دروم از سوی بخش خصوصی مجاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تامین کنندگان 
غالت ایران، کاوه زرگران با اشاره به ارائه پیشنهاد این 
انجمن در جلسه مشترک با معاون اول رئیس جمهوری 
مبنــی بــر صــدور مجــوز واردات گنــدم از ســوی بخــش 
خصوصی گفت: با پذیرش این پیشنهاد از سوی دولت 
و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی، هم اکنون ثبت 
ســفارش واردات گندم معمولی و دروم از ســوی بخش 

خصوصی مجاز است.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس مکاتبــه مدیــرکل دفتــر 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت واردات گندم 
از ســوی بخــش خصوصی هم اکنــون مجاز بوده و گروه 
کاالیی دو تعرفه مربوط به گندم معمولی و دروم از 4 به 

21 اصالح و ثبت سفارش آن فعال شده است.

معاون وزیر صمت: سهم 
۶درصدی شرکت های 

دانش بنیان در بخش معدن 
ناچیز است

بــه گفتــه معــاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، 
حضور فقط ۴۴۴ شــرکت دانش بنیان معدن و صنایع 
معدنــی در بیــن هفت هــزار و ۶۴ شــرکت دانش بنیــان 
کشــور و ســهم ۶درصــدی، ســهمی بســیار ناچیــز بــرای 

بخشی است که مشکالت کار در آن زیاد است.
وجیــه هللا جعفــری روزگذشــته در رویــداد توســعه 
زیســت بوم نوآوری »دموماین« افزود: در بخش معدن 
به خصوص در قســمت اکتشــافات با مشکالت متعددی 
مواجه ایم که یکی از آنها نبود دانش فنی کافی است.

وی بیــان کــرد: بایــد بــا توســعه ارتباطــات، شــبکه 
شــرکت های  و  افــراد  معرفــی  و  شناســایی  ســازی، 
دانش بنیــان بــه بسترســازی بپردازیــم تــا خروجــی آن 

توسعه اقتصادی کشور باشد.
رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو ادامــه داد: در حــوزه 
اکتشافات به دلیل ریسک باالی کار، شرایط با دو حوزه 

دیگر یعنی استخراج و فرآوری متفاوت است.
وی گفت: در موضوع ماشین آالت معدنی، مباحث 
قیمتی و اســتخراج بهینه، در کنار مســائل فنی و ایمنی 

بسیار مهم است.
جعفری اضافه کرد: امروز 11 هزار معدن در کشور 
وجود دارد که تعداد زیادی از آنها معادن کوچک مقیاس 
هســتند، اما شــاید بتوان با تامین تجهیزات مناســب و 

متناسب این ذخایر را اقتصادی کرد.

سخنگوی گمرک: مرزهای 
تجاری عراق فعالند

ســخنگوی گمــرک بــا بیــان اینکــه تمــام مرزهــای 
تجاری با عراق فعالند، اعالم کرد در مرزهای مسافری 
خروج اتباع ایرانی فعالً تا اطالع ثانوی انجام نمی شود 
ولــی ورود اتبــاع ایرانــی و عراقــی بــه ایــران امکانپذیــر 

است.
روح هللا لطیفی در گفت وگو با مهر در مورد اوضاع 
مــرز عــراق، اظهار کرد: عبور زوار و مســافران به ســمت 
عــراق بــرای اتبــاع ایرانی به دلیل شــرایط پیش آمده در 
ایــن کشــور و مالحظــات در نظــر گرفته شــده تا عادی تر 

شدن شرایط در عراق، فعالً متوقف شده است.
ســخنگوی گمــرک ایران افــزود: همچنیــن گمرکات 
آمــاده پذیــرش بازگشــت مســافرین عراقــی و ایرانــی به 
ایــران هســتند. لطیفــی در مــورد مرزهــای تجــاری نیــز 
گفت: فعالیت های تجاری و انتقال کاال در مرزها بدون 
وقفه در حال انجام اســت و تمام مرزهای تجاری فعال 

هستند.

سهم ایران از اقتصاد 
۳۰۰۰ میلیارد دالری هند

اتــاق بازرگانی تهــران در جدیدتریــن گزارش خود 
بــه بررســی ابعــاد مختلف تجارت مشــترک میــان ایران 
و هندوســتان پرداخته که نشــان از ســهم کم ایران در 

تجارت ششمین اقتصاد بزرگ جهان دارد.
بــه گــزارش ایســنا، برآوردهــا نشــان می دهــد کــه 
میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی اقتصاد هند بــه بیش از 
۳1۰۰ میلیارد دالر در ســال 2۰21 رســیده که این کشور 

را به ششمین اقتصاد برتر دنیا تبدیل می کند.
نیمــه  در  ارائــه شــده  آمارهــای رســمی  براســاس 
نخست سال 2۰22 میزان تجارت مشترک ایران و هند 
افزایش یافته اما همچنان سهم ایران در این بازار مهم 

وارداتی بسیار محدود است.
در نیمــه نخســت ســال جاری ایران بــه هند حدود 
۳۳4 میلیــون دالر کاال صــادر کرده که در قیاس با عدد 
21۷ میلیــون دالر ســال قبــل افزایشــی ۵4 درصــدی را 
کاالهــای  قیمــت  میانگیــن  می دهــد. همچنیــن  نشــان 
صادراتــی ایــران در هــر تــن بــه 2۸4 دالر رســیده کــه 
افزایشی 11 درصدی را نشان می دهد. این عدد در حالی 
ثبت شــده که رشــد واردات هند در نیمه نخســت ســال 
جــاری حــدود 4۰ درصــد بــوده و بــه عــدد ۳۶2 میلیــارد 
دالر رســیده اســت. در ایــن مــدت امارات متحــده عربی 
2۶ میلیارد دالر، عربســتان ســعودی 24 میلیارد دالر و 
عــراق 22 میلیــارد دالر صادرات به هند داشــتند.به این 
ترتیــب ایــران تنها ۰.۰۹ درصد از واردات هند را به خود 
اختصاص داده و در جایگاه ۷2 در میان صادر کنندگان 
بــه هنــد قــرار دارد. در طول این مــدت هند نیز به ایران 

رئیس سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان با 
اعــالم اینکه ۸۰ درصــد کدهای تعرفه ای تجارت با 
اوراســیا صفر می شــود، گفت که صندوق ضمانت 
صــادرات ایــران مکلف شــده بــا امضای قــرارداد با 
کشــورهای  همــه  در  خــود  متناظــر  صندوق هــای 

هدف، صادرات را تضمین کند.
علیرضــا پیمــان پــاک در نشســت بــا مدیــران 
شــرکت های بخــش خصوصــی منطقــه آزاد انزلــی 
کــه بــا موضوع »راهکارهــای اســتفاده حداکثری از 
بازار 1۰۰ میلیارد دالری روسیه« برگزار شد، افزود: 
عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران از این پس 
درباره صادرات به شــیوه گشــایش اعتبار اســنادی 
که برای واردات انجام می شود، عمل خواهد کرد.

بــرای  شــده  انجــام  برنامه ریــزی  دربــاره  وی 
حضــور ایــران در بازار روســیه اظهار کــرد: در بحث 
مشــارکت های صنعتی در حــوزه لوازم خانگی ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ میلیون دالر مشــارکت مالی با طرف روســی 
در حــال انجــام اســت کــه برندهــای معتبــر ایرانــی 

جایگزین برندهای اروپایی شود.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــه تحــوالت 
ژئوپلتیکی به وجود آمده در حوزه اوراسیا و کشور 
روســیه نیــز اشــاره کــرد و گفــت : ارکان دولتــی و 
بخــش خصوصی روســیه برای توســعه همــکاری با 
طــرف ایرانــی در زمینه هــای مختلــف عزمــی جــدی 

دارند.
وی بــا بیــان اینکــه در صــورت تحقــق این امر 
بازارهــای جدیــدی بــرای کشــور بــه وجــود آمــده و 
اتفاقات چهار ماه اخیر در حوزه کشورهای اتحادیه 
اوراســیا بویــژه روســیه اخــالق تجاری آنهــا را تغییر 
داد وموجــب تمایــل و گرایش روســیه برای تجارت 

با ایران شد.
پیمــان پــاک، ایــن تغییــر رفتــار ژئوپولیتیکــی 
را بهتریــن مســیر ترانزیتــی جایگزیــن دانســت کــه 
تکمیل راه آهن رشت - کاسپین و رشت - آستارا بر 
آن اثرگذار خواهد بود و افزود : این مزیت فرصتی 
را در اختیــار ایــران قــرار می دهــد کــه از فرصــت 
حداقــل یکصد میلیارد دالری خالء بازار روســیه به 

بهترین نحو استفاده کند.
و  بنــدر کاســپین  وی وجــود 2 
حداکثــری  بهره بــرداری  در  را  انزلــی 
تجــاری  رشــد  بــه  رو  فرصت هــای  از 
کشــورمان در توسعه روابط با اتحادیه 

اقتصاد اوراســیا و روســیه مهــم ارزیابی 
کــرد و اظهــار کــرد: تغییــر راهبــرد تجــاری 

بخش دولتی و خصوصی روســیه ناشــی از 
برنامه هــای ایــن کشــور برای ایجــاد و تقویت 
مسیرهای جایگزین ترانزیتی و تجاری است.

پیمــان پــاک افــزود: کشــور روســیه، ایــران را 
یکی از بهترین مســیرهای پیش روی خود می داند 
لذا گســترش مناسبات تجاری و صنعتی با فعاالن 
اقتصادی کشورمان و برگزاری رویدادهایی همچون 
بزرگترین نمایشگاه خودرویی تاریخ ایران در خارج 
از کشــور، افزایش کمی و کیفی هیأت های تجاری 
2 کشــور در تاریخ مناســبات ایران و روســیه امری 

بی سابقه محسوب می شود.
وی بــر تجهیــز، نوســازی و خرید ناوگان حمل 
و نقــل دریایــی و در کنار آن جاده ای و ریلی تاکید 
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت و فرصت هــای 
موجــود بــه 1۰۰ فرونــد کشــتی تجــاری بــه منظــور 
بهره بــرداری از وضــع موجــود و موقعیت های رو به 

توسعه پیش رو نیاز داریم.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت کشــور برای 
خریــد پنــج فرونــد کشــتی تجــاری از ســوی بخش 
خصوصــی منطقــه آزاد انزلی بــه منظور ایجاد خط 
آزاد در هیأت هــای  کشــتیرانی و حضــور مناطــق 
تجــاری اعــالم آمادگــی و تصریــح کــرد: بــه دلیــل 
زمینــی،  ترانزیــت  در  موجــود  محدودیت هــای 
بهترین و سریع ترین مسیر افزایش هرچه بیشتر 
مناســبات دو کشــور از طریق دریا و بنادر اســتان 
گیالن به ویژه بندر انزلی و کاسپین است که باید 
در کنــار تکمیــل زیرســاخت ریلــی بایــد نســبت به 
توســعه امکانــات و خدمــات رو بــه رشــد بازرگانان 
بــا  رقابــت  در  تــا  کنیــم  اقــدام  روســی  و  ایرانــی 
کشــورهای همجــوار، تجربه هــای گذشــته را تکرار 

نشود.

رشد ۱۵۰ درصدی صادرات و 
واردات از منطقه آزاد انزلی

رئیــس هیأت مدیــره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد انزلــی نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه از 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در بخــش واردات و 
صــادرات از مبــادی منطقه آزاد انزلی با 1۵۰ درصد 
رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل روبــرو 
بوده ایــم، گفــت: ایــن رشــد قابــل افزایش اســت و 
وجود 2 بندر انزلی و کاسپین با ظرفیت ۹ میلیون 
تن و حضور 1۶۰ کارخانه فعال در شهرک صنعتی 
ظرفیــت ســرمایه گذاری در منطقــه آزاد انزلی را به 

چند برابر افزایش خواهد داد.   
مناطــق  عیســی فرهــادی، فلســفه وجــودی 
آزاد را وابســته به حضور ســرمایه گذاران دانست و 
افزود: اگر سرمایه گذار به هر دلیل از منطقه آزاد 
روی برگردانــد دیگــر منطقــه آزادی وجــود نخواهد 
داشــت لذا رفع دغدغه ها و تالش به منظور رونق 
کســب و کار آنها، اولین و مهمترین اولویت کاری 

سازمان منطقه آزاد انزلی است.
وی افــزود: در منطقــه آزاد باتوجه به شــرایط 
قانونــی میــل و رغبــت به ســرمایه گذاری بیشــتری 
وجــود دارد چــون گره هــای ســرمایه گذار و تجــار بــا 

مباحث قانونی به آسانی قابل رفع است.

فرهــادی بــا اشــاره بــه فرصت هــای از دســت 
ظــرف  افغانســتان  و  عــراق  بازارهــای  در  رفتــه 
ســال های اخیر و عزم جدی و پیگیری های سازمان 
توســعه تجــارت، تصریــح کــرد : منطقــه آزاد انزلی 
فرصت مناســبی اســت که باید از ظرفیت آن برای 
هم افزایــی و بهره بــرداری حداکثری از ســرمایه های 

ملی استفاده کرد.
تکمیــل  و  توســعه ای  برنامه هــای  بــه  وی 
زیرســاختهای مختلــف منطقه و برخــی کمبودهای 
برجای مانده از دوران گذشــته اشــاره کرد و افزود: 
بــا اتصــال راه آهــن بــه بنــدر کاســپین و راه انــدازی 
اسکله رو رو در کنار طرح توسعه محدوده منطقه 
و الحاق چند شهرک صنعتی و فرودگاه بین المللی 
رشــت ســازمان منطقه آزاد انزلــی می تواند در این 

حوزه موفق تر عمل کند.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلی پیوند 
فرصــت  را  صمــت  کل  اداره  و  آزاد  منطقــه  بیــن 
مغتنمــی دانســت کــه بتواننــد با حرکــت حول یک 
محور و با هماهنگی 1۰۰ درصدی مشکالت تجار و 

بازرگانان را حل کنند.

بدنبال کسب ۱۰۰۰ میلیون دالر 
صادرات در سال جاری هستیم   
مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان گیالن 

نیز در حاشــیه این نشســت گفت: بدنبال کســب 
1۰۰۰ میلیون دالر صادرات در سال جاری هستیم.
 تیمــور پورحیــدری افزود : هدف گذاری ســال 
دالر  میلیــون   ۷۰۰ درآمــد   بــه  دســتیابی   14۰۰
بــود کــه در ســال 14۰1 ایــن هــدف برای هــزار دالر 
نشــانه گذاری شــده اســت کــه بــا برنامه ریزی هــای 
انجــام شــده قطعــا از هدف گذاری پیشــی خواهیم 

گرفت.
از  آمــار  اســتخراج  در  مــا  کــرد:  عنــوان  وی 
ســوی گمــرک، منطقــه آزاد و واحدهای صادراتی با 
مشــکالتی مواجه هســتیم که این امــر باید اصالح 

شود.
در این نشست مدیران کشتیرانی دریای خزر 
و تشــکل های بخــش خصوصــی منطقــه آزاد انزلی 
چالش ها و پیشنهادات خود در زمینه سازوکار رفع 
کمبود کشــتی های تجاری، مشــکالت تأمین ارزی، 
کمبودهــای زنجیــره لجســتیک، دعــوت از فعــاالن 
اقتصــادی مناطق آزاد جهت حضــور در رویدادهای 
بین المللــی و  حذف مالیــات بر ارزش افزوده بیان 

کردند.
بازدید از زیرساخت های موجود همانند بندر 
کاســپین و 2 شــرکت صادرکننــده نمونــه کشــوری 
این منطقه از برنامه های جانبی سفر معاون وزیر 
صمت و رئیس ســازمان توســعه تجارت به منطقه 

آزاد انزلی بود.

بنابر اظهارات نایب رئیس کمیسیون صنایع 
اتــاق ایــران، گفتــه می شــود بیــن 3۰-۴۰ درصــد 
بنگاه هــای صنعتــی کــه پروانه بهره بــرداری دارند، 
تعطیــل بــوده و فعالیتــی ندارنــد که ایــن میزان با 
مراجعه و مشــاهده شــهرک های صنعتی، معقول 

است.
عبــاس جبالبارزی در گفت وگو با ایلنا، اظهار 
کــرد: اگــر بخواهیــم در خصــوص وضعیــت صنایــع 
کوچک و متوســط صحبت کنیم، باید در خصوص 
چنــد آیتــم صحبــت کــرد کــه آن  هــا شــامل وضــع 
نقدینگی، بازار و مسائل قیمتی آن ها است. بحث 
تامیــن مــواد اولیــه یکــی از معضــالت اصلی اســت 
کــه تغییرات و نوســانات نــرخ ارز، بر روی آن تاثیر 
دارد و برنامه ریزی را برای این واحدها دشوار کرده 
است؛ در واقع قیمت مواد اولیه به دلیل نوسانات 
نــرخ ارز، در حــال تغییــر اســت کــه ایــن موضــوع 
مشــکل ایجــاد می کنــد. ما نمی گوییم نــرخ ارز باید 
تثبیت داشته باشد اما باید بتوان برنامه ریزی کرد 
چون سالی 1-2 بار تغییر نرخ ارز مشکلی به وجود 
نمــی آورد امــا نوســان روزانــه آن، برنامه ریــزی را با 
مشــکل مواجه می کند که این مشــکل در سیستم 

تامین مواد و قیمت دهی مشاهده می شود.
وی با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی به 
دلیــل تامیــن نشــدن مــواد اولیه، گفــت: آمارها در 
این زمینه مختلف است و گفته می شود بین ۳۰-
4۰ درصد بنگاه های صنعتی که پروانه بهره برداری 
دارنــد، تعطیــل بــوده و فعالیتــی ندارنــد کــه ایــن 
میزان با مراجعه و مشــاهده شــهرک های صنعتی، 
معقــول اســت. بخشــی از ایــن تعطیلی، ناشــی از 
ســوءمدیریت، بخشــی بــه دلیــل سوءاســتفاده از 
منابــع مالــی و تســهیالتی و بخشــی دیگــر حاصــل 
تحریم بوده است. از سوی دیگر برخی از بنگاه ها 
بــا ظرفیت زیــر ۵۰ درصد فعالیت کرده و به نوعی 
به دنبال بقا هستند زیرا درآمد آنچنانی نداشته و 
معوقه هــای بانکی دارند. به طور کلی شــاید بتوان 
گفــت 2۰-۳۰ درصــد واحدهــا با ظرفیــت باالی ۵۰ 

درصد فعالیت می کنند.
نایب رئیس کمیســیون صنایــع اتاق ایران در 
خصوص کاهش سهمیه برق صنایع، گفت: مشکل 
اســت.  از چالش هــای اصلــی صنایــع  بــرق و گاز 
از ســال ۹۷ بــه ایــن ســو، مصــرف مــا از تولیدمــان 
بیشــتر بوده، به این دلیل که عدم ســرمایه گذاری 

در بخــش نیروگاهــی، باعث شــد تقاضــا بر عرضه 
در زمینــه بــرق پیشــی بگیرد. به طور طبیعی رشــد 
مصــرف بــرق در زمینــه صنعــت بــد نبوده زیــرا این 
بــه معنــای تولیــد داشــتن اســت؛ اما متاســفانه ما 
رشد پیدا نکردیم و با رخ ندادن این مهم، به دلیل 
ایجاد مشــکل در فصل تابســتان، طبعا برق بخش 
خانگــی را قطــع نکــرده و فشــار را بــر دوش بخش 
صنعتی می اندازند که این اتفاق از 1۵ خرداد تا 1۵ 
شــهریور رخ می دهــد. در حــال حاضر شــهرک های 
صنعتی هفته ای 1-2 روز قطعی برق داشته که این 
موضــوع بــر فعالیت آن هــا تاثیرگذار اســت و طبق 
بررســی های مــا، کارخانه هــا حــدود 2 ماه در ســال 
توانایــی انجــام فعالیــت ندارند و بــا اضافه کردن 2 
ماه تعطیلی، ۸ ماه در ســال باقی می ماند که این 
هزینه هــا بــه همــراه ســنوات و عیــدی بــا پرداخــت 
12 مــاه حقــوق  مطابقــت نــدارد؛ به عــالوه این که 

بهره وری ناکافی نیز یکی از مشکالت ما است.
وی در ارتبــاط بــا معضــل دیگر حــوزه صنعت 
کــه بحــث داغ ایــن روزهــا نیــز اســت، اذعــان کرد: 
بــه نظــر می رســد مذاکــرات برجــام و ایــن کــه بــه 
نتیجــه دلخــواه برســد یــا خیــر، فضــا را بــه گونه ای 
کــرده کــه تصمیم گیــری دشــوار شــده اســت. بــازار 
در حالــت رکــود به ســر می برد و ســفارش و تقاضا 
بــرای بنگاه های کوچک و متوســط مقداری کاهش 
یافتــه اســت. قطعــا توافــق برجام به نفع کشــور و 
بخش خصوصی اســت اما این که تصور کنیم نرخ 
ارز ســقوط ۵۰ درصــدی خواهــد داشــت، قاعدتــا 
امکان ناپذیــر اســت و در صــورت رخ دادن موضــوع 

نیز اتفاق غیرمنطقی است.
وی ادامــه داد: در صــورت رســیدن بــه توافق، 
قطعــا نــرخ ارز مقــداری کاهــش پیــدا می کنــد و 
بــه نقطــه تثبیتــی می رســد که ایــن موضــوع از دل 
آزادســازی منابــع و صــادرات حاصــل می شــود امــا 
تصــور رســیدن نرخ ارز به نرخ زیــر 2۰ هزار تومان 
غیرمعقول است زیرا از ابتدای انقالب تاکنون اگر 
نرخ تورم را حســاب کنیم، به 2۳-24 هزار تومانی 
می رسیم که فرمول تقریبی آن، بر اساس تفاضل 
تورم داخلی از تورم خارجی تعیین می شود. مساله 
مهــم در زمینــه توافق برجام، عــدم واردات بی رویه 
است و باید انتقال تکنولوژی انجام شود؛ در واقع 
در این توافق، شرکت های بزرگ صاحب تکنولوژی 
باید با شــرکت های بخش خصوصــی ما توافق نامه 

امضا کنند.
جبالبارزی در ادامه به معضل سرمایه گذاری 
اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری در سال های 
اخیر در کشــور منفی شــده و وقتی ســرمایه گذاری 
انجــام نشــود، بــه طــور طبیعی تقاضا بــرای صنایع 
کوچک و متوسط نیز کاهش پیدا می کند. به دلیل 
تحت تحریم قرار گرفتن و در پی آن شکل نگرفتن 
سرمایه گذاری خارجی و از سوی دیگر، عدم تثبیت 
ســرمایه گذاری داخلی به دلیل نوســانات نرخ ارز، 
ســرمایه گذاران به ســمت فعالیت های کوتاه مدتی 
نظیــر خریــد زمیــن و آپارتمــان یا ســکه رفته اند که 
همه باعث شده، نقدینگی به بخش سرمایه گذاری 
وارد نشــود و در نتیجــه رشــد ســرمایه گذاری افــت 

کند و تقاضا برای بنگاه ها کاهش یابد.
ســرمایه  و  مالــی  منابــع  تامیــن  افــزود:  وی 
در گــردش نیــز یکــی از بحران هــای تامیــن منابــع 
مالــی اســت کــه صنایــع بــا آن درگیــر هســتند. از 
معضــالت دیگــر آن هــا، مشــکالت بــا ســازمان های 
تامیــن اجتماعــی و مالیاتــی اســت کــه بارزتریــن 
آن هــا، در خصــوص بنگاه هــای کوچــک و متوســط 
که ثابت هســتند و بدون توجه به فعالیت یا عدم 
فعالیت شــان، بایــد حقــوق و پول بیمــه را پرداخت 
کنند که البته این موضوع قانونی بوده اما مشکل 
آن ها، پروژه گرفتن و در قبال آن، کار انجام دادن 
اســت که معموال تامین اجتماعی در خصوص این 
پروژه هــا از بنگاه هــا مفاصــا حســاب می خواهد که 
ایــن درخواســت بــرای کارگاه هــای ســاده، قانونــی 

نیست.
مفاصــا  اشــکاالت  خصــوص  در  جبالبــارزی 
حســاب صــورت گرفتــه از ســوی ســازمان تامیــن 
اجتماعی اذعان کرد: مسائل گفته شده غیرمنطقی 
و غیرمعقــول اســت زیــرا کارگاه ثابتــی کــه هر ماه 
پــول بیمــه اش را پرداخــت می کنــد، هیــچ تعهــدی 
بــرای معرفــی خود ندارد و این مســئله فقط درباره 
پیمانــکاران مطــرح اســت، نــه بنگاه هــای تولیــدی. 
این کار از ســوی سازمان تامین اجتماعی برای این 
انجام می گیرد که مشــخص شــود فعالیت خاصی 
در کارخانه ای انجام می گیرد یا خیر؛ در صورتی که 
بنگاه دار پروانه دارد. سازمان تامین اجتماعی خود 
را بــه جــای ســازمان صنایع می گــذارد؛ در حالی که 
توانایی تشخیص ندارد و من این فرآیند را بیهوده 

می دانم.

تعطیلی 3۰ تا ۴۰ درصد 
بنگاه های صنعتی پروانه دار

از  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
اختصــاص ۷۵ میلیــارد تومــان بــرای اصــالح، 
کــه  باغــات چــای خبــر داد و گفــت  احیــا و 
پیش بینی می شــود با ایــن حال واردات چای 

۲۰ هزار تن کاهش یابد.
محمدمهدی برومندی در نشست خبری 
کــه بــه مناســبت هفتــه دولــت برگــزار شــد، 
گفــت: مســاحت باغ های کشــور ســه میلیون 
هکتــار اســت؛ ضمــن اینکــه 2۳ هــزار هکتــار 

گلخانه فعال در کشور داریم.
برومنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مجمــوع 
کشــت  کنــار  در  باغبانــی  محصــوالت  تولیــد 
گیاهــان دارویــی 2۵ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تن 
است، گفت: 2۶۰ هزار هکتار کشت گیاهان 

دارویی در کشور انجام می شود.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به 
اینکه 2۰ درصد ســطح زیر کشــت محصوالت 
کشــاورزی مربــوط بــه حــوزه باغبانــی اســت، 
گفــت: ۳۷ درصد اشــتغال کشــور نیــز مربوط 

به این بخش است.
بــه گفتــه برومنــدی، ۵۰ درصــد درآمــد 
ارزی بخــش کشــاورزی نیــز مربــوط بــه حــوزه 

باغبانی است.
ایــن مقــام مســئول در بخــش دیگری از 
سخنان خود اظهار کرد: ایران در ۳1 محصول 

باغبانی رتبه یک تا ۸ جهان را دارد.
برومنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه جــز 4 
میــوه مــوز، انبــه، آنانــاس و نارگیــل در تولید 
میــوه و محصوالت باغبانی خودکفا هســتیم، 
گفــت: ســال گذشــته 4۵۰ میلیــون دالر مــوز 
وارد کشــور شــده اســت که حجم این واردات 
رقمی در حدود ۶۰۰ هزار تن موز بوده است.
به گفته وی، ســال گذشته نیز ۷۵ هزار 
تــن انبــه، ۷2۰۰ تــن آناناس و 1۶ هزار و ۵۰۰ 

تن نارگیل وارد کشور شده است.
برومنــدی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود مصــرف ســرانه میــوه در کشــور را 1۵۰ 
کیلوگرم در ســال عنوان کرد و گفت: اگر این 
عــدد را ضــرب در ۸۵ میلیــون نفــر جمعیــت 
ایران کنیم و متوسط قیمت هر کیلوگرم میوه 
را 1۵ هــزار تومــان در نظــر بگیریــم مشــاهده 
می کنیم باغداران ایرانی ساالنه بیش از 2۰۰ 

هزار میلیارد تومان تولید ثروت می کنند.
از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون حــدود ۵۰ 
هــزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری در بخش 
ایــن  گفــت:  اســت،  شــده  انجــام  باغبانــی 
سرمایه گذاری برای حدود 1۰۰ هزار نفر شغل 
ایجــاد می کنــد ضمن اینکه در هفته دولت 1۰ 
هــزار میلیــارد تومــان از این ســرمایه گذاری ها 
بــه بهره بــرداری می رســد و بــرای 1۰ هــزار نفر 

شغل ایجاد می کند.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنین 
عنوان کرد: از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون 
۳ هزار و ۵۶۰ هکتار گلخانه در کشور افتتاح 

شده است.
وی همچنیــن از صادرات مرکبات ایرانی 
بــرای نخســتین بار به کشــور چیــن خبر داد و 
گفــت: از ســال گذشــته تالش های زیــادی در 
حــوزه بین الملــل و تجــارت بین المللی صورت 
گرفتــه کــه در یــک مــورد چینی هــا خواســتار 
صادرات مرکبات و لیموشــیرین ایرانی به این 
کشــور شــدند که این صادرات در طول تاریخ 

باغبانی کشور بی سابقه است.
وی در ادامــه بــه کاهش تولید پســته در 
ســال جاری اشــاره کرد و گفت: کاهش تولید 
پســته نســبت به ســال گذشــته اتفاق افتاده 
امــا چنــدان معنا دار نیســت به طــوری که در 
ســال گذشــته ما 2۸۰ هزار تن تولید داشتیم 
اما امسال حدود 2۳۰ هزار تن تولید خواهیم 

داشت.
وی همچنیــن بــر احیــا و توســعه باغــات 
چــای کشــور تاکیــد و اضافــه کــرد: از 2۶ هزار 
هکتــار باغات چای گیــالن، 1۰ هزار هکتار آن 
از چرخــه تولیــد خــارج شــده و در حال تبدیل 
بــه بــاغ ویــال و … بــود کــه مــا از ایــن مســاله 

جلوگیری کردیم.
برومندی با اشــاره به اینکه در ســال ۷۰ 
هــزار تــن چــای وارد و ۳۰ هــزار تن نیــز تولید 
می شود، گفت: ۷۵ میلیارد تومان کمک فنی 
و اعتبــاری در قالــب اصــالح و احیــا و توســعه 
باغــات اختصــاص داده شــده کــه پیش بینــی 
می شــود بــا ایــن رقــم واردات چــای حــدود 2۰ 

هزار تن کاهش پیدا کند.

پیش بینی معاون وزیر 
جهاد کشاورزی برای کاهش

۲۵ درصدی واردات چای

اخبـــــــــــــــــار

رئیس سازمان توسعه 
تجارت: ۸۰ درصد 

کدهای تعرفه ای 
تجارت با اوراسیا 

صفر می شود
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دیگر توصیه های رهبری به دولت
اولینتوصیهحضرتآیتهللاخامنهای،»شکرنعمتتوفیق
خدمــتبــهمردم«بودکهدراینخصوصگفتند:شــکراین
نعمــتدردرجــهاولبــاتقویــتارتباطباخداودعاوتوســل
وتضرعوانسباقرآناســتودردرجهبعدباادامهتالش

جهادیبرایخدمتبهمردم.
»داشــتن نیــت الهــی و مخلصانــه و پرهیــز از کارهــای 

نمایشی« دومین توصیه رهبر انقالب بود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در همین زمینه خاطرنشــان 
کردنــد: اطالع رســانی اقداماتــی که انجام می شــود، منافاتی با 

اخالص ندارد زیرا موجب افزایش امید مردم می شود.
ایشــان در توصیــه ســوم گفتنــد: به میــان مــردم رفتن را 
ادامه دهید و اسیر برخی جوسازی ها نشوید و البته در مواجهه 

با مردم صبر و تحمل به خرج دهید.
رهبر انقالب، حضور بی واسطه و مکرر رئیس جمهوری و 
دیگر مســئوالن دولت در میان مردم را دارای برکات و تأثیرات 
فراوان دانستند و افزودند: البته دولتِ مردمی فقط به معنای 
به میان مردم رفتن نیست، باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده 
از دیدگاهها و نظرات مختلف، زمینه جلب مشارکت مردم در 

عرصه های مختلف از جمله اقتصادی و سیاسی فراهم شود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در توصیــه چهــارم بــر لــزوم 
عمل به وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل تحقق که 
زمینه ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم می شود، تأکید کردند 
و بــه عنــوان توصیه پنجم، با اشــاره به موضوع طراحی نقشــه 
جامــع حرکــت دولــت، افزودند: مراقب باشــید کارهــای روزمره 
شــما را غــرق نکنــد و برای اینکــه دچار این آفت نشــوید با یک 
طــرح کالن و نقشــه جامــع و قابــل توضیح برای مــردم، حرکت 

کنید.
رهبــر انقــالب با بررســی و بیان عملکرد دولــت زنده نگه 
داشــتن حــوادث مهــم انقــالب و ۴۳ ســال اخیــر را دو رویکــرد 
اساسیِ هفته دولت برشمردند و با تشریح توفیقات یک ساله 
دولت، در بیان توصیه های مهم از جمله درباره اولویت مساله 
اقتصــاد افزودنــد: مــردم در همه حــوادث و رویدادها »قهرمان 
اصلیِ سرگذشتِ انقالب« بوده اند و این واقعیت مایه درس و 
عبرت است و به همه مسئوالن نشان می دهد که با این ملت 

باید چگونه رفتار کرد.
ایشــان »برانگیختگی عمومــی ملــت در دوران انقالب«، 
»حیــرت اســتکبار در مقابــل عظمت انقالب«، »دشــمنی های 
بی وقفه زورگویان جهانی«، »بی دفاع بودن کشــور و پایتخت 
در مقابل حمالت هوایی صدام«، »جوالن دادن تروریستها در 
سراسر کشور و ناامنی سالهای اول انقالب«، »عملکرد دولتها 
و مجالس مختلف پس از انقالب«، »حضور تعیین کننده ملت 
در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه های مقابله با دشمنان« 
و »حضــور بی دریغ و تحســین برانگیز مــردم در راهپیمایی ها و 
مراسم مختلف« را از جمله مسائلی خواندند که یاد آنها باید 

دائم در ذهن جامعه زنده باشد.
بــه  پرداختــن  و  بررســی   ، آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
فعالیت هــای دولــت را دومیــن کارکرد هفته دولت برشــمردند 
و بــا اشــاره بــه برخی توفیقــات دولت،  توصیه هایــی خطاب به 

رئیس جمهور و اعضای دولت بیان کردند.
ایشــان، زنــده کــردن امیــد و اعتمــاد مــردم را مهم تریــن 
توفیــق دولــت دانســتند و افزودنــد: مــردم می بینند کــه دولت 
در وســط میــدان و مشــغول کار و تــالش بــرای حــل مشــکالت 
و خدمت رســانی بــه آنهــا اســت و ایــن واقعیت، امیــد و اعتماد 
عمومی را تا حد زیادی احیا کرده اســت البته این تالش ها در 
برخی زمینه ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه ها نیز هنوز 

به نتایج الزم نرسیده است.
موضوعــی  را  دولــت  اســتانی  ســفرهای  انقــالب  رهبــر 
درخشان و مهم خواندند و افزودند: ۳۱ سفر در سال اول دولت 
به سراســر کشــور از جمله نقاط محروم و دور افتاده، نظارت 
میدانــی بــر کارهــا و همدلــی عمیق با مــردم از دیگــر توفیقات 
دولــت بوده اســت. »ســرعت عمــل و حضور در محــل حوادث 
طبیعی و پیش بینی نشده به نشانه همدردی دولت با مردم«، 
»زدوده شــدن رقابتهای منفی و مناقشــه برانگیز در روابط بین 

قــوا کــه موجب آشــفته کردن ذهن مردم می شــد«، »تأکید بر 
مراقبت جدی سه قوه در استمرار این تالش آرامش بخش« و 
»جوانگرایی« از دیگر توفیقات دولت بود که حضرت آیت هللا 

خامنه ای به آنها پرداختند.
ایشــان گفتنــد: البتــه مدیــران و مســئوالن جــوان هم در 
مــواردی اشــتباه و خطــا می کننــد امــا در مجموع دمیده شــدن 
روح جوانــی در دولــت و مجلس و پرورش مدیران قوی، ارزش 

صبوری در مقابل این خطاها و رفع تدریجی آنها را دارد.
حضرت آیت هللا خامنه ای، »خارج کردن جامعه از چشم 
انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران«، »پرهیز از شرطی 
کــردن کشــور« و »اهمیت دادن به ظرفیت هــای داخلی« را از 

دیگر موفقیت های قوه مجریه خواندند.
»مســئولیت پذیر«  را  ســیزدهم  دولــت  انقــالب  رهبــر 
دانســتند و گفتند: در یک ســال اخیر شــنیده نشــد که دولت 
فرافکنــی و بهانه تراشــی کنــد و بگویــد »اختیــار نداریــم« و یــا 
»نمی گذارند.« »رویکردهای خوب در زمینه سیاســت خارجی 
و فرهنــگ« و »برجســته کــردن شــعارهای انقــالب از جملــه 
عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافی گری و 
اســتکبار ســتیزی« از دیگر نقاط برجســته دولت بود که رهبر 

انقالب بیان کردند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: دولــت ایــن 
سررشــته و ســبکِ کاری را برای دســتیابی به توفیقات بیشــتر 

ادامه دهد.
ایشــان همچنیــن با قدردانــی از گزارش رئیــس جمهور و 
چنــد تــن دیگر از اعضای دولت گفتند: باید با فعالیت بیشــتر 
بخش رســانه ای دولت و اطالع رســانی هنرمندانه و باورپذیر، 

این دستاوردها را برای مردم بیان کرد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، رئیس جمهور و 
چهــار تــن از اعضای دولت به بیــان گزارش هایی از رویکردها و 

اقداماتِ اولین سال دولت سیزدهم پرداختند.
حجت االســالم والمســلمین رئیســی با اشــاره به شــرایط 
دشــوار کشــور در مرداد ۱۴۰۰، »پیوند نزدن معیشت مردم به 
اراده بیگانگان« را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت: 
در ایــن یــک ســال بیــش از قبل مطمئن شــدیم که بــرای همه 

مسائل راهکار وجود دارد و هیچ بن بستی وجود ندارد.
رئیــس جمهــور همراهــی و اعتمــاد مــردم را بزرگتریــن 
سرمایه دولت برشمرد و گفت: ابرپروژه دولت »احیای اعتماد 
عمومــی بــه دولــت« اســت و کلیــه اقدامــات در ایــن چارچوب 

دنبال می شود.
کنترل رشد تورم و نقدینگی، مهار کرونا و واکسیناسیون 
سراسری، استقراض نکردن از بانک مرکزی برای جبران کسری 
بودجه، ایجاد درآمد های جدید و پرداخت بدهی های ســنگین 
بجامانده از قبل، پایداری در ذخایر کاالهای اساسی، سفرهای 
اســتانی بــا راهبــرد حــل مســئله، فعــال کــردن ســامانه های 
اجــرای  فســادزا،  بســترهای  اصــالح  منظــور  بــه  الکترونیــک 
عدالــت به ویــژه در الیحه بودجه، تغییر ریل سیاســت خارجی 
از برجام زدگــی بــه نــگاه متــوازن، و همچنیــن ارتقــاء تجــارت و 
همکاری ها با همسایگان از مهم ترین محورهای گزارش رئیس 

جمهور در این دیدار بود.
آقــای مخبــر معــاون اول رئیــس جمهــور نیــز »مدیریــت 
نوســان های اقتصادی«، »فعال سازی ســرمایه گذاری داخلی« 
و »مبارزه با فقر و گســترش عدالت« را ســه محور اصلی کار 
اقتصادی دولت در یک ســال اخیر خواند و گفت: اســتفاده از 
ظرفیت های متنوع کشور از جمله ۲۷۰۰ کیلومتر دسترسی به 

دریا، معادن و کشاورزی جزو اولویتهای دولت است.
بیان گزارشــی از ســفرهای اســتانی در یک سال گذشته و 
رونــد تخصیــص منابع برای اجــرای مصوبات آنهــا از زبان آقای 
مرتضــوی معاون اجرایی رئیس جمهور، بیان اقدامات برنامه ای 
و بودجــه ای دولــت از جملــه در اصالح تــراز درآمدها و مصارف 
در گــزارش آقــای میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه، و 
همچنین گزارش وزیر نیرو از اقدامات دولت در دو حوزه آب و 
برق به منظور کاهش تنش های آبی و جلوگیری از خاموشی  ها 

در تابستان، بخش های دیگر این دیدار بود.

کاهش ۱۹ درصدی تورم
در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است

جذب سرمایه 400 میلیارد ریالی برای استارتاپ ها 
و شرکت های دانش بنیان

وزیراقتصادگفت:شــایدآمارونمودارصوریســاختن
 ۱۹ کاهــش امــا بــوده رایــج امــری دولتهــا دیگــر در
درصــدیتــورمدوازدهماهــه،آمــاررســمیبانــکمرکزی

است.
به گزارش مهر، سیداحســان خاندوزی وزیر اقتصاد 

و امور دارایی در حســاب شــخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت: »در مکتــب مــا مغالطــه جایــز نیســت بویــژه از 
ســوی خــواص. شــاید آمــار و نمــودار صــوری ســاختن در 
دیگر دولت ها امری رایج بوده اما ... کاهش ۱۹ درصدی 

تورم دوازده ماهه، آمار رســمی بانک مرکزی است.«

گــزارشیازدهمیــننمایشــگاهبینالمللــینــوآوریوفنــاوری
»اینوتکــس۲۰۲۲«منتشــرشــد.درایــنگزارشبهبررســی
آماروارقامایننمایشگاهدرسطحکالنپرداختهشدهاست.
درگــزارشاینوتکــس۲۰۲۲بــهجــذبســرمایه4۰۰میلیــارد
ریالیبرایاســتارتاپهاوشــرکتهایدانشبنیانبهعنوان

یکیازمهمتریننتایجایننمایشگاهاشارهشدهاست
بــه گزارش روابط عمومی پــارک فناوری پردیس، برگزاری 
رویداد اینوتکس به طور سالیانه در محل پارک فناوری پردیس 
بخشــی از برنامــه طوالنــی مــدت ایــن پــارک در راســتای ایجــاد 
بزرگتریــن گردهمایــی شــرکت هــای نــوآور و اســتارتاپ هــا در 
منطقه جنوب غرب آســیا اســت. اکنون و طی ۱۱ دوره برگزاری 
این رویداد مجموعا بیش از ۲هزار و ۴۰۰ شــرکت و اســتارتاپ 
ایرانــی و خارجــی در ایــن رویــداد شــرکت کرده اند که نشــان از 

اهمیت این رویداد در سطح منطقه و بین الملل دارد.
تالش هــا در برگــزاری یازدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی 
نــوآوری و فنــاوری »اینوتکس ۲۰۲۲« متمرکز بر هدف جهانی 
سازی این رویداد بوده و بنابر گزارش جامعی که دبیرخانه این 
رویداد منتشــر کــرده، »اینوتکس ۲۰۲۲« مشــارکت کنندگانی 
از حدود ۲۰ کشــور از سراســر جهان داشــته اســت. مشــارکت 
کنندگانی که 5۹ درصد از آنها برای نخستین بار در این رویداد 

حاضر شدند.
آمارها نشان می دهد در جریان نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ 
بیش از ۴5 میلیارد ریال جذب ســرمایه برای اســتارتاپ ها به 
صورت تامین مالی جمع آوری شده است؛ میزان جذب سرمایه 
در جلســات رویــداد کافه ســرمایه نیــز حدود ۱5 میلیــارد ریال 
برآورد شــده اســت. ضمنا در بخش ریورس پیچ، میان صنایع 

بزرگ کشور و شرکت های دانش بنیان، قراردادهایی به ارزش 
۳6۰ میلیارد ریال بسته شد. جمع این موارد به جذب سرمایه 
۴۰۰ میلیارد ریالی برای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان 
می رسد. رقابت علمی کنز نیز بخش دیگری از رویداد اینوتکس 
۲۰۲۲ بــود کــه طرح هــای مختلفــی بــه ویژه در محور ســالمت 
دیجیتال در آن ارائه شد و رویدادی که نشان می دهد این حوزه 
در ایران و کشورهای منطقه، از اهمیت خاصی برخوردار شده 

است.

اینوتکسفضاییبرایگردهمایی
عالقمندانبهنوآوریوفناوری

برگزارکنندگان نمایشگاه اینوتکس هدف اصلی برگزاری این 
رویداد در ۱۱ دوره از برگزاری این گردهمایی را حضور شرکت های 
نوآور و استارتاپ های منطقه جنوب غرب آسیا در پارک فناوری 
پردیس برشمرده اند. در این راستا در یازده دوره برگزاری این 
نمایشگاه بیش از ۱۳۰ هزار نفر از این رویداد بازدید کرده اند. 
تهــران، اصفهــان، کــرج و اهواز به ترتیب بیشــترین مشــارکت 
کنندگان در این رویداد را داشــته اند و مشــارکت کنندگانی که 
بیشــتر آن هــا دارای مــدرک تحصیلی کارشناســی بودند و بازه 

سنیشان ۲۴ تا ۲5 ساله بوده است.
گزارش ها نشان می دهد، نسبت حضور زنان به مردان 
در این نمایشگاه هر سال در حال افزایش است، اما زنان سهم 
۲5 درصدی و مردان سهم ۷5 درصدی در این رویداد داده اند. 
این آمار هم بیانگر آن است که همچنان زنان در حوزه فناوری 
و تکنولوژی به سهمی برابر از نقش آفرینی دست پیدا نکردند 

و سهم اصلی این حوزه در اختیار مردان است. 

ادامهازصفحهیک

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسمرکــزآمارایرانازآمارهایرســمیبــهعنوانچراغراه
نظامتصمیمگیریوبرنامهریزیکشوریادکردوگفت:اولین
سرشماریعمومینفوسومسکنبهروشثبتیمبنادرسال

۱4۰۵اجرامیشود.
جــواد  کشــور،  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  گــزارش  بــه 
حسین زاده اظهار کرد: مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه هیات 
وزیــران موظف شــده اســت اولین سرشــماری عمومــی نفوس و 

مسکن به روش ثبتی مبنا را در سال ۱۴۰5 اجرا کند.
قانونــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  راســتای  در  افــزود:  او 
ایــن  اجــرای  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های  وظایــف  بــر  منطبــق 
مصوبــه، نمــودار تشــکیالتی اجرای سرشــماری عمومی نفوس و 
مســکن ثبتی مبنای ۱۴۰5، تقســیم کار ملی، شــرح کلی وظایف 
کمیته های ســتاد و زمان بندی کلی سرشــماری عمومی نفوس و 

مسکن ثبتی مبنای ۱۴۰5 تصویب و ابالغ شده است.

آزمایــش  اجــرای  از  ادامــه  در  ایــران  آمــار  مرکــز  رئیــس 
سرشــماری عمومــی نفوس و مســکن ثبتی مبنا به صــورت انجام 
عملیــات میدانــی در پنــج اســتان منتخــب )خراســان شــمالی، 
به شــیوه  خوزســتان(  و  اصفهــان  غربــی،  آذربایجــان  همــدان، 
میدانــی خبــر داد و گفــت: این اقدام با هدف مقایســه نتایج آن 
با ریزداده های دستگاه های اجرایی و بررسی ظرفیت پایگاه های 
اداری کشــور بــرای اجــرای سرشــماری عمومی نفوس و مســکن 
ثبتی مبنــای ١٤٠٥، یکــی از مهم تریــن اقدامــات مرکز آمــار ایران 

در سال ۱۴۰۰ بود.
حســین زاده اظهــار کــرد: امروزه بــرای حکمرانی شایســته، 
وجود آمارهای دقیق و با کیفیت، نوین سازی نظام آماری کشور 
و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی مبنا، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
اســت. مرکــز آمــار ایران نیز همــگام با نظام های آمــاری جهانی، 
بــه عنــوان یــک ســازمان آمــاری پیشــرو و یگانــه مرجــع رســمی 

تهیــه، اعــالم و انتشــار آمارهــای رســمی کشــور، بــا درک صحیح 
از تحــوالت ملّــی و بین المللــی و با آگاهــی از تغییرات، نیازهای 
روزافــزون جامعــه و کمبودهــای موجــود در نظام آماری کشــور، 
نوین ســازی نظــام آمــاری و »گــذار از نظــام آمارهــای ســنتی بــه 
نظام آمارهای ثبتی  مبنا« را رویکرد اصلی خود قرار داده  است
او در ادامه از مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع رسمی 
تولید و انتشار آمارهای رسمی در کشور نام برد و افزود: تحقق 
اهداف نظام و به  ویژه رویکردهای اصلی دولت، بدون داشــتن 
آمــار دقیــق، باکیفیــت، متقــن و روزآمــد بــا چالش هایــی مواجه 
خواهــد شــد کــه مرکــز آمــار ایــران بــه عنــوان یــک نهــاد علمی و 
تخصصــی، وظایــف خــود را که همان تولید و انتشــار آمار دقیق 
و بــه نــگام و ارائــه تصویــر واقعــی از وضعیــت جامعــه در حــوزه 
آماری به دولت است، انجام داده و در این دولت نیز همچنان 

انجام می دهد.

رئیــسمرکــزپژوهشهــایمجلــسهمــکاریدرزمینــهکار
کارشناســیدرخصــوصالیحــهاصــالحقانــونامــورگمرکیرا
ازاولویتهــایهمــکاریمرکــزپژوهشهایمجلــسوگمرک
برشمردوتاکیدکردکهاصالحقوانینامورگمرکینقشمهم
وتاثیرگذاریدربهبودفضایکســبوکار،مبارزهباقاچاقو

تقویتدیپلماسیاقتصادیدارد.
 بــه گــزارش ایســنا، بابــک نگاهــداری در ایــن جلســه کــه 
بــا حضــور جمعــی از معاونیــن و مدیــران دو طــرف برگــزار شــد، 
رویکــرد مرکــز پژوهش هــای مجلــس در دوره جدیــد فعالیت را 
تعامــل بــا ســازمان ها و مراکــز دانشــگاهی دانســت و گفــت: از 
مســیر همــکاری بــا نهادهــای و مراکــز علمی مختلف کشــور به 
دنبال تقویت کار کارشناسی و پژوهشی به منظور ارتقای توان 

تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسالمی هستیم.
بــا اشــاره به اقدامــات و گزارش های این مرکز در خصوص 
اولویت هــای  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  توســعه،  هفتــم  برنامــه 
نقــش  بازنمایــی  توســعه  هفتــم  برنامــه  در  شــده  پیش بینــی 
جمهــوری اســالمی ایــران در نظــام بین المللــی اســت کــه بــرای 
دســتیابی به این مهم دیپلماســی اقتصادی نقش مهمی را دارد 
کــه الزمــه تقویــت این موضــوع، رویکردهــای تحولــی در گمرک 

است.

نگاهــداری در پایــان تاکید کــرد: توافقنامه همــکاری مرکز 
پژوهش هــای مجلــس و گمــرک جمهوری اســالمی ایــران در دو 
حــوزه تقنینــی و نظارتــی، بــه تحول امــور گمرکــی و تاثیر آن در 

دی پلماسی تجاری خواهد انجامید.
 علیرضا مقدســی نیز در این نشســت با اشاره به اهمیت 
دی پلماسی اقتصادی، گفت: در چند ماه اخیر به منظور تقویت 
ایــن موضــوع، اقداماتــی جــدی در حــوزه تجارت بــه خصوص با 

کشورهای همسایه به انجام رسانده ایم.
او با اســتقبال از امضای توافقنامه همکاری مشــترک بین 
مرکز پژوهش های مجلس و گمرک جمهوری اسالمی ایران، بر 
انجــام مطالعات مشــترک در حوزه هایــی چون بودجه، نرخ های 

تعرفه و مواردی از این دست تاکید کرد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه در 
کشــور ۱۳۹ گمــرک اصلــی و ۲۳۱ مکان اســتقرار گمرکی داریم، 
تصریح کرد: آمار نشان می دهد در حوزه گمرکات با تعدد روبرو 
هســتیم و مطالعــه طــرح آمایــش از ســوی مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس و گمــرک بــر مبنــای ایــن توافقنامــه، می توانــد در ایــن 

زمینه راهگشا باشد.
در ایــن توافقنامــه بــر موضوعاتــی چــون همــکاری مرکــز 
جمهــوری  گمــرک  و  اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 

اسالمی ایران در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح با موضوعات 
سیاســتی در قالب کمیته هــای تخصصی دوجانبه و موضوعاتی 
چــون بازطراحــی نظام جامع تجــارت خارجی، اصــالح حکمرانی 
نظــام گمرکــی بــا تاکیــد بــر حوزه هــای تقنینــی، مبــارزه موثــر با 
قاچــاق کاال، ارز و مــواد مخــدر،  بهبــود شــاخص های تجــارت 
فرامرزی، تســهیل تجاری و لجســتیک تجاری و آسیب شناســی 
نقــش گمــرک در بازرگانــی خارجــی، ایجاد و تقویــت هماهنگی 
در درک بهتــر مســائل و چالش هــای عرصــه اقتصــادی و تامیــن 
اســناد و اطالعــات تخصصــی مــورد نیــاز ارکان مجلــس شــورای 
اســالمی،  برگــزاری مشــترک رویدادهای علمــی و تخصصی الزم 
 در ســطوح مختلــف و پشــتیبانی و مشــارکت محتوایــی بمنظور 
راه اندازی اتاق فکر، اندیشکده و تولید نشریات علمی پژوهشی 

مشترک، تاکید شده است.

توافقنامه همکاری مشترک گمرک جمهوری اسالمی ایران و 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در راستای توافقنامه 
منعقده این مرکز با وزارت امور اقتصادی و دارایی  از سوی بابک 
نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی و 
علیرضا مقدســی رئیســکل گمرک جمهوری اسالمی ایران امضا 

شد.

آزاد مناطــق نــوآوریدر اکوسیســتم بــاهــدفشــکلگیری
تجــاریـصنعتــیوویــژهاقتصــادی،تفاهــمنامــههمــکاری
مشترکبینسازمانمناطقآزادومعاونتعلمیوفناوری

رئیسجمهورامضاشــد.
بــه گــزارش فرینــا، مشــاور رئیس جمهــوری و دبیــر شــورای 
عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم 
بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر و تبریک 
فرارســیدن هفتــه دولت گفت: در مناطــق آزاد عرصه های جدید 
و مناســبی بــرای فعالیــت شــرکت هــای دانش بنیان ایجاد شــده 
است و با توجه به اهتمام مقام معظم رهبری )مدظله( و شعار 
امسال که مزین به نام دانش بنیان است جا دارد اقدامات جدی 
تری در این حوزه انجام شود. سعید محمد با اشاره به اینکه این 
تفاهم نامه با هدف تسهیل فعالیت های دانش بنیان و شرکت 
های خالق و نوآور در مناطق آزاد به امضا رســید، افزود: مناطق 
آزاد ظرفیت باالیی در حوزه های ســرمایه گذاری دارد که توســط 

بخش خصوصی انجام شده است. بیش از ۲5۰۰ واحد صنعتی در 
مناطق آزاد وجود دارند که اکثر آنها فعال هستند، در سال ۱۴۰۰ 
میزان صادرات از واردات پیشــی گرفت و تراز تجاری مناطق آزاد 
برای اولین بار در سه دهه گذشته مثبت شد. او در ادامه گفت: ما 
در صادرات باید به دنبال محصولی باشیم که نیازمندی روز جوامع 
باشــد و ایــن بــه صورت اتفاقی ایجاد نمی شــود مگــر با بازاریابی 

صحیح و دانش به روز.
مشاور رئیس جمهوری اظهار کرد: با همکاری سرمایه گذاران 
در مناطق آزاد و شرکت های دانش بنیان، می توان با استفاده از 
ایده های نو،  شاهد فعالیت های اقتصادی موثر در این مناطق 

باشیم. 
ســعید محمــد گفــت: در ۹ ماهه منتهی به خرداد امســال، 
۳5 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد اتفــاق 
افتــاده کــه ایــن میــزان رشــد 58 درصــدی در مقایســه بــا مــدت 
مشابه سال قبل به همراه داشته است. ما در مناطق آزاد با در 

اختیار قراردادن مشوق ها و معافیت های موجود به شرکت های 
دانش بنیان می توانیم همکاری های مشترکی را رقم بزنیم.

ایــن  بــا معرفــی  فنــاوری  کــرد: معاونــت علمــی  اظهــار  او 
شــرکت ها بــه بخــش صنعــت کشــور در داخــل مناطــق آزاد و 
حمایت هــای علمــی، فنــی و ارائــه خدمــات و تســهیلگری بــه این 
شرکت ها می توانیم فعالیت این شرکت ها در مناطق آزاد کشور 

را استمرار دهیم.
گفتنــی اســت؛ این تفاهــم نامه همــکاری در 6 ماده تنظیم 
شــده اســت که می توان به اســتقرار شــرکت های دانش بنیان و 
خــالق در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی با رویکرد تولید صادراتی، 
جــذب ســرمایه خارجی و تولیــد مشــترک بــا شــرکت خارجــی و 
همــکاری فناورانــه، تســهیل صــادرات شــرکت های دانش بنیان و 
خــالق، عرضــه محصــوالت دانش بنیــان و خــالق به تجــار خارجی 
و راه انــدازی خانه هــای خــالق و نــوآوری در مناطــق آزاد و ویــژه 

اقتصادی اشاره کرد.

اجرایاولین
سرشمارینفوسومسکن
بهروشجدیددرسال۱4۰۵

نگاهداری:اصالحقوانینگمرکینقشمهمی
درتقویتدیپلماسیاقتصادیدارد

ایجاداکوسیستمهاینوآوریدرمناطقآزادوویژهاقتصادیکشور
باهمکاریشرکتهایدانشبنیان
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 تحویل بخش اعظم 
طالهای اظهار شده

به صاحبان صندوق های 
بانک ملی 

طالهــای  عمــده  بخــش 
خوداظهار شده از اموال 
صندوق هــای  مکشــوفه 
شــعبه  ســرقت  مــورد 
دانشگاه بانک ملی ایران 
مرجــع  نظــارت  تحــت 
قضایــی به صاحبان آنها 
تحویل شد. شناسایی و 
رفع تعارض و تشخیص 

 نهایــی الباقــی نیــز تحــت نظــر مقــام قضایــی در جریان 
قرار دارد.

بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مطابق 
دســتور بازپــرس پرونده، در نخســتین مرحله از تحویل 
اموال مکشــوفه مورد ســرقت از صندوق های  بانک ملی  
ایران تحویل مصنوعات طال به صاحبان آن ها به پایان 
رسید و از هفته آینده در مرحله دوم انواع سکه، ارز و 
شــمش کــه طی خود اظهاری متعلــق به صاحبان آن ها 

است تحویل خواهد شد.
الزم بــه ذکــر اســت، اموال مذکور توســط صاحبان 
آن هــا طــی هفتــه هــای گذشــته در اداره امــور شــعب 
مرکــزی بانــک ملی ایــران در تهران مورد شناســایی قرار 
گرفــت و طــی روز هــای اخیــر در محــل اداره کل خزانــه 

بانک ملی ایران تحویل مالکان شد.

 استقبال خوب مشتریان 
از جشنواره نیک آفرین

ســهراب صادقی با اشــاره به اســتقبال خوب مشتریان 
از دومین دوره برگزاری 
جشــنواره نیــک آفریــن 
بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
دوره  نخســتین  تجربــه 
برگزاری جشــنواره نیک 
دوره  دومیــن  آفریــن، 
بــا  نیــز  جشــنواره  ایــن 
استقبال مشتریان روبه 

رو شده است.
کارآفریــن،  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی در 
گفت و گویی در خصوص جشنواره نیک آفرین بابیان 
ایــن خبــر افــزود: در برگزاری جشــنواره حســاب های 
قرض الحسنه نیک آفرین، هدف اصلی ترویج سنت 
حسنه قرض الحسنه و به تبع آن افزایش توان بانک 
در پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه بــه متقاضیان 

است.
وی تصریح کرد: در کنار فعالیت های عام المنفعه 
بانــک در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی بــا محوریت 
ســاخت مــدارس و هنرســتان در مناطق کمتــر برخوردار 
کشور، بخش زیادی از منابع قرض الحسنه صرف اعطای 

تسهیالت ازدواج به جوانان شده است. 
بــرای نمونــه از محــل همیــن منابــع کــه از ســوی 
مشــتریان گرانقــدر و خیرخــواه در بانــک ســپرده گذاری 
شده اند، بانک کارآفرین از سال گذشته تا کنون حدود 
۲.۵۰۰ فقره تســهیالت ازدواج به ارزش بیش از ۱.۴۰۰ 
میلیارد ریال به جوانان عزیز در سراسر کشور پرداخت 

کرده است.

معرفی شعبه تخصصی 
 بانک توسعه صادرات 

برای دانش بنیان ها 
مراســم معرفــی شــعبه تخصصــی بانــک توســعه 

ایــران  صــادرات 
ارائــه خدمــات  بــرای 
تســهیالت  و 
شــرکت های  بــه 
بــا  دانش بنیــان 
مدیرعامــل  حضــور 
و جمعــی از مدیــران 
بانــک  ایــن  ارشــد 

برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه صادرات 
ایــران، دکتــر ســیدعلی حســینی و جمعــی از مدیــران 
ارشد بانک به مناسبت هفته دولت با حضور در شعبه 
بلوار کشــاورز این بانک، این شــعبه را به عنوان شــعبه 
تخصصی برای ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان 

معرفی کردند.
شــعبه بلــوار کشــاورز پیــرو دســتور مدیرعامــل و 
حساسیت موضوع ارائه خدمات به شرکت های دانش 
بنیان، به عنوان شعبه تخصصی برای ارائه تسهیالت و 

خدمات به شرکت های دانش بنیان انتخاب شد.
چهارهــزار و 69۰ میلیــارد ریــال تســهیالت تا پایان 
تیرمــاه ســال جــاری به شــرکت هــای دانش بنیــان اعطا 
شده، که ۱۲ درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک را در 

یک سال اخیر شامل می شود.

کوتاه از بانک و بیمه

 تجلیل از بانک رفاه 
به عنوان حامی مددجویان 

کمیته امداد 
بانــک رفــاه کارگــران به 
عنــوان یکــی از یــاوران 
خودکفایــی  و  اشــتغال 
مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( معرفی 
قــرار  تقدیــر  مــورد  و 

گرفت.
بــه گــزارش روابــط 
رفــاه  بانــک  عمومــی 
کارگــران، مراســم تقدیــر از بانک هــای عامــل در اعطــای 
تســهیالت به مددجویــان کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
برگزار و با اهدای لوح سپاس به دکتر اسماعیل للـه گانی 
مدیرعامــل بانــک رفاه کارگــران، از اقدامات حمایتی این 
بانــک بــه عنــوان یکــی از یــاوران اشــتغال و خودکفایــی 

مددجویان این نهاد تجلیل به عمل آمد. 
این مراســم روز دوشــنبه 7 شــهریور ماه با حضور 
بختیــاری  مرتضــی  و  کازرونــی  حجت االســالم محســن 
رئیس هیات امنا و رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
و  بیمــه  بانــک،  معــاون  حســینی  عبــاس  ســید  دکتــر 
دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  دولتــی  شــرکت های 
دکتــر اصغــر ابوالحســنی قائم مقام بانک مرکــزی، دکتر 
کریمی بیرانونــد معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال 
اجتماعــی و مدیــران عالــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت 
بانک هــای عامــل در اعطــای تســهیالت بــه مددجویــان 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، در محل باشــگاه بانک 

ملی برگزار شد.

پیش بینى
  ۴٠٠ دوره آموزشى 

براى کارکنان بانک دى
مدیرعامــل بانــک دی با 
تاکید بر اینکه »آموزش 
کارکنــان« از مهم تریــن 
ســازمان  هــر  وظایــف 
اســت، گفت: بانک دی 
بر آمــوزش برنامه ریزی 
شده و مستمر همکاران 
تاکیــد دارد بــه گونه ای 
ســازمانی  ارتقــای  کــه 
افــراد منــوط بــه گذرانــدن دوره هــای کامــل آموزشــی و 

قبولی در این دوره ها است.
مدیرعامــل بانــک دی بــا تاکیــد بــر اینکــه »آموزش 
اســت،  ســازمان  هــر  وظایــف  مهم تریــن  از  کارکنــان« 
گفت: بانک دی بر آموزش برنامه ریزی شــده و مســتمر 
همــکاران تاکیــد دارد بــه گونــه ای کــه ارتقــای ســازمانی 
افــراد منــوط بــه گذرانــدن دوره هــای کامــل آموزشــی و 

قبولی در این دوره ها است.
علیرضــا  دی،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
مرکــز  از  بازدیــد  در  دى  بانــک  مدیرعامــل  قیطاســی 
آمــوزش ایــن بانک با اشــاره بــه ضرورت توجــه و فراهم 
کردن امکانات مناســب در برگزاری کالســهای آموزشــی 
مستمر در راستاى افزایش کیفیت و بهره وری کارکنان 
اظهارکــرد: بانــک دى برنامــه هــاى آموزشــی مســتمر و 
مســیر رو بــه جلــو و تحولــی خوبــی را بــا حضور اســاتید 
باتجربــه و صاحــب نام در راســتاى آمــوزش هر چه بهتر 

کارکنان در پیش گرفته است. 
وى بــا بیــان اینکــه ۲۰۴ دوره آموزشــی برای حدود 
۱۸۰۰ نفــر از کارکنــان این بانک از ابتداى ســال جارى تا 
اواسط شهریورماه پیش بینى شده است، تصریح کرد: 
همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توسط 
مرکــز آمــوزش، تا پایان ســال جاری ۴۰۰ دوره آموزشــى 
برای سطوح مختلف شغلی کارکنان در بانک دی برگزار 

خواهد شد.

رشد 36 درصدی
فروش بیمه نامه 

در سبد بیمه »ما« 
از  نامــه  بیمــه  فــروش 
بیمــه  شــرکت  ســوی 
ماهــه  پنــج  در  »مــا« 
منتهــی بــه پایــان مرداد 
ماه امسال با 36 درصد 
افزایش نسبت به مدت 
از   قبــل،  ســال  مشــابه 
12 هــزار و 730 میلیارد 

ریال عبور کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه »ما«، بر اســاس 
مستندات منتشر شده از سوی کدال، بیمه »ما«  طی 
پنج ماهه منتهی به 3۱ مرداد ماه امسال، مبلغ ۱۲ هزار 
و 73۴ میلیــارد ریــال حــق بیمــه در رشــته های مختلــف 
بیمه ای تولید کرده که این رقم نســبت به دوره مشــابه 
ســال گذشــته، 36 درصــد رشــد داشــته اســت. فــروش 
بیمــه »مــا« در ۵ ماهــه ابتدایــی ســال قبــل، قریــب به 

933۰ میلیارد ریال بود.
بر اســاس مســتندات ســامانه جامع اطالع رسانی 
ناشــران، طــی پنــج ماه گذشــته، ۲۸ درصــد از حق بیمه 
تولید شده در بیمه »ما« توسط بیمه های آتش سوزی 
محقق شده که معادل  3۵7۰ میلیارد ریال است. این 
در حالــی اســت کــه حق بیمه تولید شــده در این رشــته 
بیمه ای، از رشــدی در  حدود ۵۰۰ میلیارد ریال نســبت 

به مدت مشابه سال قبل، برخوردار شده است.
بیمــه هــای عمــر و ســرمایه گــذاری بیمه »مــا« در 
دوره مذکور  با کسب ۲۱ درصد از حق بیمه تولید شده، 
در رده دوم پرفــروش هــا قــرار گرفتــه و ایــن در حالــی 
اســت کــه فــروش ایــن بیمــه نامــه بــا رشــد 79 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مصوبه مجلس: دارایی بانک مرکزی
در برابر تعهدات دولت قابل مصادره نیست

مشاور رئیس سازمان بورس: سود سهام عدالت
امسال دو برابر می شود 

مصباحی مقدم: بانک ها 
امهال مطالبات را اجرا 

نکردند
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعالم کرد که بانک ها 
مصوبــه شــورای فقهی مبنی بر امهــال مطالبات را اجرا 

نکردند.
بانــک  ایســنا، رئیــس شــورای فقهــی  گــزارش  بــه 
مرکــزی در ســی و دومیــن همایــش بانکــداری اســالمی 
اظهــار کــرد: اگــر ۱۰۰ درصد قانون عملیــات بانکی بدون 
ربــا اجــرا می شــد، اکنون هیچ مشــکلی نداشــتیم اما در 
عمل این اتفاق رخ نداد که ناشی از نبود نظارت شرعی 

در عملیات بانکی است. 
وی یکــی از مصوبــات شــورای فقهــی بانــک مرکزی 
و  آیین نامــه  گفــت:  و  کــرد  اعــالم  امهــال مطالبــات  را 
دســتورالعمل امهــال مطالبــات در بانک هــا اجــرا نشــد 
البتــه ممکن اســت کــه برخی این موضــوع را اجرا کرده 

باشند. 
مصباحــی مقــدم با بیــان اینکه قراردادهــای بانکی 
و  نرم افــزاری  صــورت  بــه  و  شــوند  ساده ســازی  بایــد 
سیســتمی در اختیــار بانک هــا قــرار گیرنــد، افــزود: بــا 
ایــن اقــدام نظــارت در زمینــه بانکــداری اســالمی تقویت 

می شود. 
وی تاکیــد کــرد کــه نظــارت شــرعی در بانک هــا بــه 

معنی دخالت در امور بانکی نیست. 

سود بانکی باید اصالح شود
رئیس شــورای فقهی گفت: ســود بانکی مناقشاتی 
دارد و نیازمنــد بــه اصالح اســت که معتقدیم ســود باید 
از جریــان تولیــد و تجــارت به بانک منتقل شــود که این 

اتفاق نمی افتد.
مصباحــی مقــدم در جمــع خبرنــگاران نیــز گفــت: 
یکی از اقدامات شــورای فقهی در ســال جاری  اســتقرار 
بانک هاســت و دســتورالعمل هایی شــورای  ناظــران در 

فقهی را مبنای کار قرار می دهد. 
وی بیــان کــرد:  ســود بانکــی مناقشــاتی دارد و 
نیازمند به اصالح است و معتقدیم سود باید از جریان 
تولیــد و تجــارت بــه بانــک منتقل شــود که ایــن اتفاق 

نمی افتد. 
ایــن مقــام بانکــی افــزود: موضــوع دیگــر پیچیدگی 
قراردادهاســت به طوری که مشــتری بدون اطالع امضا 
می کند، در حالیکه در قراردادهای شرعی طرفین باید با 
اطالع کامل اقدام کنند و قراردادها باید شــفاف، ســاده 

باشد و این بازنگری در دستور کار است. 
وی گفــت: اصــل بــر ایــن اســت کــه نظــام بانکی با 
اصل عقود مبادله ای اســتفاده کند و عقد مشــارکت در 
صورتــی برگــزار شــود کــه ســاختار مناســب بــرای امــکان 
نظــارت بانــک بــر شــریک فراهــم شــود و صنــدوق پروژه 
شــکل بگیرد و اتفاقات قابل رصد باشد عقود مشارکتی 
مدنظــر  مشــارکتی  عقــود  بــا  می شــود  عمــل  االن  کــه 

بانکداری اسالمی فاصله دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصوب کردند که دارایی های 
بانــک مرکزی در برابــر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا 

مصادره نیست.
بــه گــزارش مهــر، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی صبح 
روزگذشــته )سه شــنبه ۸ شــهریور( در جلســه علنــی در جریــان 
رســیدگی به گزارش شــور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح 
بانکداری جمهوری اسالمی ایران با ماده ۵۲، ۵3، ۵۴، ۵۵ و ۵6 

این طرح موافقت کردند.
ماده ۵2 این طرح به شرح زیر است:

الف( دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و 
برنامه های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و 
تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک 

مرکزی مشورت کند.
ب( رئیــس کل می توانــد بــدون حــق رأی در جلســات هیأت 

وزیران شرکت کند.
پ( بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در 
خصــوص لوایــح و طرح هایــی که ســطح عمومــی قیمت ها، ارزش 
پــول ملــی و وضعیــت نظام بانکی را تحت تأثیــر قرار می دهد، به 

مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
ت( رئیــس کل موظــف اســت نظر هیأت عالــی در خصوص 
آثــار لوایــح تقدیمــی دولــت بــه مجلس شــورای اســالمی، ازجمله 
لوایح برنامه توســعه پنج ســاله و لوایح بودجه ســاالنه بر هریک 
از اهــداف مذکــور در بنــد )ب( مــاده )3( ایــن قانــون را کتبــاً بــه 
رئیــس جمهــور اعالم کند. نظرات بانک مرکــزی در این خصوص، 
به پیوســت الیحــه موردنظــر بــه مجلــس شــورای اســالمی ارســال 
می شــود. همچنیــن رئیس کل موظف اســت نظــر هیأت عالی در 
خصوص آثار طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور 
در بند )ب( ماده )3( این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای 

اسالمی اعالم کند.
همچنین در ماده ۵3 طرح مذکور آمده است:

الــف( رئیــس کل موظــف اســت در اردیبهشــت و آبــان هــر 
ســال، گــزارش عملکــرد و برنامه هــای بانــک مرکــزی، مشــتمل بر 
سیاســت های پولــی، ارزی و اعتبــاری؛ نظــارت بانکــی؛ تحــوالت 
اقتصــادی؛ دالیــل انحــراف احتمالی نــرخ تورم و ســایر متغیرهای 

هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک 
مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد 
اقتصادی و وضعیت سالمت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب 
هیأت عالی رسیده است، به صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی ارائه کند و بخش های غیرمحرمانه آن را 

برای اطالع عموم منتشر نماید.
ب( در صورت درخواســت هیأت رئیســه مجلس، رئیس کل 
موظف اســت برای تبیین گزارش موضوع بند )الف( این ماده در 

صحن مجلس حضور یابد.
ماده ۵۴ این طرح از قرار زیر است:

الف( بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب 
بــرای مدیریــت انتظــارات و تحقق اهداف مندرج در ماده )3( این 
قانون اســتفاده کند. سیاســت های رسانه ای و اطالع رسانی بانک 
مرکــزی بــه پیشــنهاد رئیس کل بــه تصویب هیأت عالی می رســد. 
مســئولیت اعالم سیاســت ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب 
سیاست های رسانه ای و اطالع رسانی مصوب، با رئیس کل است.
یک بــار،  ماهــی  اســت حداقــل  موظــف  مرکــزی  بانــک  ب( 
آمارهــای اقتصــادی و اطالعــات نظــام بانکــی را در چارچوبــی کــه 

هیأت عالی تعیین می کند، منتشر کند.
و  مالــی  صورت هــای  اســت  موظــف  مرکــزی  بانــک  پ( 
شــاخص های عملکردی »اشــخاص تحت نظــارت« را در بازه های 
زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می کند، برای 

عموم منتشر کند.
ت( حداقــل یک بــار در ســال صورت های مالــی بانک مرکزی 
پــس از ارائــه گــزارش حسابرســی هیــأت نظــار و تصویــب مجمع 
عمومــی بانــک مرکــزی بــا رعایــت قواعــد محرمانگــی بــرای عمــوم 

منتشر می شود.
تبصره: موارد غیرقابل انتشــار، بر اســاس قواعد و ترتیبات 

مذکور در ماده )۱۱( این قانون معین می شود.
نمایندگان در جلسه علنی روزگذشته )سه شنبه( مجلس، 
طــرح  دربــاره  اقتصــادی  گــزارش شــور دوم کمیســیون  بررســی 
بانکــداری جمهــوری اســالمی ایران را ادامــه دادند و ماده ۵۵ این 

طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
همچنین ماده ۵۵ طرح مذکور به این شرح است:

الف( بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل 
اســت و بــا ترتیباتــی کــه در ایــن قانــون مشــخص شــده، اداره 
می شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و سایر 
اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص 

است.
ب( مرکــز اصلــی بانک مرکزی در تهران اســت. بانک مرکزی 
می تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه 
یــا دفتــر نمایندگــی دایــر کنــد؛ یا به اشــخاص حقیقی یــا حقوقی 
بــرای انجــام اموری که به تشــخیص هیأت عالــی قابل واگذاری و 

برون سپاری است، نمایندگی بدهد.
پ( سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز 

می شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.
ت( انحــالل بانــک مرکزی فقط به موجــب قانون امکان پذیر 

است.
در ماده ۵6 این طرح آمده است:

الــف( ســرمایه بانــک مرکزی متشــکل از ســرمایه پرداخت 
شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های 
خارجی و ســایر اندوخته های احتیاطی اســت. دارایی های بانک 
مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره 

نمی باشد.
ب( بانک مرکزی موظف است ساالنه پنجاه درصد )%۵۰( 
سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور 
کنــد و باقیمانــده را پــس از کســر بخشــی از ســود جهت منظور 
نمودن به اندوخته احتیاطی )که به پیشنهاد رئیس کل بانک و 
تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد( و پس از اجرای حکم 
مذکــور در تبصــره )۲( مــاده )۲9( ایــن قانون بــه دولت پرداخت 
می شــود. پرداخــت ســود توســط بانک مرکــزی به دولــت قبل از 
تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور 
ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد )%۵۰( 
موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک 

مرکزی شود.
الزم به ذکر است بند پ این ماده با توجه به اصالحاتی که 
باید روی آن صورت بگیرد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی ارجاع داده شد.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت از دو برابر 
شدن سود این سهام خبر داد و گفت که این موضوع در حال 
بررسی است که سود سهام عدالت در 6 ماه دوم سال طی دو 

مرحله پرداخت می شود.
بــه گــزارش ایســنا، پیمــان حــدادی در نشســت خبــری بــا 
بیــان اینکــه 3۱ اســتان و 3۰ شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی 
وجود دارد، اظهار کرد: پرتفوی استان تهران باید به دو شرکت 
ســرمایه گذاری تهــران و البــرز تقســیم و بر این اســاس شــرکت 
ســرمایه گذاری اســتانی البــرز بایــد ثبــت شــود کــه متولــی ایــن 
امر ســازمان خصوصی ســازی اســت و شــرکت ســرمایه گذاری 
اســتان البــرز در مرحلــه ثبت قــرار دارد. وی ادامــه داد: تاکنون 
۲۸ اســتان ثبت شــده اند، کارهای ثبت شــرکت ســرمایه گذاری 
اســتان تهران درحال انجام اســت اما اســتان ســمنان علی رغم 
پیگیری های انجام شــده و نامه های ســازمان بورس به مدیران 
شــرکت و حتــی بــه اســتانداری ســمنان، همکاری هــای الزم را 
انجــام نــداده اســت و بــه نظــر می رســد بایــد از طریــق مراجــع 
قضایــی پیگیــری شــود. همچنیــن مــدارک شــرکت های قزوین و 

چهارمحال بختیاری برای بازگشایی نماد کامل نیست.
مشــاور رئیــس ســازمان بــورس در امــور ســهام عدالــت با 
بیان اینکه به طور کلی نماد ۲6 شــرکت ســرمایه گذاری استانی 
پس از ازادســازی ســهام عدالت بازگشــایی شــد، گفت: هیات 
مدیــره هفــت شــرکت بــه دلیــل عــدم رعایــت مصوبات شــورای 
عالــی بــورس ســلب صالحیت شــده اند و به همیــن دلیل توکن 
آن ها در سامانه کدال غیرفعال شد و امکان بارگذاری اطالعات 

مالی در کدال را ندارند.
دالیل بسته شدن نماد شرکت های 

سرمایه گذاری استانی
حدادی در مورد دالیل بســته شــدن نمادهای شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی توضیح داد: روش حسابداری شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی اشتباه انجام شده بود، به همین دلیل 
شــورای عالــی بــورس جدیــد در ســال گذشــته تاکیــد کــرد کــه 
این مورد باید براساس استانداردهای حسابداری صورت بگیرد. 
وی با بیان اینکه نمادهای شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
بازارگــردان نداشــتند، گفــت: شــورای عالی بــورس قبال مصوب 
کــرده بــود صندوق توســعه بــازار کار بازارگردانی ایــن نمادها را 
انجام دهد اما منابعی وجه نقد برای این منظور در اختیار این 
صنــدوق گذاشــته نشــد. از طــرف دیگر شــورای عالــی بورس در 
دولــت قبــل این صنــدوق را ملزم کرده بود قیمت این ســهام را 
نزدیک به قیمت NAV نگه دارد درحالی که این موضوع در حیطه 
بازارگردان نیست و بازارگردان در راستای کمک به نقدشوندگی 

سهم فعالیت خواهد کرد.
مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت افزود: 
از طــرف دیگــر نهادهــای امنیتی این موضوع را مطرح کردند که 
زمانی که نمادها بســته نشــده بود، اشــخاص مختلف با خرید 
درصــد کمــی از شــرکت ها، امــکان در اختیــار گرفتــن مدیریــت 

آن ها را در دست می گیرند.
حــدادی در مورد زمان بازگشــایی ایــن نمادها توضیح داد: 
نمادهــا بعــد از برگــزاری مجامــع و اصــالح آیین نامــه ازادســازی 
ســهام عدالــت بازگشــایی می شــوند. البتــه نوبــت اول مجامــع 
شــرکت ها در اوایــل ســال ۱۴٠٠ در ۱۸ اســتان برگــزار شــد و به 
حد نصاب هم نرسید و  سپس دادستانی جلوی برگزاری آن را 
گرفت. زیرا مجامع به صورت الکترونیکی برگزار می شد و فقط 
ســهام دارانی امکان شــرکت در آن را داشــتند که سجامی شده 
بودنــد کــه ایــن موضوع بر خــالف قانون تجارت اســت. از طرف 
دیگــر ســازمان بــورس وقت اســامی افراد تایید صالحیت شــده 
بــرای هیــات مدیــره را اعــالم نکــرده بــود و بــرای هیئت رئیســه 
مجامــع افــراد دولتــی توســط شــورا و نــه ســهامداران انتخــاب 
شــده بودنــد. وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس در شــورای عالــی 
بورس پیشنهاد شده است که مجامع به صورت الکترونیکی و 
حضوری برگزار شــود که البته این موضوع هنوز مصوب نشــده 
اســت. همچنین هر زمانی شــورا مصوب کند فراخوان ثبت نام 

متقاضیــان بــرای ثبت نام در هیات مدیره این شــرکت ها اعالم 
می شــود. البته برای افرادی که ســال قبل ثبت نام کرده و تایید 
صالحیــت شــده اند پیامــک تاییــد ارســال می شــود و ایــن افــراد 

نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.
مشــاور رئیــس ســازمان بــورس در امــور ســهام عدالــت با 
تاکیــد بــر اینکــه فرایند برگزاری مجامــع بین ۴۵ تا 6۰ روز زمان 
نیــاز دارد، اظهــار کــرد: بنابراین نمادها حداقل تــا 6۰ روز اینده 

بازگشایی نخواهند شد.

امکان فروش 60 درصد از سهام عدالت 
وجود نخواهد داشت

حدادی در ادامه با اشــاره به امکان فروش 6۰ درصد از ســهام 
عدالــت بــرای مشــموالن ایــن ســهام در ســال ۱399 گفت: این 
موضــوع یکــی از دالیــل ریــزش بازار در آن ســال بــود به همین 
دلیــل احتمــاال امــکان فــروش 6۰ درصــدی بــرای هیچکــدام از 
از  نفــر   3.۵ زمــان  آن  در  باشــد.  نداشــته  وجــود  مشــموالن 
ســهامداران روش مستقیم، ســهام عدالت خود را فروختند که 
باعث شــد ۱۴ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شــود. به همین 

دلیل فروش سهام عدالت باید به تدریج صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی انجام شده است تا 
مشــموالن به نگهداری ســهام خود تشویق شــوند که راه اندازی 
سامانه ستاره و امکان توثیق سهام عدالت از جمله آن است.

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
مشــاور رئیــس ســازمان بــورس در امور ســهام عدالــت در ادامه 
در مــورد آخریــن وضعیــت انتقــال ســهام عدالــت متوفیــان بــه 
وراث نیز توضیح داد: از ۴9 میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
حــدود ســه میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر فــوت کرده اند کــه در این 
میــان برخــی وارثیــن هــم فــوت شــده اند. بــرای انتقــال ســهام 
ایــن روش پیشــنهاد شــده بــود کــه وراث به صــورت حضوری به 
 دفاتــر خدمــات الکترونیــک مراجعــه کننــد کــه این روش بســیار 

زمان بر بود.
حــدادی افــزود: بنابرایــن قــرار شــد ایــن فرایند بــه صورت 
الکترونیکــی و بــا همکاری شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی و قوه 
قضاییــه تــا شــهریورماه انجــام شــود. امــا بــه نظر می رســد قوه 
قضاییه در ارسال اطالعات به سپرده گذاری کمی از برنامه عقب 
اســت. وی در ادامه با بیان اینکه ســود ســهام عدالت عملکرد 
سال ۱۴۰۰ دو برابر می شود، عنوان کرد: بنابراین مشموالنی که 
سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند امسال دو میلیون تومان 
و مشــموالنی که ســهام عدالت ۵3۲ هزار تومانی دارند امسال 

حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان سود دریافت می کنند.
مشــاور رئیــس ســازمان بــورس در امــور ســهام عدالــت بــا 
اشــاره به پیشــنهادی مبنی بر واریز ســود ســهام عدالت طی دو 
مرحلــه اظهــار کــرد: ایــن موضــوع باید بــه تصویب شــورای عالی 
بورس برسد. البته تحقق آن منوط به این است که 36 شرکت 
ســرمایه پذیر ســودهای خود را به موقع پرداخت کنند. شــورا از 
پرداخت دو مرحله ای سود در 6 ماه دوم سال استقبال می کند.

 پرداخت سود 13 شرکت غیربورسی 
در پایان شهریور

حدادی در مورد ســود ۱3 شــرکت غیربورسی موجود در پرتفوی 
ســهام عدالــت نیــز توضیــح داد: طبــق مصوبه ماه قبل شــورای 
عالی بورس، سود این شرکت ها بعد از اعمال افزایش سرمایه 
از محــل آورده نقــدی و مطالبــات حال شــده شــرکت ها توســط 
ســازمان خصوصی ســازی در پایان شــهریور با همکاری شــرکت 
ســپرده گــذاری پرداخــت می شــود. هــم اکنــون ســود در خزانــه 
دولــت قــراردارد. وی ادامــه داد: از این ۱3 شــرکت ســه شــرکت 
بورســی شــدند و در 6 ماه دوم ســال حداقل ۴ شرکت دیگر در 
بازار سرمایه پذیرش می شوند. همچنین مراحل ثبت هلدینگ 
این شرکت ها درحال انجام است و این هلدینگ به ۴9 میلیون 

نفر مشمول سهام عدالت تعلق دارد.

رئیــس شــورای هماهنگــی بانک های دولتــی از طلب 3۵۹ 
هزار میلیارد تومانی شــبکه بانکی از دولت تا پایان خرداد 

سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین به بیان گزارشی از وضع 

ترازنامه شبکه بانکی مبنی بر دارایی ها و بدهی ها پرداخت.
وی اظهار کرد: سیستم بانکی معادل 3۵9 هزار میلیارد 
تومان از دولت طلب دارد که این طلب در بانک های دولتی 

نسبت به سایر بانک ها بیشتر است.

فرزیــن بــا بیــان اینکــه میــزان امــوال غیــر منقــول در 
بانک های دولتی بیشــتر از ســایر بانک هاســت، گفت: باید 
برنامه مدونی برای فروش اموال بانک ها تهیه و اجرا شود. 
بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نیز بیشــتر از ســایر 

بانک هاست که به افزایش پایه پولی منجر می شود.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: افزایش 
بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی به این برمی گردد که 

دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است. 

بدهی 3۵۹ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی
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ایجــاد و توســعه مناطــق آزاد، افزایــش و توســعه  از  هــدف 
و  داخلــی  ســرمایه گذاری  جــذب  اشــتغال،  ایجــاد  صــادرات، 
افزایــش درآمد هــای عمومــی،  انتقــال تکنولــوژی،  خارجــی و 
افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی 
از اقتصــاد رقابتــی اســت. الزمــه تحقــق ایــن اهــداف، فراهــم 
کردن زیرساخت ها است که از ضرورت های امروز مناطق آزاد 
ایران به شمار می آید.  منطقه آزاد قشم طی یک سال گذشته 
بــه منظــور تکمیــل اقدامــات زیرســاختی کــه از ضرورت هــای 
توســعه و رونــق تولیــد بــه حســاب می آیــد، اقدامــات مهمی را 
در راســتای حل مطالبات ســال های گذشــته مردم این جزیره 

اجرایی کرده است.
جزیره قشــم در مســیر توسعه متوازن و پایدار قرار گرفته 
اســت. ایــن موضــوع را حــاال و یک ســال پــس از روی کار آمدن 
دولت مردمی و انقالبی آیت هللا رییســی و در دوران مدیریت 
جدیــد ســازمان منطقــه آزاد قشــم مــی تــوان مشــاهده کــرد. 
ماه هاســت که بخش های مختلف ســازمان منطقه آزاد قشــم 
با تمام توان در مسیر خدمت رسانی و بهبود زیرساخت ها به 
تالش مشغول هستند. کمبودهایی از گذشته در جزیره وجود 
داشــته اســت که موجب شده تا امروز قشم برای ادامه حرکت 
بــه ســوی توســعه، نیازمنــد بســیاری از زیرســاخت هــا باشــد. 
جزیره قشــم برای دســتیابی به توسعه نیازمند همراهی تمامی 
بخــش هــا و همدلــی نماینــدگان مجلــس، مســئوالن و جامعــه 

محلی است.
قشم دارای ظرفیت های متعددی در حوزه های گردشگری، 
اقتصــادی، نفــت و انــرژی، شــیالت و... اســت و توســعه همراه 
بــا افزایــش توانمندی و بهبود وضعیت معیشــت جامعه محلی 
می توانــد منجــر بــه رونــق بخشــیدن اقتصــاد جزیــره و افزایــش 
کیفیت زندگی ســاکنان جزیره شــود. هنوز پروژه ها و طرح های 
زیــادی در جزیــره قشــم وجــود دارد که به ســرانجام نرســیده و 
برای آن برنامه ریزی صورت گرفته است و با همدلی و افزایش 
تعامــل میــان نماینــدگان مجلــس و مســئوالن دولــت مردمــی 
می توان با ســرعت بیشــتری نســبت به رفع  مشــکالت موجود 

تالش کرد.

 امیدآفرینی
با حل 3مشکل قدیمی قشم

تامیــن آب شــرب مــورد نیــاز بخــش هــای مختلف جزیره قشــم 
بویــژه مناطــق و روســتاهای غربــی، بهســازی معابــر و احــداث 
بزرگراه هــای اســتاندارد برای تســهیل تــردد در جاده های جزیره 
و همچنین برنامه ریزی برای حل مشــکل مســکن جوانان، ســه 
مشکل تاریخی جزیره نشینان است که خوشبختانه در دولت 
مردمــی و انقالبــی آیت هللا رییســی و بویــژه پس از آغاز دوران 
مدیریــت افشــار فتــح الهــی بــه عنــوان رییــس هیــات مدیــره و 
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد برای حل آنهــا به صورت جدی 

برنامه ریزی شده است.
مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم طی ماه های گذشته و 
در راستای محرومیت زدایی و امیدآفرینی برای ساکنان جزیره 
قشــم و همدلــی و همراهــی بــا جامعــه محلــی در چنــد مرحلــه 
اقدامــات مربــوط بــه حــل مشــکالت قدیمــی را در دســتور کار 
قــرار داده اســت؛ اقداماتــی که همچنان در حال اجرا هســتند. 
امروز این امیدواری بیش از گذشــته نزد ســاکنان جزیره قشــم 
ایجاد شده است که با اجرای طرح های زیربنایی شاهد بهبود 

وضعیت خدمات رسانی و افزایش کیفیت زندگی باشند.

اراده جدی برای حل مشکل مسکن 
جوانان

حل مشــکل مســکن و ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن در 
کشــور، یکــی از وعــده هــای دولــت مردمــی و انقالبــی آیت هللا 
رئیســی بــود کــه در جزیــره قشــم نیــز مــورد توجــه مســئوالن 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم قــرار گرفت. مشــکل مســکن، یکی 
از دغدغه هــای جــدی مــردم نجیب قشــم بوده که در ســال های 
اخیر به آن توجهی نشــده بود و طرح مســکن جوانان قشــم با 
هــدف خانــه دار کردن مــردم کلید خورد. این طرح از غربی ترین 
منطقــه جزیــره آغــاز شــده و تــا شــرقی ترین نقطه قشــم ادامه 

خواهد داشت.
در فــاز اول پــروژه مســکن باســعیدو ۱۳۷ نفــر از جوانــان 
صاحــب خانــه می شــوند و در ایــن طــرح قیمت زمیــن از هزینه 
مســکن تقریبا حذف و تســهیالت ارزان قیمت برای ســاخت در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. بیــش از ۸ هــزار و ۵۰۰ نفــر در ایــن 
طــرح مســکن جوانــان قشــم ثبت نــام کرده اند و پــس از مراحل 
راســتی آزمایی و پاالیــش متقاضیــان عملیــات اجرایــی در ســایر 
روســتاهای جزیــره نیــز کلیــد خواهــد خــورد. در طــرح مســکن 

جوانان، هدف واگذاری زمین نیســت؛ بلکه دســتیابی مردم به 
مسکن ارزان قیمت، با کیفیت مناسب و مقاوم است.

ســازمان منطقــه آزاد قشــم در فرآینــد اجــرای ایــن طرح و 
برای جلوگیری از بورس بازی زمین، تنها افراد بومی، ساکن در 
قشــم و فاقد خانه که از امکانات دولتی اســتفاده نکرده اند، در 
پروژه مســکن جوانان احراز صالحیت شــدند. زمین خواری های 
پیــش از ایــن با شــعار مســکن دار کــردن مردم و جوانــان انجام 
شــده و همه مردم و دهیاران و بخشــداران باید برای جلوگیری 

از ساخت وسازهای غیرمجاز کمک کنند.
همچنیــن در هفتــه ابتدایی مردادماه ســال جــاری بود که 
کلنــگ ســاخت 499 واحــد در فــاز دوم پــروژه مســکن جوانــان 
جزیره قشــم، به مســاحت 2۳۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع با حضور 
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم بر زمین خــورد. قطعاتی 
کــه بــرای ســاخت مســکن در نظــر گرفتــه شــده حداقــل 2۵۰ 
مترمربــع مســاحت دارد کــه بــرای 499 خانــوار در ایــن فــاز، در 
مجموع شامل 2۳۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع زمین در ۸ روستای 
غــرب جزیــره خواهد بود. قیمت تمام شــده زمیــن در این طرح 
محاسبه نشده و جوانان واجد شرایط با همکاری بنیاد مسکن 
می تواننــد تــا مرحلــه ســفت کاری با اســتفاده از تســهیالت کم 

بهره، اقدام به ساخت کنند.
در همیــن ارتبــاط بــود کــه مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
قشــم، اجــرای کامــل طــرح مســکن جوانــان را کلیــدی بــرای حل 
معضل مسکن در این جزیره دانست. افشار فتح الهی در پاسخ 
به خواسته های مردمی مبنی بر معضل مسکن گفت: با اجرای 
کامل طرح مسکن جوانان در جزیره، معضل مسکن قشم حل 
می شــود. وی ادامــه داد: همــکاری خوبــی میان ســازمان منطقه 
آزاد قشــم و بنیــاد مســکن شــکل گرفتــه که نتایــج مثبت آن در 

آینده نزدیک برای ساکنان جزیره قابل مشاهده خواهد بود.
در حــوزه صــدور مجوز و همچنین جانمایی مکان مناســب 
جهــت احــداث و آغــاز پــروژه مســکن جوانــان جزیــره قشــم نیز 
شــاهد پیشــرفت خوبی هســتیم. هدف نهایی ســازمان منطقه 
قشــم،  جزیــره  جوانــان  مســکن  طــرح  اجــرای  از  قشــم  آزاد 
مســکن دار کــردن مــردم اســت و براســاس برنامه ریــزی صورت 
گرفتــه سیاســت واگــذاری زمیــن اجرایی نخواهد شــد. در طرح 
مســکن جوانان به دنبال احداث مســکن اســتاندارد، ایمن و در 
خور شــان ســاکنان جزیره همســو با فرهنگ اصیل این منطقه 

است.

آغاز نهضت آسفالت معابر روستایی قشم
ابتدای خردادماه ســال جاری ســازمان منطقه آزاد قشم و اداره 
کل بنیاد مسکن استان هرمزگان، تفاهم نامه نهضت آسفالت 
درون روستاها و معابر روستایی درون طرح هادی در بیش از 
4۰ روســتای جزیره قشــم را امضاء کردند. با اجرای این تفاهم 
نامه، آســفالت بالغ بر 4۰ روســتای جزیره قشــم با همکاری و 

همراهی دهیاری ها در سال جاری اجرایی خواهد شد.
اجــرای ایــن تفاهــم نامه مــی تواند عامل افزایش ســرعت 
اجــرا پــروژه هــا و همچنین مدیریــت بهینه هزینه هــای عمرانی 
در طرح های توسعه روستاهای جزیره باشد. همان زمان البته 
اعالم شــد که دهیاری های روســتاهای جزیره قشــم در صورت 
آمادگی و انجام زیرسازی جهت آسفالت معابر در نوبت اجرای 

این طرح قرار خواهند گرفت.
در دولت مردمی آیت هللا رییســی و دوره جدید مدیریت 
سازمان منطقه آزاد قشم با اجرای طرح ها و پروژه های مختلف 
شاهد خدمت رسانی شایسته به مردم و ساکنان جزیره قشم 
خواهیــم بــود و در راســتای توســعه متــوازن ایــن جزیــره گام 
برداشــته خواهــد شــد. همچنین بــا برنامه ریزی صــورت گرفته 
و بــه منظــور ارتقــای ســطح کیفــی و بهبــود شــرایط محیطــی و 
ســکونتی روســتاها و بــا هــدف رفــع نارســایی هــا و مشــکالت 
موجــود در طــرح هــادی روســتاهای جزیــره جلســات مختلفــی 

برگزار می شود.

کلنگ زنی جاده ساحل جنوبی قشم
از طــرف دیگــر اواســط خردادمــاه ســال جــاری بــود کــه کلنــگ 
پــروژه تعریــض جاده ســاحل جنوبی از شــهر قشــم تــا فرودگاه 
بین المللــی جزیــره، بــه طــول 6۰ کیلومتــر بــا اعتبــار ۱۵ هــزار 
میلیــارد ریــال بــه زمیــن خورد. در ایــن پروژه که توســط قرارگاه 
خاتم االنبیا احداث می شود، 2 الین راه جدید شامل زیرسازی، 
روســازی، آســفالت به همراه عالئم در نظر گرفته شــده است. 
براساس برآوردهای انجام شده این پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۵ 

هزار میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.
جاده ســاحلی جنوبی از شــهر قشــم، ســوزا و روســتاهای 
تــورگان، ریگــو، برکــه خلــف، مســن و شــیب دراز عبــور می کند 
و 49 هزار قشــموند به طور مســتقیم از آن بهره خواهند برد. 

همچنیــن بــه گفته کارشناســان حجم ماشــین آالت اجرای این 
پروژه که توســط قرارگاه خاتم االنبیا تجهیز شــده در پروژه های 

ملی کم نظیر است.
نویدبخــش  عظیــم  عمرانــی  هــای  پــروژه  ایــن  انجــام 
برنامه ریزی مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در دوران جدید 
بــرای جهــش توســعه ای در جزیــره اســت. در مســیر توســعه، 
قشم نیازمند تکمیل زیرساخت های مورد نیاز است که یکی از 
مهمترین آنها، ایجاد راه و مســیر دسترســی و یک شبکه جامع 
حمــل و نقــل اســت. مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم در 
این مراسم تاکید کرد که قشم در مسیر توسعه است و ممکن 
است عده ای از این موضوع ناراحت باشند ولی ما با تمام توان 

در مسیر خدمت رسانی به مردم حرکت می کنیم.
افشــار فتــح الهــی همچنیــن احــداث پــل خلیــج فــارس را 
یکــی دیگــر پروژه هــای زیرســاختی دانســت کــه مراحــل تامیــن 
اعتبــار آن در حــال انجــام اســت و تکمیــل این پــل و جاده های 
جزیره و ایجاد یک شبکه حمل و نقلی مناسب، مسیر را برای 
دســتیابی منطقه آزاد قشــم به ماموریت ها و چشــم اندازهای 
بــدو تاســیس منطقــه و تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقه 

سرعت می بخشد.

 آغاز عملیات اجرایی
رینگ بزرگراهی شرق جزیره

بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در دوره جدیــد مدیریــت 
منطقــه آزاد قشــم و معاونــت عمرانــی این ســازمان بــود که در 
اواســط تیرمــاه، عملیــات اجرایــی فاز ٤ و تکمیل فــاز ٣ بزرگراه 
خلیج فــارس بااعتبــار بالــغ بــر 9 هــزار میلیــارد ریــال و به طول 
4۰ کیلومتــر بــه منظــور تکمیــل رینــگ شــرقی بزرگراهی قشــم 

آغاز شد.
احداث این جاده جزو مطالبات دیرینه مردم جزیره است 
و با تمام توان در همه حوزه های زیرساختی و توسعه ای جزیره 
در حال برنامه ریزی هستیم و خبرهای خوش دیگر برای مردم 
در راه اســت. این پروژه مســیر اصلی تردد خودرویی به جزیره 
اســت و اجرای آن در قالب تکمیل طرح جامع ارتباطی شــبکه 
خلیج فــارس کــه شــامل پــل، بزرگراه وخــط راه آهــن متصل به 

بندر کاوه می باشد، انجام می شود.
ایــن پــروژه در دو بخــش اجــرا می شــود کــه بخــش اول 
شامل احداث فاز 4، ساخت دو الین بزرگراه شامل زیرسازی، 
روسازی، ابنیه، آسفالت و نصب عالیم راهنمایی و رانندگی، 
بــه طــول ۳۰ کیلومتــر، حدفاصــل بنــدر تجــاری کاوه تــا بندر 
مســافری الفــت را بــا اعتبــاری بالغ بــر هفــت هــزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال می شود.
ســه  فــاز  اجرایــی  عملیــات  تکمیــل  دوم،  بخــش 

بزرگــراه خلیــج  فــارس شــامل چهــار الیــن بزرگــراه 
شــامل تکمیــل ابنیــه، آســفالت و نصــب عالیــم 

راهنمایــی و رانندگــی با  اعتبار یک هزار و ۵۰۰ 
میلیــارد ریــال، بــه طــول 9 کیلومتــر اســت که 
حدفاصــل میدان درگهان تا بندر تجاری کاوه 

را به یکدیگر متصل می کند.
بــا اجــرای ایــن پــروژه محور 

بزرگراهــی شــهر قشــم بــه بنــدر مســافری الفــت که یکــی از پر 
رفــت و آمدتریــن بنــادر مســافری کشــور اســت کامــل شــده و 
ســطح دسترســی و ایمنی ســاکنان و گردشــگران ارتقا می یابد. 
همچنیــن بــا اجــرای ایــن پــروژه، رینــگ بزرگراهی شــرق جزیره 
قشــم از بنــدر مســافری الفــت تا فــرودگاه بین المللی قشــم به 
عنوان یکی از خواسته های دیرینه مردم جزیره، بعد از سال ها 

در دولت سیزدهم با رویکرد مردم محور تکمیل می شود.

اراده برای حل چالش تامین آب
تامیــن آب شــرب مــورد نیــاز تمــام بخش هــای جزیره قشــم از 
ســال هــای دور، همــواره یکــی از مطالبات ســاکنان این منطقه 
بوده اســت. هرچند در دولت های گذشــته اقداماتی برای حل 
چالــش تامیــن آب روســتاها و شــهرهای جزیــره قشــم انجــام 
شــده اســت، اما این اقدامات در دولت مردمی و انقالبی آیت 
هللا رییســی جلوه دیگری داشــته و موجب شــده تا بســیاری از 
بــزرگان و مســئوالن در ایــن بــاره اظهار رضایت کننــد. اقدامات 
جهادی در دوره جدید مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم برای 
حل مشکل آب از همان روزهای نخست دوران مدیریت افشار 
فتح الهی شروع شد و با آغاز سال جدید با جدیت بیشتری در 

دستور کار قرار گرفت.
در نخستین روز از سال جاری بود که علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو با حضور در قشم از ظرفیت های نیروگاهی و تولید 
برق و آب جزیره بازدید کرد. در همان بازدید بود که مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم موضــوع حــل مشــکل تامیــن آب 
روســتاهای جزیــره را بــا جدیت پیگیری نمــود. وزیر نیرو نیز در 
همان روز از احداث ۳ آب شیرینکن جدید در جزیره قشم در 
ســال ۱4۰۱ و تامین آب آشــامیدنی روســتاهای سراســر جزیره 
خبــر داد. محرابیــان در بازدیــد از طرح هــای نیروگاهــی جزیــره 
قشــم گفت: تامین آب آشــامیدنی سالم برای مردم روستاهای 
قشم به ویژه غرب جزیره با جدیت پیگیری می شود. وی ادامه 
داد: قراردادهای احداث این آب شــیرین کن ها منعقد شده و تا 

پایان سال به سرانجام می رسد.
پس از آن بود که اعالم شد برنامه ریزی الزم برای اجرای 
پروژه های مهم آبرســانی با هدف تامین نیاز آبی جزیره قشــم 
بویــژه مناطــق روســتایی انجام شــده اســت کــه تکمیــل آنها به 
پایــداری وضعیــت آب ایــن منطقــه خواهــد انجامیــد. 
بــا  گرفتــه  صــورت  پیش بینی هــای  براســاس 
بهره برداری از ســه ســایت نمک زدایی باســعیدو 
)غــرب(، ســلخ )مرکز( و تورگان )شــرق( قشــم، 
بیــش از ۱2 هــزار مترمکعــب در شــبانه روز به 
ظرفیت تولید این شهرســتان اضافه که باعث 
بهبــود وضعیــت آب روســتاهای قشــم 

خواهد شد.

افتتاح آب 
شیرین کن قشم

جــاری  ســال  تیرمــاه  اواخــر 
متــر   ۱۵۰۰ پــروژه  کــه  بــود 
کــن  شــیرین  آب  مکعبــی 
اعتبــاری  بــا  قشــم  شــهر 
میلیــارد   9۰ بــر  بالــغ 
ریــال بــرای تامین آب 
خانــوار   2۵۰۰ شــرب 
ســاکن در نگیــن خلیج 
فارس با حضــور مدیرعامل 
و  آزاد  منطقــه  ســازمان 
ایــن  رتبــه  عالــی  مســوولین 
شهرســتان به صورت رسمی 
افتتاح شــد. این دستگاه آب 
شــیرین کن جدید به ظرفیت 
قشــم  در  مترمکعــب   ۱۵۰۰
بــا تکیه بر تــوان متخصصان 
ســوم  یــک  بــا  داخلــی 
هزینه هــای عــادی راه اندازی 
و ۷۰۰ هزار دالر صرفه جویی 

ارزی شد.
افشار فتح الهی، رییس 
مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــات 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم 
در آیین بهره برداری و افتتاح 
متــر   ۵۰۰ و  هــزار  پــروژه 
کــن  شــیرین  آب  مکعبــی 
شهر قشم گفت: در سالی 

کــه بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبری، ســال حمایت از شــرکت 
های دانش بنیان نامگذاری شــده اســت این کار بزرگ به دست 
پرســنل دلســوز و جهادی مجموعه متخصصین شرکت آب، برق 
و تاسیســات ســازمان منطقه آزاد قشــم انجام شــد که به نظرم 
ارزش کار را دو چنــدان مــی کنــد. وی ادامــه داد: مــا هرجایی که 
در کشور به نیروهای متخصص و جوان اعتماد کردیم به لطف 
خدا نتایجی گرفتیم که باعث شگفتی همه شد، این کار هم به 
لحاظ فنی و متخصصینی که این حوزه تخصصی را می شناسند 
و می فهمند که این کار چقدر کار بزرگی اســت، ظرف مدت 6۰ 
روز و با تولید هزار و ۵۰۰ متر معکب آب شرب با کم تر از یک 

سوم هزینه انجام شده است.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم اضافــه کــرد: ایــن 
ارزشــمند اســت و دســت یکایــک  انــدازی کاری  افتتــاح و راه 
پرســنلی را که در این پروژه مشــارکت کردند و خودشــان را به 
اثبات رسانند می بوسم و از تمامی تالش های شما در این ایام 

و روزهای گرم سال قدردانی می کنم.

حل مشکل آب شهر درگهان
در همان روزها اعالم شده بود که در شهر درگهان نیز موضوع 
تامین آب وجود دارد که با تصمیم اتخاذ شده توسط مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد قشــم مشــکل آبی شــهر درگهان در کوتاه 
مدت با برداشتن باری از فشار تامین آب این شهر اتفاق افتاد. 
بخشــی از نیاز شــهر درگهان در آب شیرین کن این شهر اتفاق 
افتــاد و بــا بروزرســانی ایــن مجموعــه صــورت گرفــت. همچنین 

بخش دیگری از آن احیا شد و ظرفیت تولید آب باالتر رفت.
مشــکل آب درگهــان بــا همــت مدیــران آبفــای اســتان و 
اســتاندار منجــر بــه توافقــی چهــار جانبــه جانبــه و انتقــال ایــن 
موضــوع بــه وزیــر نیــرو شــد. وزیر نیرو هــم موافقت کــرد که با 
تــرک تشــریفات آب یکــی از مجموعــه هــای بخــش خصوصــی 
)نیروگاه قشــم مولد( که اکنون امکان تولید آب را دارد در این 
پروژه مشــارکت داشــته باشــد.. همزمان اعالم شــد که قرارداد 
خریــد تضمینــی آب تولیــد شــده در ایــن پــروژه در حــال انجــام 
اســت و حــدود یکمــاه هــم زمــان مــی برد تا خــط انتقــال آب از 
نیــروگاه قشــم مولــد به شــهر درگهــان اتفاق بیافتد، بــا این کار 
مــا حــدود پنــج هــزار متر معکــب تولیــد آب را در شــهر درگهان 
اضافه شده که 2 برابر ظرفیت موجود است و بخش زیادی از 

مشکالت آن منطقه حل می شود.
فتــح الهــی ادامــه داد: مــا اکنــون به لطف خــدا قطعی آب 
در شــهر قشــم نداریــم مگــر اینکــه در برخــی محــالت قدیــم آن 
هم به دلیل اینکه شــبکه آبرســانی آنجا مشــکالتی دارد و این 
بروز  رســانی با کار مشــترک شــهرداری قشم و شرکت آب، برق 
و تاسیســات منطقه آزاد قشــم در حال انجام اســت که با این 
کار ما به لحاظ تولید آب در شهر قشم و روستاهای اطراف به 
لطف خدا مشکلی نداریم و به صورت شبانه روزی هم مشکل 

قطعی آب در شهر قشم نخواهیم داشت.

 آغاز فرآیند احداث آب شیرین کن
جدید قشم

از ســوی دیگــر در روزهــای ابتدایــی شــهریورماه ســال جــاری و 
همزمــان بــا آغــاز هفته دولت بود کــه عملیــات اجرایی طراحی 
و احداث آب شــیرین کن جدید ۱۰ هزار مترمکعبی شــهر قشم و 
یــک مخــزن ذخیــره آب با اعتبــاری بالغ بــر 2۵۵۰ میلیارد ریال 
با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون قضایی 

دادستان کل کشور آغاز شد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم، در این آیین گفت: 
جزیــره قشــم بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــه توســعه 
اصلــی  زیرســاخت های  از  یکــی  آب  و  دارد  نیــاز  زیرســاختی 
محســوب می شــود که متاسفانه در ســال های گذشته روی این 

موضوع سرمایه گذاری نشده بود.
فتح الهی ادامه داد: تامین آب شــرب با کیفیت مناســب 
یکــی از خواســته های اصلــی مــردم قشــم اســت و در دولــت 
انقالبی خود را موظف می دانیم این خواســته را برآورده کنیم 
و البتــه طبــق قــرارداد ایــن پــروژه در مــدت زمــان یــک ســال بــه 
بهره بــرداری خواهــد رســید، امــا طبــق مذاکــرات انجام شــده با 
مجــری طــرح پیــش بینی می شــود این آب شــیرین کن تــا پایان 

سال وارد مدار شود.
بــا  قشــم،  آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
بخــش  ســرمایه گذاری  توســط  پــروژه  ایــن  از  بهره بــرداری 
خصوصــی در شــهر قشــم و روســتاهای اطــراف تــا ســال ۱4۰4 
مشــکلی نخواهیم داشــت. همچنین عالوه بر تامین آب شــرب 
بهداشــتی، مدیریــت آب هــای ســطحی و زیرزمینــی جزیره برای 
احیاء کشاورزی نیز باید با جدیت پیگیری شود و هم اکنون یک 

تیم متخصص در این زمینه در حال تحقیق هستند.

حماسه دولت مردمی در راستای تحول زیرساخت  های منطقه آزاد قشم
تعبیر رویاهای دیرینه جزیره زیبای قشم

در فاز اول پروژه 
مسکن باسعیدو 

۱۳۷ نفر از جوانان 
صاحب خانه 

می شوند و در این 
طرح قیمت زمین از 

هزینه مسکن تقریبا 
حذف و تسهیالت 

ارزان قیمت برای 
ساخت در نظر 

گرفته شده است
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالم
برابـر رأی اصالحـی شـماره 140160315001001545 مـورخ 1401/05/23 هیـأت اول / هیـأت دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مالـک منصـوری ، فرزنـد علـی ، )ششـدانگ( 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ، بـه مسـاحت 8660/79 مترمربـع، پـالک شـماره 2 فرعـی از 1132/1 اصلـی، واقـع در ایـالم – هانیـوان – جوجـار، خریداری 

شـده از عیسـی باقری مقدم و منتسـب به مالکیت قباد رئیسـی.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ی 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشـار اولین آگهی ، اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

رستمی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

شناسه : 1363805

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1401/05/25       تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1401/06/09

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

برابـر رای شـماره 140160329012002966 - 1401/05/19 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 خانـم لیال سـیری به شـماره 
شناسـنامه 10564کـد ملـی 0420106383 صـادره از گرمسـار فرزنـد عـزت الـه در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 259 متـر مربـع پـالک شـماره 79 
فرعـی از 25- اصلـی واقـع در شـاهبداغ بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  خریـداری از مالـک 
رسـمی نعمت اله شـفاع محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09                                  

شناسه: 1362734        رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

افزایش ۱۴۱ درصدی 
صادرات کاال از گمرک جلفا

مدیــر کل  گمــرک جلفــا از صــادرات ۱۱۹هــزار تن انواع 
کاال بــه ارزش ۶۶ میلیــون دالر از طریــق این گمرک در 
5 ماهه ســال جاری خبر داد و خاطرنشــان کرد که در 
مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته به لحــاظ وزن 
و ارزش بــه ترتیــب ۸۷ و ۱۴۱ درصــد افزایــش داشــته 

است.
محمــد خلیلــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا عمــده 
کاالهــای صادراتــی را فــرآورده هــای نفتــی، محصــوالت 
ســاختمانی و خشــکبار عنــوان کــرد کــه بــه کشــورهای 
ترکیه ، عراق، ارمنستان و آذربایجان صادر شده است.
او همچنیــن اعــام کــرد: در 5 ماه ســپری شــده از 
ســال جــاری بیــش از ۸۸ هــزار و 5۲۴ تن انــواع کاال به 
ارزش ۲۲۱میلیون و ۹۳۳ هزار دالر از کشورهای ترکیه، 
آلمــان، چیــن، کــره و ژاپن از طریق این مرز گمرکی وارد 
کشــور شــده اســت، که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب  

۲۱ و ۱۳ درصد رشد داشته است.
مدیــر کل  گمرک جلفــا گفت: عمده اقام وارداتی 
به این گمرک شامل تخته، ام دی اف، روکش ام دی اف 
و کابین مســتعمل اســت . خلیلی در ادامه از رشــد ۱۱۹ 
درصــدی ارزش ترانزیــت خارجــی از ایــن مبــدا به ارزش 
۳۹۳ میلیــون و ۳۸5 هــزار دالر و افزایــش ۱۶5درصدی 
ترانزیــت خارجــی مقصــد بــه ارزش ۹۸۱میلیــون و۴۰۲ 
هزار دالر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبرداد.
او درآمــد گمــرک جلفــا را رقمــی بالــغ بر پنــج هزار 
و ۱۲۶ هــزار میلیــارد ریــال عنوان کرد که در مقایســه با 

مدت مشابه سال قبل ۴۰۱ درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۰۹ درصدی وصول 
 درآمدهای مالیاتی

 در خراسان شمالی
مدیر کل  امور مالیاتی خراسان شمالی از افزایش ۱۰۹ 
درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در استان خبر داد.

یوســف یعقوبــی نــژاد در گفت وگــو با ایســنا اظهار 
کرد: ســال گذشــته ۱۰۲۷ میلیارد تومــان درآمد مالیاتی 
در اســتان وصول شــد که نســبت به ســال ۱۳۹۹ حدود 

۱۰۹ درصد رشد را نشان می دهد.
او ادامــه داد: درآمــد وصول شــده نســبت ســهمیه 
پیــش بینی شــده برای خراســان شــمالی نیــز ۱۲۱ درصد 

رشد داشته است.
مدیــر کل  امــور مالیاتــی خراســان شــمالی افــزود: 
حدود نیمی از وصولی های مالیاتی در استان مربوط به 
دو شرکت بزرگ آلومینای جاجرم و پتروشیمی خراسان 
اســت کــه بــه خاطر فــروش و فعالیت های بــاالی آن ها 
مبالغ مالیاتی آن ها نیز در خراســان شــمالی رسیدگی و 

پرداخت می شود.
یعقوبی نــژاد بــه ترکیب درآمــدی وصول درآمدهای 
مالیاتــی طی ســال گذشــته نیز اشــاره کــرد و گفت: ۳۴ 
درصــد از درآمــد مالیاتــی اســتان مربــوط بــه اشــخاص 
حقوقی، ۲۱ درصد حقوق و دستمزد دولتی و غیردولتی، 
۳ درصد مشاغل، یک درصد ارث، ۳ درصد مستغات و 
نقل و انتقاالت، ۲ درصد در بخش متفرقه و ۳۶ درصد 
نیــز از محل ارزش افزوده اســت کــه درآمدهای مالیاتی 

استان را تشکیل داده اند.
او درباره عوارض ارزش افزوده نیز اظهار کرد: طی 
ســال گذشــته ۱۶۱ میلیارد تومان عــوارض ارزش افزوده 
در اســتان وصول شــد که نســبت به ســال قبل از آن با 

رشد ۴۹ درصدی همراه است.
مدیــر کل  امــور مالیاتــی خراســان شــمالی گفــت: 
عــوارض ارزش افــزوده پس از وصول، نهایتاً تا پانزدهم 
مــاه بعــد به حســاب شــهرداری هــا، روســتاها و مناطق 

عشایری به نسبت جمعیت واریز می شود.
یعقوبی نژاد همچنین به آمار عملکرد این مجموعه 
طی 5 ماهه گذشــته در اســتان طی ســال جاری اشــاره 
کــرد و گفت:طــی 5 مــاه گذشــته ۶۶۸ میلیــارد تومــان 
درآمد مالیاتی در اســتان وصول شــده که در مقایسه با 
5 ماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد ۸۹ درصدی است.
مقــدار  ایــن  از  درصــد  تــا ۶5   ۶۰ کــرد:  تأکیــد  او 
مالیات وصول شــده طی امســال مربوط به فعالیت های 

پتروشیمی و آلومینا است.
مدیر کل  امور مالیاتی خراسان شمالی ادامه داد: 
از محــل عــوارض ارزش افــزوده طــی چهــار ماه نخســت 
امســال، ۷۴ میلیــارد تومــان به حســاب شــهرداری ها و 

دهیاری های استان واریز شده است.
یعقوبی نــژاد، بــا بیــان اینکــه مبلــغ وصــول شــده 
عــوارض ارزش افــزوده طی چهار ماه امســال نســبت به 
مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۱۶۴ درصــدی داشــته 
اســت، افــزود: از ایــن مقــدار، ۴۷ میلیــارد تومــان بــه 
حســاب شــهرداری هــای اســتان، بیــش از ۲۶ میلیــارد 
تومــان به روســتاها و دهیاری هــا و ۷۲۰ میلیون تومان 

نیز به مناطق عشایری پرداخت شده است.
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افتتاح و بهره برداری دو خط 
تولیدی در تنکابن با اعتبار

۳۲ میلیارد تومان
به مناسبت هفته دولت کارخانه گلدان سازی در شهرک 
صنعتــی بخــش مرکــزی تنکابــن بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰ 
میلیــارد تومــان و خــط تولیــد پکتیــن از پوســت پرتقال در 
کارخانه کنسانتره با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در 
بخش نشتا این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
در آیین افتتاح و بهره برداری فاز توســعه ای کارخانه 
نشــتا  بخــش  در  واقــع  کتــرا  روســتای  نــوش  کنســانتره 
شهرســتان تنکابن، نیما جوادیانT مدیرعامل این کارخانه 
با بیان اینکه خط تولید پکتین از پوست پرتقال برای اولین 
بار در خاورمیانه طراحی و اجرایی می شود گفت: بر خود 
می بالیم در سالی که بر دانش بنیان اشتغال و تولید بنا 
گذاشته شده است خط تولید پکتین را با دانش مهندسان 
و مخترعان و کارشناســان ایرانی، مازندرانی و حتی همین 

روستا بومی سازی و طراحی و اجرا کردیم.
جوادیان با اشاره به اینکه پکتین یک نوع غلیظ کننده 
گیاهــی اســت کــه از پوســت پرتقال اســتخراج می شــود و 
مصــارف دارویــی و غذایی دارد گفت: ســاالنه ۴5۰ تن نیاز 
کشــور به پکتین اســت که تماما وارد می شــود و ارزی بری 
۶ میلیــون دالری در پــی دارد. وی افــزود: ظرفیــت اســمی 
ایــن خــط تولیــد ســاالنه ۲۰۰ تن اســت که در ســال اول با 
ظرفیــت واقعــی ۱5۰ تــن، عــاوه بــر تامیــن بخشــی از نیاز 
داخــل در بخــش صــادرات نیــز مــی تواند وارد شــود و برای 
کشور ارزآوری داشته و به تدریج و با افزایش تولید، کشور 

را در این زمینه به خود کفایی برساند.
جوادیان به اشتغال زایی کارخانه کنسانتره نوش کترا 
و خط تولید پکتین این مجموعه نیز اشاره کرد و گفت: این 
کارخانه در زمینی به مساحت 5.5 هکتار واقع شده و فاز 
توسعه ای تولید پکتین این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۱۲ 
میلیارد و ۳55 میلیون تومان به بهره برداری رسیده و برای 
۲۰ نفر به طور مســتقیم و ۱۰۰ نفر به طور غیر مســتقیم 
اشــتغالزایی کــرده اســت. امــا بخــش مرکــزی شهرســتان 
تنکابن نیز در هفته دولت شاهد آغاز فعالیت دوباره یک 

مجموعه تولیدی پس از ۱5 سال رکود بود.

احداث سد آبریز، کشاورزی 
 کهگیلویه و بویراحمد

را متحول می کند
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد از 
ضرورت احداث سد آبریز در این استان خبر داد و گفت: 
احداث این سد نیاز اساسی کشاورزی این منطقه است.

ســیدعلی معتمدی پــور در جمــع خبرنــگاران افــزود: 
رودخانــه مــارون بــا عبــور از کنــار ۱5۰ هــزار هکتــار اراضی 
کشــاورزی کهگیلویه بزرگ، هیچ منفعتی برای کشــاورزی 
ایــن اســتان نــدارد و احــداث ســد آبریز کمتریــن حق مردم 
و کشــاورزان کهگیلویه و بویراحمدی اســت. او اظهار کرد: 
تنها سدی که می توان گفت منافع آن برای کشاورزان این 
استان است، همین سد آبریز است که هم سازه آن و هم 

اراضی تحت پوشش آن کاما در همین استان هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، 
احــداث ســد آبریــز در منطقــه دشــمن زیاری کهگیلویــه را 
مطالبه ۱۰ ســاله و به حق مردم دانســت و تصریح کرد: با 
توجه به وجود اراضی دیم مستعد و حاصلخیز، احداث این 
سد می تواند توسعه واقعی و اشتغال و درآمد پایدار را در 

این دیار که شغل اصلی مردم، کشاورزیست، رقم بزند.
حــق  و  مطالبــه  یــک  ایــن  داد:  ادامــه  معتمدی پــور 
مســلم برای کشــاورزان اســت کــه در این دولــت انقابی و 
عدالت محور، امیدواری برای تحقق این مهم دوچندان شده 
اســت. او از انســجام و اتحاد به وجود آمده در احداث سد 
آبریز قدردانی کرد و گفت: حقیقتا همه نمایندگان استان، 
شــخص اســتاندار و معاونان او و نماینده ولی فقیه و ائمه 
جمعــه، تاش هــای موثری بــرای احداث این ســد کرده اند، 

چرا که منافع این سد برای همه مردم استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
عنوان کرد: هدف اصلی احداث سد آبریز مهار سیاب های 
زمســتانی اســت و منافاتی با قوانین باالدســتی و مســائل 
زیســت محیطی نــدارد. گفتنی اســت، معتمدی پــور با بیان 
اینکــه ســد آبریــز هیــچ اثــر منفی محیط زیســتی بــر پایین 
دست ندارد، بیان کرد: با اجرای سد آبریز ۳5 هزار هکتار 
از زمین های دیم کشاورزی شهرستان های کهگیلویه، چرام 

و لنده  آبی می شوند.

تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای آبخیزداری خراسان جنوبی

مدیــر کل  منابــع طبیعــی و آبخیــزداری خراســان  جنوبــی 
اعالم کرد که در ســفر اســتانی رئیس جمهوری به اســتان 
۲۰۰ میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ســازه های آبخیــزداری 
مصــوب شــد کــه در طــول 3 ســال بــه اســتان تخصیــص 

خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، علیرضا نصرآبادی دیروز در جلسه 
شــورای مدیــران و هفدهمیــن جلســه ســتاد ســامانه های 
نوین آبیاری اســتان که با حضور معاون آب و خاک وزارت 
جهاد کشــاورزی برگزار شــد، اظهار کرد: از ســطح بیش از 
۱5 میلیون هکتار از عرصه های اســتان، حداقل 5۰ درصد 
حــوزه آبخیــز اســت و در ایــن عرصــه به طــور متوســط ۷۰۰ 
میلیــون مترمکعــب روانــاب داریم. او با بیــان اینکه در این 
عرصــه حــدود ۲ میلیون هکتار مطالعه شــده که نصف آن 
اجــرا شــده اســت، تصریــح کــرد: با توجــه به اینکــه قنوات 
اســتان تحت تاثیر روان آب ها قرار می گیرند؛ لذا شــاخص 
اصلی مکان ســنجی ســازه ها برای جلوگیری از بروز ســیل 
و مدیریت روان آب ها را در باالدست قنوات قرار داده ایم.

نصرآبــادی بــا بیــان اینکــه همه ســاله لیســت قنوات 
تحــت تاثیر توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی در اختیار ما 
قــرار می گیــرد و بعــد از اجــرای مطالعات مربوطه، ســازه ها 
در باالدســت قنــوات اجــرا می شــود، یــادآور شــد: شــروع 
پیگیری ها برای تصویب برداشــت از صندوق توســعه ملی 
برای اجرای طرح های آبخیزداری از استان خراسان جنوبی 
کلیــد خــورد که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت 

و اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صادر شد.
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ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به بسته های حمایتی گمرکات 
بــرای تولیــد و صــادرات عنوان کــرد که یکــی از اقدامات گمرک 

صدور مجوزها در محل کارخانه و خط تولید است. 
بهــروز قــره بیگــی در نشســت خبــری دیــروز ادامــه داد: 
پذیرش ضمانت نامه های بانکی و حمایت مالی به صورت نسیه 
و... از دیگــر تســهیات گمــرک اســت که به صــادر کنندگان کاال 

ارائه می شود.
او در خصوص بحث درآمدی با اشــاره به اینکه خوزســتان 
یکــی از گمــرکات برتــر کشــور در حوزه درآمدی اســت، گفت: در 
5 ماهه نخست امسال بیش از ۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان از 
طریق گمرکات اســتان درآمد وصول شــده اســت که در مقایسه 
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۲۲ درصد رشــد داشــته اســت. در 
حــوزه درآمــدی بیــش از ۲۷ درصــد از درآمــد گمرکات کشــور به 

وسیله استان خوزستان وصول می شود.
ناظــر گمرکات خوزســتان بــا بیان اینکه بیــش از ۶ میلیون 
تــن کاالی اساســی در طــول 5 مــاه نخســت امســال از گمــرکات 
خوزســتان وارد کشــور شــده اســت، گفــت: خوزســتان قطــب 
واردات کاالی اساســی کشــور اســت و بیش از ۸۰ درصد کاالی 

اساسی کشور از طریق خوزستان وارد کشور می شود.
قره بیگــی بــا اشــاره بــه ارائه خدمات توســط گمــرک افزود: 
بیــش از 5۰ هــزار خــودروی اروندی در اســتان خوزســتان وجود 
دارد کــه گمــرک در بحــث صــدور پروانــه موقت و اجــازه تردد در 
خارج از استان با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی استان و 

منطقه آزاد اروند به ارائه خدمات می پردازد.

در  خــود  کان  ماموریت هــای  کنــار  در  گمــرک  گفــت:  او 
بحــث اجــرای قوانیــن تجارت خارجــی، ارائه خدمات بــه مردم را 
در دســتور کار قــرار داده اســت. در ایــن زمینــه در بخش هــای 
بازارچه هــای مــرزی و فرودگاه هــا، گمــرک بــه ارائــه خدمــات در 
راســتای رونــق کســب و کار، اشــتغالزایی و... می پــردازد و کمتر 

کار اقتصادی انجام می دهد.
ناظر گمرکات خوزستان عنوان کرد: با توجه به تنوع مرزی 
در خوزستان همه رویه های مجاز گمرکی که توسط گمرک ایران 
مصوب شــده اســت در خوزســتان وجود دارد و خدمات وسیعی 
در این زمینه ها ارائه می شود. گمرک همچنین در حوزه مناطق 
آزاد، مناطق ویژه و مناطق عادی در خوزســتان مســتقر اســت و 

در همه این بخش ها به ارائه خدمات اقدام می کند.
قره بیگــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای پشــتیبانی و عمرانــی 
در دولت ســیزدهم در حوزه گمرکات خوزســتان گفت: تکمیل، 
ارونــدی،  خودروهــای  اداره  ســاختمان  راه انــدازی  و  تجهیــز 
راه انــدازی گیت وی هــا بــرای کنتــرل ورود و خــروج در گمــرکات 
شــلمچه و چذابــه، تکمیــل و تجهیــز ســالن کنفرانــس مدیریــت 

گمرک استان و... از جمله این اقدامات هستند.
او با اشــاره به اهمیت تجهیز گمرکات در مرزها بیان کرد: 
یکــی از برنامه هــای کان وزارت اقتصاد تجهیز گمرکات اســت و 
در ایــن زمینــه اســتان خوزســتان نیز بــرای تجهیز گمــرکات خود 
درخواســت هایی را ارائه کرده اســت. در حال حاضر برای گمرک 
خرمشــهر بحث تامین دســتگاه ایکس-ری در مرحله نهایی قرار 

دارد.

ناظــر گمــرکات خوزســتان ادامــه داد: در گمــرکات مــرزی 
شــلمچه و چذابــه ۸ دســتگاه ایکــس-ری مســافری داریــم و یک 
نیــز در گمــرک شــلمچه در حــال  ایکــس-ری تجــاری  دســتگاه 
راه انــدازی اســت. بــرای دیگر گمرکات اســتان از جملــه بندرامام 
خمینــی و چذابه درخواســت دســتگاه ایکس-ری تجــاری را ارائه 

کرده ایــم تا در اولویت دولت قرار بگیرد.
انبــار   ۷ خوزســتان  اســتان  ســطح  در  افــزود:  قره بیگــی 
اختصاصــی فعــال وجــود دارد تــا بتوانیــم خدمــات بهتــری بــه 
تولیدکننــدگان ارائــه دهیــم. در این زمینه احداث دو انبار جدید 
نیــز درخواســت شــده کــه تقریبــا در مراحــل نهایی قــرار دارند و 

پس از نهایی شدن راه اندازی می شوند.
او بــا اشــاره بــه بحــث صدور مجــوز برای فعــاالن اقتصادی 
مجــاز،  اقتصــادی  فعــاالن  بــرای  خوبــی  خیلــی  بســتر  گفــت: 
تولیدکنندگان و شرکت های خوشنامی که در حوزه واردات کاال 
فعالیت می کنند فراهم شــده اســت تا با داشــتن شــرایط مورد 
نظــر گمــرک ایــران، از ۱۸ بند تســهیات ویژه نســبت به فعاالن 

عادی بهره مند شوند.
ناظــر گمــرکات خوزســتان در خصــوص عملکــرد 5 ماهــه 
نخســت گمــرکات خوزســتان در بحــث صادرات تصریــح کرد: در 
5ماهــه نخســت امســال بیــش از ۷ میلیــون و 5۰۰ هــزار تــن 
کاال بــا ارزش ۳ میلیــارد و ۳۶۲ میلیــون دالر از طریــق گمــرکات 
خوزســتات صادر شــده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
بــه لحــاظ وزنــی ۱۶ درصــد و بــه لحــاظ ارزشــی ۲۷ درصــد رشــد 

داشته است.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل از 
افتتــاح ۲۰۰ میلیــارد ریــال پــروژه در شــهرک های صنعتــی 
ایــن اســتان در هفتــه دولت خبر داد و گفــت: مرکز فناوری 
کســب وکار با هدف توســعه فناوری و کســب وکارهای نوین 

صنعتی در شهرک صنعتی ۲ اردبیل راه اندازی می شود.
محمد اهلی دیروز در گفت وگو با ایرنا با اعام این خبر 
اظهــار کــرد: عملیــات اجرایی این مرکز از ســال ۱۳۹۲ شــروع 
شــده و هم اکنون دارای ۹۷ درصد پیشــرفت فیزیکی اســت 

که تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.
او افــزود: اجــرای پســت بــرق، مــدول دوم تصفیــه خانه 
فاضاب و تکمیل مرکز فناوری کسب وکار در شهرک صنعتی 
۲ اردبیل، از جمله مصوبات ســفر رئیس جمهوری به اســتان 
اردبیل بود که با تخصیص اعتبارات الزم اجرای آن ها تحقق 

یافته است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل  با 
اشــاره به طرح های قابل افتتاح در هفته دولت گفت: پروژه 
ایســتگاه آتش نشــانی شــهرک صنعتی گرمی، اجرای مخازن 
منبع زمینی و هوایی آب و زیرسازی و آسفالت معابر ناحیه 
صنعتــی نیــر بــا اعتباری بالــغ بــر ۲۰۰ میلیارد ریــال از جمله 
طــرح هایی اســت که در هفته دولت امســال بــه بهره برداری 

رسید.

اهلــی بــا بیــان اینکــه بیش از هــزار و ۱۰۰ میلیــارد ریال 
طــرح   عمرانــی در طــول یــک ســال گذشــته در شــهرک های 
صنعتی اســتان اجرا شــده اســت افزود: ایجاد زیرســاخت ها 
و فراهــم کــردن زمینــه حضور ســرمایه گذاران در شــهرک های 
صنعتــی، یکــی از برنامه هــای اصلــی ایــن شــرکت اســت تا با 
تجهیــز و تکمیــل طرح هــا، در جهــت کمــک بــه صنعتگــران و 

توسعه صنعتی استان عمل کنیم.
او افــزود: در ســال های اخیــر توجــه ویــژه ای به توســعه 
شــهرک های صنعتــی شــده اســت بطوریکــه پــس از ســفر 
بــرای  الزم  اعتبــارات  اردبیــل،  اســتان  بــه  رئیس جمهــوری 
تولیــدی  واحدهــای  و  شــهرک های صنعتــی  زیرســاخت های 

اختصاص یافته است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل 
بــا بیــان اینکــه بســته های حمایتــی بــا هــدف رونــق تولیــد و 
اشــتغال در شــهرک های صنعتــی اســتان بــه ســرمایه گذاران 
ارائه می شــود؛ افزود: تامین اراضی و زیرســاخت ها، شــرایط 
آسان واگذاری زمین، اعطای مشوق های سرمایه گذاریو ارائه 
بســته های حمایتــی از جملــه تســهیات در نظر گرفته شــده 
بــرای واحدهــای تولیــدی اســت تــا بــه دین وســیله بتــوان در 

افزایش سهم تولید و اشتغال تاثیرگذار بود.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.

مرکز فناوری کسب وکار در شهرک صنعتی اردبیل 
راه اندازی می شود

 اجرای پروژه عمرانی 
در بزرگترین بندر 

اقیانوسی کشور
سیســتان  اســتان  دریانــوردی   و  بنــادر  کل  اداره  سرپرســت 
و بلوچســتان گفــت: بهره بــرداری و عملیــات اجرایــی ۷ پــروژه 
عمرانــی و ســرمایه گذاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۱5۰ میلیــارد 

تومان به مناسبت هفته دولت در بندر چابهار انجام شد.
بــه گــزارش ایســنا، روانبخش افــزود: در راســتای افزایش 
ظرفیت دریایی و بندری بنادر شــهید بهشــتی و شــهید کانتری 
چابهــار بهره بــرداری از 5 پــروژه مهــم عمرانــی و ســرمایه گذاری 
همچنیــن  و  تومــان  میلیــارد   ۳۱۴ ارزش  بــه  بخش خصوصــی 
عملیــات اجرایــی دو پــروژه مهم عمرانی بــه ارزش ۸۳۶ میلیارد 
تومــان بــه میمنــت هفتــه دولــت در بزرگتریــن بندر اقیانوســی 
کشــور شــروع خواهد شــد. او اظهار کرد: پروژه های ســاخت و 
تعمیر انبارهای بزرگ نگهداری کاال، پروژه تاسیســات زیربنایی 
و شــبکه معابر بندر شــهید بهشتی، افزایش دیماند شبکه برق 
از ۲ به ۶.5 مگاوات بندر شــهید بهشــتی و ســایت شستشــو و 
ضــد عفونــی کامیون ها از پــروژه های مهمی بودند که در هفته 

دولت بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد.
ایــن مســئول گفت: عملیات اجرایی ســاخت نیــروگاه ۲5 
مگاواتــی و احــداث ســاختمان جســتجو و امــداد نجــات دریایی 
زرآبــاد پروژه هایــی بودنــد کــه در هفتــه دولت عملیــات اجرایی 

آنها آغاز خواهد شد.
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چرا در قفس هیچ  کسی 
کرکس نیست؟

راضیه حسینی
»مشاهده گرگ در 

محله سوهانک تهران 
ســگ های  از  پــس 
ولگــرد، گرگ هــا هــم بــه 
نزدیکی پایتخت رسیدند.«
اصــاً جــای نگرانی 
هــم  گــرگ  نیســت. 
موجــودی اســت تقریبــاً 
هــم قــد و قــواره ســگ، 
ولــی کمــی بی اعصاب تر. تقصیر خودش نیســت. هنوز با 
انســان های مهربــان با قلب های اکلیکی آشــنا نشــده. از 
دوســتان و بزرگوارانی که در بیابان برای ســگ های ولگرد 
سفره یک بار مصرف پهن می کنند دعوت به عمل می آید 
که هرچه ســریع تر خودشــان را به محله سوهانک تهران 
برســانند. گرگ های گوگولی با چشــمانی زیبا و پر از تمنا 
برای خوردن غذا منتظرند. می توانید استوری های جذابی 
از غــذا دادن بــه ایــن موجــودات منتشــر کنیــد. اگــر کمی 
بدقلقی کردند اصاً نگران نباشید. هنوز غریبی می کنند و 
نمی دانند شما چه موجودات مهربانی هستید. خبر ندارند 
یک تنه اکوسیستم را منفجر کرده اید و اگر کسی اعتراضی 
کند او را هم منفجر خواهید کرد. نمی دانند شما چه قلب 
رئوف  و مهربانی دارید که حتی حاضرید آدم ها پاره پوره 

شوند ولی سگ ها همین طور زیاد و زیادتر. 
اگر بدانند حتماً از شما تشکر ویژه ای می کنند. اصاً 
خود گرگ آلفا، شــخصاً خدمت تان می رســد و به عنوان 

عضو افتخاری گروه انتخاب تان می کند.
با تاشــی که دارید حتماً موفق می شــوید جمعیت 
گرگ ها را هم زیاد کنید. آن قدر که ما آدم ها مجبور شویم 
با زره و کاه خود در خیابان ها رفت و آمد کنیم و هر روز 
با یک گرگ آویزان از دست و پای مان به خانه برگردیم. 
حاال که دارید تاش می کنید، چرا فقط گرگ؟ گرازهای 
وحشــی و کفتارهــا چــه گناهی کرده اند؟ اصــاً چرا در قفس 
هیچ کسی کرکس نیست؟ به نظرمان این جانوران را هم در 
برنامه خودتان جا بدهید. تعیین اولویت با خودتان. می خواهید 
از یک جانور شروع کنید و به بعدی برسید. یا اصاً همه با هم.
علی الحســاب، بــه داد گرگ هــای محلــه ســوهانک 
برســید و از گرســنگی نجات شــان دهیــد. هر کســی هم 
اعتــراض کــرد بیندازیــدش جلــوی همــان گرگ هــا. حــاال 
می خواهد متخصص در زمینه حمایت از حیوانات باشد. 
مهم نیست. آن ها جهان بینی و درک شما را ندارند. شما 

دنیایی پر از حیوانات سیر و خوش حال می خواهید. 
چه اهمیتی دارد در این دنیا آدمیزاد هر روز خورده 
شود. چه اهمیتی دارد حیوانات کوچک تر از بین بروند و 

نسل شان منقرض شود. دنیا جای قوی ترهاست. 
لطفاً سفره های تان را پهن کنید. گرگ ها منتظرند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

یکی از پیش فرض های مهم در زمینه کاهش سهم 
بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، 
کاهش تعداد دانش آموز و میزان درآمدهای نفتی 
است، اما نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد 
که این موضوعات ارتباطی با کاهش سهم آموزش 
و پــرورش از بودجــه عمومــی نداشــته و ایــن مهم 
ریشــه در سیاست های کلی آموزشی کشور دارد.

بررســی تغییــرات بودجــه عمومــی دولــت و 
آمــوزش و پــرورش، میزان و نحوه تامین مالی نهاد 
آموزش و پرورش در ایران در سال های اخیر نشان 
می دهد این ســهم نه تنها رو به کاهش بوده بلکه 
با فراز و نشــیب های زیادی نیز همراه بوده اســت. 
متاسفانه میزان بودجه تامین آموزش و پرورش در 
ایران و در سال های اخیر حتی از میانگین کشورهای 
خاورمیانه و آفریقا هم کمتر شــده که این موضوع 
تبعات زیادی را برای آموزش و پرورش و جامعه دارد.

تغییرات بودجه عمومی دولت و 
بودجه آموزش و پرورش 

در رابطــه بــا کاهــش میــزان بودجــه آموزش 
و پــرورش از بودجــه عمومی دولــت تاکنون دالیل 
متعددی مطرح شــده کــه مهم ترین آن ها کاهش 
جمعیــت دانش آمــوزان کشــور از ابتــدای دهه ۸۰ 
شمســی و کاهــش قابــل توجه میــزان درآمدهای 
نفتی بوده است. اما بررسی آمارها نشان می دهد 
کــه چنیــن امــری نــه تنها درســت نیســت بلکه در 
از  نشــانه هایی  بیشــتر  وضعیتــی  چنیــن  ایجــاد 
بی توجهــی الزم نســبت بــه امر آمــوزش و پرورش 
به چشــم می خورد. اما بررسی آمار و ارقام نشان 
می دهــد کــه ایــن دالیــل کامــا مــردود اســت زیرا 
جمعیت دانش آموزی در سال۷۰ و ۸۲، تنها ۱۵.۶ 
درصد از جمعیت کل بوده اما سهم بودجه آموزش 
و پرورش در ســال ۱۳۸۲ نســبت به ســال ۱۳۷۰ 

تقریبا از نصف هم کمتر شده است.
اســتاد  و  جامعه شــناس  امیــدی«  »رضــا   
دانشــگاه تهــران در گفت وگــو بــا ایرنــا می گویــد،  
کاهش ســهم بودجه آمــوزش و پرورش از بودجه 
دولتــی به ســمتی پیش رفته کــه در واقع مدارس 
در دوران کنونی از یک »نهاد آموزشــی« در حال 
تبدیل شــدن به یک »بنگاه اقتصادی« هســتند و 
تعجب آور نخواهد بود اگر تا چند ســال آینده به 

سمت »خودگردانی« مدارس پیش برویم.
بررســی ها نشــان می دهــد، ایــران در میــان 
کشــورهای دنیــا بــه لحــاظ تامیــن مالــی دولت در 
آمــوزش و پرورش از  ضعیف ترین کشورهاســت. 
مالــی  منابــع  درصــد   ۸۲ حــدود   ۲۰۱۹ ســال  در 

آمــوزش و پــرورش در جهــان توســط دولــت 
تامین می شده است.

نکتــه جالــب توجــه هــم تقســیم بندی 
کشورها در این زمینه است. به طور نمونه 
در کشــورهای ثروتمنــد ۱۸ درصــد از منابــع 
مالی آموزش و پرورش از سوی مردم تامین 
شــده، در کشورهای متوســط اقتصادی این 
میــزان حــدود ۲۵ درصــد و در کشــورهای با 
درآمــد کمتر این میزان به حدود ۳۳ درصد 

بوده است.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، این رقم 
در ایــران  در ســال ۱۳۹۶ برابــر ۳۲ درصد و 
بر اســاس برآوردهــای معاونت رفــاه وزارت 
بــرای ســال  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
۹۸ ایــن رقــم بالــغ بر ۴۵ درصــد پیش بینی 
شــده اســت. این میــزان نشــان می دهد که 
میانگیــن دریافــت منابــع مالــی آمــوزش و 

پرورش از جیب مردم در ایران بیش از ۲.۵ برابر 
میانگین جهانی است. 

براساس آمار یونسکو میانگین تامین منابع 
آموزش و پرورش از درآمد ملی  ۱۴درصد است که 
پیشنهاد شده این رقم میان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد 
در حالی  که در سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد از بودجه 
عمومی و کمتر از ۲ درصد درآمد ملی به آموزش 

اختصاص پیدا کرده است.
کــه  وبینــاری  در  دانشــگاه  اســتاد  امیــدی  
ســال گذشــته در موسســه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشــگاه تهران برگزار شــد، اظهار کرده 
کــه به لحاظ ســرانه مخــارج هم، ایــران در مقطع 
ابتدایــی از کشــورهایی ماننــد آمریــکای التیــن و 
آسیای مرکزی پایین تر بوده و به لحاظ شاخص ها 
این مساله بر نسبت های مهم ورودی مانند نسبت 
دانش آموز به معلم هم تاثیر گذاشته و وضعیت 
آن را  بدتــر کــرده اســت. به طور نمونــه تحقیقات 
یکــی از دو نفری که ســال گذشــته جایــزه نوبل را 
گرفــت، نشــان می دهــد کــه هر چه نســبت تراکم 
دانش آموز به معلم کمتر باشــد، کیفیت آموزش 

هم باالتر خواهد بود.
بــه گفتــه امیــدی، در چهــار ســال گذشــته 
نزدیک به ۵۵ هزار نفر معلم از جمعیت معلمان 
کشــور کاســته شــده و برآورد شــده تا ســال ۱۴۰۱ 
تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت آموزگاران آموزش 
و پرورش کمتر شــود. در ســال ۲۰۱۵ اگر نســبت 
تعــداد دانش آمــوز و معلــم با کشــوری مانند هند 
در نظــر گرفتــه شــود درخواهیــم یافت که کشــور 
هنــد بــا جمعیــت ۳۱۵ میلیون نفــری دانش آموز، 

تراکمــی برابــر بــا تراکــم جمعیــت ایــران یعنی یک 
معلم به ازای ۲۳ دانش آموز دارد. این امر نشان 
زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری  کــه  می دهــد 
آمــوزش و پــرورش تا چه انــدازه در جهان در حال 
افزایش بوده و در ایران این نسبت در حال کمتر 

شدن است.
 دکتر ابراهیم ســحرخیز، کارشناس آموزش 
و پرورش و معاون اسبق این وزارتخانه نیز در این 
زمینــه می گویــد: آمارهــای مرکز آمار ایران نشــان 
می دهد در دهه های اخیر میانگین ســهم آموزش 
و پرورش از بودجه عمومی دولت هیچ وقت به ۱۱ 
درصد نرسیده و همواره میان ۹ تا ۱۱ درصد بوده 
است. البته در زمان جنگ در برخی سال ها حدود 
۱۶ درصد از بودجه عمومی کشور خرج آموزش و 
پرورش شــده اســت اما بعد از سال های جنگ در 
مــورد ســهم آمــوزش و پــرورش از بودجــه عمومی 

کشور سیر نزولی داشته ایم.
وی می افزاید: کاهش سهم آموزش و پرورش 
از بودجه عمومی دولت در حالی است که بودجه 
عمومی درصد کمی از کل بودجه کشــور بوده که 
ســهم بزرگ آن بودجه شرکت های دولتی است و 
آموزش و پرورش هیچ ســهمی از آن ندارد. شاید 
به جز افغانستان هیچ کشوری در دنیا نباشد که 
ســهم آمــوزش و پــرورش آن از بودجه دولتی این 
قدر کم باشد. بنابراین دولت منتی بر سر آموزش 
و پــرورش نــدارد که مســئوالن دولتش می گویند، 

آموزش و پرورش گران تمام می شود.

بازماندگی از تحصیل در ایران 
دوبرابر میانگین خاورمیانه و آفریقا

طبــق آمارهــا، میانگیــن نــرخ بازماندگــی از 
هــم  ابتدایــی  و  متوســطه  مقاطــع  در  تحصیــل 
قابــل توجه اســت که ایــن میانگین از کشــورهای 
خاورمیانه و شــمال آفریقا دوبرابر بیشــتر اســت. 
بــه عنــوان مثــال در سیســتان و بلوچســتان و در 
مقطــع ابتدایی نزدیک به ۷ برابر میانگین جهانی 
برخــاف  و  دارد  وجــود  تحصیــل  از  بازماندگــی 
آن چــه که تصور می شــود ایــن بازماندگی به دلیل 
فقــر فرهنگــی باشــد، بیشــتر بــه دلیل دسترســی 

نداشتن به منابع آموزشی و فقر مالی است.
براســاس گــزارش بانــک جهانــی در فاصلــه 
سال های ۹۸ تا ۲۰۱۷ باالترین نرخ خصوصی سازی 
مقطع متوســطه مربوط به ایران بوده در حالی که 
کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان تعدادشان به 
لحاظ نســبت در حال کاهش بوده و از ۱۲ درصد 
به شش درصد در این کشور رسیده و برنامه ریزی 
شده تا در آمریکا هم این نسبت تا سال ۲۰۲۸ به 
۸ درصد کاهش یابد اما در برنامه های توسعه این 

موارد در حال افزایش است.
اما نکته مهم اینجاست که این میزان تنها در 
میزان خصوصی ســازی نیست. در بودجه عمرانی 
حدود ۴۰ درصد مدارس کشور استاندارد هستند 
و حدود ۶۰ درصد نیازمند مقاوم سازی و یا تخریب 
هســتند که بــه لحاظ هزینه ها بســیار باال بوده و 
دولــت مســاله ای را در بودجه مطرح کرده که ۵۰ 
درصد از منابع عمرانی مدارس باید توسط خیرین 
تامین شــود. با این شــرایط ســال گذشــته تنها ۲ 
هــزار و ۲۵۰ میلیــارد تومــان از هزینــه نوســازی 
مدارس توسط دولت و به همین میزان باید توسط 

خیران تامین می شد.

به طورکلــی در ســال های اخیــر  میزان تامین 
منابــع مالــی آمــوزش وپــرورش در کشــور کاهش 

یافته است.
همچنیــن در دوره هایــی کــه خانواده هــا در 
ناتــوان  مــدارس غیرانتفاعــی  تامیــن هزینه هــای 
بودنــد، دولــت گزینه های سیاســتی دیگری مانند 
»خرید خدمات آموزشی« را برای گستراندن این 
مناسبات به درون مدارس دولتی پیش برد. این در 
حالی  است که در مدت  ۲۵ سال در آمریکا تنها 
۶ درصد از دانش آموزان در معرض این سیاســت 
بودند در حالی که این میزان در ایران مدت ۴ سال 
انجام شد. به نظر می رسد یک دگردیسی از سال 
۹۴ به بعد در رابطه با مدارس شکل گرفت که با 
تفســیر نادرســت از یکی از تبصره های بودجه به 
وجــود آمــد. مطابق با تفاهم نامه ای که با شــورای 
شــهر منعقد شــد بخشــی از فضای مدرسه تبدیل 
بــه مغــازه و فضای تجاری شــد که از آن به عنوان 
»اقتصــاد مدارس« یاد می شــود. بــا این کار مدیر 
مدرســه به جای این که بیشــتر به فکر تامین نیاز 
آموزشــی باشــد، بیشــتر بــه فکــر تامیــن مخارجی 

است که از جانب دولت تامین نمی شود.
مجموعه این سیاست ها تاکنون سبب شده 
تــا ســهم آمــوزش و پــرورش در بودجــه  ســال های 
اخیــر کاهــش یابد که نتایج آن در ســطح آموزش 
عمومی کشــور و وجود انواع مدارس غیردولتی با 
هزینه های گزاف نشــان داده اســت. این درحالی 
است که تجارب دیگر کشورها هم نشان می دهد 
کــه پــروژه خصوصــی ســازی مــدارس در دل خــود 
فسادهای زیادی را  به همراه دارد که مهم ترین آن 
بازماندن از تحصیل و ایجاد فساد و رانت است.

وزیر بهداشت و درمان اعالم کرد سازمان 
دربــاره  بایــد  آینــده  هفتــه   ۲ تــا  دارو  و  غــذا 
ابهامات طرح دارویار و اختصاص ارز ترجیحی 
مجلــس   ۹۰ اصــل  کمیســیون  بــه  آزاد  ارز  و 

گزارش بدهد.

کــه  بهــرام عین اللهــی،  مهــر،  گــزارش  بــه 
مجلــس   ۹۰ اصــل  کمیســیون  بــه  روزدوشــنبه 
رفتــه بــود، در پایان این نشســت توضیحاتی را 
پیرامــون موضوعات مطرح شــده در کمیســیون 

ارائه داد.

وی افــزود: در این نشســت تأکید شــد طب 
ســنتی و ایرانی در کشــور بیشــتر تقویت شــود و 
در آینــده دربــاره اقدام هــای وزارت بهداشــت بــه 

کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خواهیم داد.
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 

دارویــار، گفــت: ســازمان غــذا و دارو تــا ۲ هفتــه 
آینــده باید درباره ابهامــات این طرح و اختصاص 
ارز ترجیحــی و ارز آزاد، بــه کمیســیون اصــل ۹۰ 

مجلس گزارش بدهد.
نصرهللا پژمانفر رئیس کمیســیون اصل ۹۰ 

مجلس هم گفت: اختاف قیمت ارز ترجیحی با 
آزاد برای تهیه یک دارو در نشست روزسه شنبه 
این کمیسیون بررسی شد که عاوه بر مشخص 
شــدن این اختاف قیمت، باید مابه التفاوتش به 

بیت المال برگردد.

اعطای تسهیالت ۱۰۰۰ 
میلیارد ریالی به زوج های 

دانشجوی دارای فرزند
زوج هــای  ویــژه  جمعیــت  جوانــی  توافقنامــه 
دانشــگاهی، بیــن بنيــاد ۱۵ خرداد ســتاد اجرایی فرمان 
حضــرت امــام )ره( و معاونــت فرهنگــی نهــاد نمايندگی 

مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به امضا رسید.
بــه گــزارش روابط عمومی بنیاد ۱۵ خــرداد، حمیدرضا 
علیــان زادگان بــا بیــان اینکه در فــاز اول این طرح ملی، پنج 
هزار زوج دانشــگاهی مشمول حمایت هستند اضافه کرد: 
برنامه ریزی ما به گونه ای است که با همکاری شرکای اجتماعی 
و خیرین عزیز، این آمار در آینده تا ۴۰ هزار زوج افزایش یابد. 
مدیــر عامــل بنیــاد ۱۵ خــرداد ســتاد اجرایــی فرمــان 
حضرت امام)ره( با اشاره به اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد ریالی این 
مرحله از طرح، به بیان جزئیات حمایت از زوج های دانشجو 
پرداخت و گفت: اعطای تسهيات قرض الحسنه به مبلغ 
۱۵۰ میلیون ریال به زوج های دانشگاهی با اولویت دارای 
فرزنــد ســوم بــه بعد، اهــدای کارت هدیه به مــادر، افتتاح 
دفترچه حساب پس انداز بلندمدت به نام فرزند به مبلغ 
۲۰ میلیون ریال و اهداي بسته »لبخند مادری« به زوج هاي 
دانشجو با شرایط مندرج در توافق نامه برای متولدین ۱۴۰۱ 

به بعد، از جمله مفاد طرح ملی »ایرانِ جوان« است.
مدیرعامــل بنیــاد ۱۵ خــرداد بــا بیــان تهدیدهــای پیری 
جمعیت اظهار داشت: همه مردم ایران به ایرانِ جوان و جوانیِ 
ایران می اندیشند و ما برای داشتن کشوری آباد و سرآمد در 
دنیا، به یک نسل مسئولیت پذیر و با استعداد و مجهز به علم 
روز نیازمندیم و در این زمینه، زوج های جوان دانشگاهی برای 

تربیت چنین نسلی به یقین شایستگی دارند.
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشــگاه ها نیز با بیان اینکه همه ما در حوزه مســایل مهم 
جامعه که با آینده و سرنوشــت کشــور گره خورده، تکالیف 
جــدی داریم گفت: یکــی از وظایف مهم ما برنامه ریزی برای 
حفــظ جوانــی جمعیــت اســت. چــرا کــه اگــر مثل بعضــی از 
کشورهای اروپایی در چاله جمعیتی بیفتیم و تعداد سالمندان 
باال برود و نسل جدید نتواند جایگزین نسل تاشگر امروز 

شود، کشور با چالش های بزرگی روبرو خواهد شد.
حجت االسام مهدی فاطمی پور با تمجید از فعالیت های 
گسترده بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در حــوزه جمعیــت اظهــار کرد: نهــاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها نیز به سهم خود در این زمینه قدم هایی 
برداشته و در ۱۰ سال اخیر بیش از ۴۰۰ هزار زوج دانشجو از 
برنامه های آموزشی و فرهنگی ما که اکثرا در قالب سفرهای 

زیارتی و تفریحی انجام شده استفاده کرده اند.
وی افــزود: برای اســتفاده از طــرح ملی ایران جوان، 
سامانه ای راه اندازی شده که زوج های دانشجو می توانند با 
ثبت نام در این سامانه از خدمات و حمایت های بنیاد ۱۵ 
خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استفاده کنند.

مهلت ۲ هفته ای سازمان غذا و دارو برای شفاف سازی ابهامات دارویار

۵ وعده مدرسه ای رئیس جمهوری

مدارس در حال 
تبدیل شدن به بنگاه 

اقتصادی هستند

یک عضو شــورای مرکزی کانون تربیت اســالمی با 
بیان اینکه نگرش رئیس جمهوری دولت سیزدهم 
بــه آمــوزش و تربیت مدرســه ای بلنــد و درمواردی 
نیز بدیع و نو است، به بررسی و تبیین پنج وعده 
رئیــس جمهــوری در حــوزه آمــوزش و پــرورش و 

میزان تحقق آنها پرداخت.
سید نصرت هللا فاضلی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت مصادف 
با شهادت دولت مردان اسوه و نمونه مدیریت کان 
جمهوری اسامی، شهیدان رجایی و باهنر، فرصتی 
اســت که دولت مردان، ســبک مدیریتی این عزیزان 
را بازخوانــی کننــد تــا با گــذر زمان غبار اشــرافیت و 
تکبــر، دنیاخواهــی و نفس پرســتی، دیوان ســاالری 
مردم فراموشــی  و  خودخواهــی  کاغذبــازی،  و 
و  تواضــع  ماننــد  اســامی  اصیــل  ارزش هایــی  بــر 
آخرت خواهــی، خدمتگــزاری و ایثار، خودفراموشــی 
و دیگرخواهی، مردم دوســتی و خداخواهی ننشیند 
بلکــه ایــن ارزش هــای واال در همــه روابــط حاکم در 
عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و 

اقتصادی حاکم شوند و ارتقاء یابند.
وی بــا اشــاره بــه وعده های دولت ســیزدهم 
در قلمــرو آموزش وپــرورش و عملکــرد دولــت در 
ایــن حــوزه گفــت: نگرش رئیــس جمهــوری دولت 
سیزدهم به آموزش و تربیت مدرسه ای بلند و در 
بعضــی مــوارد بدیع و نو اســت. نگرش بلند مانند 
اینکه "آموزش وپرورش دســتگاه هزینه ای نیست 
بلکه ســرمایه ای اســت و پیشــرفت کشــور در پرتو 
آموزش وپرورش و مهارت آموزی معلمان اســت" و 
یا  "آنچه برای تربیت و تعالی انسان ضروری است 
در مجموعه آموزش وپرورش نهادینه شده است"؛ 

همچنین از نگرش های نو و بدیع می توان به این 
گفتــه کــه  "مدرســه ســتون همبســتگی اجتماعی 

است" اشاره کرد.
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  اســبق  معــاون 
وعده هــای مدرســه ای رئیســی از زمــان انتخابــات 
کــرد:  زیــر دســته بندی  در محورهــای  را  تاکنــون 
»اجــرای ســند تحــول بــا تصویــب قوانیــن مرتبــط 
مشــکل  »حــل  ســند«،  در  منــدرج  مســائل  بــا 
معیشــتی معلمــان یک بــار بــرای همیشــه و اینکه 
بهبود وضعیت معیشــتی بازنشســتگان تا مساله 
اصلی آموزش وپرورش مالی و معیشــتی نشود«، 
»عدالت آموزشی و اینکه هیچ کس نباید به علت 
فقر از آموزش بازبماند«، »همه دستگاه ها باید در 
خدمت آموزش وپرورش باشند« و »شفاف سازی 
صندوق ذخیره فرهنگیان«، پنج وعده ای هستند 
که از سوی رئیس جمهوری طی یک سال گذشته 
بیــان شــده اند و بایــد دیــد هرکــدام تــا چــه اندازه 

محقق شده اند.
وعــده اول: اجــرای ســند تحــول بــا تصویب 

قوانین مرتبط با مسائل مندرج در سند
ادامــه داد: در راســتای وعــده اول  فاضلــی 
یعنــی اجــرای ســند تحــول، مــاده واحــده ســتاد 
هماهنگی و پشتیبانی سند تحول در شورای عالی 
آموزش وپرورش در تاریخ ۲۶ مهر سال گذشته با 
ریاســت معاونت اول ریاســت جمهــوری به منظور 
تســهیل، هماهنگی، حمایت و پشتیبانی تصویب 
شد که پس از نزدیک به یک سال از تصویب آن 
تاکنون ستاد تشکیل نشده و در بودجه سال ۱۴۰۱ 
ردیــف مســتقل اعتبــاری بــرای اجرای ســند تحول 
پیش بینی نشــد، ساختار بودجه آموزش وپرورش 

متناســب با ســند تحول تغییر نکرد اما وزارتخانه 
بــا  تحــول  ســند  اجرایی ســازی  بــرای  قرارگاهــی 
سیاست گفتمان سازی و اجرای الگو در مدارس و 
هم یاوران را تشکیل و بیش از ۱۰ هزار نفر هم یاور 

را شناسایی کرد.
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای اجرای ســند، 
رتبه بنــدی معلمــان را بعد از ۱۰ ســال، از تصویب 
تا به مرحله اجرا رساندند گفت: ولی دیگر قوانین 
مورد نیاز مرتبط با ســند در دولت و یا مجلس با 
کــم کاری معاونــت پارلمانی وزارتخانــه به تصویب 
نرســیده اســت و شــورای عالــی آموزش وپــرورش 
نیــز عملکــرد قابل توجهی در این زمینه نداشــتند. 
دانشگاه ها خصوصا صدا و سیما برنامه مستقلی 
برای گفتمان ســازی ســند تحول بنیادین نداشتند 
و وزارتخانه هــای صنعــت، میــراث فرهنگی، جهاد 
کشاورزی و امثالهم که می توانند در توسعه محیط 
یادگیــری و غنی ســازی محتــوا نقــش ایفــا کننــد، 

مشارکتی نکردند.
اینکــه  و  آموزشــی  عدالــت  دوم:  وعــده 
هیچ کس نباید به علت فقر از آموزش بازبماند

پــرورش  و  آمــوزش  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
ادامــه داد: در بخــش عدالــت آموزشــی، آمــوزش 
حضــوری در چنــد مــاه آخــر ســال فاصلــه شــکاف 
نابرابــری آموزش هــای غیر حضــوری را کمتر کرد، 
ولــی بازماندگــی بیش از ۱۵۰ هــزار دانش آموز در 
پایه اول و خروج بیش از ۵۰۰ هزار نفر از چرخه 
آموزش، کارنامه دولت را در حد قابل انتظار نشان 
نمی دهد و احتیاج به تاش بیشتر دارد. عاوه بر 
این هرچند انتظار از رئیس جمهوری برای حضور 
مســتقیم در کاس هــای درس بیشــتر اســت امــا 

فرهنگیــان اختصــاص ۲۰ هــزار میلیــارد تومان به 
آموزش وپرورش در این سفرها را قدر می شناسند.
وعده ســوم: حل مشــکل معیشتی معلمان 

یک بار برای همیشه
فاضلی در خصوص وعده سوم پیرامون ارتقای 
منزلت و معیشــت فرهنگیان گفت: ارتقای جایگاه 
معلمان از آموزگاری و دبیری به مربی معلم -استادیار 
معلم ـ دانشیار معلم و استادیار معلم با تصویب و 
ابــاغ آیین نامــه رتبه بنــدی توســط دولت ســیزدهم 
عملکرد دولت بسیار خوب و شایسته تقدیر است؛ 
ولــی انحــراف اجــرای رتبه بنــدی بــه ارزشــیابی های 
مرســوم گذشــته و نحــوه امتیــاز بندی معلمــان تیر 

خاص به پیکر نیمه جان سند تحول است.
تاثیــر  پیرامــون  تردیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
چشــمگیر رتبه بنــدی بــر تغییر در ارتقــای حرفه ای 
و شایســتگی های تخصصــی معلمــان عنــوان کرد: 
بــا توجه به ســازوکارهای پیش بینی شــده، ارزش 
اجتماعی جایگاه مربی، استادیار، دانشیار و استاد 
بــا پســوند بســیار بــا ارزش معلم ســقوط کــرده و 
رتبه بنــدی کــه بایــد عامل محــرک انگیــزه معلمان 
در توســعه فرآینــد یاددهــی و یادگیــری باشــد بــه 

"طبقه بندی معلمان" استحاله خواهد شد.
عضــو شــورای مرکزی کانون تربیت اســامی 
افــزود: البتــه بــا اجــرای رتبه بنــدی بــه معیشــت 
معلمان کمک خواهد شد. هرچند دولت تنگناهای 
مالــی دارد و آمــوزش وپرورش در تخصیص منابع 

همانند دانشگاه ها شاید در اولویت نباشد.
 وعــده چهــارم: مشــارکت دیگــر دســتگاه ها 

در پیشبرد امور آموزش و پرورش
رئیــس  دیگــر  وعــده  بــه  اشــاره  بــا  فاضلــی 

جمهــوری مبنــی بر مشــارکت دیگر دســتگاه ها در 
پیشــبرد امــور آمــوزش و پــرورش گفــت: برخــی 
مســئوالن و سیاســت گذاران کارکرد مدرســه را در 
حــد محفوظات و انتقــال مفاهیم، کافی می دانند 
و در عمــل فعالیــت آموزشــی را در کاس و کتاب 
و معلــم منحصــر می کنند و معلم حرفه ای را برای 
توسعه یادگیری از کاس به کارگاه و آزمایشگاه، 
فنــاوری  و  کشــاورزی  و  صنعــت  بــه  مدرســه  از 
ضــروری نمی داننــد، گفــت: به همین علت اســت 
که استعداد دانش آموزان را از شکوفایی با درک و 
تغییر موقعیت به خواندن، نوشتن، حفظ کردن و 

امتحان مداد و کاغذی کاهش می دهند.
وی تاکید کرد که چشــم ها را باید شســت و 
جور و طور دیگری به آموزش و پرورش نگریست.
وعــده پنجــم: شفاف ســازی صنــدوق ذخیره 

فرهنگیان
عضــو شــورای مرکزی کانون تربیت اســامی 
درباره وعده پنجم پیرامون شفاف ســازی صندوق 
ذخیــره فرهنگیــان گفــت: دربــاره صنــدوق ذخیره 
فرهنگیــان سیاســت های اعامــی وزیــر آموزش و 
پرورش، در حد انتظار ارزیابی می شود و انتخاب 
مسئول با تجربه و تخصص مالی نیز در حد خوب 
دربــاره شفاف ســازی،  ولــی  ارزشــیابی می شــود؛ 
تاکنــون عملکــرد مدیــران بــه عرضــه دارایی هــای 
صندوق به بورس را می توان در این راستا دانست.
تفصیلــی  گزارش هــای  امــا  افــزود:  فاضلــی 
ســاالنه  شــرکت ها و هلدینگ ها و مقایســه آن با 
ســود شــرکت های مشابه از ســوی مسئوالن برای 
فرهنگیان ارائه نشده است و دولت در این زمینه 

احتیاج به تاش بیشتر دارد.


