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ناامیدی آلمان از همسایگان در ارتباط با مساله گاز
ترجمه: سلیم حیدری

افزایش تاریخی نرخ اصلی بهره بانک های مرکزی اروپا
ترجمه: محمود نواب مطلق

درس های اقتصادی 400 سال پیش الیزابت یکم، برای 
دوران الیزابت دوم

فقــدان همبســتگی می توانــد بحــران انــرژی در 
بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا را تشدید کند.

در  آلمــان  اقتصــاد  وزیــر  هابــک،  رابــرت 
گزارشــی بــه قانونگــذاران بلومبــرگ هشــدار داد 
که کشــورهای همســایه آلمــان از جمله بلژیک، 
شــرکت  از  لهســتان  و  هلنــد  لوکزامبــورگ، 
قراردادهــای  مــورد  در  ســازنده"  "مذاکــرات  در 
همبستگی گاز خودداری کرده اند. در این مقاله 
که اواخر روز چهارشنبه به کمیته انرژی و اقلیم 

بوندســتاگ ارائــه شــد، بنابــر گزارش هــا ایــن بی میلــی می تواند 
انعطاف پذیــری  »زیــرا  کنــد  تشــدید  را  آلمــان  در  گاز  بحــران 
ســازنده ای در کشــورهای اتحادیه اروپا در برابر بحران گاز و در 

قالب توافق های دوجانبه وجود نخواهد داشت.«
پیمان های تقسیم گاز بین کشورهای عضو بخشی از یک 
مکانیســم بزرگتــر اتحادیــه اروپــا برای شــرایط اضطــراری انرژی 
اســت. آنهــا تضمین می کننــد که اگر یک کشــور گاز کافی برای 
تامیــن نیازهــای خانوارهــا و خدمــات اجتماعــی نداشــته باشــد، 
کشــور دیگــری آن را تامیــن خواهــد کــرد. ایــن کشــورها تحــت 

قوانین اتحادیه اروپا از حمایت ویژه برخوردار هستند.

امتنــاع  اصلــی  دلیــل  هابــک،  گفتــه  بــه 
کشورها از توافقات دوجانبه با برلین این است 
کــه آنهــا نمی خواهند درصورت تغییر مســیر گاز 
بــه آلمــان، مشــمول غرامــت بــه تامین کننــدگان 

خود شوند.
وزیراقتصــاد همچنین تاکیــد کرد که آلمان 
درحــال مذاکــره با ایتالیا و جمهوری چک اســت. 
توافق با ایتالیا یک قرارداد ســه جانبه اســت که 
ســوئیس را در بر می گیرد؛ زیرا گاز برای انتقال 

این کشور به آلمان نیاز دارد.
هابــک خاطرنشــان کــرد کــه مذاکــرات بــا رم تــا پــس از 
انتخابــات اواخــر ایــن ماه متوقف می شــود. جمهوری چک مایل 
بــه امضــای چنین توافقی اســت، اما به شــرطی کــه محدودیتی 
برای جبران غرامت دولت این کشور برای تامین کنندگان وجود 

نداشته باشد.
ایــن  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  گــزارش  ایــن  در  هابــک 
مشــکالت، »در حال حاضر هیچ پیشــرفتی در مذاکرات درباره 

توافقنامه های همبستگی دوجانبه انتظار نمی رود.«
منبع: راشاتودی

بانــک مرکــزی اروپــا نــرخ اصلی بهره خــود را در 
افزایشی بی سابقه ۰/۷5 واحد باالبرد. اقدامی 
حیرت آور که بروز رکود اقتصادی  را در منطقه 
یــورو تقویــت می کنــد. این بانک روز پنجشــنبه 
۸ســپتامبر )۱۷شــهریور( طی اقدامــی کامال دور 
از انتظــار بــه طــور ناگهانــی نرخ بهره خــود را از 
صفر به ۰/۷5 درصد رساند و این عملی بسیار 
غیرمعمــول در ایــن نهــاد مالــی اروپایــی تلقــی 

می شود.
نهاد مالی مســتقر در فرانکفورت در طول تاریخ خود تنها 
در اولیــن جلســه خــود در ســال ۱۹۹۹)۱۳۷۸( دســت به چنین 
اقدامــی زد. در آن ســال موضــوع اصلی اتخــاذ یک تصمیم فنی 
بــرای اســتقرارنظام جدیــد پولــی واحــد در اروپا بود. امــا این بار 
اوضاع آتشــین اســت. تورم ســال به ســال در ماه اوت) مرداد( 
بــه ۹/۱ درصــد رســید. این در حالیســت که هــدف بانک مرکزی 
اروپــا، حفــظ تــورم ۲درصــدی بــرای بلند مــدت در منطقــه یورو 

بوده است. 
رئیــس  الگارد«  »کریســتین  خانــم  گفته هــای  براســاس 
بانک مرکزی اروپا: »نرخ تورم در منطقه یورو بســیار باالســت و 
بــه احتمــال زیاد مدت زمان طوالنی بــه همین وضعیت خواهد 
مانــد.« وی در طــول مدتــی کــه بــا خبرنــگاران ســخن می گفــت 
چندین نوبت برعزم خود برای بازگرداندن نرخ تورم به ۲ درصد 

تأکید کرد. او اعالم کرد این افزایش نرخ تورم آغاز راه است.
وی افزود: »ما در اجالسهای آتی که هر شش هفته یکبار 
برگزار می شود به افزایش نرخ بهره ادامه خواهیم داد.« البته 

ایــن نکتــه را هــم تصریــح کــرد کــه افزایش هــای 
بعــدی الزامــا ۰/۷۵ واحــدی نخواهنــد بــود امــا 
قــدر مســلم به حــدی خواهد بود کــه نرخ منفی 
ایــن بهره هــا از ماه ژوئن ۲۰۱۴)خــرداد۱۳۹۳( تا 
جوالی ۲۰۲۲)تیر۱۴۰۱(  تا پایان سال میالدی به 
۲درصــد خواهد رســید. بدین ترتیــب باید دوباره 

به سطح نرخ سال ۲۰۰۸)۱۳۷۸( بازگشت.
درایــن دوران بنــا بــه تعبیــر رئیــس فعلــی 
بانک مرکزی اروپا: »اسالف من تمام وقت خود 
را بــه مبــارزه بــا کاهش تــورم گذراندند و بــرای همین نرخ بهره 

بانک مرکزی اروپا را منفی کرده و با تورم مبارزه نکردند.«
 او همچنیــن تلویحــا اذعــان کــرد: وضعیــت فعلــی اعتبــار 
بانک مرکــزی اروپا، نهادمالی تحت مدیریتش را زیرســئوال برده 
است: »توانایی ما در بازگرداندن نرخ تورم به هدف ۲درصدی 

تعیین شده مورد قضاوت همگان قرار خواهد گرفت.«
از یکســال پیــش تاکنــون هیــأت مدیــره بانک مرکــزی اروپا 
به صورت مســتمر درگیر مســئله افزایش قیمتها بوده  است. با 
این حال در دســامبر۲۰۲۱)آذر۱۴۰۰( »کریســتین الگارد« اعالم 
کرده  بود افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا غیرمحتمل است.
 در مــاه ژوئــن ۲۰۲۲) خــرداد۱۴۰۱( نیــز همــان رویــه: طی 
چندهفتــه تمــام اعالمیه هــای بانک مرکــزی اروپــا لغو شــد. این 
بانــک در اقدامــی غیرمعمــول تصمیــم گرفــت در مــاه جــوالی 
)تیــر( یکمــاه زودتر نرخ بهره خــود را ۰/۲۵ واحد افزایش دهد. 

درنهایت یکماه بعد این افزایش ۰/۵واحد بود.
منبع:لوموند

الیزابت دو در ســن ۹۶ ســالگی از دنیا رفت و در 
حالی ۷۰ سال سلطنت کرد که آمار فقر در کشور 
تحــت حکومتش همواره در حال افزایش اســت. 
بــه همیــن منظوربازنگــری سیاســتهای اقتصــادی 
الیزابــت یکــم در 4۰۰ ســال پیــش بــه نظــر بــرای 

امروز انگلستان مناسب است. 
تــا   ۱۵۵۸( یکــم  الیزابــت  اواخرعمــر  در 
اولیــن  شمســی(   ۹۸۲ تــا   ۹۳۷( ۱۶۰۳میــالدی( 
دولت رفاه جهانی در انگلیس حاکم شد. براساس 

نظــرات وی قوانینــی بــرای مبارزه با افزایش قیمــت موادغذایی در 
انگلیس وضع شــد. پس از ۴۰۰ ســال در پایان عمر الیزابت دوم 
انگلیس دوباره با افزایش هزینه زندگی دست و پنجه نرم می کند. 
بهتر اســت دولت فعلی با الهام از سیاســتهای اقتصادی آن زمان 

قدم بردارد.
در ســالهای قــرون وســطی اروپایی در پایان قــرن ۱۶ میالدی 
)قــرن ۱۰ شمســی( ایــن نکته کامال آشــکار بود کــه افزایش قیمت 
موادغذایــی منجــر بــه افزایش مرگ و میر بــه ویژه درمیان فقرا به 
دلیــل نداشــتن تغذیه مناســب  و شــیوع انــواع بیماریها می شــد. 
قوانینی که درمورد فقرا دربین سالهای ۱۵۹۸ تا ۱۶۰۱)۹۷۷ تا۹۸۰( 

وضع شد وضعیت فقرا در انگلستان را به کلی دگرگون ساخت.
براین اساس مقامات محلی تحت قلمرو کلیسا ملزم بودند 
در زمــان گــران شــدن موادغذایــی بــه مردمــی که تــوان مالی تهیه 
آن را نداشــتند یــا پــول نقــد بدهند و یــا موادغذایی مــورد نیازآنها 
را تأمین کننــد. بــرای اولین بــار در تاریخ این برخالف قانون بود که 
فردی از گرسنگی بمیرد. قوانین بسیار ساده بودند. بدین ترتیب 
که هریک از ۱۰ هزار مرکز تحت قلمرو کلیسا موظف بود صندوق 
مالــی داشــته باشــد تــا بــه کمــک آن به یــاری نیازمنــدان بپــردازد. 
مشــمولین ایــن کمکهــا افــرادی از قبیــل معلوالن جســمی، ایتام، 
بیماران، افــراد مســن، زنــان بیــوه، مادران مجــرد و فرزندانشــان و 
عاجــزان در یافتــن شــغل بودنــد. مالکین موظف بودنــد به میزان 

ارزش زمینهایی که در اختیار دارند به این صندوقها کمک کنند.
ایــن مالکیــن همــواره تحــت نظــارت مقامــات قرارداشــتند 
تــا از پرداخــت ایــن کمکهــا طفــره نرونــد. عــالوه بــر ایــن در ایــن 
تشــکیالت همــواره تــالش می شــد در گســترش فرهنــگ کمک به 
ناتوانان و بخشش مال اقدامات مؤثری انجام شود و بدینوسیله 
بیمارستانها، سرای نیازمندان و این قبیل اماکن به منظور حمایت 
ازآنها و کاهش فقرو بدبختیشــان ســاخته شود. این روش باعث 
شــد پس از ۱۵۰ســال انگلســتان تنها کشــور اروپا باشــد که دیگر 
در آن فقــر عمومــی وجود نداشــت وهمچنین شــاهد ســریعترین 
نرخ رشد شهرنشینی در اروپا بود. در سالهای ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰)۹۷۹ 
تا ۱۱۷۹( جوانان توانســتند از مناطق روســتایی برای یافتن حرفه 
بــه شــهرها برونــد. زیــرا آنهــا مطمئــن بودنــد مقامــات روســتا بــه 
خانواده های آنها در صورت نیاز کمک می کنند و حتی به خود این 
جوانــان نیــز درصــورت نیــاز و کوتاه بودن دوره کاریشــان در شــهر 

کمک می کنند. 
ایــن قوانیــن کــه بــه نفــع فقــرا وضع شــد در 
سالهای قبل از اختراع ماشین بخار بود. از اینرو به 
راحتی نیروی کار مناسب برای شهرها فراهم شد 
و ایــن امــر خود در تســریع انقــالب صنعتی نقش 
بســزایی داشــت. ســپس در ســال ۱۸۳۴)۱۲۱۳( 
همه چیــز دگرگون شــد. ازاین ســال بــه بعد اجرای 
این قوانین با این عنوان که هزینه آن زیاد اســت 
لغوشــد. قوانیــن جدیــدی وضــع شــد کــه بــه هیچ 
عنــوان مثــل قبــل نبــود. برایــن اســاس زن و مــرد فقیــر جــدای از 
فرزندانشان درنظر گرفته می شدند و در ازای کار طاقت فرسا در 

اماکن بسیار پست مقدار ناچیزی غالت دریافت می کردند.
شــرایط کار درایــن اماکــن بــه قــدری بــد بــود که فقــرا ترجیح 
می دادنــد هرنــوع کار پســت دیگــری را بــا حقوقــی هرچنــد ناچیــز 
انجام دهند اما به این اماکن نروند. این نظام به خوبی درحافظه 
مردم انگلیس باقی ماند. به نحوی که درآثار چارلزدیکنز نیز کامال 
منعکس شد و آثار فعالیتهای الیزابت اول را نیز پنهان ساخت. اما 
باکمی تحقیق و تفحص در نظام اقتصادی او می توان به این نکته 
پی بــرد کــه چگونه او توانســت برمشــکالت افزایــش هزینه زندگی 
غلبه کند و این خود نیز حتی امروز می تواند مورد استفاده مقامات 

قرارگیرد. اقتصاد انگلستان در آن دوران بسیار شکوفا بود.
به کارگیــری ایــن قوانیــن در انگلســتان پــس از جنــگ جهانی 
دوم نیــز همــان تأثیــر را داشــت. این کشــور با بهره منــدی از نظام 
سرمایه گذاری عمومی دربخش های آموزشی اعم از ابتدایی و عالی 
و همچنین بهداشت و درمان که هم اکنون نیز رایج است توانست 
طــی دو دهــه از ۱۹۵۱ تــا ۱۹۷۳ )۱۳۳۰ تــا ۱۳۵۲(  باالتریــن میزان 
افزایــش بهــره وری تاریخــی را نصیــب خــود کند. اما درحــال حاضر 
دوباره مردم انگلستان ناچارند در پی افزایش قیمت موادغذایی و 
انرژی میان خوردن و خود را گرم کردن یکی را انتخاب کنند. برای 

کسانی که دریافتیشان ناکافیست کمکهایی وجود ندارد.
میزان بسیار ناچیز کمک های فعلی برای میلیون ها خانواری 
کــه بــا مشــکالت فقــر ازجمله گرانــی موادغذایی و انرژی دســت و 
پنجــه نــرم می کنند صرفا جنبه تســکینی به صــورت کامال موقتی 
دارد. تا زمانیکه کمکهای اجتماعی برای فقرا مجدد وضع نشــوند 
و رونــد افزایــش قیمــت موادغذایــی بــه همیــن شــکل ادامــه یابد 
دانش آموزان انگلیسی با شکمهای خالی به مدرسه خواهند رفت.
هــردو الیزابــت از رابطــه میان ثروت و مالیات  برای مبارزه با 
نابرابری کامال آگاه بودند. اما اقتصاد جهانی امروز بیشتر به دنبال 
منافع فرا اقلیمی است و از اینرو نابرابریها به صورتی مستمر در 
حال افزایش است. گرچه ممکن است قوانین وضع شده در۴۰۰ 
سال پیش کامل نبوده باشند؛ اما به دلیل آنکه منجر به افزایش 
رشــد بهــره وری و درنتیجــه افزایش رشــد اقتصادی می شــدند باید 

مورد توجه هر دولتی برای مبارزه با فقر قرار گیرند.
منبع: روزنامه تریبیون
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فرزانه طهرانی

حــوزه  روحانیــون  از  تعــدادی  گذشــته  هفتــه 
بانکــداری  طــرح  بــه  اعتــراض  در  قــم  علمیــه 
اســالمی که در مجلس در حال بررســی اســت 
تجمع برگزار کردند. نقد آنها به طرح به قدری 
تند و تیز بود که از آن با عنوان محاربه با خدا 

یاد کردند. 
نبــوی«،  شــرع  ضــد  ربــوی  »بانکــداری 
»تصویــب طــرح ربا محاربه با خــدا«، »بانک ها 

را ازدست سرمایه داران خارج کنید«، »طرح بانکداری مجلس 
یعنــی بنــگاه داری و حباب ســازی«، مهمترین شــعارهایی بود 
کــه روی پــالکارد نوشــته شــده و در دســت روحانیــون معترض 

قرار داشت.
این جمع معترض نقد اصلیشــان به بانکداری ربوی بود. 
در عیــن حــال آنهــا بــه اینکــه منابــع پولــی و مالی و تســهیالت 
همچنــان در اختیــار مــردم و تولیــد قــرار نمی گیــرد و اســتفاده 
کنندگان ازمنابع بانکی همچنان درصد کوچکی از سرمایه داران 
هســتند معتــرض بودنــد. از ســوی دیگــر آنهــا بــه حــل نشــدن 
معضــل خلــق پــول و نقش بانک های خصوصــی و خصولتی در 
ایجــاد تــورم معتــرض بودنــد و از بیــن رفتــن ارزش پــول ملی و 
تورم هــای افســار گســیخته بــه دلیــل فعالیت های مالــی بدون 

پشتوانه بانک های خصوصی را مورد نقد قرار می دادند.
اما در اعتراضاتشــان مشــخص نبود کدام بخش از طرح 
جدید که در دست بررسی مجلس است مورد نقد است و به 
کــدام بندهــا ایــراد وارد می دانند. با این حــال غالمرضا مرحبا 
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با عصر 
اقتصــاد از اعــالم آمادگــی مجلــس بــرای دریافت پیشــنهادات 
علمــای حــوزه علمیه و تشــکیل جلســات مشــترک بــا آنها خبر 

داد.

 مجلس از جلسه مشترک با فقها
استقبال می کند

مرحبا در گفت و گو با عصراقتصاد متذکر شد: اعتراضات به 
طــرح بانکداری اســالمی از ســوی حــوزه از قبل وجود داشــته 
است. برخی از آقایون دغدغه هایی دارند و مجلس هم البته 
بــه ایــن دغدغــه هــا توجه کرده اســت. بــه طور مثــال تقویت 
شورای فقهی بانک مرکزی در همین راستا انجام شده است. 
بــر اســاس اصالحــات جدیــد الزم اســت در همــه بانــک ها به 
نمایندگی از شورای فقهی یک نفر ناظر شرعی حاضر باشد.

او با بیان اینکه نظام بانکداری ما اســالمی اســت و باید 
غیر ربوی باشــد خاطرنشــان کرد: شــاید ابهامات و ســئواالتی 
وجود دارد  که باید به این نگرانی ها هم توجه شود. اعضای 

جلســات  از  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
مشترک با فقها استقبال می کنند. 

مرحبــا تاکیــد کرد: طــراح طــرح بانکداری 
اســالمی یعنی آقای بحرینی خودشان روحانی 
هســتند و مــوارد فقهــی را به درســتی در طرح 
دیــده اند. با این حال از جلســه مشــترک برای 

شنیدن نظرات فقها استقبال می کنیم.

 ارتباط نامانوس اعتراضات
با طرح مجلس 

کامــران نــدری مدیــر گــروه بانکداری اســالمی در پژوهشــکده 
پولــی و بانکــی نیــز در گفت وگــو بــا عصراقتصــاد گفــت: طــرح 
قانــون بانکــداری اســالمی حتمــا ایراداتــی دارد امــا نمــی توانم 
ارتباط مواردی که به عنوان خواســته ها و مطالبات معترضین 
مطــرح می شــود را بــا طــرح بانکــداری مجلــس متوجــه شــوم. 
یعنــی خواســت علمــا ایــن اســت که در قانــون باید ذکر شــود 
بانــک هــا بــا حوزه ارتباط داشــته باشــند؟ در قانــون که چنین 

چیــزی را نمی توان تکلیف کرد. 
او بــا بیــان اینکــه حوزه یک مرکز پژوهشــی اســت اظهار 
کرد: ارتباط مراکز پژوهشی با دستگاه های اجرایی باید برقرار 
باشــد. همانطور که ارتباط دانشــگاه با دســتگاه ها باید وجود 
داشته باشد ولی نمی توان چنین موضوعی را تبدیل به قانون 

کرد. 
ندری توضیح داد: یکی از اعتراضات به این مساله است 
که تســهیالت به طور عادالنه به دســت مردم نمی رســد. این 
موضــوع را چگونــه مــی تــوان در قانــون دید که معضــل توزیع 
غیرعادالنه تســهیالت رفع شــود. اصل موضوع عادالنه نبودن 
دسترســی افــراد بــه تســهیالت بانکی بحث درســتی اســت اما 
قانــون چــه کمکــی مــی توانــد بــه ایــن موضــوع داشــته باشــد.  
گرچــه ایــن اعتراضــات، نقدهای به جایی اســت اما محل رفع 

این مشکالت قانون بانکداری نیست. 
ایــن کارشــناس بانکــی گفــت: شــبهه ربــا در سیســتم 
بانکــداری مــا وجود دارد و مراجع هم بارها تذکر داده اند. این 
مراجع باید بگویند کدام قسمت این طرح مشکل دارد و باید 
اصالح شود. این مواردی که به عنوان نقد از سوی روحانیون 
عنوان می شــود به سیســتم بانکی وارد اســت. اما اینکه رفع 
اینهــا بــه قانــون مربوط می شــود یــا خیر بحث دیگری اســت. 
اینکــه ربــا در نظــام بانکی ما چه مصادیقــی دارد و باید به چه 
صورت رفع شــود؛ ســئواالتی اســت که باید پاســخی برای آن 

وجود داشته باشد. 
به اعتقاد او در قانون بانکداری اسالمی حتی ربا تعریف 
نشــده و مصادیق ربا مشــخص نیســت. این مشکل ولی فقط 

به نظام بانکی محدود نمی شود. در حوزه و دانشگاه هم آن 
طــور کــه بایــد روی مســاله بانکداری کار نشــده و شــناخت ما 
از بانکــداری کامــل و دقیــق نیســت. تصورمات مــا از بانکداری 

ممکن است با واقعیت همخوانی نداشته باشد. 
نــدری اذعــان کــرد: اگــر خروجــی مطالعــات، تحقیقات و 
پژوهــش ها خروجی خوبی نباشــد نمی توان انتظار اثرگذاری 
مطلــوب بــر قانــون را داشــت. لــذا ایــن اعتراضــات بــه خــود 
حــوزه هــم بــاز می گــردد. کشــور را نمی توان معطل گذاشــت 
یــا بــدون قانــون اداره کــرد و منتظــر مانــد تــا حوزه بــه مفهوم 
کاملــی از بانکــداری بدون ربا برســد بعد قانون نوشــته شــود. 
البتــه انتقادهایــی را مدیران بانکی به این طرح دارند. به طور 
مثــال قوانیــن بانکــی در همه دنیا یک اســتقاللی را برای بانک 
مرکزی تعریف می کند که در طرح بانکداری اسالمی مجلس 
بــه درســتی تعریــف نشــده و اهدافــی کــه بــرای بانــک مرکزی 

مشخص شده برخی به بانک مرکزی ارتباط پیدا نمی کند. 

چند ایراد طرح بانکداری اسالمی
ایراداتــی از ســوی کارشناســان  در طــرح بانکــداری اســالمی 
وارد شــده که رســیدن به هدف بانکداری بدون ربا را مشــکل 
مــی کنــد. از جملــه نظــام تخصیص منابع اســت. در این طرح 
موسســات اعتباری نمی توانند مشــروع و قانونی بودن کاالها 
و خدمــات خریــداری شــده از محــل تســهیالت را کنترل کنند. 
همچنیــن ادامــه تکلیف قانون عملیات بانکــی بدون ربا مبنی 
بــر انطبــاق فقــه تجــارت بــر تســهیالت بانکــی، موجــب فســاد 
و اتــالف منابــع شــده و بــرای آینــده بانکــداری کشــور زیان بار 
اســت. از ســوی دیگــر تقســیم تســهیالت بــر اســاس معیــن و 

نامعین بودن نرخ سود، از نظر بانکی بی معناست.
تدبیــر قانونگــذار برای پاســخ به دغدغه مشــتریان مبنی 
بر الزام موسسات اعتباری به رعایت شرع، از طریق تاسیس 
شــورای فقهــی بانــک مرکــزی دنبــال مــی شــود. ایــن تاســیس 
بــه دلیــل ســلطه الگوهــای ناســازگار بــا اقتضائــات بانکــداری، 

مشکل آفرین و نامنسجم است.
رویکــرد مجلــس در ملــزم کــردن نظــام بانکــی به شــرع، 
متمرکــز و از بــاال به پایین اســت. نتیجه آن هم شــده اولویت 
دادن بــه نظــرات حاکمیــت در نحــوه اعمــال الزامــات فقهــی و 
مقابله با فقه تجاری. آن هم به قیمت از دست رفتن چابکی 
و خالقیت موسسات اعتباری و عدم پاسخگویی موسسات به 

دغدغه های شرعی مشتریان. 
در ایــن قانــون، شــورای فقهــی مکلف شــده کــه مغایرت 
مقــررات و بخشــنامه هــا را پیــدا کنــد و نظارت بر اجــرا هم از 
ماموریت های شــورای فقهی دانســته شــده اســت اما این در 
حالی است که نحوه نظارت بر عملکرد مشخص نشده است.

چرا تعدیل انتظارات تورمی در ایران ۱4۰۱ 
کُند است؟

دکتر فرشاد پرویزیان

اقتصــادی  کارگــزاران  روی  پیــش  پرســش  ایــن 
گونــه ای  بــه  اســت؛  اقتصاددانــان  برخــی  و 
مســتمر  اعــالم  علی رغــم  چــرا  می پرســند:  کــه 
سیاســت های ضــد تورمی توســط تیــم اقتصادی 
دولت سیزدهم در یکسال گذشته، هنوز تعدیل 
انتظــارات تورمــی کارگــزاران اقتصادی کشــور به 

کُندی صورت می گیرد؟
به گمانم پاســخ شــفاف به این پرســش از 

طریــق ادبیــات مرســوم اقتصــاد کالن ســنتی یا حتی پیشــرفته، 
مقدور نباشد. در تحلیل های جاری کالن برای بررسی انتظارات 
تورمــی بــه دو روش انتظــارات تطبیقــی و نیــز عقالیــی تحلیــل 
می کنند حال آن که در انتظارات تطبیقی، اطالعات فعاالن ناقص 
و یــا غیرموثــر در قراردادهــای جاری و یا شــاید تفوق توهم پولی 
اســت، انتظارات عقالیی نیز با پرســش جدی خود کالســیک ها 
یعنی نقد لوکاس و از سوی دیگر ناسازگاری زمانی در چارچوب 
اقتصاد کالن روبروســت و انتظارات عقالیی خود موجب گنگی 
بیشتر در تحلیل انتظارات تورمی خواهد شد. شاید برای تحلیل 

انتظارات تورمی باید به نکات دیگری نیز توجه شود.
کافــی اســت همان ابتــدای مباحث نظریات حــوزه اقتصاد 
پولــی بــه تحلیل کاگان و مدل ســازی وی بــرای انتظارات تورمی 
توجه شود که انتظارات ذهنی عوامل اقتصادی برابر با انتظارات 
شــرطی اســت. فــارغ از مجــادالت کالمــی حــوزه اقتصــاد کالن، 
روش اساســی برای مدیریت انتظارات تورمی در گرو سیاســت 
قاعده مند پولی است. حال اقتصاددانان حوزه کالن تحلیل کنند 

آیــا سیاســت قاعده منــد پولــی در کشــور جــاری 
اســت؟ بانــک مرکزی چه میزان قــادر به طراحی 
و اجــرای چنیــن سیاســتی اســت؟ برگردیــم بــه 
همان انتظارات شــرطی که به سرنوشــت برجام 
گــره خــورده اســت. اظهار نظر در بــاره برجام در 
حیطــه تخصصــی نگارنده نیســت امــا انتظارات 
تورمــی کــه خــود هیــزم برافروختــه بــرای زبانــه 
کشیدن انفجاری نرخ تورم واقعی است، نسبت 
به سرنوشــت نه خود برجــام که گمانه زنی های 
رســانه ای شــرطی شــده اســت. این گمانه زنی های رســانه ای از 
کجــا کلیــد می خــورد؟ بــرای کــدام طرف نفــع دارد و تاثیــر آن بر 
روند مذاکرات هرچه باشد دو پرسش اساسی قابل طرح است:
۱-پیوســت رســانه ای چنیــن مذاکراتــی بــرای مهــار انتظارات 
شــرطی شــده تورمی کدام اســت؟ آیا سیاســت ســمت میز 
مــا ســکوت و یــا تکذیــب فعالیت های رســانه ای طــرف دیگر 

میز است؟
شــاید رســاله دکترای نگارنده و مقاالت اســتخراج شــده از 
آن در خصوص آثار رسانه ای در اقتصاد برای پاسخ به پرسش 

دوم موثر باشد.
2-باال ماندن نرخ دالر به نفع و زیان چه کسانی است؟

ادبیــات  از  اســت  بهتــر  دوم  پرســش  بــه  پاســخ  بــرای 
اقتصادپولــی برپایه تحلیل های اقتصاد خرد اســتفاده کنیم. در 
ایــن تحلیــل حتــی بــدون مراجعه بــه مدل هــای پیشــرفته پولی 
بــرای مثــال مدل سیدراســکی و یــا ... کافی اســت به ترجیحات 
ذهنی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت یا همان ارزش 

مجموع دارایی در سبدشان توجه کنیم. در شرایطی که اقتصاد 
بــوی دالری شــدن می دهــد، بطور طبیعی صاحبان ســبد دارایی 
بــرای حفــظ مطلوبیت ســبد خــود ناگزیر بــه جانشــینی ارزهای 
جهــان روا و یــا طــال بجــای پــول ملــی هســتند. کســانی که قــادر 
به تحمل ریســک های چنین مبادله ای نباشــند به ســراغ ســایر 
بازارهــا از جملــه بازار کاالهای ســرمایه ای با بیشــترین مشــکل 
و کمبــود یعنــی بــازار خودرو و مســکن می روند. جــای تحلیل از 
جنس اقتصاد سیاسی نیز در این بین خالی است. فرض کنیم  
برخــی بنگاه هــای اقتصــادی از همین روند خرد پایــه برای حفظ 
ارزش ســبددارایی اســتفاده کرده باشــند. حفظ یا افزایش نرخ 
دالر بــه رفــع ناتــرازی آن هــا کمک می کنــد یا کاهش نــرخ دالر؟ 
در شــرایط ذوب شــدن ارزش دارایی های ریالی، طبیعی نیست 
که هراسان کاهش نرخ دالر باشند؟ چنین هراسی آن ها را به 
حفــظ و یــا افزایــش نــرخ دالر ترغیــب می کند یا برخــالف منافع 
بنــگاه خــود بــرای حفظ منافع اقتصــاد کالن، حاضر به همراهی 
بــرای کاهــش ارزش دالر خواهند شــد؟ ایــن تحلیل نیز تا حول 
تقریبی میانگین بلندمدت نرخ ارز کارساز است و بطور طبیعی 
پایین تــر آمــدن از چنین نرخی به زیــان کل اقتصاد خواهد بود. 
انتظارت تورمی شرطی شده به روند برجام است و مردم کوچه 
و بازار سهمی از چنین شرط ندارند و شایسته است رفتار مالی 
و شــیوه تصمیم گیــری بنگاه های بزرگ، حتــی دولتی ها مطالعه 
شــود. شــاید دولــت بخواهــد شــرطی شــدن اقتصــاد را مهــار و 
معیشــت مــردم را از برجــام تفکیــک کنــد امــا بدنه شــرکت های 
دولتــی نیــز چنین خواســته ای دارند؟ ســایر بنگاه های خصولتی 
و خصوصــی بــزرگ چطــور؟ برآینــد چنیــن رویه ای چیســت؟ به 
نظرتــان دولــت بــرای تامیــن هزینه های جــاری و تامین حقوق و 
دســتمزد کارکنان خود راه دیگری ســراغ دارد؟ پاسخ دو بخشی 
است. مراجعه به منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم و یا افزایش 
قیمــت خدمــات دولتــی. مــدت کوتاهی اســت در شهرســتان ها 
میــزان ســوخت قابــل دریافت از کارت های جایــگاه داران به ۳۰ 

لیتر کاهش یافته است.  
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دبیر کل اتاق اصناف ایران: 
استفاده درست از ظرفیت 

منابع داخلی منجر به 
افزایش بهره وری می شود

بهگفتهدبیرکلاتاقاصنافایران،اســتفادهدرســت
ازظرفیتمنابعداخلیواستفادهبهینهازحاملهای
انــرژیوتمرکــزبــربهبودعملکــردفعالیتهــامنجربه

افزایشبهرهوریخواهدشد.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف ایــران، هوشــیار فقیهی، 
دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایران در نشســت پنجم بهره وری 
در برنامــه هفتــم توســعه: چالش هــا و راهکارهــا کــه با 
حضور دکترپویان مهدیان مســئول سنجش مدل سازی 
وتحلیل های اقتصاد کالن سازمان ملی بهره وری، دکتر 
حســن ولی بیگی عضو هیات علمی موسسه مطالعات 
و پژوهش هــای بازرگانــی، دکتــر منصور عســگری عضو 
پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه  علمــی  هیــات 
بهــره وری  درحــوزه  اظهارکــرد:  شــد،  برگــزار  بازرگانــی 
تاکنــون فعالیت هــای زیــادی صــورت گرفتــه امــا نتایــج 
بدســت آمده در اقتصاد کشــور بیانگر کافی نبودن این 

فعالیت ها است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با تاکید بر اهمیت حوزه 
بهــره وری تصریــح کــرد: بهتــر اســت به جــای برنامه های 
طویــل در برنامه هــای توســعه کشــور، ابتــدا مشــکالت 
مشــکالت  اســاس  بــر  و  کنیــم  شناســایی  را  اساســی 
موجــود، برنامه ریــزی صــورت بگیــرد متاســفانه  تاکنــون 
شــاهد حرکــت اثربخــش و عملیاتــی در حــوزه بهــره وری 
نبوده ایــم و بیشــتر طرح هــاو برنامه هــای داده شــده بــر 
محــور اندازه گیری شــاخص های بهــره وری صورت گرفته 
حال آنکه بدلیل عدم شــفافیت در مناســبات اقتصادی 
کشور و نبود اقالم اطالعاتی مربوطه این اندازه گیری ها 
بــه نتیجــه نرســیده و برنامه هــای بهبــود در ایــن مرحله 

باقی مانده است.
وی افزود: در حوزه بهره وری از نظر توان تخصصی 
و علمــی ضعــف داریــم و ظرفیــت تدویــن برنامه های اثر 
بخش و عملیاتی را نداریم و همین مســاله باعث شــده 
کــه بــه مقاالت و مســتندات برنامه ای که توان اجرایی و 
عملیاتی آن در کشور وجود ندارد اکتفا کنیم. تمرکز بر 
تدویــن ایــن برنامه ها در بخش دولتی نیز یکی از دالیل 
ایــن نقیصــه اســت کــه در قیــاس بــا کشــورهای منطقه 
نتوانستیم از ظرفیت های موجود منابع کشوری درست 
اســتفاده کنیــم کــه خــود یکــی از عوامل کاهــش درآمد 

سرانه ما و به طبع آن کاهش رفاه شده است.
فقیهــی بــا بیــان اینکــه از منابع داخلی بــه صورت بهینه 
و عقالنی استفاده نمی کنیم، افزود: باید تغییر نگرشی 
در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه صورت بگیــرد و بجای 
تدویــن برنامه های تفصیلی نظیر شــش برنامه گذشــته 
می بایســت در بخــش ارتقــای بهــره وری تمرکــز بــر روی 
راهکارهایی که مشکل حاد داریم مانند ارتقای بهره وری 
آب کشــاورزی و کاهش شــدت مصرف انرژی که منجر 

به بهبود بهره وری در جامعه می شود، صورت گیرد.
تخصیــص  بــا  کشــور  اصنــاف  بخــش  افــزود:  وی 
بیــش از ۵/۱۷ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور 
و اشــتغال بــاالی نــه میلیــون نفــر پتانســیل باالیی برای 
ارتقــای بهــره وری کشــور دارنــد کــه اتــاق اصنــاف ایــران 
آمادگــی دارد بــرای برنامــه هفتــم توســعه راهکارهــای 
عملیاتــی خــود را بــه تدوین کننــدگان برنامــه ارائــه کند. 
البته این تغییر نگرش مدیران اقتصادی کشور را طلب 
میکند زیرا در هیچ برنامه توســعه ای کشــور این بخش 

مهم اقتصادی متاسفانه دیده نشده است.
بــرای  کــرد:  تاکیــد  ایــران  اصنــاف  اتــاق  دبیــرکل 
باالبــردن میــزان بهــروری واحدهــای صنفــی بایــد ابــزار 
علمــی و راهکارهــای مناســب بــرای حــل ایــن مشــکل 
دیــده شــود در ایــن راســتا ضــروری اســت در حوزه هــای 
صنفــی میــزان بهــره وری را بگونــه ای ارتقــا دهیــم کــه 
تاثیر مســتقیم و قابل توجهی در افزایش اشــتغال مولد 
کشــور و همچنین ارتقای شــاخص بهره وری سرمایه که 

از مشکالت اقتصاد کشور است را بدست آوریم.

موافقت دولت برای ارائه الیحه 
درباره اصالح قانون تعاون

نایبرئیسکمیسیوناجتماعیمجلس،بابیاناینکه
طرحاصالحقانونتعاوندردســتورکاراینکمیسیون
قــرارداشــتهازموافقــتدولــتبــرایارائــهالیحــهبــه

منظوراصالحاینقانونخبرداد.
بــه گــزارش خانــه ملت، ولــی اســماعیلی، در مورد 
درخواســت بخشــی از کارکنــان دســتگاه ها، موسســات 
دولتی و خصوصی از مجلس برای اصالح قانون تعاون، 
با بیان اینکه ما در کمیسیون اجتماعی در حال پیگیری 
اصــالح قوانیــن تعــاون و کار هســتیم کــه موضوعــات 
بســیار مهمــی هســتند، گفــت: بــر اســاس برنامه هــای 
۲۰ ســاله و قانــون برنامــه ششــم توســعه قــرار بــود کــه 
تعاونی هــا ۲۵ درصــد از اقتصــاد ملــی را برعهده بگیرند 
در صورتی آمارها نشان می دهد این مهم تنها ۷ درصد 
محقق شــده اســت که نشــان می دهد این قانون موفق 
نبوده و در اجرا هم با مشکل مواجه بوده است چرا که 

استقبال زیادی از تعاونی ها مشاهده نمی شود.
نماینــده مــردم گرمــی و انگوت در مجلس شــورای 
اســالمی، ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه در قانون تعاون 
خالءهایی داریم باید برخی موارد در آن حذف یا اضافه 
شــود کما اینکه موارد مرتبط با مشــاغل جدید همچون 
استارت آپ ها باید تغییر پیدا کنند همچنین الزم است 
ذهنیتی که بر اســاس آنها تعاونی ها تشــکیل شدند اما 
بــه بــروز اختالف و ورشکســتگی آنها منتهی شــد ترمیم 
شــود تــا بتوانیــم بــه افــق ۲۵ درصد رشــد اقتصــادی که 
در قالــب قانــون برنامه ششــم توســعه در نظرداشــتیم، 

دست پیدا کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: 
ما در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی اصالح قانون 
تعــاون هســتیم کمــا اینکــه کمیته تعاون بــه این منظور 
تشــکیل شــده و در حال بررســی  کارشناســانه این طرح 
از ابعــاد مختلــف اســت ضمن اینکــه با معاونــت تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صحبت های اولیه 

برای ارائه الیحه به منظور اصالح این قانون داشتیم.

اخبـــــــــــــــــار

قیمت کاالهای اساسی 
ثابت ماند

بررســیوضعیــتقیمــتکاالهــایاساســیدرهفتــه
چهــارمشــهریورحاکــیازثبــاتنســبتیقیمــتاکثــر

کاالهانسبتبههفتهگذشتهاست.
 بــه گــزارش مهــر، بررســی وضــع قیمــت کاالهــای 
اساسی در هفته چهارم شهریور حاکی از ثبات نسبتی 
قیمت اکثر کاالها نسبت به هفته گذشته است ضمن 
اینکه قیمت مرغ در این هفته ثبات یافته است. بر این 
اســاس قیمت مرغ در برخی از نقاط تهران بیش از ۶۰ 

هزار تومان است.

راه اندازی غرفه های 
صنایع دستی در شهرهای مرزی

حسینزاده،مدیرعاملشرکتمادرتخصصیتوسعه
غرفههــای راهانــدازی از جهانگــردی و ایرانگــردی

صنایعدستیدرشهرهایمرزیخبرداد.
بــه گــزارش وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی، محمــد حســین زاده در حاشــیه بازدیــد 
از مجتمع هــای خدماتــی، بهداشــتی و رفاهی بین راهی 
زائران گفت: شــرکت مادر تخصصی توسعه ایران گردی 
و جهان گردی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی مســئول و مامــور ســاخت مجتمع هــای 
در شــهرهای مختلــف  بین راهــی  رفاهــی  و  خدماتــی 
ایران اســت. وی با اشــاره به خدمات رسانی به زائران 
در مســیر اربعیــن، گفــت: در کنــار ایــن مجتمع های 
خدماتی و رفاهی، موکب هایی برای خدمات رسانی 
زحمــات  البتــه  اســت.  شــده  ایجــاد  زائــران  بــه 
مدیران کل استان ها را در این زمینه نباید نادیده 
گرفــت، آن هــا بر خدمات رســانی زائــران نظارت 

می کنند.
حســین زاده گفــت: درکنارمجتمع هــای 

همــدان،  اســتان های  ورفاهــی  خدماتــی 
وکرمانشــاه،  ایــالم  غربــی،  آذربایجــان 

موکب هایــی ایجــاد شــده اســت کــه 
خادمــان مشــغول خدمت رســانی بــه 
زائــران هســتند. مدیر عامل شــرکت 
مــادر تخصصــی توســعه ایران گردی و 

جهان گــردی اظهــار داشــت: امیــدوارم بــا 
هماهنگــی  بــا وزارت کشــور، بتوانیــم در ســال های 

آینــده بــه ســتاد اربعیــن و زائران حرم امام حســین )ع( 
کمک جدی تری داشته باشیم.

او دربــاره ســایر خدمــات وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی به زائران حرم امام حســین 
)ع( گفت:معاونت گردشــگری در اســتان ها پیگیر ستاد 
مرکزی هماهنگی خدمات ســفر اســت و بخش اعظمی 

از مدیران کل در استان ها درگیر کار هستند.
حســین زاده در پایان افزود: غرفه های صنایع دســتی در 
شــهرهای مــرزی مانند مهران و قصر شــیرین راه اندازی 

شده است.

قیمت خوراک طیور امسال 
۵ برابر شد 

مبصــری،دبیــرانجمــنشــرکتهایزنجیــرهایتولیــد
صنعــت در اینکــه بیــان بــا کشــور مــرغ و گوشــت
مرغــداریشــاهدتــورم۴۰درصدیهســتیم،گفتکه
ارزشخــوراکطیــوردرســالجــاریحــدود5الــی6 

برابرافزایشیافت.
رضا مبصری در گفت وگو با بازار اظهار کرد: ارزش 
خوراک طیور در اردیبهشــت  از چهار هزار و ۲۰۰ تومان 
به ۲۶ هزار تومان رســیده، یعنی حدود پنج الی شــش 
برابــر شــد. دبیــر انجمــن شــرکت های زنجیــره ای تولیــد 
گوشــت و مــرغ ایــران افــزود: قیمــت جهانــی مداخلــه 
خوراک طیور در قیمت تمام شــده گوشــت مرغ، حدود 
۷۰ درصــد اســت بنابرایــن افزایــش چهــار برابری قیمت 

گوشت مرغ عجیب نیست.
به صــورت  قیمت گــذاری،  روش  کــرد:  بیــان  وی 
مصــوب یــا دســتوری تفاوتی ندارد، زیــرا هر دوی این ها 
بــه معنــی قیمت دســتوری اســت که بــه روش پرداخت 

درصدی انجام می شود.
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه قیمت هــا هویت پویــا دارند، 
افــزود: مطابــق اعــالم مرکز آمــار ایران، نرخ تــورم تولید 
کننــده مــرغ داری ها در بهار امســال بیــش از ۲۶ درصد 
افزایش داشــته و این در حالی اســت که قیمت فروش 
فعلی ما مربوط به ابتدای بهار و ابتدای تابستان است.
دبیــر انجمن شــرکت های زنجیره ای تولید گوشــت 
و مــرغ ایــران در کشــور تورم فعلــی را بالغ بر ۴۰ درصد 
اعــالم کــرد و گفت: ایــن ۴۰ درصد تورم به هزینه اقالم 

تولیدکننده نیز مربوط می شود.
وی ضمــن یــادآوری ایــن نکتــه کــه همیشــه نــرخ 
تــورم تولیدکننــده پیش نگــر تــورم مصرف کننده اســت، 
افــزود: بنابرایــن بــا وجــود افزایــش ۲۶ درصــدی فصــل 
بهــار و چنــد درصــدی تابســتان، گرانــی قیمــت نهایــی 
کاال عجیــب نیســت. وی به نوســان و افزایش قیمت ها 
در بــازار اشــاره کــرد و گفــت: بــه طــور قطــع قیمتــی که 
امروز منطقی دیده می شــود، با توجه به روند صعودی 
تــورم در آینــده منطقی نخواهد بود؛ به همین علت در 
اقتصاد روز دنیا قیمت ها را در رقابت واگذار می کنند و 

البته قوانین هم برای رقابت قرار می دهند.
وی بــا بیــان این مطلب که افزایش ناگهانی قیمت 
محصــول ناشــی از افزایــش نرخ نهاده ها اســت، افزود: 
ایــن موضــوع بــرای کاالی پر کششــی مثل گوشــت مرغ 

کاهش شدید مصرف را به دنبال داشت.
وی ادامــه داد: مصــرف پائیــن، بخــش خصوصــی 
را ناگزیــر بــه کاهــش تولیــد مــی کنــد و بــه ایــن ترتیــب 
جوجه یک روزه ای که تولید آن هفته اول فروردین  ۳۳ 
میلیــون قطعــه بود در هفته جاری به پایین ۲۰ میلیون 

قطعه رسیده است.
مبصــری کاهــش میزان جوجه ریزی را حدود ۳۰ الی ۴۰ 
درصد اعالم کرد و گفت: علت این روند انتقال سیگنال 
کاهــش تولیــد بــه بخــش خصوصی بــود که پــس از آن 

تولیدکننده میزان جوجه ریزی را به حداقل رسانید.
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 5 افزایــش و ترجیحــی ارز حــذف بــا
برابــریقیمــتنهادههــاعشــایرشاهســون
مغاندردامنههایســبالننســبتبهحراج

دامهایخودبهقیمتنازلاقدامکردند.
در حالی که عشایر آخرین روزهای خود 
را در ییالقات سبالن سپری می کنند با توجه 
به بروز خشکسالی در تامین نهاده های مورد 
نیاز دام خود با مشــکل جدی روبرو شــدند و 
بــه همیــن خاطــر تصمیم گرفتند تــا حتی دام 

مولد خود را نیز به فروش برسانند.
امــور  سرپرســت  رابطــه  همیــن  در 

عشــایری اســتان اردبیــل در گفت وگــو با بازار 
اظهــار کــرد: آثــار خشکســالی در ییالقــات و 
دامنه های ســبالن نیز کامال مشــهود اســت و 
عشــایر کوچــرو بــرای تامیــن نهاده هــای دامی 

خود با تنگنا و مضیقه روبرو هستند.
کــرد:  پــور خاطرنشــان  حاتــم طهمــاس 
بــا توجــه بــه افزایــش پنــج برابــری نهاده های 
و  دامــی ضــرورت ذخیره ســازی جــو، علوفــه 
ســایر نهاده هــا بــرای فصــل پائیــز و زمســتان 
عشــایر بســیار ضــروری اســت و بهتــر اســت 
بــا برنامه ریــزی دقیــق در ایــن حــوزه اقدامات 

پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
وی تالش دالالن را برای خرید دام مولد 
عشــایر در این فصل ســال یادآور شــد و بیان 
کــرد: اگــر تدبیــری نیندیشــیم مبادلــه پایاپای 
گوســفند بــا نهاده هــای دامــی کار را به جائی 
مــی کشــاند کــه عشــایر در پایــان فصــل کوچ 

بدون گوسفند به قشالقات بازگردند.
عشــایری  جامعــه  بحرانــی  فــوق  وضــع  امــا 
اســتان اردبیــل در تابســتان امســال و تــداوم 
خشکســالی ها و افزایــش سرســام آور قیمــت 
نهاده های دامی کار را برای عشــایر شاهسون 

سخت و دشوار کرده و در حالی که تا یک ماه 
آینده کوچ پائیزه شروع می شود در قشالقات 
و  علوفــه  کمبــود  زمزمــه  اکنــون  هــم  از  نیــز 
نهاده های دامی برای عشــایر شــنیده می شود 
کــه در ایــن آوردگاه ســخت برخــی از عشــایر 
مجبور شدند تا دام زنده خود را به پائین ترین 
قیمــت در مقایســه بــا نــرخ گوســفند زنده در 
بازار به فروش برسانند که در این بین دالالن 
و واســطه گران بیشــترین سود را به جیب زده 
و تولیدکننــدگان در مظلومیــت کامل نظاره گر 

به یغما رفتن سرمایه های خود هستند.

رییسمرکزآموزش،پژوهشوبرنامهریزی
بــر مالیــات مالیاتــیکشــورجزییــاتطــرح

عایدیسرمایهرااعالمکرد.
مهــدی موحــد در گفت وگــو بــا ایســنا، با 
بیــان اینکــه طــرح مالیــات بــر عایدی ســرمایه 
تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده 
اســت، اظهار کرد: این طرح در آســتانه ورورد 
بــه صحــن علنــی مجلس اســت و اگر مصوب 
شــود قانونــی تحــت عنــوان مالیــات برعایدی 
ســرمایه خواهیــم داشــت کــه اصالحیــه ای بر 

قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
وی با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی 
توضیــح  دارد،  مهــم  کارکــرد  چنــد  ســرمایه 
داد: یکــی از کارکردهــای مهــم ایــن اســت کــه 
می توانــد داللــی و درآمــد حاصــل از داللــی را 
حاصــل  درآمــد  درواقــع  بینــدازد.  صرفــه  از 
از داللــی و ســوداگری از صرفــه مــی افتــد و 
مهم ترین ویژگی طرح مذکور این است که به 
این واســطه دالالن و ســوداگران کمتر انگیزه 
خریــد و فــروش کاالهای ســرمایه ای و دارایی 
سرمایه ای مانند مسکن، خودرو، ارز، سکه و 

دالر را خواهند داشت.
و  پژوهــش  آمــوزش،  مرکــز  رییــس 
برنامه ریــزی مالیاتی کشــور بــا تاکید بر اینکه 
کاهــش تقاضــا برای رد و بــدل کردن کاالهای 
مذکــور موجــب کاهــش قیمت آن هــا در بلند 
مــدت می شــود، اظهــار کــرد: کاهــش قیمت، 
اوضــاع نقدینگــی  بــر  را  اثــرات خــاص خــود 
خواهــد گذاشــت و نقدینگــی را نــه تنهــا بــه 
ســمت تولیــد هدایت خواهد کــرد بلکه حجم 
نقدینگــی مــورد نیاز در جامعــه را برای جذب 
در فعالیت هــای ســوداگرانه کاهش می دهد 
و در بلندمــدت اثــرات ضــد تورمی هم خواهد 
داشــت. از ســوی دیگر برای دولت به واسطه 

این فعالیت ها درآمد حاصل می شود.
بــر اینکــه  بــا تاکیــد  موحــدی در ادامــه 
بیشــتر امــالک و دارایی هایــی کــه مــورد نقــل 
و انتقــال قرار می گیرند توســط قشــر پردرآمد 
دلیــل  همیــن  بــه  گفــت:  می شــود،  انجــام 
اجــرای ایــن طــرح عدالــت مالیاتی هــم در پی 
خواهد داشــت؛ یعنی بــه بازتولید درآمد بین 
اقشــار مختلــف جامعــه کمــک خواهــد کــرد. 

همچنین از آنجایی که این اطالعات در قالب 
ســامانه ای ثبت می شــود، از جهــت اطالعاتی 

هم می تواند به کشور کمک کند.
درازایفروشبایدصورت

حسابالکترونیکدریافتکرد
وی بــه ایــن ســوال کــه اگــر یک شــخص 
کنــد،  ســکه   ۱۰ فــروش  بــه  اقــدام  حقیقــی 
اطالعــات آن از چــه طریقــی به ســازمان امور 
مالیاتی خواهد رسید؟ پاسخ داد: یک قانونی 
وجــود دارد تحــت عنــوان »قانــون پایانه هــای 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان«. ایــن قانون 
در قالــب یــک بســته قانونــی در کنــار مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه قــرار گرفتــه و ایــن قانون 
را تکمیــل مــی کنــد. در ایــن شــرایط هــر فــرد 
حقیقــی موظــف می شــود حتی اگر یک ســکه 
فــردی  بــه  را  آن  بفروشــد،  می خواهــد  هــم 
بفروشــد کــه قــرار اســت در ازای آن صــورت 

حساب الکترونیک صادر کند.
رییــس مرکز آمــوزش، پژوهش و برنامه 
ریــزی مالیاتــی کشــور ادامــه داد: اگــر صــورت 

حســاب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، 
یعنــی بــه واســطه فــروش دارایــی پولــی بــه 
حســاب فــرد واریــز خواهــد شــد که مابــه ازای 
چــون  و  نــدارد  الکترونیــک  حســاب  صــورت 
ســازمان امــور مالیاتــی نمی تواند منبــع پول را 
شناســایی کند، مبنا درآمد اتفاقی می شــود و 
از مجموع وجوه واریزی به حســاب فرد طلب 
مالیــات می کنــد و ایــن عــدد، مالیــات باالتری 
خواهد داشت. این فرایند انگیزه را برای افراد 
ایجــاد مــی کنــد کــه اگر مــی خواهند فروشــی 
داشــته باشــند این فروش را در مجاری قانون 
خود و در قالب قانون اصالح شــده پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان انجــام دهند. 
بــرای مثــال ســکه را بــه یک طالفروشــی مجاز 
حســاب  صــورت  آن  ازای  در  و  بفروشــند 
الکترونیــک دریافــت کنند؛ در غیر این صورت 

مشمول مالیات باالتری خواهند شد.
قانــون شــامل  ایــن  گفتــه موحــدی  بــه 
امالک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه 
کــه امــکان شــماره گذاری دارنــد، ارز و انــواع 

فلزات گران قیمت می شود.

اینکــه بیــان بــا گذرنامــه پلیــس رئیــس
برگههایگذرچاپشدهایکهدستزائران
اســتدارایاعتبــارهســتند،گفــتکــهدر
مقایســهباســالگذشــتهصــدورگذرنامه5 

برابرشدهاست.
پلیــس  رئیــس  ذوالقــدر  علــی  ســردار 
مهاجــرت و گذرنامــه فرماندهــی کل انتظامــی 
در گفت وگــو بــا مهــر گفــت: بــر اســاس اعالم 
ســتاد اربعیــن و مقامــات باالتــر از روز جمعه 
گذرنامــه  پلیــس  آنــی  و  مضاعــف  خدمــات 

متوقف شد.
وی در تشــریح خدمات آنی و مضاعف 
ایــن  از  منظــور  گفــت:  گذرنامــه  پلیــس 
خدمــات صــدور برگــه گــذر ویــژه اربعیــن و 
برچســب تمدیــد اعتبــار بــرای گذرنامه هــای 

فاقد اعتبار است.
بههیچعنوانبرگگذرویژهاربعین

صادرنمیشود
رئیــس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: 
ایــن موضــوع )عــدم صــدور بــرگ گــذر ویــژه و 
برچسب اعتبار( به سراسر کشور و به تمامی 
مراکــز صــدور گذرنامــه و دفاتــر پلیــس +۱۰ 
اعــالم شــده اســت و بــه هیــچ عنــوان بــر گذر 

ویژه اربعین صادر نمی شود.
ذوالقدر با بیان اینکه برگ های گذر ویژه 
اربعین که تا به امروز صادر شده و در دست 
زائران است دارای اعتبار است، گفت: افرادی 
کــه ایــن برگ گذ را دارند می توانند از مرزهای 

زمینی و هوایی خارج شوند.
افزایش5۰۰درصدیصدورگذرنامه

درمقایسهباسالقبل
وی خاطرنشــان کرد: در مقایسه با سال 
گذشــته صدور گذرنامه ۵ برابر شــده اســت، 
افزایــش  درصــد   ۵۰۰ گفــت  می تــوان  یعنــی 

داشته است.
رئیــس پلیس مهاجــرت و گذرنامه فرماندهی 
در  کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  کل  انتظامــی 
مقایسه با سال ۹۸ باید اعالم کنم که صدور 

گذرنامه ۹۸ درصد افزایش داشته است.
برایپیگیریدریافتگذرنامههای

تمدیدشدهبهاپلیکیشنپلیسمن
مراجعهکنید

ذوالقدر در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه افرادی هستند که درخواست تمدید 
اعتبــار گذرنامــه کردنــد امــا هنــوز گذرنامه به 

بایــد  افــراد  ایــن  اســت،  نرســیده  دستشــان 
اغلــب  گفــت  می تــوان  گفــت:  کننــد،  چــه 
افــرادی کــه تقاضــای تمدیــد گذرنامه داشــتند 
گذرنامه هایشان به مرور به دستشان رسیده 

است.
وی ادامــه داد: امــا برخــی دیگر که هنوز 
گذرنامــه را دریافــت نکرده انــد می تواننــد بــه 
اپلیکیشــن پلیــس مــن مراجعــه کننــد و وضع 

صدور گذرنامه را مشاهده کنند.
گذرنامــه  و  مهاجــرت  پلیــس  رئیــس 
اعتبــار  کــه  افــرادی  ســایر  گفــت:  پایــان  در 
اســت،  رســیده  اتمــام  بــه  گذرنامه هایشــان 
اعتبــار  تمدیــد  بــرای  قبــل  ماننــد  می تواننــد 
گذرنامه مراجعه کنند و به مرور گذرنامه های 

جدید چاپ و برایشان ارسال شود.

برگهایگذرچاپشدهبرایزائراناربعیندارایاعتبارهستند

معاملهطال،ملک،ارزوخودرومشمولمالیاتمیشود

دالالندرمناطقعشایریجوالنمیدهند؛فروش
دامهایمولدبهپائینترینقیمت

عضــوهیاتمدیرهاتحادیــهتولیدکنندگانو
صادرکننــدگانفــرشدســتبافایــرانخاطــر
نشانکردکهدر15سالاخیرشاهدخروج
رفوگــرانایرانــیبودیــم؛درابتــدارفوگــران
خبــرهتبریــزودر5ســالاخیرهــررفوگری
کهبازارتهرانمهارتاینکارراداشتنیز

بهترکیهمهاجرتکرد.
علــی آل احمــد در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
بــا تاییــد خبــر مهاجــرت رفوگــران ایرانــی 
بــه ترکیــه، گفــت: تجــارت جهانــی فــرش 
دســتباف قدمــت ۲۰۰ ســاله دارد و در 
ایــن بــازه زمانــی حجــم قابــل توجهی از 
خــارج  ایــران  از  دســتباف  فرش هــای 

شده است.
اکثــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دوم  دســت  دســتباف  فرش هــای 
ایرانــی صــادر می شــوند از این رو 
بعــد از مدتــی نیازمنــد مرمت 
و شست وشــو هســتند، 
کــرد:  تصریــح 
در  بنــدی 

قانــون گمــرک وجــود دارد کــه بنــا بــه آن هــر 
گونــه بازگشــت کاال دســت دوم و کارکــرده 
بــه کشــور ممنــوع اســت؛ همچنین اگــر مبدا 
ارســال کننده اولیــه فــرش مشــخص نباشــد، 
کشــور اجازه بازگشت فرش را نمی دهد. این 
در حالیســت کــه اتحادیه هــای صادراتــی این 
هنــر صنعــت تــالش دارنــد ایــن بند قانــون را 
اصــالح کنند که متاســفانه تا بــه امروز موفق 

نشدند.
به گفته وی؛ درآمدزایی که می توانست 
برای ایران باشــد به بهانه اصالح نشــدن یک 

بند قانونی به محاق رفته است.
ســال   ۱۵ ترکیــه  داد:  ادامــه  آل احمــد 
پیــش متوجــه ضعــف ایرانیــان در اصالح این 
بنــد قانونــی شــد از ایــن رو ایــن ضعــف را بــه 
فرصــت تجــاری تبدیــل و شــهرک های را برای 
خدمــات و تعمیــر فرش ایجاد کردند. در حال 
حاضر فرش هایی آنتیکی که هزینه تعمیرات 
آنها باالســت در این شــهرک ها رفو و اینگونه 

درآمد باالیی برای رفوگران ایجاد می کند.
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان فــرش دســتباف خاطــر نشــان 
کــرد: در ۱۵ ســال اخیــر شــاهد خــروج 
در  بودیــم؛  ایرانــی  رفوگــران 
خبــره  رفوگــران  ابتــدا 
 ۵ در  و  تبریــز 

ســال اخیــر هــر رفوگــری کــه 
بازار تهران مهارت این کار را داشــت نیز 

به ترکیه مهاجرت کرد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیا 

ترکیــه رفوگــر نــدارد؟ گفــت: حجــم کار زیــاد 
اســت هــر شــخصی کــه بتوانــد ارزان کار کند 
می دهنــد  کار  بیشــتر  وی  بــه  تردیــد  بــدون 
ترکیــه شــکل  بــه  ایرانــی  مهاجــرت رفوگــران 
کارگری دارد و رفوگران در همان محل اقامت 
و شــب ها در شــهرک های رفوی فــرش اقامت 

دارند.
آل احمــد بــا اشــاره بــه قطع شــدن بیمه 
کــرد:  اذعــان  رفوگــران،  از  برخــی  قالی بافــی 
بــه  را  آنهــا  قالیبافــی  بیمــه  کــه  رفوگرانــی 
جهــت ســخت گیری هــای اخیــر قطــع کردنــد، 

تمایل  شان برای مهاجرت دوچندان شد.
وی با بیان اینکه برآورد رسمی از میزان 
درآمــد ایــن کســب و کار ارائــه نشــده اســت، 
تاکیــد کــرد: بــه نقــل از یکــی از تجــار ایرانــی 
ســاکن ترکیــه این درآمــد حــدود ۱۵۰ میلیون 
دالر در سال است؛ این عدد در مراوداتی که 
وی بــا اتحادیــه فــرش دســتباف ترکیــه برقرار 

کرده بود به دست آمد.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه قطع 
رونــد صادرات فرش ایرانــی بعد از تحریم ها، 
تصریــح کــرد: ایرانیان مغازه دار ســاکن خارج 
کشــور که در آن کشــورها واحد صنفی دارند 
و توان دور زدن تحریم ها را داشتند اقدام به 
صــادرات فرش دســتباف از ایران می کنند اما 
بعــد از تصویــب تعهد بازگشــت ارز صادرات، 
بــه  انبــار  به صــورت  فــرش  صــادرات  رونــد 
انبــار و امانــی نیــز از بیــن رفــت و هــم اکنون 
فروشــگاه های خارجی از فرش ایرانی خالی و 

فرش  کشور رقیب جای ما را گرفته اند.
عمــده  انبارهــای  افــزود:  پایــان  در  وی 
فروشــی پیش نیاز توســعه بــازار در بازارهای 
ارز  برگشــت  تعهــد  کــه  هســتند  مقصــد 
بیشــترین آســیب را به این قسمت از زنجیره 
تامین تجارت فرش دستباف ایران زده است.

 فروشگاههایخارجی
ازفرشایرانیخالیشد
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وزیر صمت خبر داد: 
صادرات خودرو از ۱۴۰۲

وزیر صمت با بیان اینکه امسال صادرات خودرو کمتر 
از ۲۰ هــزار دســتگاه خواهــد بــود، گفت که امســال بر 
بازار داخل تمرکز شده است و برنامه صادرات خودرو 

از سال آینده اجرایی می شود.
ســید رضــا فاطمــی امیــن در گفت وگــو بــا مهــر، در 
مورد صادرات خودرو اظهار کرد: ما یک برنامه ۴ ســاله 
بــرای صنعــت خــودرو طراحــی کردیم که بر اســاس این 
برنامه تدوین شده، از سال ۱۴۰۲ اقدامات الزم را برای 
صــادرات خودرو آغــاز می کنیم. وزیر صمت افزود: طبق 
برنامه ریزی انجام شــده امســال روی بــازار داخل تمرکز 
کرده ایــم و ســال آینده برنامه هــای مربوط به صادرات را 
اجرایــی خواهیــم کــرد. وی ادامــه داد: بر همین اســاس 
نیــز امســال صــادرات خاصــی در حوزه خــودرو نداریم و 

میزان صادرات کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خواهد بود.
فاطمــی امیــن تصریــح کــرد: بــازار داخــل و بهبــود 
فراینــد تولیــد از جملــه برنامه هــای امســال ماســت؛ چه 
بسا که در مورد خودروهای ناقص به نتایج قابل قبولی 
هــم رســیدیم. وزیــر صمــت گفــت: طبــق آمــار از ابتدای 
ســال تاکنــون میــزان تولید خــودروی کامــل ۲۷۹ درصد 
رشــد کــرده اســت؛ یعنــی از ۸۸ هــزار و ۳۱۲ خــودروی 
کامــل تولید شــده به ۳۳۴ هــزار و ۴۶۳ خودروی کامل 
در ســال جــاری رســیده ایم و فقــط ۴۱ هــزار دســتگاه 
خــودروی ناقــص داریــم در حالــی کــه این رقــم در مدت 

مشابه پارسال ۲۹۱ هزار دستگاه خودرو بود.

 بیمه های صادراتی
جایگزین LC برای تجار 

ایرانی و روسی شد
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران از امضای قرارداد 
صنــدوق  و  ایــران  صــادرات  ضمانــت  صنــدوق  میــان 
بیمه هــای بــزرگ صــادرات روســیه، بــا هــدف تســهیل 

فعالیت های تجار ایرانی و روسی خبر داد.
بــه  نظــر  تجــارت،  توســعه  ســازمان  گــزارش  بــه 
ضــرورت ایجــاد ســازوکارهای مالــی و تســهیل و فراهــم 
کــردن ضمانت هــای الزم بــرای توســعه تجــارت بیــن دو 
کشــور و پــس از ۳ مــاه بحث و بررســی و نشســت های 
قــراردادی  کارشناســی، در روز پنجشــنبه ۱۷ شــهریور 
میــان صنــدوق ضمانــت صــادرات و صنــدوق بیمه هــای 

بزرگ صادرات روسیه منعقد شد.
علیرضــا پیمان پــاک، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
توســعه تجارت که برای راه اندازی مرکز تجاری ایران در 
روســیه و همچنیــن افتتاح نمایشــگاه تخصصی صنعت 
 CROCUS( ســاختمان ایران در محل مرکز نمایشــگاهی
EXPO( شــهر مســکو، بــه روســیه ســفر کــرده اســت، با 
بیــان ایــن خبــر اظهــار کــرد: این قــرارداد با هــدف کمک 
به تجار دو کشــور، برای اســتفاده از بیمه های صادراتی 
به عنــوان جایگزینــی بــرای LC، اخــذ ضمانت هــای الزم 
و کاهــش ریســک تجــارت میــان دو کشــور بــه امضــای 
طرفیــن رســید. وی همچنیــن افــزود: بــر ایــن اســاس، 
تمامــی تجــار ایرانی در زمــان فعالیت و همکاری با تجار 
و شــرکت های روســی، می تواننــد طرفیــن مــورد معامله 
ایــران معرفــی  خــود را بــه صنــدوق ضمانــت صــادرات 
کننــد تــا ایــن صندوق طبــق توافق بــا بیمه های روســی، 
از یکســو نســبت بــه اعتبارســنجی و ایجاد حــد اعتباری 
بیمه ای برای شــرکت های روســی و از سوی دیگر نسبت 
بــه صــدور بیمه نامــه بــرای طرف هــای ایرانی اقــدام الزم 
را انجام دهد. رئیس ســازمان توســعه تجارت در ادامه 
خاطرنشان کرد: تجار ایرانی با استفاده از این بیمه نامه 
می تواننــد بــا خیــال آســوده و راحــت کاالی خــود را بــه 
روسیه صادر کرده و در این مسیر از بیمه ها و تضامین 

صندوق ضمانت صادرات بهره مند شوند.
شــرکت های  و  تجــار  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
روســی صادرکننــده محصــوالت بــه ایــران نیــز می توانند 
تجــار و شــرکت های ایرانی طــرف معامله خود را معرفی 
کرده و صندوق ضمانت صادرات در قبال اعتبارســنجی 
طریــق  از  روس  طرف هــای  بــرای  ایرانــی،  شــرکت های 
و  ضمانت نامــه  روســی،  ضمانت نامــه  صندوق هــای 
بیمه نامــه صــادر کــرده تــا فراینــد واردات از روســیه هم 

تسهیل شود.
پیمان پــاک بــا تاکید بــر اینکه قرارداد منعقد شــده 
میــان صنــدوق ضمانــت صــادرات و صنــدوق بیمه هــای 
بزرگ صادرات روسیه، حد اعتباری ندارد و می توانند تا 
سقف یک میلیارد دالر هم بیمه نامه صادر کنند، گفت: 
این اقدام در راستای تالش های سازمان توسعه تجارت 
و صنــدوق ضمانــت صــادرات برای تســهیل تجارت میان 

دو کشور ایران و روسیه منعقد شده است.

رئیس هیات مدیره 
پرورش دهندگان مرغ مطرح 
کرد: کاهش تولید تخم مرغ 

جبران ضررِ مرغداران
یوســفی، رئیــس هیات مدیــره پرورش دهنــدگان مرغ، 
تولید تخم مرغ با قیمت فعلی را ضرر و زیان دانست 
و تاکید کرد مرغداران مجبور به کاهش تولید هستند.
بــه گــزارش بــازار، محمــد یوســفی در پاســخ بــه ســوالی 
درباره آینده  قیمت تخم مرغ پرسید، گفت: بنده مسئولِ 
انجمن تخم مرغ نیســتم ولیکن تخم مرغ امروز به کاالی 
خســارت بار بــرای تولیدکننــده تبدیــل شــده اســت. وی 
افزود: این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند چون تخم مرغِ 
کیلویــی ۳۵ هــزار تومــان موجــب ضــرر تولیدکننده هــا 
می شــود. یوســفی ادامــه داد: تولیدکننــده در ایــن وضع 
ناچــار اســت تولیــد را کاهــش دهــد. ایــن فعــال صنعتی 
در صنــف مــرغ گفــت: تنظیــم بــازار بایــد تولیدکننــده و 
مصرف کننــده را در نظــر گیــرد. وی گفــت: حــال آن کــه 
ایجــاد  بــرای مــرغ داران  تامیــن نهاده هــا  بــرای  بــازارگاه 
شــده که ســامانه ای بســیار ناکارآمد اســت و متاســفانه 

نتوانسته به موقع دان مرغ داران را تامین کند.

اخبـــــــــــــــــار

عرضه محصوالت دانش بنیان 
ایرانی در نمایشگاه پاکستان 

با تسهیالت ۷۰ درصدی
دانش بنیــان  شــرکت های  درصــدی،   ۷۰ تســهیالت  بــا 
کراچــی  در  ایــران  اختصاصــی  نمایشــگاه  در  ایرانــی 
پاکســتان محصوالت خود را در حوزه هایی چون نفت، 

گاز و پتروشیمی و صنعت آب عرضه می کنند.
همسایه جنوب شرقی ایران یکی از بازارهای مهم 
و راهبــردی بــرای محصــوالت شــرکت های دانــش بنیان 
خالق و فناور است و به دلیل اشتراک فرهنگی، مرزی، 
سیاســی و دینــی می توانــد بــازار بکــر و پرســودی بــرای 

شرکت های ایرانی باشد.
بــر همیــن اســاس نمایشــگاه اختصاصی ایــران در 
کراچــی پاکســتان در یــک همکاری مشــترک میــان مرکز 
تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و 
فناوری ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی 
و با تایید سازمان توسعه تجارت آذرماه سال ۱۴۰۱ برپا 

می شود.
مقاصــد  بزرگتریــن  از  یکــی  می توانــد  پاکســتان 
دالیــل  بــه  امــا  شــود،  محســوب  کشــورمان  صادراتــی 
مختلفی هنوز سرمایه گذاری بر روی بازار این کشور به 

حد مطلوبی نرسیده است.
علمــی  معاونــت  اطالع رســانی  مرکــز  از  نقــل  بــه 
بین المللــی  نمایشــگاه های  مرکــز  ریاســت جمهوری، 
کراچی ۲۵ تا ۲۸ آذرماه سال جاری میزبان شرکت های 
نفــت،  حوزه هــای  در  کشــورمان  فعــال  دانش بنیــان 
گاز و پتروشــیمی، صنعــت آب و بــرق، لــوازم و مصالــح 
ساختمانی، صنایع کشاورزی و مواد غذایی، ماشین آالت 
و بســته بندی و لــوازم خانگــی، فــرش، لوســتر و مبلمــان 
خواهد بود و به مجموعه های مشارکت کننده سوبسید 

و تسهیالت تا سقف ۷۰ درصد ارائه خواهد شد.

 قطع وابستگی به خارج
با دستیابی به توان تولید و 
صادرات بذرهای هیبریدی

سرپرســت مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایران 
بــا بیــان اینکــه بــا تولیــد بــذر هیبریــدی ســبزیجات و 
صیفی جــات بــه خودکفایــی رســیده ایم، گفت: بــا ارائه 
و تولیــد ایــن بذرهــا ضمــن قطع وابســتگی  بــه خارج از 
کشور از توان صادرات این محصول برخوردار شدیم.

گیاهــان حاصــل از بذرهــای وارداتــی از ســازگاری الزم بــا 
شرایط محیطی ایران برخوردار نیستند و به همین علت 
مصرف سموم در تولید آنها باالتر از حد استاندارد است.
برهمیــن اســاس تولیــد ایــن بذرهــا در کشــور عــالوه بــر 
اشتغال زایی، کارآفرینی و جلوگیری از خروج ارز، تولید 
بذور سازگار به شرایط محیطی ایران و متحمل به آفات 

و بیماری های رایج کشور را به دنبال داشته است.
مساله بسیار مهمی که سرپرست مرکز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیستی ایران نیز بر آن تاکید دارد، این است 
کــه بــا وجود خودکفایی ایران در تولید بذر هیبریدی در 
حــوزه ســبزیجات و صیفی جــات،  میــزان واردات رســمی 
بذور در کشور ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون  دالر و میزان واردات 

غیررسمی نیز به همین میزان بوده است.
رضــا آذربایجانــی در گفت وگــو با ایرنا گفــت: ابتدا 
ایــن طــرح بــا دیــدگاه کالن حاکمیتــی شــکل گرفــت و با 
توجــه بــه اینکــه یکــی از راهبردهــای اصلــی در موضــوع 
زیســتی کشــور تاثیر در امنیت غذایی اســت، این پروژه 
به طور مســتقیم به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی 

ایران واگذار شد.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ارکان آســایش و رفــاه  
اجتماعــی مــا حوزه امنیت غذایی اســت، افزود: با توجه 
به اینکه هر کشوری نیازمند تعریف سازوکارهای حوزه 
امنیــت غذایــی بــه صورت کالن اســت، در کشــور ما نیز 
کــه معمــوال چالش هــای مختلفــی بــه لحــاظ تحریم ها و 
دسترســی بــه منابــع وجود دارد، موضــوع امنیت غذایی 

اهمیت پیدا کرده است.
آذربایجانــی یکــی از اجــزای مهم امنیــت غذایی در 
بحث کشاورزی را تولید بذر دانست و گفت: کشاورزی 
در کشــور هــر چقــدر هم که پیشــرو باشــد اگــر در بذور 
وابســته بــه جــای دیگــر باشــد، عمــال اختیــار خــود را از 
دست داده و همواره به کشورهای دیگر وابسته  است.
سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران 
در ادامه خاطرنشــان کرد:  ناظر براین موضوع، در مرکز 
ذخایــر ژنتیکی و زیســتی بــه عنوان زیســت بانک ایران، 
از منابــع ژنتیکــی کشــور در چهــار حــوزه صیفی جــات و 
و  کاهــو، خیــار، گوجه فرنگــی  بــر  ســبزیجات مشــتمل 
فلفــل دلمــه ای با ترکیــب منابع ژنتیکــی داخلی و منابع 
عملکــرد بــاالی خارجــی، خودکفایــی در بــذور هیبریــدی 
را فراهــم کــرده ایــم. بــذر هیبریدی نوعی بذر اســت که 
در کشــاورزی و باغبانــی توســط انســان از طریــق گــرده 
افشــانی مصنوعــی تولیــد می شــود. امــروزه تولیــد بــذر 

هیبریدی در کشاورزی مدرن رایج است.
استفاده از بذرهای هیبریدی یکی از عوامل اصلی 
افزایــش چشــمگیر تولیــد کشــاورزی در نیمــه آخــر قرن 
بیســتم اســت. عــالوه بــر روش هیبریداســیون، گــرده 
افشــانی بــاز و تکثیر کلونال نیــز از روش های تولید بذر 
در کشــاورزی هســتند. آذربایجانــی تصریــح کــرد: ایــن 
محصــول بــا انجــام یک پــروژه چندســاله علمــی و کامال 
بــا دانــش فنــی باال شــکل گرفت تــا به هیبرید مناســب 
در تولید کاهو، خیار، گوجه و فلفل دلمه ای دســت پیدا 
کنیــم. ایــن درحالــی اســت کــه تقریبــا ۹۸ درصــد بــذور 

مصرفی در حوزه سبزی و صیفی وارداتی هستد.
وی با بیان اینکه بذر هیبریدی از تالقی دو والد با 
ویژگی های منحصر به فرد حاصل می شــود، افزود: این 
بــذور نســبت بــه ارقــام بومــی از مزایایی ماننــد عملکرد 
بیشــتر یا مقاومت به آفات و بیماری ها برخوردار اســت 
و مخاطرات بذور تراریخته را ندارد؛ ضمن اینکه با تولید 
ایــن بــذور می توانیــم بحــث قطع وابســتگی  به خــارج را 
داشــته  باشــیم. سرپرســت مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکی و 
زیســتی ایــران همچنین اظهار کرد: بــا ارایه و تولید این 
بذرها می توانیم بحث قطع وابستگی  به خارج را داشته  
باشــیم و حتــی قــادر خواهیم بود که بــذور تولیدی را به 

خارج از کشور صادر کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید 
کــرد که بخشــنامه کاهش حقــوق گمرکی از ۴ 
به ۲درصد علی رغم تصویب در کمیسیون، از 

سوی وزیر صمت ابالغ نشده است.
بــه گــزارش بــازار، علیرضــا شــهبازی بــا 
اشــاره بــه کاهــش حقــوق گمرکــی از ۴ بــه ۲ 
درصد، گفت: مســاله دیوان ســاالری ســامان 
بــر  را  مانــع  ایــن  اداری  سیســتم  و  نیافتــه 
طرف نکرده اســت. در ســال های گذشــته هم 

رهبــری دربــاره تولیــد و اشــتغال، ســال ها را 
نام گــذاری کردنــد ولی مســئوالن و مدیران به 

رهنمون های ایشان توجه ندارند.
امــور  ســازمان  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
مالیاتی، تامین اجتماعی و... نتوانســته اند در 
راســتای رفــع موانع تولیــد اقدام کننــد، ادامه 
داد: رهبــری اشــاره داشــتند که توقــع می رود 
مدیــران خــارج از بنرهــا یــا ســربرگ  نامه های 

اداری وارد عمل شوند.

هرچند کارهایی در ســال های گذشــته صورت 
گرفتــه ولــی امــروز اکثــر واحدهــای تولیــدی با 
مراجعه به نماینده ها، گالیه دارند و متاسفانه 
مدیــران وزارت صمــت -کــه بایــد حامــی تولیــد 

باشند- به وظایف خود عمل نمی کنند.
شــهبازی همچنیــن بــه برخی کارهــای صورت 
گرفتــه در مجلس اشــاره کرد و گفت: قوانین 
خوبی درباره تولید به تصویب رسیده است.

ســخنگوی  تنهــا،  مصطفــی  ادامــه  در 

انجمــن تایرســازان بــا بیان این کــه در واردات 
مــواد اولیــه تغییری در ســود بازرگانی صورت 
نگرفتــه اســت، گفت: همچنان ۵درصد ســود 
گمرکی را می پردازیم و مســئوالن فقط سخن 

گفته اند.
کاهــش  کــه  کــرد  تاکیــد  هــم  شــهبازی 
حقــوق گمرکی در کمیســیون برنامه و بودجه 
رای آورده ولــی وزیــر هنــوز ابالغیه ای در این 

جهت صادر نکرده است.
وی در پاسخ به سوال درباره نامه ای که 
از ســوی وکیلی راد ابالغ شــده اســت، گفت: 
بــه قانــون ســود گمرکــی باید عمل شــود ولی 
کاهــش از ۴درصــد بــه ۲ درصد هنــوز ابالغ و 

اجرایی نشده است.
ابــراز تاســف  بــا  ایــن نماینــده مجلــس 
نسبت به اجرایی نشدن و عدم توجه بسیاری 
بخشــنامه های  بــه  ســازمان ها  و  ادارات  از 
قانونــی و الزم االجــرا گفــت: مجلــس در بعــد 

نظارتی وارد عمل شده است.
شهبازی بار دیگر از وزارت صمت انتقاد 
کرد که بر اساس وظایف خود، بخشنامه ها را 
عملیاتــی نمی کند و افزود: احتماال بخشــنامه 

کاهش حقوق گمرکی هم اجرایی شود.
در ایــن میــان تنهــا نیــز تاکیــد کــرد کــه 
تایرسازان هر ساله جهش تولید را در دستور 
کار داشــتند؛ مگر جاهایی که مقررات دســت 

و پا گیر به آن ها فشار آورده باشد.
وی افــزود: عمــده مســائل به قیمت های 
دســتوری بــاز می گــردد ولــی در بخــش گمرک 

نیز حس و حال تولید اندک است.
به عقیده وی تنها تولید مقوله ای اســت 
کــه در لحظــه صــورت می گیــرد و کارگــران در 
ولــی  تولیــد می کننــد  بــه  اقــدام  ۲۴ ســاعت 
نگــه  معطــل  را  زنــده  بافــت  ایــن  نمی تــوان 
داشت و متاسفانه حس زنده بودنِ تولید در 

سازمان ها و ادارات وجود ندارد.

ســخنگوی گمرک از رشــد 31 درصدی تجارت 
غیــر نفتــی کشــور با 11 کشــور عضو ســازمان 
نخســت  مــاه  پنــج  در  شــانگهای،  همــکاری 

امسال، نسبت به مدت مشابه خبر داد.
بــه گــزارش ایلنا، ســید روح اله لطیفی، 
ســخنگوی گمرک اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تا پایان مرداد، ۲۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن کاال 
بــه ارزش ۱۷ میلیــارد و ۵۶ میلیــون دالر بیــن 
ایــران و اعضــای ســازمان همکاری  شــانگهای 
تبادل شــد که این میزان ۳۱ درصد بیشــتر از 

۵ ماهه نخست سال قبل بوده است.
کاالی  صــادرات  ســهم   : افــزود  وی 
ایرانی  به کشــورهای عضو  ســازمان همکاری 
شــانگهای، در پنــج مــاه نخســت امســال، ۱۷ 

ارزش ۹  بــه  کاال  تــن  هــزار   ۳۸۱ و  میلیــون 
میلیارد و ۷۸ میلیون دالر بود که با رشــد ۱۰ 
درصدی همراه بوده و واردات از این کشور ها 
نیــز در ایــن مــدت، بــا رشــد ۶۸ درصــدی بــه 
۴ میلیــون و ۳۴ هــزار تــن کاال بــه ارزش ۷ 

میلیارد و ۹۷۸ میلیون دالر رسیده است.
لطیفی درباره میزان صادرات به هر یک 
از اعضــای ســازمان همکاری شــانگهای گفت: 
چیــن با خریــد  ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دالر 
)رشــد ۱۴ درصــدی(،  هنــد بــا ۷۲۹ میلیــون 
دالر )رشــد ۲۰ درصــدی(، افغانســتان بــا ۶۴۱ 
میلیون دالر )کاهش ۲۵ درصدی(،  پاکستان 
درصــدی(   ۱۳ )رشــد  دالر  میلیــون   ۴۷۵ بــا 
 ۳۲ )رشــد  دالر  میلیــون   ۲۹۱ بــا  روســیه  و 

درصــدی( در رتبه هــای اول تــا پنجــم مقاصــد 
صادراتــی ایــران به اعضــای ســازمان همکاری 

شانگهای قرار دارند.
وی افزود: بعد از روســیه، ازبکســتان با خرید 
۸۸ میلیــون دالر، قزاقســتان بــا ۶۱.۲ میلیون 
دالر،  میلیــون   ۴۵.۶ بــا  تاجیکســتان  دالر، 
قرقیزســتان بــا ۱۸.۴ میلیون دالر، بالروس با 
۷.۲ میلیــون دالر و مغولســتان بــا ۱۵۶ هــزار 
دالر، در رتبه های ششم تا یازدهم قرار دارند.
سخنگوی گمرک درباره میزان واردات از 
کشــورهای عضو شــانگهای توضیــح داد: چین 
با فروش ۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون دالر )رشد 
۵۳ درصــدی(،  هنــد بــا یــک میلیــارد و ۱۵۹ 
میلیــون دالر )رشــد ۱۴۲ درصــدی(،  روســیه 

درصــدی(،    ۵۰ دالر)رشــد  میلیــون   ۷۱۵ بــا 
پاکســتان با ۴۲۹.۳ میلیون دالر )رشــد ۳۷۵ 
درصــدی( و قزاقســتان بــا ۷۸.۴ میلیون دالر) 
رشد ۱۷۴ درصدی(، پنج کشور اول فروشنده 
کاال به ایران در بین اعضای سازمان همکاری 

شانگهای در این پنج ماه بودند.
وی افــزود: ازبکســتان بــا فــروش ۳۲.۵ 
میلیــون دالر، تاجیکســتان بــا ۲۶.۲ میلیــون 
دالر،  میلیــون   ۱۰.۴ بــا  افغانســتان  دالر، 
بــالروس بــا ۳.۹ میلیون دالر، قرقیزســتان با 
۲.۷ میلیون دالر و مغولستان با ۱.۳ میلیون 
دالر، در رتبه هــای ششــم تــا یازدهــم فــروش 
کاالهــای مــورد  نیــاز بــه  کشــورمان در بیــن 
اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دارند.

بــه گفتــه رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور، 
قیمــت،  آزادســازی  از  پــس  دامــداران 
بیشــترین آســیب را دیدنــد و صنعــت دام و 
گوشــت کشــور در بخــش تولیــد، بزرگتریــن 
آسیب دیده از آزادسازی ها بود که علت آن، 
8 برابر شــدن نهاده بود. با توجه به این که 
تولیــد گوشــت قرمز از طریــق تعلیف صورت 
معضــل  شــهرها،  از  بســیاری  در  و  گرفتــه 
کم آبــی و بی آبــی وجــود دارد، تولیدکنندگان 
ما زیرچرخ آزادسازی قیمت محو می شوند.

ایلنــا،  بــا  منصــور پوریــان در گفت وگــو 
بــه بیــان آخریــن جزئیــات صــادرات دام زنــده 
بــا گذشــت ۱۷-۱۸ روز از  پرداخــت و گفــت: 
ابــالغ شــیوه نامه جدیــد، بــا مشــکالتی زیادی 
روبرو هستیم. باید دید این شیوه در حمایت 
از دامدار ابالغ شده یا خیر. دامداران پس از 
آزادسازی قیمت، بیشترین آسیب را دیدند و 
صنعت دام و گوشــت کشور در بخش تولید، 
بزرگترین آســیب دیده از آزادســازی ها بود که 
علت آن، ۸ برابر شدن نهاده بود. با توجه به 
ایــن کــه تولید گوشــت قرمز از طریــق تعلیف 
صورت گرفته و در بسیاری از شهرها، معضل 
کم آبی و بی آبی وجود دارد، تولیدکنندگان ما 

زیرچرخ آزادسازی قیمت محو می شوند.
وی در ارتبــاط بــا عــدم اجــرای طرح هــای 
حمایتی از دامدارها بیان کرد: بنا بود دو طرح 
حمایتی جهت خارج شدن دامدار از وضعیت 
بحرانی اجرا شــود زیرا ما می دانیم که بخش 
مهمــی از تولیــد در روســتا به دامــداران تعلق 
داشــته و زمانی که هزینه تولید افزایش پیدا 
کنــد، دامــدار بــه دلیــل متضــرر شــدن دســت 
از کار خــود کشــیده و عرصــه صنعــت را تــرک 
می کنــد. بــر اســاس یکــی از ایــن طرح هــا، بنا 
بود خرید تضمینی صورت گیرد که بدلیل دیر 
پرداختــن یــا عــدم پرداخت وجه بــه دامدار به 

هیچ وجه انجام نمی شــود. از سوی دیگر، بنا 
بود صادرات دام با هدف توانایی تولیدکننده 
برای خروج دام مازاد موجود در بازار از کشور 

صورت بگیرد.
رئیس شــورای تامین دام کشور افزود: 
اصــل صــادرات بدین معناســت کــه با خروج 
 ۱۵ بــرای  نگــه داری  امــکان  دام،  راس  یــک 
نقدینگــی  فقــر  چــون  می شــود  ایجــاد  راس 
در بخــش دام کشــور بــی داد می کند. بخش 
کشــاورزی  وزارت  بازرگانــی  امــور  معاونــت 
وظیفــه پایــش متقاضیــان بــرای تعهــد ارزی 
بــه دلیــل اهمیــت  ایــن وظیفــه  را دارد کــه 
بازگشت ارز و در زمره مکانیسم هایی است 
کــه بــه اقتصــاد کشــور کمــک می کنــد. بحث 
دیگــر، اهلیت صادرکننده اســت که در امور 
دام در حــال انجــام اســت و دامپزشــکی نیــز 
بخشنامه آن را صادر و ساز و کار انجام آن 

مشخص است.
وی ضمن اشاره به ایجاد موانع از سوی 
شــرکت پشتیبانی امور دام در بحث صادرات 
اذعــان کــرد: حــدود ۲۰ روز اســت کــه تمــام 
برنامــه صادرات خود را بر روی ۵۰ هزار راس 
بــرای کل کشــور بنــا کــرده کــه ایــن مســاله با 
توجه به وســعت ایران، شرم آور است زیرا ما 
بایــد یک تــا ۱.۵ میلیون راس دام صادر کنیم 
که بدین واسطه، تولید از آسیب دیدگی هایی 
کــه مســبب آن وزارت جهــاد بوده، رها شــود. 
ایــن صحبت هــا دربــاره امــور دامــی اســت که 
مســئول تولید گوشــت کشور است، امور دام 
و دامــداری بــه عهــده آن بــوده و از وضعیــت 

حاد دامداران باخبر است.
رئیــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام 
زنــده خاطرنشــان کــرد: اکثــر تولیدکننــدگان 
مــا حرفــه ای بــوده و دارای قــرارداد مبنــی بــر 
صــادرات ۱۰-۱۵ هزار دام با طرف های خارجی 

هســتند. اختصــاص هــزار راس گوســفند بــه 
خوزستان که پیشتاز صادرات است و حداقل 
میــزان دامــی کــه در ایــن اســتان وجــود دارد، 
بیــش از ۲۰۰ هــزار راس اســت بســیار انــدک 
بوده و تعیین میزان و حجم توســط امور دام 
به جای تسهیل، حمایت از صادرات حداکثری 
دام و کنارگذاشــتن بروکراســی، مانــع ایجــاد 

می کند.
وی ضمن دشوار قلمداد کردن صادرات، 
اظهــار کــرد: هزینــه صــادرات بــاال بــوده و بــا 
اقداماتــی نظیر برش، شــاهد خروجی بســیار 
ناقصی می شــویم که بی معناســت و تسهیلی 
صــورت نمی گیــرد. این اقدامات از ســوی امور 
دامــی صــورت می گیــرد کــه در کل جلســات، 
شــاهد گفته های نماینده های امور دام وزارت 
جهــاد مبنــی بــر وجود ۴.۵ تــا ۵ میلیون راس 
دام مازاد، بودم که معنای آن بدون مشــتری 
بــودن اســت و دامــدار عمــال از صحنــه خــارج 
می شــود زیــرا یــک گلــه ۳۰۰ راســی مــا کــه 
کوچکتریــن گلــه داری روســتایی یا عشــایر به 
شــمار می آیــد، پیــش از آزادســازی یارانه هــا، 
هزینه روزانه ای حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان 
بــرای تهیه نهاده ها داشــت اما در حال حاضر 
همیــن دامدار کوچک، هزینه روزانه ای حدود 

۹ میلیون دارد زیرا دام نیاز به تعلیف دارد.
پوریان در ارتباط با مشکالت دام اذعان 
خوزســتان،  ایــالم،  دام هــای  اکثــر  داشــت: 
کرمانشــاه و فــارس ضعیــف هســتند و ایــن 
ضعیــف بــودن، بــه معنــای تعلیــف نامطلــوب 
اســت؛ از ســویی دارای مرتع نیز نیســتیم که 
بــا وجــود معضــل کم آبــی، مشــکل دو چندان 
می شــود. دامــی کــه الزم اســت صــادر شــود، 
مناســب بــازار داخل نیز نبــوده زیرا این بازار، 

بدنبال خرید گوشت است.
در  دام  زنــده  تامین  کننــدگان  رئیــس 

ارتبــاط با عدم امکان صادرات گوســاله گفت: 
گوســاله  بــرای  باالیــی  عوارضــی  متاســفانه 
تعیین شده است؛ برای گوساله ۴۰۰ کیلویی 
بایــد ۶ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان تنها هزینه 
عوارضــی دارد و در کنــار آن ۲۰۰ دالر معــادل 
۳ میلیــون تومــان نیــز برگشــت ارز اســت و 
بــا احتســاب ســایر هزینه هــای جانبــی کــه ۲ 
میلیون تومان اســت، به طور کلی نزدیک ۱۲ 
میلیــون تومــان بایــد برای صــادرات آن هزینه 

شود که غیرمنطقی و بیهوده است.
وضــع  کــردن  تلقــی  وخیــم  ضمــن  وی 
دامــداری در کشــور، خاطرنشــان کــرد: تولیــد 
دام مــا در مرحلــه بحرانــی قــرار دارد و تنهــا 
راه حل هــای آن، صــادرات و خریــد تضمینــی 
است. با پرس و جو از دامپزشکی های استان 
خوزستان متوجه شدم نزدیک به ۷۰ میلیون 
راس دام سبک داریم که این جمعیت بسیار 
دام،  حاضــر  حــال  قیمــت  بــا  اســت.  عظیــم 
اکنــون اکثر مصرف کننده هــا توانایی خرید را 
ندارنــد و بــا ایجاد هزینه تعلیــف دام، دامدار 
از عرصــه خــارج و ایجــاد بی تعادلی می شــود. 
صــادرات بایــد بــا دیدگاه پایــداری و ماندگاری 
تولید گوشت قرمز و صنعت و اشتغال روستا 
مشاهده و بازارهای مناسب برای تولیدکننده 

ایجاد شود.
پوریــان در پایــان در ارتبــاط با مشــخص 
بودن میزان صادرات دام به کشــورهای دیگر 
گفــت: تنهــا چند نــژاد دام ما صادر می شــوند 
کــه در بعضــی از اســتان های مــا قــرار دارنــد 
البتــه با صادرات یــک راس دام عربی، کردی، 
کرمانشــاهی یا فســایی، تنها دامداران آن جا 
ســود نبــرده و کل صنعــت دام پــروری کشــور 
مــا در حــال حاضــر صــادرات  ســود می بــرد. 
دام نداشــته و بخــش خــارج شــده از کشــور، 

غیرقانونی و به نوعی قاچاق است.

بــه گفتــه رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن 
اعمــال  حتمــاً  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید زمان بندی 
شــده و هدفمنــد باشــد طــوری کــه اهــداف آن 

محقق شود.
مصطفــی طاهــری در گفت وگو با ایســنا 
واردات  ممنوعیــت  اســتمرار  بــه  اشــاره  بــا 
لــوازم خانگــی به کشــور اظهار کــرد: در حوزه 
تولیــدات لــوازم خانگــی هــم از نظــر کمّــی و 
هــم از نظــر کیفــی رشــد بدی نداریــم و امروز 

دیگــر بازارهــای داخلــی بــرای ایــن تولیــدات 
کوچــک اســت و نیازمنــد حضــور در بازارهــای 
و  روســیه  کشــوررهای  جملــه  از  بزرگ تــری 
عــراق و ســایر کشــورهای همســایه هســتیم. 
وی بــا بیــان اینکــه »اعتقــاد زیادی بــه اعمال 
ممنوعیــت واردات لوازم خانگی ندارم« تاکید 
کــرد: حتمــاً اعمــال ممنوعیــت واردات لــوازم 
خانگی باید زمان بندی شــده و هدفمند باشد 
طوری که اهداف آن محقق شود. نباید رانت 
و اختیاراتــی در تولیــد قــرار دهیــم که آســیب 

آن را بــه مــردم وارد شــود. رئیــس کمیســیون 
صنایــع مجلــس گفــت: تولیــد ماننــد بچــه ای 
اســت کــه از وقتــی متولــد می شــود نیــاز بــه 
بــزرگ کــردن و حمایــت دارد ولــی به مــرور با 
بزرگ شــدن این بچه، حمایت ها باید کاهش 
پیــدا کند و شــرایط به گونــه ای پیش برود که 
تولیــد از جامعــه حمایــت کند؛ اگر قرار باشــد 
حمایت ها تا انتها همراه تولید باشد، همیشه 
بچه می ماند و دیگر نمی تواند هیچ وقت روی 

پای خود بایستد و رقابت کند.

رئیس شورای تامین دام کشور: تولیدکنندگان زیر چرخ 
آزادسازی قیمت محو می شوند

رشد 31 درصدی تجارت با اعضای شانگهای

رئیس کمیسیون 
صنایع مجلس: 

ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی باید زمان بندی 

شده باشد

حمایت از تولید، معطل دولتی ها
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اختصاص سهمیه سوخت 
اضافی برای ۳۵۰۰ اتوبوس 

 بین شهری هم زمان
با اربعین حسینی

وزارتنفتاعالمکردکههمزمانبااربعینحسینی،
مازادبرســهمیهماهجاری،۳۵۰۰اتوبوسبینشــهری
۵۰۰۰تا۷۰۰۰لیترسهمیهاضافهدریافتمیکنندکه
ایــنمقدارشــبگذشــتهدرکارتســوختآنهاشــارژ

شدهاست.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، صنعت نفت ایران 
بــا برگــزاری راهپیمایــی اربعیــن حســینی در  هم زمــان 
کشــور عراق اقدام هایی برای تســهیل حضور زوار انجام 

می دهد و ارائه خدمات در مرزها تداوم دارد.
همســو با تــداوم این خدمت رســانی، شــرکت ملی 
پخــش فرآورده هــای نفتی ایران در مناطق مرزی کشــور 
بــا عــراق در مجمــوع ۱۴ دســتگاه جایــگاه ســیار بنزیــن 
نصب کرده یا در حال بهره برداری است. )۲ دستگاه در 
مرز خســروی، ۵ دســتگاه در مرز مهران، ۲ دســتگاه در 
اهواز، ۲ دستگاه در شلمچه، یک دستگاه در خرمشهر، 
یــک دســتگاه در مــرز تمرچیــن و یــک دســتگاه در مــرز 
باشــماق( کــه ســوخت اتوبوس هــای شــرکت واحــد کــه 
در مســیر ۲۰ کیلومتــری زائــران را به نقطــه صفر مرزی 

می رسانند از این جایگاه ها تأمین می شود.
از ســویی افــزون بــر تأمیــن بنزیــن جایگاه هــا در 
در  بنزیــن  ذخیره ســازی  کشــور،  غــرب  مــرزی  مناطــق 
انبارهای مناطق اشاره شده هم انجام گرفته است و در 
عیــن حــال مــازاد بر ســهمیه ماه جــاری، ۳۵۰۰ اتوبوس 
بین شــهری ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ لیتر ســهمیه اضافه دریافت 
می کنند که این مقدار تا شب گذشته به کارت سوخت 

آنها شارژ شده است. 
همچنیــن بــرای رفــاه حال زائــران حســینی در ایام 
اربعیــن در خــاک عــراق و به منظــور جابه جایی زائران در 
آن ســوی مرز هم ســوخت کافی در نظر گرفته و تحویل 

شده است.

 صدور قبض رایگان برای
۵ میلیون مشترک خانگی 

در تابستان
وزیــرنیــرواجــرایطرحهــایمدیریــتمصرفدرتابســتان
امسالراموفقارزیابیواعالمکردکهقبضرایگانبرای

۵میلیونمشترکصادرشد.
بــه گــزارش دیــروز وزارت نیرو، »علی اکبــر محرابیان« 
افــزود: یکــی از پایه های مدیریت مصرف امســال، مشــارکت 
مــردم اســت کــه بــرای مشــارکت آنــان الزم بــود بــا مــوارد 
مدیریت مصرف آشــنا کرده و اقشــار جامعه را به مشــارکت 

در این باره دعوت کنیم.
او ادامه  داد: واســطه اصلی فرهنگ ســازی و رســاندن 
پیــام بــه مخاطــب، رســانه ها بودنــد کــه به عنــوان یکــی از 
مهم تریــن رکــن مجموعــه مدیریت مصرف، نقــش خود را به 

نحو احسن اجرا کردند.
وزیــر نیرو درباره نتیجــه اجرای طرح مدیریت مصرف، 
گفــت: از ابتــدای فصــل گــرم نزدیــک بــه ۴۰ میلیــون قبــض 
صــادر شــده کــه ۱۶ میلیــون و ۷۰۰ هــزار مشــترک )بیــش 
از ۴۰ درصــد مشــترکان( مصــرف خــود را نســبت بــه ســال 
گذشــته کاهــش داده اند. محرابیــان اضافه کرد: این موضوع 
نشــان دهنده مشــارکت عمومی مــردم و موفقیت آمیز بودن 

طرح های مدیریت مصرف است.
او خاطرنشــان کرد: بــر اســاس قولی که بــه مردم داده 
شــده، قرار شــد در کنار این طرح برای مشــترکان کم مصرف 
پــاداش صرفه جویــی در نظــر گرفتــه شــود کــه از ایــن بابــت 
نزدیــک بــه ۸۵۰ میلیــارد تومــان پاداش مدیریــت مصرف به 
مشترکان صنعت برق داده شده که پیش بینی می شود این 
رقم تا آخر فصل تابستان از یک هزار میلیارد هم عبور کند.
وزیــر نیــرو بیان  کــرد: از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قبضی 
که شامل دریافت پاداش صرفه جویی شدند، نزدیک به پنج 
میلیــون قبــض رایــگان یــا بســتانکار شــد که نشــان می دهد 
پــاداش صرفه جویــی ایــن مشــترکان بیــش از هزینــه قبــض 

آن ها بوده است.
محرابیــان دربــاره برنامــه مدیریــت مصــرف در بخــش 
اداری، گفــت: در بخــش اداری مصوبــه هیــات دولــت مبنــی 
بــر کاهــش ۳۰ درصــدی مصرف نســبت به ســال گذشــته را 
داشــتیم که با همکاری همه دســتگاه های دولتی توانســتیم 

ایــن طرح را با موفقیت اجرا کنیم.
او ادامــه  داد: برایــن  اســاس مقــرر شــد ســاعت اداری 
یــک ســاعت زودتر شــروع شــود تا در ســاعت های گــرم روز 
حــرارت  دمــای  کاهــش  شــوند،  تعطیــل  دولتــی  اداره هــای 
دســتگاه های سرمایشــی و اســتفاده از مولدهای خودگردان 
از دیگر راهکارهای کاهش مصرف ادارات در طرح مدیریت 
مصــرف بــود. وزیــر نیــرو بــا بیان اینکــه در بخش  کشــاورزی 
نیــز برنامه هــای مجزایــی در پیش گرفته شــد، گفت: به طور 
مثــال در بخــش کشــاورزی قــرار شــد چاه های کشــاورزی از 
بــازه زمانــی ســاعت ۱۱ تــا ۱۸، بــه مــدت ۵ ســاعت خامــوش 
شــوند و در ازای این تعامل، قبض برق چاه های کشــاورزی 

رایگان شود.
را  بــار مصــرف صنایــع  مدیریــت  برنامــه  محرابیــان، 
خاطرنشــان کرد:  و  دانســت  متنــوع  و  منعطــف  برنامــه ای 
بــرای ۶۳۰ هــزار صنعت فعال در کشــور متعهد شــدیم که 
بــرق ۵۸۰ هــزار صنعــت را کــه به طــور عمــده صنایــع خــرد 
یــا حیاتــی مثل داروســازی بودند، بــدون محدودیت تأمین 
کنیــم. همچنیــن بــرق ۴۹ هــزار و ۵۵۸ مشــترک صنعتــی 
دیگر نیز که در ســال گذشــته به صورت روزانه و از ساعت 
۱۱ صبــح تــا ۲۰ قطــع می شــد، امســال فقــط بــه مــدت ۱۲ 
ســاعت در هفته طی یک روز، آن هم تنها از ســاعت ۱۱ تا 

۲۳ به صورت گردشــی محدود می شد.
او گفــت: همچنیــن با ۴۴۲ صنعت بزرگ که مشــمول 
طرح محدودیت شــدند، این گونه به تفاهم رســیدیم که در 
وهلــه نخســت در طــول ســال میــزان برق مــورد نیازشــان را 
بــرای تولیــد اســتاندارد تأمیــن کنیمــو در گام دوم، ایامــی را 
کــه مشــمول محدودیــت مصرف می شــوند بــه دوران تعمیر 
و نوســازی و تعطیــات ســاالنه اختصــاص دهند و ســوم، تا 
آنجا که برایشــان مقدور اســت کسری برق روزانه را در ایام 

محدودیت با برق نامحدود شبانه جبران کنند.

اخبـــــــــــــــــار

اجــالسجســتوجووتجــارتدریایــیاتحادیــه
کشــورهایحاشــیهاقیانــوسهنــد)IORA(بــا
ادارات از بنــادر ســازمان نماینــدگان حضــور
توافقنامههــایبینالمللیواموردریاییبرگزار

شد.
به  گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان بنادر 
و دریانوردی، تعدادی از دولت های عضو اتحادیه 

کشــورهای حاشیه اقیانوس هند )IORA( در این 
اجــاس، عاقه منــدی خــود را بــرای بهره مندی از 
دانش تخصصی ایران در زمینه های جست وجو و 
نجات دریایی و دریافت خدمات مستقیم  علمی 

و فناوری، اعام کردند.
پیشــنهادی  طــرح  دو  اجــاس،  ایــن  در 
 SAR زمینه هــای  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 

 SMART GMDSS و   Management System
بــا اســتقبال دولت هــای عمان، آفریقــای جنوبی، 
سیشــل، کنیــا و ماداگاســکار بــرای اســتفاده از 
دانــش جســت وجو نجــات دریایــی و درخواســت 

همکاری مشترک دریایی با ایران همراه شد.
براســاس ایــن گــزارش، دولت اســترالیا نیز 
تمایــل خــود را برای همکاری مشــترک با ایران در 

زمینه SMART GMDSS اعام کرد.
این درحالی است که طی یک سال گذشته، تمایل 
و عاقه منــدی ســایر کشــورها نیــز بــرای توســعه 
تخصصــی  بخش هــای  در  خــود  زیرســاخت   های 
جســت وجو و نجــات دریایــی و دریافــت خدمــات 
مستقیم علمی و فناوری از سوی سازمان بنادر و 

دریانوردی و به افزایش بوده است.

دســتورات بــا درحالــی رئیسجمهــوری
دهگانه،بانکمرکزیرامکلفبهتحولآفرینی
وارتقــاءنظــاماقتصــادیوبانکیکشــورکردکه
بــهگفتــهکارشناســانجایاصلــیترینموضوع
مهــمیعنــیمهارنرختــورمدراینفرامینخالی

است.
به گزارش بازار، هفته گذشــته سیدابراهیم 
رئیســی به ساختمان شیشه ای معروف میرداماد 
رفت و در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر 
شــد. وی ماموریت هــای ۱۰ گانــه بــرای تحــول و 
ارتقــای مدیریــت منابــع پولــی و مالــی و اصــاح 
ســاختار نظام اقتصادی و بانکی را تعریف کرد و 
گفت: »بانک مرکزی باید مســیر اصاح و ارتقای 
نظــام بانکــی را بــا قوت به پیش ببــرد و بر اجرای 

سیاست های مالی و پولی کشور نظارت  کند«.
تقویــت ارزش پــول ملــی، اصــاح ناتــرازی 
بانک هــا، توقف رشــد ســالیانه نقدینگــی، اصاح 
ســبد ذخایــر ارزی متناســب بــا نیازهــای ســرمایه 
گــذاری و تجــاری کشــور، توســعه دامنــه وثایــق 
و تســهیل فراینــد وثیقــه گــذاری، فعــال ســازی 
حســاب تجــاری، تقویــت ســامانه های نظارتــی و 
تامیــن ســرمایه درگــردش واحدهــای تولیــدی از 
جملــه ماموریت هــای اصلی بانــک مرکزی بود که 
رئیــس کل و مدیــران  رئیس جمهــوری در جمــع 

ارشد این بانک برآن تاکید کرد.

 تداومخلقپولواستقراض
تااستقاللبانکمرکزی

اگــر چــه چنیــن موضوعاتــی تکالیفی اســت 
کــه بانــک مرکــزی بــه عنــوان متولــی اصلــی نظام 
پولــی کشــور بایــد بــر آن توجــه ویــژه کنــد امــا 
رئیس جمهوری با دستور ده گانه ای که به بانک 
مرکزی داد بر ارتقاء بیش از پیش مسئوالن این 
بانک برای اصاح ســاختارهای نظام پولی، بانکی 

و اقتصادی کشور تاکید ویژه کرد.
تاکیــدی کــه البتــه بانــک مرکــزی بــه دلیــل 
اســت  نتوانســته  وقــت  هیــچ  اســتقال  عــدم 
برنامه هــای مدنظــر خــود را آنطــور کــه بــه صــاح 
اقتصاد و سیســتم پولی و بانکی کشــور اســت به 
سرانجام برساند چرا که همچنان تابع دستورات 
باالدســتی اســت آنطور که به گفته کارشناســان 
تــا زمانــی کــه بانک مرکزی مســتقل نباشــد نباید 
انتظــار داشــت کــه خلــق پولــی اتفــاق بیفتــد و یا 

استقراضی انجام شود.
توجــه  چنــد  هــر  موضــوع  ایــن  از  گــذر  بــا 
رئیس جمهــوری بر ارتقای نظــام پولی و اقتصادی 
کشور را باید به فال نیک گرفت اما آنچه در این 
فرامیــن ۱۰ گانــه دیــده مــی شــود، متاســفانه نام 
نشــانی از اجرای سیاســت های مهار نرخ تورم در 
ایــن ۱۰ فرمــان بــه چشــم نمی خــورد در حالی که 
بــه گفتــه خبــرگان اقتصادی چنانچه تــورم کنترل 
نشــود نــه فقــط ۱۰ فرمــان بلکه ۱۰۰ فرمــان دیگر 
بــرای اصــاح ســاختار اقتصــادی و بانکــی ارایــه 
گــردد، خیلــی نمی تواند مشــکات را مرتفع کند، 

زیــرا خمیرمایــه همه پســرفت های اقتصادی عدم 
کنترل و مهار رشد نرخ تورم است.

وقتینامیازمهارتورمدر
دستوراتبهبانکمرکزیبرای

اصالحساختارهایپولیو
اقتصادیبردهنمیشود

کامــران ندری، کارشــناس اقتصــادی و عضو 
هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو 
بــا »بــازار« بــه دســتورات اخیــر رئیس جمهــوری 
بــه بانــک مرکــزی مبنــی بر اصــاح ســاختار نظام 
پولــی، بانکــی و اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد و 
اظهارداشــت: در ادبیــات قانــون پولــی و بانکــی 
تقویت ارزش پول ملی بسیار حائز اهمیت است 
ایــن موضــوع البته بســتگی بــه چگونگی نوســان 
نــرخ ارز دارد کــه البته چنین موضوعی در کشــور 
ماهمچنان دارای ابهام است. رئیس جمهوری نیز 
اخیــرا در پــی دســتورات دهگانه بــه بانک مرکزی 
برایــن موضــوع تاکیــد کــرده اســت. آنچــه حائــز 
اهمیــت اســت که مــورد توجه قــرار نگرفتــه مهار 
نــرخ تــوم و کنتــرل ایــن شــاخص مهــم اقتصــادی 
است که در این فرامین دهگانه به طور مستقیم 

نامی از آن برده نشده است.
او بــا بیــان اینکــه در قوانیــن بانــک مرکــزی 
کنترل نرخ تورم بســیار کلیدی و مهم بوده که از 
اهم سیاســت گذاری ها وماموریت های و اهداف 
بانک مرکزی به شمار می رود اظهارداشت: بانک 
مرکــزی در وهلــه اول باید با سیاســت گذاریها بر 
مهــار و کنتــرل نرخ تورم متمرکز شــود اما آنگونه 
کــه مشــخص اســت در تاکیــد رئیس جمهــوری به 

بانــک مرکــزی برای تحــول آفرینــی در نظام پولی 
و بانکــی توجهــی بــه مهــار نــرخ تــورم نشــده کــه 
ایــن موضــوع مبهم بــه نظر می رســد. البته آقای 
رئیســی دانــش اقتصــادی چندانــی ندارنــد و ایــن 
مشاوران وی هستند که ۱۰ فرمانی که جای مهار 
نرخ تورم در آن خالی است تهیه و به او داده اند. 
اقدامــی کــه ضعــف تیــم اقتصــادی و مشــاورهای 

رئیس جمهوری را می رساند.

عدمجذبنقدینگیبهبخش
تولیدبهدلیلنبودبازارهای

توسعهیافته
رشــد  افــزود:  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن 
نقدینگــی در بانک های مرکــزی دنیا خیلی قاعده 
سیاســت گــذاری پولی آنها بــرای کنترل مهار این 
شــاخص اقتصادی نیســت، آنچه در دنیا نســبت 
بــه ایــن موضــوع اهمیــت دارد قاعــده نــرخ بهــره 
اســت. آنها ســعی مــی کنند نرخ بهــره را در بازار 
کنتــرل و هدایــت کننــد و در ایــن مســیر نگاهــی 
هــم بــه رشــد نقدینگی دارند کــه در چارچوبی به 
شــکل درون زا اســتفاده شــود. بنابراین به دلیل 
وجــود ظرفیت هــای بــاالی اقتصــادی در خیلــی از 
کشــورهای دنیــا، رشــد نقدینگــی جــذب بــازار و 
بنگاههــای اقتصــادی مــی شــود اما متاســفانه در 
ایران این گونه نیســت چرا که در ایران بازارهای 
توســعه یافتــه آنچنانــی کــه نقدینگــی را بــه خود 
جــذب کند وجود ندارد در چنین شــرایطی اســت 
که فعال شدن بازارها و هدایت نقدینگی بسمت 

این بازارها ضروری است.
نــدری خاطرنشــان کــرد: اگــر بپذیریــم کــه 

وظیفــه اصلــی بانــک مرکــزی کنتــرل تــورم اســت 
ایــن بانــک بایــد اصل را بر مهار نــرخ تورم بگذارد 
ولــو اینکــه تبعاتــی را در اقتصــاد ایجــاد کنــد چــرا 
که این طور نیســت که تورم مهار شــود و هزینه 
مشــاوران  شــاید  اینکــه  باشــد.  نداشــته  را  ای 
رئیس جمهــوری به موضوع مهــار تورم در فرامین 
دهگانــه بــه بانــک مرکزی کم توجه بــوده اند بیم 
از تبعــات آن را دارنــد چــرا که هــر اقدامی در این 
راســتا حتــی می تواند به رکــود مقطعی اقتصادی 
نیــز منجــر شــود امــا بــرای مهــار نــرخ تــورم نباید 
فرصــت ســوزی کــرد هــر چنــد ایــن اقــدام همراه 
بــا عوامــل و آثــار منفــی اقتصــادی در کوتاه مدت 

باشد.
او در ادامــه اظهــار کــرد: در کشــورهایی کــه 
نــرخ تــورم باال دارند، اعام می کنند که حتی اگر 
کنتــرل نــرخ تــورم منجر بــه رکود اقتصادی شــود 
از سیاســت خــود در ایــن راســتا دســت بــر نمــی 
دارند چرا که به این نتیجه رســیده اند ادامه دار 
شدن چنین رویه ای مشکات اقتصادی را بسیار 
ســخت تــر و درمــان آن را العــاج تــر مــی کنــد. 
بنابرایــن سیاســت گذاری های رکــود اقتصــادی را 
بــرای درمــان تورم می پذیرند و آگاهانه تن به این 
کار می دهنــد، زیــرا بی توجهی بــه مهار نرخ تورم 
آســیب های جبــران ناپذیــری به اقتصاد کشــور ها 
ایــن ســادگی ها  بــه  وارد مــی کنــد کــه حــل آن 

نخواهد بود.
 ایــن کارشــناس اقتصــادی اضافه کــرد: تیم 
بایــد  رئیس جمهــوری  مشــاورهای  و  اقتصــادی 
و  کاربلــد  متخصــص،  خبــره،  افــراد  از  متشــکل 
اقتصــاد بلــد باشــند و مســلط بــر علــم و اقتصــاد 
باشــند زیــرا اگــر بــر موضوعــات اقتصــادی چــون 

توجــه بــه مهار نرخ تورم اشــراف نداشــته باشــند 
مشــکات اقتصــادی کشــور روز بــه روز بیشــتر و 
مردم همچنان با فشار گرانی ها و سایر مشکات 

مواجه خواهند بود.

وقتینرختورمرسمیبرای
مردمغیرقابلقبولاست

بنــا بــه ایــن گــزارش، نــرخ تــورم اکنــون در 
هــم  رســمی  آمارهــای  باالســت.  بســیار  کشــور 
اکنــون حکایــت از نــرخ تــورم حــدود ۵۰ درصــدی 
این شــاخص اقتصادی دارند، این در حالی است 
که آمارهای غیر رسمی رقمی دیگر یعنی فراتر از 
چنیــن رقمــی را عنــوان می کننــد. تورمی که برای 
همه ملموس است آنطور که افزایش قیمت ها را 

در خرید های روزانه هر روز شاهدیم.
طبــق گزارش هــای موجــود نــرخ تــورم مــواد 
غذایــی بعضــا بــه بیــش از ۸۰ درصــد نیز رســیده 
اســت. ســبد مصرفــی خانوارهــا کــه متشــکل از 
کاالهــای اساســی مصرفی اســت هزینه سرســام 
آوری دارنــد و خیلی هــا به دلیل ناتوانی در تامین 
آن خیلی از اقام مصرفی گرانقیمت را از ســفره 
خــود کــم و یــا بعضــا حــذف کــرده انــد. در چنیــن 
شــرایطی اســت که کارشناسان اقتصادی تنها راه 
نجــات اقتصــاد کشــور را مهار و کنترل رشــد نرخ 
تــورم مــی داننــد و تاکیــد دارنــد، مســئوالن بانک 
مرکزی و تیم اقتصادی دولت نباید نسبت به این 
موضوع بسیار مهم کم توجه باشند چرا که فشار 
اقتصــادی ایــن روزها به قدری بر مردم مســتولی 
است که خیلی ها حتی توان تامین سبد مصرفی 

کاالهای ضروری خانوار خود را ندارند.
شــرایط اقتصادی کشــور اکنون طوری است 
که بیش از ۶۰ درصد مردم ۲ شــغله اند و اغلب 
کــه دارای خــودرو شــخصی  کــم درآمــدی  افــراد 
هســتند بــرای گــذران زندگــی در اســنپ کار مــی 
کننــد. ایــن روزهــا بــه دلیل عــادت روز مــره دیگر 
کســی از گرانی هــا گلــه منــد نیســت چــرا کــه هر 
لحظه می دانند که قیمتها در حال تغییر اســت. 
در چنیــن شــرایطی امــا رئیــس کل بانــک مرکــزی 
اخیــر در حضــور رئیس جمهــوری اعــام مــی کند: 
» بــه دنبــال مجمــوع اقدامــات صــورت گرفته که 
بــا هماهنگــی کامل تیــم اقتصــادی دولت صورت 
پذیرفتــه اســت طی یکســال اخیر شــاهد کاهش 
حــدود ۲۰ واحــد در شــاخص قیمت های کاالهای 
اثــر گــذار در محاســبه نرخ تــورم ۱۲ ماهه محقق 
شده و نرخ تورم از ۵۹,۳ درصد به ۴۰.۱ درصد و 
همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشــد 
پایه پولی از ۴۲.۶ درصد به ۲۶.۲ درصد هستیم. 
ایــن آمارها هرچند شــاید با واقعیات برابری کند 
زیرا محاسبات نرخ توم طوری است که می توان 
آن را به گونه ای حساب کرد که درست باشد اما 
از آنجایــی کــه مــردم هر لحظه بــا افزایش میزان 
گرانــی کاال و خدمــات در بــازار مواجــه انــد چنین 

آمارهایی را خیلی قبول ندارند.

بــراســاساعالمســازمانامــورمالیاتــی،امکان
تقســیط۶ماهــهرقــممالیــاتتعیینشــدهبرای
مالــکانخانههــاوخودروهــایلوکــسفراهــم

شدهاست.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، بر اســاس قانون 
بودجــه ســال گذشــته )۱۴۰۰( از خانه هــا و بــاغ 
ویاهــای گران قیمت که بــاالی ۱۰ میلیارد تومان 

باشند، مالیات گرفته می شوند.
همچنین از خودروهای ســواری و وانت های 
دو کابیــن کــه بــاالی یــک میلیــارد تومــان ارزش 
داشــته باشــند نیز ســازمان امــور مالیاتی موظف 

به اخذ مالیات از آنهاست.
ایــن رقم برای ســال جــاری در قانون بودجه 
۱۴۰۱ بابت خانه های لوکس به ۱۵ میلیارد تومان 

افزایــش یافتــه امــا با توجه بــه اینکــه مالیات هر 
ســال در ســال بعد از آن اخذ می شــود، ســازمان 
امــور مالیاتــی در حــال اخــذ مالیــات خانه هــا و 

خودروهای لوکس بابت سال گذشته است.
بــا ایــن حال به دســتور داوود منظور معاون 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  رئیــس  و  اقتصــاد  وزیــر 
امکان تقســیط مالیات تعیین شــده برای خانه ها 
و خودروهــای لوکــس که مشــمول ایــن قانون در 

سال گذشته شده اند، فراهم شده است.
بــر اســاس اعــام ســازمان امــور مالیاتــی، 
مالــکان خانه هــا و خودروهــای لوکــس می تواننــد 
مبلغ تعیین شده مالیاتی بابت دارایی های گران 

قیمت را ظرف ۶ ماه پرداخت کنند.
نرخ های مالیاتی خانه های لوکس به شــرح 

زیر است:
تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر

۱۰ تــا ۱۵ میلیــارد تومان نســبت به مازاد ۱۰ 
میلیارد تومان، یک دهم درصد

۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ 
میلیارد تومان، ۲ دهم درصد

۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ 
میلیارد تومان، ۳ دهم درصد

۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ 
میلیارد تومان، ۴ دهم درصد

نســبت بــه مــازاد بر ۶۰ میلیــارد تومان، نیم 
درصد

قانــون  اجرایــی  نامــه  آئیــن  مــواد  برخــی 
خانه هــای لوکس بر اســاس قانون بودجه ۱۴۰۰، 

به این شرح است:
- وزارت راه و شهرســازی )بــه عنــوان متولی 
ســامانه امــاک و اســکان کشــور(، وزارت صمــت 
مســتغات  امــاک  ســامانه  متولــی  عنــوان  )بــه 
کشــور(، وزارت کشــور )متولــی ســازمان همیاری 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور( و ســازمان 
ارائــه  بــه  مکلــف  امــاک کشــور  و  اســناد  ثبــت 
اطاعات اماک گران قیمت ظرف ۱۵ روز از زمان 

درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند.
-مدت زمان اتمام ثبت اطاعات در ســامانه 
اماک و اســکان کشــور که در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی است پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است.
- مــاک قیمــت امــاک لوکــس، ارزش روز 

آنهاست.
- در امــاک مشــاعی، ابتــدا ارزش کل ملــک 
تعیین و ســپس بر اســاس قدرالســهم هر مالک، 

مالیات ستانده می شود.
- خانه های لوکس در حال ســاخت مشمول 
مالیــات نیســتند کــه بــر ایــن اســاس، در حــال 
ســاخت بــودن بــه معنــی »پیــش از زمــان صدور 

گواهی پایان کار« است.

نرخمالیاتخودروهایلوکس

ســاالنه  مالیــات  آیین نامــه  اســاس  بــر 
خودروهــای لوکــس )اعــم از ســواری یــا وانــت دو 
کابیــن(، مصوب هیئــت دولت میزان مالیات آنها 
بر اســاس قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ به شرح زیر 

است:
- اگــر مجمــوع ارزش خودروهــای ســواری و 
وانــت دو کابیــن اشــخاص )خــود و فرزندان کمتر 
از ۱۸ ســال و محجــور تحت تکفــل خود( بیش از 
یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودرو 

لوکس می شوند.
- ســازمان امور مالیاتی کشــور مکلف اســت 
بــا توجــه بــه قیمــت روز خــودرو و تاریــخ ســاخت 

و واردات آن، مالیات خودروها را محاسبه کند.
- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده حداکثر 

تا پایان بهمن ۱۴۰۱ است.
- در صــورت عــدم پرداخت مالیــات، معامله 

آن ها ممنوع است.
- مالیات ساالنه خودروهای لوکس، به ازای 
هر دستگاه خودرو و جداگانه محاسبه می شود.

گفتنــی اســت موارد فــوق )ارقــام مالیات بر 
خودروهــای لوکــس( برای ســال ۱۴۰۱ نیز همانند 

سال گذشته بوده و تغییر نکرده است.

عالقه مندی کشورها 
برای بهره مندی از دانش 

تخصصی ایران در 
جست وجو و نجات دریایی

مالیاتخانههاوخودروهایلوکسقسطیشد

جایخالیمهارتورمدرفرامینرئیسجمهوریبهبانکمرکزی
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انتخابات رئیس شورای 
هماهنگی استان یزد

احسان افضلی مدیر شعبه بیمه کارآفرین استان یزد، 
بعنــوان رئیــس شــورای 
هماهنگــی ایــن اســتان 

انتخاب شد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومی ســندیکای بیمه 
گــران ایــران، انتخابــات 
هماهنگــی  شــورای 
بــه  کــه  یــزد  اســتان 
صــورت ویدئو کنفرانس 

بــا حضــور علــی کرمــی معــاون، محمــد محســن طباخها 
گــران  بیمــه  نــوآوری ســندیکای  و  ریــزی  برنامــه  مدیــر 
ایران، مدیران شعب شرکت های بیمه و صندوق تامین 
خســارت های بدنی اســتان یزد در روز چهارشــنبه مورخ 
16 شــهریور ماه برگزار شــد، آقای احســان افضلی مدیر 
شــعبه بیمه کارآفرین این اســتان با حداکثر آرا بعنوان 

رئیس شورای هماهنگی انتخاب شد.
گفتنــی اســت در این انتخابات آقــای جواد خواجه 
علی مدیر شــعبه بیمه پاســارگاد به عنوان دبیر شــورای 

هماهنگی استان یزد انتخاب شدند.

اهداف طرح تحول 
کسب و کار بانک سینا

معاون برنامه ریزی بانک ســینا با تشریح جزئیات طرح 
تحــول کســب و کار بانــک گفــت: بــا اجــرای ایــن طرح، 

اثر بخشــی در عملکــرد، 
ســازمانی  چابکــی 
کارآمــد  اصــاح  و 
فرایندهــای کســب  و کار 

را شاهد خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی 
مهــدی  ســینا،  بانــک 
باســتان در هم اندیشی 
صــف  مدیــران  روزه  دو 

و ســتاد بانــک ســینا بــا اشــاره بــه برنامه هــا و اقدامــات 
ضــروری جهــت طراحــی و جاری ســازی طــرح راهبــردی 
کســب وکار ایــن بانــک افــزود: ایجاد تحــول اثر بخش در 
حوزه چابکی ســازمانی، تغییر نظام برنامه ریزی، کنترل 
هوشــمند عملکرد، اصالح کارآمد فرایندهای کسب و کار 
و ایجاد همسویی راهبردی در بدنه بانک از رویکردهای 

حاکم در این بخش به شمار می رود.
و  موجــود  وضــع  دقیــق  شــناخت  همچنیــن  وی 
عارضه یابــی با هدف شناســایی و ســنجش قابلیت های 
و  موجــود  قابلیت  هــای  بهینه ســازی  بانــک،  درونــی 
توســعه قابلیت هــای جدیــد مــورد نیــاز را از رویکردها و 
دغدغه های حاکم بر طراحی وضع مطلوب و طرح نظام 

مدیریت راهبردی بانک دانست.
باســتان بــا بیان آن که توســعه اســتراتژی و برنامه 
اجرایــی و کنترلــی بانــک از مهم تریــن فرایندهــای عمده 
تدویــن طــرح راهبــردی کســب وکار بانــک اســت، اظهــار 
داشــت: ارزیابــی عملکــرد دقیــق تمــام واحدهــای حــوزه 
مرکــزی بــا توســعه سیســتم اطالعــات راهبــردی، ارائــه 
مختلــف  حوزه هــای  در  منظــم  عملکــردی  گزارش هــای 
و  برنامه  هــا  از  مدیریــت  گــزارش  کتابخانــه  ایجــاد  و 

فعالیت های مهم این بخش است.

 تفاهم  پست بانک ایران
 و سازمان تنظیم مقررات

و ارتباطات رادیویی
مراسم امضای تفاهم نامه پست بانک ایران و سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا حضــور دکتــر 
عباســی شــاهکوه معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم 

و مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی و دکتر شــیری 
مدیرعامــل پســت بانک 

ایران برگزار شد. 
در این تفاهم نامه 
از  طرفیــن  شــد  مقــرر 
یکدیگــر  ظرفیت هــای 
خدمــات  ارائــه  بــرای 
حــوزه  شــرکت های  بــه 

در  و  نمــوده  اســتفاده  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
راستای سیاستهای وزادت ارتباطات و فناوری اطالعات  
هــم افزایــی داشــته و بــه توســعه زیرســاخت های ایــن 

بخش کمک کنند.
در ایــن تفاهم نامــه پســت بانک و ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی تــالش دارنــد تــا خدمــات 
توثیــق و تســهیالت و تعهــدات بانکــی در ضمانتنامه هــا 
را بــرای شــرکت های فعــال در حوزه ICT با شــرایط بهتر 
تســهیل کرده و تخفیفات ویژه ای را برای این دســته از 

شرکت ها در نظر بگیرند.

کوتاه از بانک و بیمه

حمایت های بانک ملی ایران 
زمینه تحقق افزایش تولید 

را فراهم کرد
ســعید منــزوی زاده بــا اشــاره بــه ارائــه انــواع خدمــات 
بانــک ملــی ایــران در ایــن شــرکت، گفــت: حمایت ها و 
کمک هــای گســترده بانک هــا به ویــژه بانک ملــی ایران 
بــه این شــرکت موجب 
افزایــش  شــاهد  شــده 

ظرفیت تولید باشیم.
عامــل  مدیــر 
و  تولیــدی  شــرکت 
صنعتی رســول اصفهان 
در  ســلیمان(  )قالــی 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
بانــک  عمومــی  روابــط 
ملــی ایــران با اشــاره به این که بانک ها بــا ارائه خدمات 
مالــی بــه بنگاه هــای اقتصــادی و واحد هــای تولیــدی در 
سراسر کشور می توانند در زمینه حمایت از صنعتگران 
و تولیدکنندگان که منجر به توسعه کشور خواهند شد 
نقــش آفرینــی کننــد، اظهارداشــت: حضــور و همراهــی 
بانک ملی ایران در تحقق اهداف این مجموعه صنعتی 
اوج  شــرایط  در  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  ســاز  زمینــه 

تحریم های ظالمانه و تنگناهای اقتصادی شد.
وی در ادامــه افــزود: فعالیــت قالــی ســلیمان بــا 
چهــار دهــه ســابقه درخشــان همــراه اســت. در ابتــدا با 
ریســندگی نــخ اکريليــك شــروع کردیم و پــس از آن به 
ســمت بافندگــی فــرش بــا برنــد قالــی ســلیمان رفتیــم. 
سپس قسمت سالن بی سی اف یا ذوب ريسى را اضافه 
کردیم که انواع نخ پلی پروپيلن، پلی استر و پلی آمید 
را تولیــد مــی کند. طی ســال های اخیــر نیز با همکاری و 
حمایت های بانک ملی ایران با توسعه و تکمیل خطوط 
تولید جدید، مجموعه کاملی از فعالیت های نخ و فرش 
را ایجــاد کردیــم کــه امروز ایــن واحد تولیدی بــه یکی از 
مجموعه های کم نظیر در خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل 

شده است.

همکاری بین بانک 
توسعه صادرات و سامانه 

نظرسنجی پرس الین 
ایــران در  بانــک توســعه صــادرات  باشــگاه مشــتریان 
راســتای اعطــای امتیــازات ویــژه بــه اعضــای برتــر خود، 
بــا  قــرارداد  امضــای  بــا 
شــرکت سیســتم گستر 
بهــره  امــکان  چیســتا، 
برتــر  مشــتریان  منــدی 
بانــک را از خدمات این 
بــا  ســامانه نظرســنجی 
درصــدی   30 تخفیــف 

فراهم کرد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بانک توســعه صــادرات ایران، بر اســاس توافق 
انجــام شــده با شــرکت مذکور، مشــتریان برتــر، اعضای 
VIP، طالیــی، نقــره ای و برنــزی باشــگاه مشــتریان ایــن 
بانــک، تــا ســقف 30 درصــد از پرداخت کارمــزد خدمات 
نظرســنجی برخــط وبــگاه پــرس الیــن برای کســب و کار 

خود، تخفیف دریافت می کنند.
بــه ایــن ترتیــب اعضای واجد شــرایط مــی توانند با 
دریافت معرفی نامه از باشــگاه مشــتریان بانک و ارائه 

آن به شرکت مذکور از این امتیاز بهره مند شوند.

جزئیات پرداخت سود 
سهامداران بیمه »ما« در سجام

 
پرداخــت مطالبــات ســنواتی ســهامداران شــرکت بیمــه 
»ما« )ســهامی عام( از 
طریــق ســامانه ســجام 

عملیاتی شد.
احترامــا بدینوســیله بــه 
اطالع کلیه ســهامداران 
بیمــه  شــرکت  محتــرم 
عــام(  )ســهامی  »مــا« 
مــی رســاند بــر اســاس 
شــرکت  جدیــد  امــکان 
ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه، 
پرداخت مطالباتی سنواتی سهامداران از طریق سامانه 
سجام فراهم شده است، لذا با توجه به اینکه پرداخت 
ســودهای ســنواتی، منــوط بــه ثبت نــام ســهامداران در 
سامانه است، خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت 
به ثبت نام و تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام 

اقدام فرمایید.

برپایی میز خدمت در شعب 
بانک ملت در سراسر کشور

بانــک ملــت همزمان بــا هفته دولت و به منظور تکریم 
هرچــه بیشــتر مشــتریان، بــه برپایــی میــز خدمــت در 
شــعب سراســر کشــور 

اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، این میزهای 
دوم  از  کــه  خدمــت 
شــعب  در  شــهریورماه 
بانــک ملــت دایــر شــده 
اســت تــا 16 شــهریورماه 
خواهنــد  فعــال  امســال 
بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، اختصــاص میزخدمــت بــه 
منظور پاســخگویی روســای شــعب به مراجعان در سالن 
مشــتریان شــعبه بــه عنــوان یکــی از تکالیــف بانک ها در 

هفته دولت ابالغ 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:

در سایت روزنامه بخوانید:

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتــی کشــور جزییــات طــرح مالیات بــر عایدی 

سرمایه را اعام کرد.
به گزارش ایســنا، مهدی موحدی بک نظر، با 
بیــان اینکــه طرح مالیــات بر عایدی ســرمایه تایید 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس را اخذ کرده اســت، 
اظهــار کــرد: این طــرح در آســتانه ورورد به صحن 
علنــی مجلــس اســت و اگــر مصــوب شــود قانونی 
تحــت عنــوان مالیــات برعایــدی ســرمایه خواهیــم 
مالیات هــای  قانــون  بــر  اصالحیــه ای  کــه  داشــت 

مستقیم خواهد بود.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح مالیــات بــر عایــدی 
ســرمایه چنــد کارکــرد مهــم دارد، توضیــح داد: یکــی 

از کارکرد هــای مهــم این اســت کــه می تواند داللی و 
درآمــد حاصــل از داللی را از صرفه بینــدازد. درواقع 
درآمد حاصل از داللی و سوداگری از صرفه می افتد 
و مهم ترین ویژگی طرح مذکور این است که به این 
واســطه دالالن و ســوداگران کمتــر انگیــزه خریــد و 
فروش کاال های سرمایه ای و دارایی سرمایه ای مانند 
مسکن، خودرو، ارز، سکه و دالر را خواهند داشت.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی 
مالیاتــی کشــور بــا تاکیــد بــر اینکه کاهــش تقاضا 
بــرای رد و بــدل کــردن کاال هــای مذکــور موجــب 
کاهش قیمت آن ها در بلند مدت می شود، اظهار 
کرد: کاهش قیمت، اثرات خاص خود را بر اوضاع 
نقدینگــی خواهــد گذاشــت و نقدینگــی را نــه تنها 

بــه ســمت تولیــد هدایت خواهــد کــرد بلکه حجم 
نقدینگــی مــورد نیــاز در جامعــه را بــرای جــذب در 
در  و  می دهــد  کاهــش  ســوداگرانه  فعالیت هــای 
بلندمدت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشت. از 
ســوی دیگر برای دولت به واســطه این فعالیت ها 

درآمد حاصل می شود.
موحــدی در ادامــه بــا تاکیــد بر اینکه بیشــتر 
امــالک و دارایی هایــی که مورد نقــل و انتقال قرار 
می گیرنــد توســط قشــر پردرآمــد انجــام می شــود، 
گفــت: بــه همیــن دلیــل اجــرای ایــن طــرح عدالت 
مالیاتــی هــم در پــی خواهــد داشــت؛ یعنــی بــه 
بازتولیــد درآمــد بین اقشــار مختلــف جامعه کمک 
خواهــد کرد. همچنین از آنجایی که این اطالعات 

جهــت  از  می شــود،  ثبــت  ســامانه ای  قالــب  در 
اطالعاتی هم می تواند به کشور کمک کند.

وی به این ســوال که اگر یک شــخص حقیقی 
اقــدام بــه فــروش 10 ســکه کند، اطالعــات آن از چه 
طریقــی بــه ســازمان امــور مالیاتــی خواهــد رســید؟ 
پاســخ داد: یــک قانونــی وجــود دارد تحــت عنــوان 
»قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان«. 
ایــن قانــون در قالــب یــک بســته قانونــی در کنــار 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه قــرار گرفتــه و این قانون 
را تکمیــل می کنــد. در ایــن شــرایط هــر فــرد حقیقی 
موظــف می شــود حتی اگر یک ســکه هــم می خواهد 
بفروشــد، آن را به فردی بفروشــد که قرار اســت در 

ازای آن صورت حساب الکترونیک صادر کند.

مهدی بستانچی
عضو هیئت مدیره فینوپیا

اســتیبل کوین ها  دیجیتــال،  ارزهــای 
تأثیــر  امــروزه  نه تنهــا  باک چیــن  فنــاوری  و 
زیــادی در چشــم انداز مالــی ســرمایه گذاران 
دارنــد، بلکــه احتماالً در دهه هــای آینده هم 
تأثیــر خــود را حفــظ خواهنــد کــرد. از زمانــی 
کــه اولیــن بــاک بیت کویــن در ســال 2009 
دیجیتــال  ارز  ایــن  قیمــت  شــد،  اســتخراج 
به شــدت افزایــش یافــت و در اواســط اکتبــر 
202۱ )مهــر ۱۴00( بــه بیــش از ۶۵000 دالر 
بــه بیــش از ۱.2۴  بــازار آن  و ارزش حجــم 
تریلیون دالر رســید. عاوه بر این، موفقیت 
بیت کویــن باعــث ایجاد هــزاران ارز دیجیتال 
دیگــر شــد و بــه ایجــاد یک اکوسیســتم مالی 

غیرمتمرکز کمک کرد.
ظهور ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها 
مرکــزی  بانک هــای  از  برخــی   )Stablecoin(
را بــرای انتشــار ارزهــای دیجیتــال خــود تحت 
کــه  بالک چیــن  فنــاوری  و  داده  قــرار  فشــار 
به عنــوان  آنهــا محســوب می شــود،  زیربنــای 
مالــی،  مشــکالت  از  وســیعی  طیــف  راه حــل 

اقتصادی و لجستیکی ظاهر شده است. 
فنــاوری  ایــن  محبوبیــت  حــال،  هــر  در 
ظاهراً شهرت خود را مدیون ارزهای دیجیتال 
است. بنابراین، اگر ارزهای دیجیتال شکست 
بخورنــد، همــان طــور کــه بســیاری از مقامات 
برجســته دولتی کشــورهای جهــان معتقدند، 
فنــاوری  بــه  نســبت  ایجادشــده  اشــتیاق 

بالک چین نیز تا حد زیادی کاهش می یابد.

آیا ارزهای دیجیتال و فناوری 
باک چین به اهداف خود 

رسیده اند؟ 
می دهــد  نشــان  موجــود  داده هــای 
بــا  زیــادی  فاصلــه  همچنــان  بیت کویــن  کــه 
سیســتم  دارد.  کامــل  غیرمتمرکزســازی 
دیجیتــال  ارز  ایــن  اســتخرهای  و  اســتخراج 
بخش بزرگی از توان محاســباتی شــبکه آن را 
در اختیار گروه های خاصی قرار داده است. 

ارزهــای دیجیتــال دیگــر هــم بــرای تأیید 
سیســتم هایی  از  معامله گــران  تراکنش هــای 
شــاردینگ  و  ســهام  اثبــات  اجمــاع  مثــل 

اســتفاده می کننــد کــه هرچند 
تمرکززایــی را ترویــج می کننــد؛ 
امــا هنــوز نتوانســته اند کامــالً 
ایــن هــدف دســت یابنــد.  بــه 
ســرمایه گذاران نهــادی هــم به 
تدریــج در حال رشــد هســتند، 
امــا همچنــان حضــور کمــی در 
از  غیــر  بــه  دارنــد.  بــازار  ایــن 
بــرای  کــه  دیجیتالــی  ارزهــای 

انجــام تراکنش ها و پرداخت های مالی از آنها 
اســتفاده می شــود، نمونه های موفق زیادی از 

فناوری بالک چین تا به امروز وجود ندارد.
تاریــخ علــم و فناوری نشــان داده اســت 
کــه قــدرت یک ایــده، مفهوم یا نظریــه را تنها 
می توان با اســتفاده از ظرفیت آن برای تغییر 
برخی از اساســی ترین مفاهیم زندگی روزمره 
انســان تعیین کــرد. تحقیقات فرویــد درمورد 
ارزش،  درمــورد  مارکــس  تحقیقــات  غرایــز، 
تحقیقــات دارویــن در مــورد منشــاء گونه های 
حیوانــی و تحقیقات انیشــتین درمــورد زمان، 
اساســی ترین  بــردن  ســؤال  زیــر  بــا  همگــی 

مفاهیم زمان خود شروع شدند.

 باک چین؛
»یک فناوری انقابی«

بــه لطــف بالک چیــن و ارزهــای دیجیتال 
نیز، انسان توانسته است پدیده ها و مفاهیم 
بســیار اساســی را زیــر ســؤال ببــرد کــه بــرای 
مدتــی طوالنــی برایش بدیهــی بوده اند. برخی 
از ایــن مفاهیــم عبارت انــد از: پــول چیســت؟ 
ارزش چیســت؟ اعتمــاد چیســت؟ آیا انســان 
بــرای اعتمــاد بــه مراجع شــخص ثالثــی مانند 
ســوابق  نگهــداری  آیــا  دارد؟  نیــاز  بانک هــا 
تراکنش هــا به روش های مختلــف امکان پذیر 

است؟
دارنــد  بــاور  برخــی  خاطــر،  همیــن  بــه 
فنــاوری بالک چیــن »یــک فنــاوری انقالبــی« 
محســوب می شــود؛ چراکه می توانــد برخی از 
جنبه های اصلی زندگی انسان، از جمله نحوه 
اســتفاده از اینترنت و ساختار مالی جهانی را 

تغییر دهد. 
بســیاری از صاحب نظــران بــاور دارند که 
بالک چیــن می توانــد تمرکززدایــی را ارائه دهد 
که پایه و اســاس اینترنت محســوب می شــده 
اســت. حتــی خــود ایــن ادعاهــا بایــد همــگان 

دقیــق  بررســی  بــه  وادار  را 
کنــد.  فنــاوری  ایــن  ماهیــت 
اگــر چنیــن پیونــد ناگسســتنی 
معتبــر باشــد، پس این ســؤال 
دیجیتــال،  ارزهــای  آیــا  کــه 
بیت کویــن،  علی الخصــوص 
آلــوده بــه حباب مالی هســتند 
یــا نــه، بســیار مهم اســت. اگر 
داشــته  حقیقــت  حبــاب  ایــن 
باشد، می تواند تأثیر مخرب و بزرگی بر آینده 

بالک چین بگذارد.
افــرادی کــه معتقدنــد ارزهــای دیجیتــال 
بــا حبــاب بزرگی مواجه شــده اند، اغلب آن را 
بــا حبــاب اقتصــادی دات-کام در دهــه 1990 
مقایســه می کننــد. دلیــل ایجــاد ایــن حبــاب، 
ظاهــراً افزایــش اســتفاده از اینترنــت بــود که 
بســیار  را  اطالعــات  ذخیره ســازی  و  انتقــال 

ارزان تر می کرد. 
معرفــی شــبکه جهانی وب باعث شــد تا 
ســرمایه گذاری های شــرکت های خطرپذیــر در 
شــرکت های موجــود در بورس نــزدک افزایش 
یابد و ارزش ســهام شــرکت های اینترنتی طی 
عرضــه اولیــه ســهام آنهــا، ســه یــا چهــار برابر 
شــود. در نتیجه اشــتیاق معامله گران، بورس 
نــزدک تنهــا در ســه ســال، از 1300 بــه 5400 
افزایــش یافت و هنگامی که زمان ســقوطش 
فــرا رســید، بیش از 80 درصــد کاهش یافت. 
ایــن در حالــی بــود کــه بــازار ســهام در همــان 

مدت تنها 40 درصد سقوط کرد. 
ســال  در  مســکن  وام  بحــران  برخــالف 
بانک هــا  از  بســیاری  آن  در  کــه   2008
ســقوط کردنــد، در ایــن زمــان بانک هــا تقریباً 
دســت نخورده باقی ماندنــد؛ چراکه در تأمین 
دات-کام  حبــاب  طــی  شــرکت ها  ایــن  مالــی 
حضــور نداشــتند. بــا این حــال، شــرکت هایی 
ماننــد سیســکو، کوالــکام، آمــازون و ای بــی از 
ایــن دوران جــان ســالم بــه در بردنــد و تــا بــه 

امروز به کار خود ادامه دادند.

آیا رشد قیمت بیت کوین 
 ناشی از حباب قیمتی

آن است؟
قیمــت  رشــد  دارنــد  بــاور  کــه  افــرادی 
بــه  به خاطــر حبــاب قیمتــی  تنهــا  بیت کویــن 

وجود آمده اســت، از نوســانات باالی این ارز 
دیجیتــال بــرای اثبــات نظریــه خــود اســتفاده 
توجــه  آن  بــه  آنهــا  کــه  نکتــه ای  می کننــد. 
نمی کننــد، ایــن اســت کــه بیت کویــن از ابتــدا 
نوســان باالیــی داشــته اســت و ایــن امــر تنها 
نتیجــه اتفاقــات مربــوط بــه ســا ل های اخیــر 
نیســت. میانگیــن نوســانات بیت کوین حدود 
4.8 درصد و میانگین نوســانات روزانه بورس 
فهرســت  در  موجــود  شــرکت های  و  نــزدک 
 0۷6. و   0.89 حــدود  به ترتیــب   ،S&P500
درصد اســت. در نتیجه، نوســانات بیت کوین 
دارایــی  ایــن  عــادی  و  ذاتــی  ویژگــی  بایــد  را 

دیجیتال دانست.
عالوه بر این، زمانی که حباب های مالی 
قبلی جریان داشــتند، بســیاری از مردم هرگز 
متوجــه وجودشــان نمی شــدند و تنهــا افــراد 
انگشت شماری آنها را پیش بینی می کردند. در 
ایــن مواقع، اکثر جوامع تجاری و دانشــگاهی 
در سراسر جهان سعی می کردند دیدگاه های 
خوش بینانه خود را حفظ کنند. این در حالی 
اســت کــه وضعیــت بیت کوین کامــالً برعکس 
است و بسیاری از تحلیلگران کوچک و بزرگ 
ادعا می کنند این ارز دیجیتال تنها یک حباب 

مالی زودگذر محسوب می شود. 

چشم انداز ارزهای دیجیتال 
در هر حال، هرچند که ارزهای دیجیتال 
کاســتی های قابل توجهی دارند و معامله گران 
با احتیاط از آنها در ســبد ســرمایه گذاری خود 
اســتفاده  می کننــد، هیــچ متخصصــی در ایــن 
مرحلــه نمی تواند با اطمینان ادعا کند که این 

پدیده ها کامالً بی مصرف اند. 
متخصصــان صنعت ارزهــای دیجیتال با 
اطمینان زیادی باور دارند که ارزهای دیجیتال 
بانــک مرکزی یــا همان ارزهــای دیجیتال ملی 
مهمــی  بخــش  بــه  آینــده  دهــه  دو  یکــی  در 
از چشــم انداز بــازار مالــی تبدیــل می شــوند. 
هرچند که این ارزهای دیجیتال ممکن اســت 
بخشــی از فنــاوری بالک چیــن را در خود جای 
دهنــد، احتماالً نمی توانند سیســتم های مالی 
ایجــاد  را  ایدئــال معامله گــران  و  غیرمتمرکــز 
نماینــد. بی شــک تنهــا آینــده می توانــد پاســخ 
این سؤال بزرگ را تعیین کند و تنها کاری که 
از دست کشورها بر می آید، استفاده از نقاط 

قوت فناوری بالک چین است.

ارزهای دیجیتال: فناوری انقابی  یا حباب؟
در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس هیــات عامــل صنــدوق توســعه 
ملــی گفــت: چنانچــه صنــدوق توســعه ملــی 
بــه عنوان شــریک در طرح هــای مختلف اعم 
شــود؛  وارد  فــوالد  و  پتروشــیمی  نفــت،  از 
می توانــد ضمن نظــارت بر روند اجرای طرح، 
پــس از اتمــام پــروژه، ســهم خــود را فروخته 
و در راســتای اهــداف توســعه ای در بخــش 

دیگری سرمایه گذاری کند.
بــه گــزارش ایرنــا، »مهــدی غضنفــری« 
در چهارمیــن جشــنواره ملــی حاتــم )حمایــت 
از تولیــد ملــی( اظهارداشــت: چنانچه اقتصاد 
کشــور را هماننــد دوچرخــه فــرض کنیــم کــه 
چــرخ جلــوی آن اقتصاد بنگاهی و چرخ عقب 
آن اقتصاد کالن باشد؛ باید هر دو با یکدیگر 
باشــند  هــم  کننــده  پشــتیبان  و  هماهنــگ 
بــه طــوری کــه هــم در اقتصــاد کالن، تــورم و 
نقدینگی کنترل و قیمت ارز مدیریت شــود و 
هــم در اقتصــاد بنگاهی؛ نــوآوری، خالقیت و 
بهره وری وجود داشــته باشــد؛ چرا که در غیر 
ایــن صــورت حرکت دوچرخه اقتصــادی کند و 

یا متوقف می شود.
رقابــت  منظــور  بــه  داد:  توضیــح  وی 
اقتصــادی  غول هــای  مقابــل  در  مقاومــت  و 
بایــد نوعی ســکانداری بــا اقتدار هوشــمندانه 
داشــته باشــیم که از ســویی مدیریــت مؤثری 
بــر بهــره وری و بازاریابــی و صــادرات و ســایر 
نیارهای بنگاهی داشــته و بعالوه درک باالیی 

از کنترل  نقدینگی و چرخش پول در اقتصاد 
و بازارهای سرمایه داشته باشد.

توســعه  صنــدوق  عامــل  هیــات  رئیــس 
ملــی بــا تاکید بــر نقش تولید در تحقق رشــد 
اقتصادی، اضافه کرد: اگر ارتباط درستی بین 
دو چــرخ اقتصــاد برقرارنشــود؛ ممکــن اســت 
نرخ رشد 8 درصدی مدنظر در اقتصاد محقق 
نشــود و همانطــور که گفته شــد؛ بــرای اینکه 
یــک بنــگاه اقتصــادی ســودآور بــوده و نقــش 
داشــته  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  در  مؤثــری 
باشــد، مؤلفه هــای بســیاری بایــد در اقتصــاد 

تحت نظر باشد.
در آمدهای نفتی، ثروت نیست بلکه 

سرمایه است
در  اساســی  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  ملــی  توســعه  صنــدوق  سیاســت های 
در  گفــت:  اقتصــادی،  رشــد  تحقــق  جهــت 
سیاست گذاری جدید صندوق بر تفاوت میان 
دو مفهوم ثروت و سرمایه تأکید شده است؛ 
به این معنا که درآمدهای نفتی ثروت نیست 
و بایــد نــگاه بــه آن بــه عنوان ســرمایه کشــور 

تغییر یابد.
غضنفــری بــا بیــان اینکــه نــگاه عمومــی 
بــه درآمدهــای نفتــی به عنــوان ثــروت در 40 
ســال گذشــته و واریز مســتقیم آن به بودجه 
اســت،  شــده  آن  ناکارآمــدی  باعــث  کشــور 
افــزود: صنــدوق پیشــنهاد داده اســت که کل 

درآمد هــای نفــت به صنــدوق واریز و از ســود 
این سرمایه بودجه کشور تامین شود .

وی ادامه داد: در گذشته نقش صندوق 
فقــط ارایــه تســهیالت بــوده اســت ولــی هــم 
اکنون به دنبال ســرمایه گذاری و روان سازی 

حرکت دوچرخه اقتصادی است.
رسوب ۱0 تا ۱۶ ساله منابع در برخی 

پروژه ها مانع توسعه کشور 
توســعه  صنــدوق  عامــل  هیــات  رئیــس 
توســط  ســرمایه  رســوب  بــه  اشــاره  بــا  ملــی 
برخــی بنگاه هــا، اظهــار داشــت: چنانچــه هــر 
بنگاه اقتصادی بســرعت اقدام به بازپرداخت 
تســهیالت خــود کنــد، امــکان ســرمایه گذاری 
جدیــد و راه انــدازی بنگاههــای جدیــد فراهــم 
مــی شــود در حالــی کــه هــم اکنــون از زمــان 
دریافت تســهیالت برخی بنگاهها بیش از 10 
تــا 16 ســال می گــذرد و این امــر در عمل مانع 

توسعه ی سریع کشور است.
وی در ادامه اظهار داشــت؛ برخی توجه 
خــود را معطوف به تولیــد در بنگاه کرده اند و 
از ایــن همــه رســوب منابع در دســت تعدادی 
تولیــد کننــده بیمنــاک نیســتند؛ در حالیکــه 
اندیشــید، در  تولیــد هــم  بــه  بایــد  همزمــان 
فراینــد  ســریع  تکــرار  یعنــی  توســعه  واقــع 
اندکــی  نــه فقــط  ســرمایه گذاری در تولیــد و 

تولید کننده.
صندوق شریک طرح های توسعه ای می شود

غضنفری تأکید کرد: برای به حرکت درآوردن 
دوچرخــه اقتصــادی باید فرق بین )ســرمایه و 
ثروت( در  ذهن حکمرانان کشــور و فرق بین 
)توســعه و تولید( در ذهن بنگاهداران کشــور 

به طور دقیق تببین و روشن شود.
توســعه  صنــدوق  عامــل  هیــات  رئیــس 
عنــوان  بــه  صنــدوق  اینکــه  ذکــر  بــا  ملــی، 
شــریک مــی توانــد در طرح هــای توســعه ای و 
ابــر پروژه هــا کشــور وارد عمــل شــود، گفــت: 
صنــدوق مــی تواند در قالب مشــارکت، منابع 
صنایــع  پتروشــیمی،  طرحهــای  وارد  را  خــود 
از  پــس  و  کــرده   .. و  نفت،فــوالد  باالدســت 
رســیدن به ســود دهی طرح، بالفاصله منابع 
و ســود حاصلــه خــود را صــرف پــروژه جدید و 

توسعه کشور کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ترتیب و توالی 
)نفــت، بودجــه، صنــدوق( می توانــد به توالی 
)نفــت، صنــدوق، بودجــه( تغییر کنــد؛ به این 
معنــی کــه وجوه حاصــل از فروش نفت و گاز 
به جای واریز به بودجه، به صندوق منتقل و 
از محل ســود درآمدهای ســرمایه گذاری های 
صندوق، نهایتا« بودجه ی کشور تأمین شود.
غضنفری با تأکید نیاز به تزاید منابع صندوق 
افزود: تولید امر مقدســی اســت ولی باید به 
ســرعت وارد فاز توســعه و بهره وری شــود تا 
امــکان احــداث و راه انــدازی بنگاههــای جدید 

فراهم و روند توسعه کشور سرعت یابد.

 صندوق توسعه ملی شریک طرح های توسعه ای
و ابر پروژه ها می شود

اعالم نحوه شناسایی 
مالیات عایدی 

برسرمایه در معامالت 
طال و سکه
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روابط عمومی

ت اول(
 نوب

(
شناسه : 1373669آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه فیلتر پرس ممبران اتومات از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام کند. )شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2001090260000044( کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله 

خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از ساعت 08:00 روز  یک شنبه تاریخ 1401/06/20 تا ساعت 19:00 
 IR 960100004001045404016095 روز سه شنبه تاریخ 1401/06/29 با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب
نام شرکت پژوهش و فناوری  به  بانک مرکزی  نزد  واریز 365105374295110860000000000134  با شناسه 

پتروشیمی، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برای دانلود اسناد اقدام کنند. 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دو شنبه تاریخ 1401/07/18

زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی: از ساعت 08:00 روز سه شنبه تاریخ 1401/07/19
زمان و محل بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت 08:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/08/03- تهران- نشانی 

مناقصه گزار
مبلغ برآورد: 20.000.000.000 ریال

نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 1.000.000.000 ریال )این ضمانت نامه از تاریخ صدور باید به مدت سه ماه 
اعتبار داشته باشد و بنا به درخواست کتبی دستگاه مناقصه گزار باید به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.(

توضیحات: 
- زمان بازگشایی پاکات ج، روز جلسه بازگشایی پاکات الف و ب اعالم خواهد شد.

- پیشنهاد قیمت به صورت ریالی اخذ خواهد شد. پرداخت مبالغ قرارداد به صورت ریالی و بر مبنای ارزش یورو در 
زمان پرداخت و به نرخ لحظه ای خرید حواله یورو اعالم شده در سامانه نیما بانک مرکزی خواهد بود.

- این مناقصه با رعایت قانون ”حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی“ برگزار 
می شود، از اینرو در صورت وجود پیشنهاد از شرکت های ثبت شده در سامانه توانیران، پیشنهاد تأمین کنندگان 

اقالم ساخت خارج از کشور کنار گذاشته می شوند.
- جزئیات مشخصات فنی و نمونه فرم ارزیابی کیفی بر روی سایت شرکت به آدرس www.npc-rt.ir قابل مشاهده است. 

- پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی )55 امتیاز( را کسب کند.
- الزم است مناقصه گران اصل مدارک پاکت الف )تضمین فرآیند ارجاع کار( خود را تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات 
ارزیابی کیفی به آدرس تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان شیرازجنوبی- کوچه سرو- پالک 27- دبیرخانه 

کمیسیون مناقصات ارسال کنند. )تلفن تماس: 021-88607074(
- مدت اعتبار پیشنهادات 60 روز از آخرین مهلت امکان تغییر پاکت ج خواهد بود.

- چنانچه قبالً عضو سامانه ستاد نشده اید، برای انجام مراحل عضویت با شماره های: مرکز تماس: 1456-021، دفتر 
ثبت نام: 88969737 و 85193768 تماس گرفته و یا به آدرس اینترنتی سامانه مراجعه شود.

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات: 53,126,550 شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)سهامی خاص(

انتشار نوبت اول : 1401/06/20   نوبت دوم : 1401/06/21 

تهیه اطلس میراث 
زمین شناختی برای شناسایی 

ژئوپارک های گیالن؛ اولویت 
مرکز زمین شناسی گیالن 

مدیــر کل زمین شناســی گیــان، بــا تاکیــد بــر لــزوم تهیــه 
کــه  کــرد  اعــام  اســتان،  میــراث زمین شــناختی  اطلــس 
اطلــس میــراث زمین شــناختی گیــان می تواند نخســتین 
کتــاب در ســطح اســتان باشــد کــه بــه معرفــی و بررســی 
پدیده های ارزشمند و چشمگیر زمین شناختی می پردازد.
زمین شناســی  ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
گفــت:  امانــی  مســلم  کشــور،   معدنــی  اکتشــافات   و 
یکــی  عنــوان  بــه  ژئوپــارک  و  ژئوســایت  پتانســیل یابی 
و  زمین شناســی  ســازمان  اختصاصــی  شــاخص های  از 
اکتشــافات معدنی کشــور اســت و لذا هر ساله یک استان 

از این منظر مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
 او ادامــه داد: تهیــه اطلــس میــراث زمین شــناختی 
در ســطح اســتانی به منظــور معرفــی و بررســی پدیده های 
ارزشــمند زمین شــناختی اســتان گیــان در قالــب کمیتــه 
ژئوتوریسم اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
بــا همــکاری اداره کل زمین شناســی و  دســتی اســتان و 
اکتشــافات  معدنی و سازمان نظام مهندسی معدن گیان 
می توانــد یکــی از اولویت هــا و برنامه هــا در حــوزه صنعــت 

گردشگری باشد.
را  اســتان  اســن  گیــان  شناســی  زمیــن  کل  مدیــر 
نقطــه  از  مســتعد  و  گردشــگرپذیر  اســتان های  از  یکــی 
کــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت  طبیعــی  گردشــگری  نظــر 
یکــی از جنبه هــای گردشــگری طبیعــت محــور کــه در ایــن 
اســتان تاکنــون مــورد توجــه کامــل قــرار نگرفتــه، بحــث 
زمین گردشگری)ژئوتوریســم( اســت، در حالــی کــه امــکان 
ســرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی برای توسعه 
فعالیت های زمین گردشگری در استان گیان وجود دارد.

امانــی بــا بیــان اینکــه ارزیابــی عملکرد دســتگاه های 
اجرایــی در اجــرای مــواد ۸۱ و ۸۲ قانــون مدیریــت خدمات 
کشــوری، هــر ســاله توســط ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور در قالب شــاخص های عمومــی و اختصاصی انجام 
مســتندات  راســتا  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود، 
شــاخص اختصاصی پتانســیل یابی ژئوپارک در پایان ســال 
در ســامانه جامع نظام مدیریت عملکرد)تســما( بارگذاری 
شــده و توســط ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور مورد 

پایش و ارزیابی قرار می گیرد.
او تصریــح کــرد: در ســال ۱۴۰۰ مطالعــه پدیده هــای 
زمیــن گردشــگری و پتانســیل یابی ژئوپــارک اســتان گیــان 
انتخــاب شــد کــه اکنون پــروژه مــورد نظر با پیشــرفت ۹۵ 
درصدی به شورای ارزیابی برای داوری ارسال شده و پس 
از داوری و تاییــد نهایــی براســاس ضوابــط اداری در اختیار 

دستگاه های مرتبط قرار می گیرد.
مدیــر کل زمین شناســی گیــان، بــا بیــان اینکــه ایــن 
اداره کل پروژه هایــی از جملــه شناســایی مناطــق مســتعد 
ژئوتوریســم و معــادن متــروک منطقــه درفــک را بــا هــدف 
معرفــی ژئوســایت تهیــه کرده، افــزود: نتایج ایــن پروژه ها 
در اختیــار نهادهــای دولتــی تصمیم گیــر و برنامه ریــز قــرار 
گرفته اســت. امانی با بیان اینکه ظرفیت ســازی در بخش 
زمیــن گردشــگری می توانــد بســتر جدیــدی را درخصــوص 
توســعه اقتصــادی اســتان گیــان ایجــاد کنــد، گفــت: بــا 
توجه به شــرایط زمین شناســی و اقلیمی اســتان، می توان 
مــازاد بــر ظرفیت های موجود مســیرهای زمین گردشــگری 
در برگیرنــده ســایت های دارای ارزش علمــی و آموزشــی را 
جهــت بازدیدهــای میدانــی تعریــف کرد که به اســتان های 

مجاور ختم می شوند. 
او افــزود: بــه عنــوان مثــال مســیر زمیــن گردشــگری 
از  کــه  گزینه هاســت  ایــن  از  یکــی  تالش-مریان-خلخــال 
اســتان گیــان آغــاز می شــود و بــه اســتان اردبیل)دریاچه 
نئــور( می رســد کــه ایــن مســیر عــاوه بــر چشــم اندازهای 
زیبــای طبیعــی شــامل پدیده های زمین شناســی جذاب در 
گروه های متنوع سنگ شناســی، رسوب شناســی کواترنری 

و زمین ریخت شناسی است.
بــه گفتــه مدیــر کل زمین شناســی گیــان، بررســی و 
شناخت میراث زمین شناختی استان گیان و معرفی علمی 
و صحیح آن ها بســتری مناســب برای توسعه فعالیت های 
گردشــگری وابســته بــه زمین شناسی)ژئوتوریســم و زمین 
گردشــگری( را فراهــم می کنــد و بــه بخش هــای دولتــی و 
خصوصــی ایــن امــکان را می دهــد کــه در راه بهره بــرداری 

صحیح از این پتانسیل ها، سرمایه گذاری کنند.

خبـــــــــــــــــر

اطالعیه فوری آپارات گیم 
سرویس آپارات گیم تا زمان تصمیم گیری کمیسیون عالی 
تنظیم مقررات فضای مجازی به کار خود ادامه می دهد.

آپــارات در اطاعیــه ای اعــام کــرد: در پــی اطاعیه 
اخیــر مرکــز ملــی فضــای مجــازی و اصــرار ایــن مرکــز در 
خصــوص بــه تعویق انداختن تصمیم تعطیلی ســرویس 
تــا زمــان حصــول نتیجــه و رســیدگی بــه  آپــارات گیــم 
اختــاف تنظیم گــری در حــوزه پخش زنــده کاربر محور، 

این سرویس همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
آپارات گیم به دلیل اتهام های غیرحرفه ای رسانه ای 
ناشی از رویکرد سنتی، ابهام در نهاد رگوالتوری و عدم 
درک صحیــح از پدیده هــای نوظهور، تصمیم به تعطیلی 
این ســرویس گرفته بود؛ اما در صورت اصاح و به روز 
رســانی قوانیــن تنظیم گــری در حــوزه پخش زنــده کاربر 

محور، همچنان قادر به ادامه فعالیت خواهد بود.

اعالم آمادگی پارک های علم 
فناوری برای همکاری همه 
جانبه با مرکز نوآوری کیش

از  نــوآوری،  مدیــر کل پشــتیبانی معاونــت فنــاوری و 
همکاری های همه جانبه پارک های کشور برای استقرار 
شــرکت های دانش بنیــان در مرکــز نــوآوری کیــش خبر 

داد.

بــه گــزارش فرینا، رضایی فر در بازدیدی که از این 
مرکــز داشــت با معرفــی و ارائه محصوالت چند شــرکت 
دانش بنیان، در جریان روند فعالیت و امکانات به ویژه 

فضای اشتراکی این مجموعه قرار گرفت.
مدیــر کل پشــتیبانی معاونــت فنــاوری و نــوآوری 
بــا ابــراز خرســندی از فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان 
مســتقر در مرکــز نــوآوری کیــش، اظهار کــرد: پارک های 
کشــور در خصــوص ارتقــاء امکانــات و تســهیات بــرای 
مجموعــه  ایــن  در  دانش بنیــان  شــرکت های  اســتقرار 
همکاری هــای همــه جانبــه بــا مرکــز نــوآوری کیــش را 

خواهند داشت.
مدیر برنامه ریزی و توسعه موسسه آموزشی علوم 
و فنــون کیــش گفــت: در این بازدیــد معرفی محصوالت 
برخــی از شــرکت های مســتقر در مرکــز نــوآوری کیــش 
مــورد توجــه معاونــان فنــاوری پارک هــای علــم و فناوری 
کشور قرار گرفت، این اقدام سبب شد ارتباطات خوبی 

میان شرکت ها و معاونان ایجاد شود.
نخســتین  رونمایــی  بــا  رابطــه  در  بائــی  ســیامک 
محصــول شــرکت کیمیــای کیش »دســتگاه آب شــیرین 
کن« کشــور گفت: دســتگاه آب شــیرکن که به وســیله 
دانشــمندان ایرانی ســاخته شــده و از محصوالت تولید 
شــده یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در مرکز 

نوآوری کیش است. 
او در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: پس از 
بازدید از فضای اســتودیو ديار تصوير ســازان ديار كيش 
مســتقر در ایــن مرکــز، پیگیــر بودند تا نســبت به تولید 

یک سری محتواها در جزيره کیش اقدام کنند.
مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه موسســه آموزشــی 
علوم و فنون کیش با بیان این که فضای اشتراکی این 
مرکز مورد توجه ویژه بازدید کنندگان قرار گرفت، افزود: 
شــرکت های دانش بنیــان از شــهرهای »مشــهد، یــزد و 
شــیراز« درخواســت اختصــاص فضــا بــرای اســتقرار در 
مرکز نوآوری شــدند. گفتنی اســت، مرکزنــوآوری جزیره 
کیش از ســال ۱3۹۸ کار خود را آغاز کرده و هم اکنون 
با اســتقرار حدود ۵۰ شــرکت دانش بنیان و استارت آپ 
بــه یکــی از مهم تریــن مراکز فناوری جزیــره زیبای کیش 

تبدیل شده است.
الزم به ذکر است، رضایی فر به همراه معاونان فناوری 
پارک هــای علــم و فنــاوری کشــور، ســه شــنبه گذشــته 
بــا حضــور ســیامک بائــی مدیــر برنامه ریــزی و توســعه 
موسســه آموزشــی علــوم و فنــون کیــش از شــرکت های 

دانش بنیان مستقر در این مرکز بازدید کردند.

بسته اینترنت رایگان، 
هدیه همراه اول به ساکنان 

شهرهای مرزی
دیــروز همــراه اول بــه پــاس قدردانــی از مهمان نــوازی 
ساکنان شهرهای مهران، خسروی و روستاهای اطراف 
زائــران حســینی  از  ایــام  در دو اســتان کرمانشــاه و 
اربعین، یک بســته اینترنت یــک گیگابایتی هفت روزه 

به آن ها هدیه کرد.
بســته های  اربعیــن،  به مناســبت  اول  همــراه 
تخفیف دار و ظرفیت های ویژه زیرساختی تدارک دیده و 
تیم های عملیاتی خود را در نقاط پنجگانه مرزی مستقر 

کرده است.
اپراتــور اول همچنیــن بــا تعریــف و طراحــی »دو 
بســته رومینــگ ویــژه اربعین«، ســطح میزبانــی خود از 
مشــترکان حاضــر در ایــن رویــداد بــزرگ را باالتــر بــرده 
اســت؛ به صورتــی کــه مشــترکان بــه اندازه مصــرف خود 
مــی تواننــد یکــی از دو بســته هفــت روزه »نامحــدود« 
یــا »اقتصــادی زائــر« را از طریــق »ســتاره ۱ ســتاره ۴۰ 
مربع« انتخاب کنند.  همراه اول از کلیه مشترکان خود 
کــه قصــد ســفر بــه عــراق را دارنــد درخواســت کــرده که 
اطاعــات الزم در خصــوص تعرفه هــای اربعیــن را فقــط 
از صفحــه ویــژه اربعیــن پرتــال ایــن اپراتــور بــه نشــانی 

https://mci.ir/arbaen دریافت کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد از 
ســرعت گرفتــن توســعه زیرســاخت های این 
منطقه ویژه صنایع انرژی بَر در یکسال اخیر 

خبر داد.
ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
احســان انصــاری افــزود: مهم تریــن هــدف از 
ســاخت ایــن نیــروگاه تأمیــن و حفــظ پایداری 
بــرق صنعــت آلومینیوم جنــوب به عنوان یکی 
از بزرگ تریــن کارخانه هــای آلومینیــوم کشــور 
ویــژه  منطقــه  در  مســتقر  صنایــع  ســایر  و 
پیگیری هــای  بــا  کــه  اســت  المــرد  اقتصــادی 
مضاعــف ایمیــدرو این مگا پــروژه نیز از اواخر 
پارسال کلید خورده و با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در حال ساخت است. 
او به فعالیت های زیرساختی در منطقه 
ویژه اقتصادی المرد اشاره کرد و گفت: بیش 
از ۱۰۰ هــزار میلیــارد ریــال کار زیرســاختی در 
منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد بــرای ۲ ســال 
تعریــف کردیــم کــه ۵۰ هزار میلیــارد ریال آن 

عملیاتی شده است.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصادی المرد 
بــه یکــی از نمونه های این طرح ها اشــاره کرد 
و افــزود: یکــی از طرح هــای مــا در زمینــه دفع 
ســیاب در منطقه ویژه اقتصادی المرد بیش 

از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. 
انصــاری بــا اشــاره به اهمیــت تامین آب 
َــر گفــت:  ب انــرژی  پایــدار در مناطــق صنایــع 
احــداث زیرســاخت های الزم تامین آب پایدار 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد در یکســال 

اخیر برنامه ریزی شده است.
او با اشــاره به طــرح انتقال آب از خلیج 
فــارس بــه اســتان فــارس و بــه طــور خــاص 

طــرح  ایــن  افــزود:  پارســیان  و  المــرد  شــهر 
بــا ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری 
در حــال اجراســت و بــرای رســیدن بــه شــهر 
المــرد، بیــش از ۵ هزار میلیارد تومان نیاز به 

سرمایه گذاری دارد.
 مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد، 
به نیاز ۵۵ میلیون متر مکعبی آب در منطقه 
ویــژه المــرد در افــق طــرح ۱۴۲۰ اشــاره کرد و 
گفت: این خط انتقال تا االن برای ۶۰ میلیون 

متر مکعب کار انجام می دهد.
انصــاری بــا بیــان اینکــه هزینــه آب در 
مقابــل ارزش افزوده مــاده معدنی و صنعت، 
ناچیز اســت اضافه کرد: آلومینیوم به تنهایی 
نزدیــک بــه ۲ میلیــون متــر مکعــب در منطقه 
ویــژه المــرد مصــرف آب دارد کــه نبایــد از آب 
آشــامیدن مردم تامین شــود و صنایع موظف 

به تامین آب مصرفی خود هستند. 
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصادی المرد 
با اشاره به مشکات تامین آب در این منطقه 
صنعتــی افــزود: اکنــون مــا آب مــورد نیازمــان 
را از ســد کوثــر واقــع در اســتان کهگیلویــه و 
بویراحمد با خط انتقالی به سمت بندرعباس 
و از خــط عبــوری بــه نــام محــرم، اســتحصال 

می کنیم که در واقع آب شرب مردم است.
انصاری با اشاره به ساخت نیروگاه ۹۱3 
مگاواتــی غدیــر پــس از یــک وقفــه و تعطیلــی 
گفــت: بهــره بــرداری از ایــن نیــروگاه، مکملی 
در تامیــن برق پایــدار منطقه صنایع انرژی بَر 

المرد خواهد بود. 
تــا ۵۰  او از طــرح احــداث آزاد راه ۴۵ 
کیلومتــری خبــر داد و گفــت: ایــن آزاد راه که 
از ملزومات منطقه است، منطقه المرد را به 

بندر متصل می کند. 
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصادی المرد 
با اشــاره به اشــتغال مســتقیم حدود 3 هزار 
و ۵۰۰ نفــر در منطقــه ویــژه اقتصــادی المرد، 
افــزود: ۹۵ درصــد شــاغان در ایــن منطقــه 
توانســتیم  مــا  و  هســتند  بومــی  اقتصــادی 
اشتغال پایدار را در این منطقه ایجاد کنیم. 

ادامــه داد: صنایــع آلومینیــوم  انصــاری 
جنــوب یــا ســالکو در منطقــه ویــژه المــرد بــا 
ُــن تولید  ظرفیــت اســمی ســاالنه 3۰۰ هــزار ت
فــاز  در  ُــن  ت میلیــون  یــک  نهایــی  ظرفیــت  و 
دو و ســه فعــال اســت همچنیــن نیــروگاه ۱۰ 
دســت  پاییــن  صنایــع  خورشــیدی،  مگاواتــی 
پتروشیمی در حال احداث و در زمینه سیمان 
بــا دو ســرمایه گذار در حــال رایزنــی و فعالیت 

هستیم.
ویــژه  منطقــه  احــداث  اســت،  گفتنــی 
اقتصــادی المــرد، بــا هــدف جلوگیــری از خــام 
بــا  تولیــد محصــوالت  طبیعــی،  گاز  فروشــی 
ارزش افــزوده بیشــتر، تکمیــل زنجیــره تولیــد 
پتروشیمی، آلومینیوم و فوالد از مواد اولیه تا 
محصوالت نهایی و افزایش صادرات غیرنفتی 
از ســال ۱3۹۰ بــا مجــوز هیئــت دولــت وقــت 

آغاز شد.
منطقــه ویــژه اقتصادی صنایــع انرژی بَر 
المرد با گرایش صنعتی تجاری در شهرستان 
المرد اســتان فارس، و در فاصله ۱ کیلومتری 
شــمال شرق شهر المرد قرار دارد و در زمینی 
بــه وســعت ۸۵۰۰ هکتــار در حــال توســعه 

است. 
فعالیــت  تاکنــون  قبــل  ســال   ۱۲ از 
گســترده ای در راســتای اهــداف تعریف شــده 

در این منطقه به انجام رســیده اســت، اما در 
دو ســال اخیــر بــه ویــژه در یکســال اخیــر و با 
تشــکیل دولت جدید، توسعه زیرساخت های 
دو منطقــه پارســیان و المــرد کــه مکمــل هــم 

هستند بی سابقه بوده است.
بــر پایــه طــرح جامــع پیشــنهادی در افق 
نهایــی منطقــه ویــژه اقتصادی المرد اســتقرار 
تــن(،  هــزار   ۹۰۰( آلومینیــوم  تولیــد  صنایــع 
صنایــع باالدســت آلومینیــوم شــامل آلومینا، 
کک، ذوب )3۰۰ هــزار تــن(، صنایــع ســیمان 
)۲ میلیون تن(، تولید نیرو )۴ هزار مگاوات(، 
و  دســت  پاییــن  تــن(،  هــزار   ۶۰( منیزیــم 
تــن(،  میلیــون   ۵( پتروشــیمی  میان دســت 
پایین دست فوالد )۵/۲ میلیون تن )دو و نیم 
میلیــون تــن((، پایین دســت آلومینیــوم )۶۰۰ 
هــزار تن(، پایین دســت ســیمان )یــک میلیون 
تــن( بــا احــداث زیرســاخت های مربوطــه در 
محدوده این کانون صنعتی پیش بینی شــده 

است.

شــبکه  ســوی  از  شــده  منتشــر  آمارهــای 
و  فــروش  از  پــس  خدمــات  نمایندگی هــای 
شــرکت ایســاکو، بیانگــر رضایــت خریــداران 
تــارا از قــوای محرکــه ایــن محصــول و بلــوغ 
ایران خــودرو در توســعه موتــور و گیربکس و 

ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی است.
بــه گــزارش ایکوپرس، بر اســاس آمارها 
و گزارش هــای شــرکت ایســاکو، از ابتــدای تیر 
امســال و هــم زمــان بــا اجــرای طــرح تحــول 
کیفیــت محصــول و خدمــات گــروه صنعتــی 
تــارا  ایــران خــودرو و گارانتــی قــوای محرکــه 
تاکنون ۲۴۴۹ دستگاه از این محصول تحویل 

مشــتریان شــده کــه از ایــن تعــداد، مــوردی 
ایــراد  و  نداشــته  مراجعــه  موتــوری  ایــراد  بــا 
گیربکــس تنهــا دو خــودرو بــه شــبکه خدمات 

مراجعه داشته است.
بــر پایــه ایــن گــزارش، از مجمــوع تولیــد 
۲۴۴۹ دستگاه خودروی تارا در بازه زمانی تیر 
تاکنــون، در مجمــوع ۸۶۷ پذیرش گارانتی به 
شبکه نمایندگی ها صورت گرفته است که ۹۰ 
درصــد آن هــا در کمتــر از ۴۸ ســاعت انجام و 
خودرو ترخیص شــده و ۱۰ درصد باقی مانده 
کــه مــدت زمــان انتظــار آن هــا بــرای ترخیــص 
خودرو بیش از دو روز بوده مشمول دریافت 

بسته های جبرانی شده اند.
ایــن گــزارش می افزایــد: از بهمــن ســال 
در  متعــددی  پروژه هــای  و  برنامــه  گذشــته، 
راســتای ارتقــای کیفیــت محصــوالت تولیــدی 
تعریف و اجرا شــده اســت. بر همین اساس، 
پــس از تعریــف ۲۷۹ پروژه کیفی طرح تحول 
کیفیــت ایــران خــودرو و از تیــر ســال جاری با 
گارانتــی قوای محرکــه خودروی تارا، این طرح 
بــه مرحلــه اجرا درآمد و قرار اســت به ترتیب 
ســایر محصوالت این خودروساز مشمول این 

گارانتی شود.
اقداماتــی  مجمــوع  بــا  خــودرو  ایــران 

ماننــد تولیــد خــودرو بــه صورت کامــل و عبور 
اســت  توانســته  خــرداد  ابتــدای  از  مســتقیم 
کیفیــت محصــوالت تولیــدی را تــا ۲۵ درصــد 
افزایــش دهــد. هــم چنیــن اقداماتــی ماننــد 
تولیــد و توســعه ۷ محصــول جدیــد تــا پایــان 
ســال، گارانتــی قــوای محرکــه خودروی هایمــا 
پس از خروج خودروی تارا از مرحله آزمایشی 
گارانتی شــش ماهه و نیز کاهش مدت زمان 
ایده تا طراحی و تولید انبوه محصوالت به ۱۸ 
مــاه از جمله اقداماتی اســت که ایران خودرو 
از بهمــن ســال گذشــته پایــه ریزی کــرده و در 

جهت تحقق آنها گام بر می دارد.

گاز  و  نفــت  بهره بــرداری  شــرکت  مدیرعامــل 
انجــام ۱۲ هــزار و ۵۲۵ نقطــه  از  گچســاران 
ضخامت ســنجی از ابتــدای امســال تاکنــون در 

این شرکت خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت 
گفــت:  کاهکــش  مهــرداد  ایــران،  نفــت  ملــی 
آزمایش هــای ضخامت ســنجی، آلتراســونیک و 
بررسی نقاط مستعد خوردگی ۱۲ هزار و ۵۲۵ 
نقطه مســتعد خوردگی کــه بیش از 3۲۰ هزار 
دســی مترمربع را شــامل می شود در تأسیسات 
و خطــوط لولــه شــامل چهــار ایســتگاه تقویــت 
فشــار ضعیف گچساران، ایســتگاه های تقویت 
فشار و تزریق گاز گچساران و نرگسی، مجتمع 

گازی  چندراهه هــای   ،۱۲۰۰ مایــع  گاز  و  گاز 
گچســاران و لخته گیــر ســیاهمکان بــا موفقیت 

انجام شد.
در  فعالیــت  ایــن  انجــام  کــرد:  اظهــار  او 
۶۸ نقطــه کاهــش ضخامــت مشــاهده و پــس 
از شناســایی، دســتور تعویض آنها صادر شــد. 
شناســایی ایــن نقــاط  به منظــور ایمــن  ســازی 
و  شــرکت  تأسیســات  کارکنــان،  کار  محیــط 

جلوگیری از وقوع حوادث است.
نفــت  بهره بــرداری  شــرکت  مدیرعامــل 
روز  نفــر   ۱۸۰ بــه  اشــاره  بــا  گچســاران  گاز  و 
تعمیرات اساسی و بازرسی دوره ای تجهیزات و 
تأسیســات در کارخانه هــا و واحدهای مختلف، 

گفــت: بــا انجــام تعمیــرات اساســی و بازرســی 
دوره ای تجهیــزات و تأسیســات، نقــاط ضعــف 
شناســایی  تأسیســات  و  تجهیــزات  بحرانــی  و 
و برنامه ریــزی بــرای تعمیــر و رفــع عیــوب آنهــا 
و  اندازه گیــری  افــزود:  کاهکــش  شــد.  انجــام 
پایــش میــزان خوردگــی داخلــی در تأسیســات 
و خطــوط لولــه در ۷۰ نقطــه بــوده کــه با انجام 
پایش خوردگی داخلی در تأسیسات از وضع و 
میزان خوردگی داخلی اطاعات کامل به دست 
آمــده، همچنین با بهینهســازی و تنظیم میزان 
تزریقــی مــواد ممانعت کننــده از بــروز خوردگی 

شدید جلوگیری شده است.
نفــت  ســخت کوش  کارکنــان  از  تقدیــر  بــا  او 

بــه اقدام هــای انجام شــده در اداره  گچســاران 
بازرســی فنــی و خطــوط نفت و گاز این شــرکت 
اشــاره و اظهار کرد: بازرســی دوره ای و مســتمر 
ســامانه های حفاظــت کاتــدی نصب شــده روی 
خطــوط لولــه زیرزمینــی، همچنیــن اندازه گیری 
و  خطــوط  الکتریکــی  ظرفیــت  اختــاف  مقــدار 
لولــه حفاظــت کاتــدی به تعــداد ۲ هــزار و ۹۰۰ 
مــورد و بازرســی ســامانه های تزریــق پیوســته 
مواد شــیمیایی در تأسیســات و خطوط لوله در 
مجموع به 3۲۴ دستگاه با موفقیت انجام شد.

گــروه  تولیــد  جامــع  برنامه ریــزی  معــاون 
ســایپا اعــام کــرد کــه گــروه خودروســازی 
سایپا در مرداد سال جاری تعداد 3۲ هزار 
و 984 دســتگاه تولید کرده كه این تعداد 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبل با 
تیراژ ۲6 هزار و  ۲4۱ دســتگاه به تعداد 6 
هزار و 743 دســتگاه بیشــتر و با رشد ۲6 

درصدی همراه بوده است.
مســعود  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
پرویــن بــا بیان مطلب فــوق افزود: با وجود 
تعطیــات تابســتانی و همچنیــن تعطیات 
مربوط به تاسوعا و عاشورای حسینی )ع(، 
گروه ســایپا در مرداد ســال جاری توانست 
بــا تولیــد 3۲ هزار و  ۹۸۴ دســتگاه خودرو 
و میانگیــن تولیــد هــزار و  ۴۹۹ دســتگاه 
روزانــه، در مقایســه بــا تیــر ســال جــاری با 
میانگین تولید روزانه هزار و ۴3۸ دستگاه، 
رشــد ۴ درصدی)روزانه ۶۱ دســتگاه بیشتر( 
تولیــد کنــد. این در حالی اســت كــه كمبود 
موتــور به دلیل عدم تامین بلوك ســیلندر، 
ســوپاپ و میل ســوپاپ در اثر قطع برق در 
شــركت های تامین كننده، حداقل به میزان 

یك روز در هفته صورت گرفته است.
او تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه خــارج 
شــدن 3 خــودروی پــر تیــراژ تیبــا، تیبــا۲ و 
كــه حــدود  تولیــد ســایپا  از چرخــه  ســاینا 
نیمی از تیراژ تولید روزانه گروه را تشــکیل 

مــی داد، انتظــار می رفت كه مشــابه خروج 
پیــكان و پراید در ســال های گذشــته، گروه 
ســایپا دچــار افــت تولیــد شــود، ولــی ایــن 
گــروه بــا ادامــه اســتراتژی تبدیــل تهدید به 
فرصت، با بررســی و برنامه ریزی جایگزینی 
تولید ســایر خودروها و همچنین اســتفاده 
از پتانســیل شــركت های گــروه نظیــر برون 
ســپاری قالب هــا از داخــل شــركت ســایپا 
بــه شــركت های زیرمجموعــه )شــركت های 
قالب هــای صنعتــی ســایپا و ســایپا پــرس( 
و...  نــه تنهــا ایــن اتفــاق ایجــاد نشــد بلكه 
در انتهــای مــرداد ســال جاری بــا تولید ۱۷۰ 
هزار و ۱۹۷ دستگاه خودرو، از تولید مدت 
مشــابه در ســال قبل به تعداد  ۱۶۸ هزار و 

۶۹۱ دستگاه عبور كرد.
معــاون برنامه ریــزی جامع تولید گروه 
هــزار   ۲۰۱ حــدود  تاکنــون  افــزود:  ســایپا 
دســتگاه خــودرو تحویــل مشــتری شــده و 
حــدود ۶۵ هــزار دســتگاه در فرآیند تجاری 
ســازی، شماره گذاری، حمل و تحویل است 
کــه مجموعــا« حــدود ۲۶۶ هــزار دســتگاه، 
عملکــرد ایــن گروه )فرآیند فــروش و آماده 
ســازی جهــت تحویــل( در ۶ مــاه اول ســال 

۱۴۰۱ تا ۱۹ شهریور است.
ارائــه  آمــار  در  کــرد:  تاکیــد  پرویــن 
شــده از ســوی ســایت های خبری مشاهده 
می شــود كه گاهی فقط آمار شــرکت سایپا 

 انجام بیش از ۱۲ هزار نقطه ضخامت سنجی
در شركت نفت و گاز گچساران

و یــا بخشــی از ســایت های تولیــدی ارائه می شــود در 
حالی كه آمار تولید گروه ســایپا مشــتمل بر ۶ ســایت 
تولیدی شامل شرکت های سایپا، پارس خودرو، سایپا 

سیتروئن، بن رو، زامیاد و سایپادیزل است.
او با اشــاره به نرخ ۹۲ درصدی تولید به صورت عبور 
مســتقیم در ۵ ماهــه ابتــدای ســال جاری گروه ســایپا 
گفــت: ایــن میــزان در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال 

گذشــته بــا تولیــد عبــور مســتقیم ۴۰ درصــد، افزایش 
۵۲ درصدی نشــان می دهد و این در حالی اســت كه 
در ســال گذشــته حجم باالیــی از فعالیت ســایت های 
تولیدی به تولید ناقص و سپس تكمیل آنها مصروف 
مــی شــد و بــه ناچــار پاركینگ هــای اســتیجاری زیادی 
تهیــه و هزینه هــای گزافی صرف نگهــداری خودروهای 
ناقــص مــی شــد به نحوی كــه در برخــی مقاطع زمانی 

ســال گذشــته )ســال ۱۴۰۰( حــدود ۸۴ هــزار دســتگاه 
خودروی ناقص در پاركینگ ها موجود بود.

معــاون برنامه ریــزی جامــع تولیــد گــروه ســایپا 
گفــت: در ســال جــاری با كاهش و جمــع آوری تمامی 
خودروهای ناقص گروه، ضمن تخلیه و تحویل تمامی 
پاركینگ هــای اســتیجاری، رونــد صعــودی تولیــد عبور 

مستقیم، به صد در صد مطلق رسیده است.

رشد ۲6 درصدی تولید سایپا

دستاوردهای ایران خودرو در طرح جهش کیفیت تارا

تسریع در توسعه زیرساخت های 
منطقه اقتصادی المِرد
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آگهی تغییرات شرکت کارتن پوشش کاال با مسئولیت محدود به شناسه 
ملی 14010767942 و به شماره ثبت 2612 

 1401/06/06 مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
بـا   0069194106 ملـی  شـماره  بـا  آذرپیـرا  مهـدی  شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات 
پرداخـت 7.450.000.000 ریـال بـه صنـدوق شـرکت سـهم الشـرکه خـودرا بـه 
میـزان 7.500.000.000 ریـال افزایـش داد. - مهدخـت آذرپیـرا بـا شـماره ملـی 
0453610803 بـا پرداخـت 2.533.000.000 ریـال بـه صنـدوق شـرکت سـهم 
الشـرکه خـودرا بـه میـزان 2.550.000.000 ریـال افزایـش داد. - لیـا آذرپیـرا 
بـا شـماره ملـی 0071316426 بـا پرداخـت 2.458.500.000 ریـال بـه صنـدوق 
شرکت سهم الشرکه خودرا به میزان 2.475.000.000 ریال افزایش داد. - زهره 
عمرانـی کاه چـی بـا شـماره ملـی 0044990952 بـا پرداخـت 2.458.500.000 
 2.475.000.000 میـزان  بـه  خـودرا  الشـرکه  سـهم  شـرکت  صنـدوق  بـه  ریـال 
ریـال افزایـش داد. در نتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 100.000.000 ریـال بـه 
15.000.000.000 ریـال افزایـش و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـاح گردیـد. 
و میـزان سـهم الشـرکه شـرکا بعـد از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـی باشـد.  
مهـدی آذرپیـرا بـا شـماره ملـی 0069194106 دارنـده 7500000000 ریـال سـهم 
الشـرکه - مهدخت آذرپیرا با شـماره ملی 0453610803 دارنده 2550000000 
دارنـده   0071316426 ملـی  شـماره  بـا  آذرپیـرا  لیـا   - الشـرکه    سـهم  ریـال 
2475000000 ریـال سـهم الشـرکه - زهـره عمرانـی کاه چـی بـا شـماره ملـی 

الشـرکه ریـال سـهم  دارنـده 2475000000   0044990952
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری قدس )1379125(

آگهی مفقودی
شـماره   405 پـژو  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ  و  کمپانـی  سـند 
پالک 295 ق 73 ایران 28 و شـماره موتور 124K1103931 و 
شـماره شاسـی NAAM01CE1HK263637 بنام سمیه رحیمی 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی
برگ سبز پراید سواری صبا جی تی ایکس مدل ۱۳۷۵ شماره 
و  موتـور ۰۰۰۰۳۸۰۰  بـه شـماره  ایـران۱۹  پـاک ۵۲۸ ن ۳۹ 
شـماره شاسـی  S ۱۴۱۲۲۷۵۵۱۲۳۸۰ به نام معصومه رسـتگار 

باقرآبـادی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی مفقودی
بـرگ سـبز - بـرگ کمپانـی و وکالتنامـه سـواری پـژو ROA  مـدل 
موتـور  شـماره  بـه  ایـران۱۷   ۱۹ ج   ۲۱۴ پـاک  شـماره   ۱۳۸۵
۱۱۶۸۵۰۱۰۸۳۷ و شـماره شاسـی ۱۵۴۱۰۰۴۴ بـه نـام علیرضـا 
نجـاری شـرامین مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

مردم نگران نابودی کامل 
دریاچه ارومیه هستند

روح الــه عبدالعلــی زاده_ تبریــز، نماینده ولی فقیه در 
اســتان آذربایجان شــرقی از رئیس جمهوری درخواست 
کــرد کــه به وزیر نیــرو ماموریت ویژه بدهد تا پاســخی 
بــرای نگرانــی مــردم آذربایجــان دربــاره خشــک شــدن 

دریاچه ارومیه بدهند.
آیت هللا دکتر محمدعلی آل هاشــم در خطبه های 
نماز جمعه تبریز با بیان اینکه مردم آذربایجان شرقی و 
غربی نگران خشک شدن دریاچه ارومیه هستند، اظهار 
کــرد : بحــث دریاچــه ارومیــه بحث اســتانی و منطقه ای 
نیســت بلکه مشــکل کشور اســت که در صورت نابودی 
این دریاچه، مشکالت زیست محیطی زیادی گریبانگیر 

کشور خواهد شد.
او بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده بــرای احیای 
دریاچــه ارومیــه گفت: اقداماتی از جمله انتقال پســاب 
تصفیــه خانــه فاضــالب تبریــز بــه دریاچه ارومیــه انجام 
شــده و طرح هــای دیگــری هــم طبق گفته مســئولین در 
دســت اجراســت، اما نتیجه چیســت؟ ما باید به عینه، 
نتایــج ایــن اقدامــات را در احیــاء دریاچــه ارومیه شــاهد 

باشیم.
از  دیگــری  بخــش  در  تبریــز  جمعــه  خطیــب 
بــا  تبریــز  نمــاز جمعــه  خــود در خطبه هــای  ســخنان 
بــه غربی هــا  بــه مذاکــرات هســته ای خطــاب  اشــاره 
گفــت: بــازی مقصرنمایی راهی بــه جایی نخواهد برد 
و توافقی که تضمین قوی نداشــته باشــد و ادعاهای 
بــا رویکــرد سیاســی قطعا پایدار نخواهــد بود و طبعا 
دلیلــی بــرای پیوســتن بــه آن از ســوی ایــران وجــود 

داشت. نخواهد 
آل هاشــم افــزود: در طــول مذاکــرات طــرف غربــی 
بــه صــورت مکــرر  بــا بهره گیــری از ابزارهــای مذاکراتــی 
و فشــارهای رســانه ای تــالش کــرده تــا ایســتادگی ایران 
بــر منافــع منطقــی و اصولــی خــود را مانــع تراشــی برای 
دســتیابی بــه توافق نشــان دهــد و اینگونه القــا کند که 
ایران اساســا به دنبال توافق نیســت و این رفتار آمریکا 
پس از آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد این کشور عنوان 

می شود.
او تصریــح کــرد: ظاهــرا واشــنگتن پــس از ماه هــا 
مذاکره ســخت و پیچیده هنوز حاضر نیست مسئولیت 
اشــتباه مســئوالن خــود را در گذشــته بــا نشــان دادن 
حســن نیــت بپذیــرد و مطالبات منطقــی و قانونی ایران 

را پذیرا باشد.
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  تبریــز  جمعــه  خطیــب 
راه کارهــای رســیدن بــه تقوا عدالت اســت، گفــت: برای 
مطالعاتــی،  و  فرهنگــی  کار  بایــد  عدالــت  بــه  رســیدن 
گفتمان ســازی، تــالش اصــالح فرهنــگ عمومی و اصالح 

سیاست ها از جمله این راهکارها است.
بــه  رســیدن  مهــم  راهکارهــای  از  یکــی  آل هاشــم 
عدالــت در جامعــه مطالبه گــری دانســت و افــزود: بایــد 
مطالبه گــری بــه گفتمــان غالــب جامعــه تبدیــل شــود، 
متاســفانه مطالبه گری در جامعه یا فراموش شــده یا به 

شکل صحیح انجام نمی شود.
او در پایــان گفــت: بایــد مطالبه گری در محیط های 
جوانــان، دانشــجویی و دانشــگاهی انجــام و بــه صــورت 

صحیح و منصفانه از مسئوالن سوال شود. 

 رشد ۲ برابری
 تردد کامیون های باری

در پایانه مرزی سرو
مدیــر پایانــه مــرزی ســرو از رشــد نزدیک بــه دو برابری 
تردد کامیون های باری در این پایانه مرزی طی 5 ماهه 

نخست سال جاری خبر داد.
چنگیــز جهانگیــری در گفت وگــو با ایســنا گفت: تا 
پایــان مــرداد ســال جــاری نزدیــک بــه ۲۸ هــزار کامیــون 
بــاری از ایــن پایانــه مرزی تردد کردند که شــامل ۱۷۰۴۰ 
کامیــون حامــل کاالهــای صادراتی و ترانزیتــی و ۱۰۹۳۰ 

کامیون حامل کاالهای وارداتی بوده است.
او افــزود : ایــن مقــدار تــردد در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال قبــل که طبــق آمار بالــغ بر ۱۷ هــزار تردد 
کامیون هــای بــاری بــوده حکایــت از رشــد نزدیــک به دو 

برابری تردد کامیون های باری را دارد.
مدیــر پایانــه مــرزی ســرو ادامــه داد: در 5 ماهــه 
نخســت ســال جــاری بالــغ بــر ۱5۴ هــزار مســافر و ۴۱۶ 
ناوگان حمل ونقل اتوبوســی از طریق پایانه مرزی ســرو 

تردد کردند.

اخبـــــــــــــــــار

نشست هماهنگی تامین 
گاز زمستانی در عسلویه 

برگزار شد
نشســت هماهنگی تامین گاز زمســتانی با حضور مدیر 
نظــارت بــر تولید شــرکت ملــی نفت ایران در عســلویه 

برگزار شد.
ملــی  شــرکت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
نفــت ایــران،  هرمــز قالونــد در ایــن بــاره اظهــار کــرد: در 
راســتای تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مبنی 
بــر تولیــد و تامیــن حداکثــری گاز زمســتانی و به منظــور 
ایجاد هماهنگی های بیشــتر بین بخش های باالدســتی 
و پایین دســتی، پنجشــنبه، ۱۷ شــهریورماه جلسه مهم 
عملیاتــی بیــن مدیــران عامــل شــرکت های نفــت و  گاز 
پــارس و شــرکت مجتمــع گاز پارس جنوبی در عســلویه 

برگزار شد.
او افــزود: در ایــن جلســه عملیاتــی کــه بــا حضــور 
مدیــران فازهــای گازی مربــوط بــه شــرکت نفــت و گاز 
پارس و مدیران پاالیشــگاه های شــرکت ملــی گاز برگزار 
شد ، آخرین وضعیت تاسیسات عسلویه به لحاظ توان 
تولیــد عملیاتــی گاز و چالش های موجــود، مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت .
وی ادامــه داد: در ایــن نشســت بــر پایش مســتمر 
خطوط لوله دریایی و خشکی و همچنین پاالیشگاه های 
گازی در منطقــه تاکیــد شــد و هماهنگی هــای الزم برای 
رفــع مشــکالت احتمالــی پیش رو به ویژه در فصل ســرد 

به عمل آمد.
عملیاتــی  جلســه  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  قالونــد 
درخصــوص تعهــدات زمســتانی تامیــن گاز به ویژه پروژه 
سکوی ۱۱B ، ردیف های بعدی پاالیشگاه فاز ۱۴، احداث 
خــط لولــه ۳۲ اینــچ جدیــد ســکوی ۱۶ بحــث و بررســی 
انجــام شــد و هماهنگــی بیــن شــرکت های باالدســت و 

پایین دست برای تامین پایدار گاز به عمل آمد.
او در پایــان افــزود: در ادامه ایــن بازدید عملیاتی 
بــر عرشــه شــناور سی مســتر در  خلیــج  بــا اســتقرار 
فــارس از عملیــات لوله گــذاری دریایــی جدیــد ســکوی 
۱۶ پارس جنوبی که توســط شــرکت تاسیســات دریایی 
به عنــوان پیمانــکار شــرکت نفــت و گاز پــارس در حــال 
فعالیــت اســت بازدیــد به عمــل آمــد و توصیه های الزم 
بــه منظــور تســریع در تکمیــل و راه انــدازی خــط لولــه 

مذکور ارائه شد.
شــایان ذکــر اســت، شــرکت نفــت و گاز پــارس بــه 
عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران 
متولی تولید و تامین روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز 
در فصــل ســرد اســت و این شــرکت به عنــوان بزرگترین 
شــرکت تولیــدی گاز کشــور در حــدود ۷۰ درصــد از گاز 
پاالیشــگاه های  اختیــار  در  و  تامیــن می کنــد  را  کشــور 
گاز  شــبکه  بــه  تحویــل  بــرای  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت 

سراسری قرار می دهد.

ارائه مشوق های 
 سرمایه گذاری بنگالدش
به سرمایه گذاران ایرانی

رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در ایران اعالم کرد که 
کشور بنگالدش مشوق های خوبی برای سرمایه گذاری 

به سرمایه گذاران در این کشور می دهد.
بــه گــزارش ایســنا، جولیــا معیــن در جلســه ارائــه 
فرصت های ســرمایه گذاری کشــاورزی خراســان شــمالی 
کــه در اتــاق بازرگانــی اســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
حضــور بنــده در ایــن اتــاق بــه منظــور کســب اطالعــات 
بیشــتر از ظرفیت هــای مختلــف ســرمایه گذاری در ایــن 

استان بوده است.
او افزود: از بین محصوالتی که در خراسان شمالی 
تولید می شود سنگ های تزئینی مرمر و مرمریت است 
که مورد نیاز کشــور بنگالدش می باشــد هر چند که در 
حال حاضر چندین شــرکت ایرانی در حال صادرات این 

نوع از سنگ ها به بنگالدش هستند.
رایــزن بازرگانــی ســفارت بنگالدش در ایــران ادامه 
انگــور و  نیــز کشــمش،  از محصــوالت کشــاورزی  داد: 
پیــاز قرمــز از ایــران بــه بنــگالدش صــادر مــی شــود و از 

نیازمندی های آن کشور است.
معین بیان کرد: کشور بنگالدش در حوزه نساجی 
قــوی اســت بنابراین یکــی از محصوالتی که می توان به 

آن کشور از ایران صادر کرد، پنبه است.
بنــگالدش مشــوق های ســرمایه گذاری  او توضیــح داد: 
خوبی به سرمایه گذاران  ارائه می دهد که معافیت های 
مالیاتــی و معافیت هــای گمرکــی از جمله آن معافیت ها 

است.
رایــزن بازرگانی ســفارت بنــگالدش در ایران گفت: 
بنــگالدش  خــوب  مزیت هــای  از  یکــی  دیگــر  ســوی  از 
عضویت آن در تجارت جهانی اســت که ایران می تواند 

از این مزیت استفاده کند.
جهــاد  ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  معــاون  نامــور 
کشــاورزی خراســان شــمالی نیــز در ادامــه ایــن جلســه 
گفــت: خراســان شــمالی اســتانی چهــار فصل اســت که 
در آن محصوالت متعدد باغی و زراعی تولید می شود.
او افزود: پسته ای که در این استان تولید می شود 
با پسته تولیدی در سایر نقاط کشور برابری می کند و از 
ســوی دیگر در این اســتان ســیب به میزان ۳۰ هزار تن 

تولید می شود که از نوع ارگانیک است.
این مســئول ادامه داد: یکی از ظرفیت های بالقوه 
در خراســان شــمالی گیاهان دارویی است که به صورت 

ارگانیک تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.
نامور تصریح کرد: خراســان شــمالی دارای ظرفیت 
همچنیــن  و  کشمشــی  و  کالهــداری  انگــور  از  خوبــی 

کشمش است که ظرفیت صادرات باالیی دارد.
او افزود: حبوباتی که در این استان تولید می شود 
بــه صــورت کامــال پــاک اســت و از ســوی دیگــر کیفیــت 
پنبه تولیدی در این اســتان با ســایر نقاط کشــور برابری 

می کند.
معــاون تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان شــمالی تاکیــد کــرد: میــزان ســمومی کــه برای 
تولید محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود 

نسبت به میانگین کشاورزی کمتر است.

اخبـــــــــــــــــار

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کــرد  اســتان کرمــان خاطرنشــان  کشــاورزی 
کــه در ســال ۹۹ تعــداد ۳۲ هــزار نفر ریزش 
شــغلی در اســتان کرمــان داشــتیم در حالــی 
که در اوج ســرمایه گذاری شــرکت های بزرگ 
آن  بودیــم؛  اســتان  در  معدنــی  و  صنعتــی 
سرمایه گذاری به جای خود اما این شرکت ها 
نتوانســتند کمکی به اشتغال استان بکنند و 

مشکلی حل نکردند.
ســیدمهدی طبیــب زاده در گفت وگــو بــا 
ایســنا دربــاره مشــکل اصلی تولید در اســتان 
کرمــان  در  چیــز  همــه  کــرد:  اظهــار  کرمــان 
معدنــی  بــزرگ  شــرکت های  الشــعاع  تحــت 
قــرار گرفتــه اســت؛ ایــن شــرکت ها کار خوبی 
انجام می دهند، اشــتغال خوبی ایجاد نموده 
و ســرمایه گذاری خوبــی انجــام مــی شــود امــا 
نبایــد همــه توجــه اســتان بــه آنهــا جلــب و از 
ســرمایه گذاری در صنایــع کوچــک و متوســط 

غافل بشویم.
او ادامــه داد: ایــن غفلــت باعــث شــده 
صنایــع  در  نامطلوبــی  بســیار  وضــع  اســت، 
کوچک و متوســط در اســتان کرمــان به وجود 
بیایــد تــا درصد کمی از آنها با وضعیت واقعی 
کار کنند و شاید بیش از 5۰ درصد آنها راکد، 
بخشــی از آنها نیز با کمتر از ظرفیت فعال و 
حداکثــر ۲۰ درصد آنها با ظرفیت واقعی خود 

کار می کنند.

صنایع کوچک و متوسط؛ 
ظرفیت عظیِم مغفول مانده

رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی اســتان کرمــان بیــان کــرد: عــدم 
توجــه بــه صنایع کوچک و متوســط باعث این 
وضعیــت شــده و از طرفــی شــرکت های بزرگ 
مــی توانســتند بازارســازی خوبی بــرای صنایع 
کوچــک و متوســط اســتان داشــته و خدمات، 
قطعات و تاسیســات موردنیاز خود را از بازار 
کرمــان فراهــم کننــد و موجــب تولیــد صنایــع 
کوچــک بشــوند امــا متاســفانه ایــن موضــوع 

محقق نشد.

شرکت های بزرگ برای توسعه 
بازار محصوالت کرمان چه کردند؟

بــزرگ  شــرکت های  افــزود:  طبیــب زاده 
بــازار  بــرای توســعه  اســتان بگوینــد  معدنــی 
محصوالت کرمانی، کدام واحد را کمک کردند 
کــه بتوانــد روی پــای خود بایســتد و بــه ایجاد 

اشتغال واحدها کمک کردند؟
پیمانــکاری  نظــام  از  کــرد:  تصریــح  او 
»اس پــی ایکــس« کــه ارتباط بیــن واحدهای 
عرضــه کننده و تولیدکننده را برقرار می کند، 
غفلــت کردیــم در حالی که اگر بیش از 5۰ یا 
۶۰ درصــد بــازار کرمــان در اختیــار تامیــن نیاز 
شــرکت های بــزرگ قــرار مــی گرفــت خیلــی از 

واحدها رونق می گرفتند.
در  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  رئیــس 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: هیچکــس انتظــار 
نــدارد از صنایــع کوچــک حمایــت گلخانــه ای 
و  کیفیــت  شــرایط  در  مــا می گوییــم  بشــود. 
قیمــت مســاوی یــک کاال، اولویــت بــه اســتان 
داده شــود. نمــی گوییــم حمایــت بــی چــون و 
چرا باشــد. واحدهای کوچک موظف هســتند 
کیفیــت و قیمــت مطلوب داشــته باشــند؛ اما 
تاکنــون صنایــع بــزرگ کرمان به ایــن موضوع 
کمــک نکــرده و باعــث شــده صنایــع کوچــک 

نتوانند، رشد کنند.

وضعیت فضای کسب و کار، 
 سرمایه گذاران را خسته

کرده است
طبیب زاده در بخش دیگری از سخنانش 
گفــت: موضــوع دیگــری کــه در اســتان کرمان 
ســرمایه گذاران  بخــش خصوصــی را خســته 
کرده و مشــکل ســاز است، وضعیت پیچیده، 
بازدارنــده، هزینــه زا و زمــان بر فضای کســب 
و کار اســت؛ همیشــه در ایــن حــوزه رتبه های 
آخر را در کشــور داریم که این موضوع مدتی 
انــکار و اعالم می شــد کــه روش ارزیابی غلط 
مــی باشــد ایــن در حالی اســت کــه این حس 

پیچیده بودن فضای کسب و کار را داریم.
او اظهــار کــرد: مطابــق با نظــرات، روش 
نمونــه گیــری در پایــش فضــای کســب و کار 
تغییر کرد و تعداد مشــارکت کنندگان بیشــتر 
شد، اما وضعیت تغییری پیدا نکرد که نشان 
مــی دهــد فضــای کســب و کار کرمــان خــوب 
بــه  تولیدکننــدگان  وقــت  بیشــتر  و  نیســت 
جــای تمرکــز بر تولیــد، برای رفع مشــکل آب، 
بــرق، محیــط زیســت و ... صــرف مــی شــود و 
تقریبــا همــه چیــز در کرمــان مشــکل اســت و 
هزینه هایــی به واحدهای تولیدی تحمیل می 
شود که نمی توانند با دیگر جاها رقابت کنند 
و تا زمانی که فضا به ســمت روان و تســهیل 

گری نرود وضعیت همینگونه خواهد بود.
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اســتان کرمان گفــت: در هر فصل 
 ۲۸ براســاس  اســتان  کار  و  کســب  فضــای 
شــاخص تعییــن شــده ارزیابــی مــی شــود که 
متاسفانه رتبه خوبی نداریم و باید به صورت 
جــدی بــه فضای کســب وکار بپردازیــم که یک 

عامل تعیین کننده است.
طبیــب زاده افــزود: وقتی می گوییم رتبه 
۳۰ در فضــای کســب وکار در کشــور را داریــم 
یعنی سرمایه گذار نگاه می کند ۲۹ استان از 
کرمان بهتر هستند؛ لذا برای توسعه باید این 

وضعیت اصالح شود.

دشواری تامین مالی؛ از 
دغدغه های اصلی فعاالن 

اقتصادی
او بــا اشــاره بــه اینکــه در پایــش فصلــی 
فعــاالن  دغدغه هــای  کار  و  کســب  فضــای 
اقتصــادی را اســتخراج مــی کنیــم، بیــان کرد: 
دشــواری تامیــن مالــی و ســرمایه در گــردش 
همــه  و  اســت  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی 
واحدهــا تقریبا با این مســئله درگیر هســتند 
و هنوز نتوانســتیم از بازار ســرمایه اســتفاده 
کنیــم. همــه پروژه هــا بانــک محــور هســتند و 

بانک ها نیز محدودیت منابع دارند.
در  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  رئیــس 
اســتان کرمــان در ادامــه بــا بیان اینکــه تغییر 
قیمت های مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز هیچ 
آینده روشــنی بــرای فعاالن اقتصادی ترســیم 
نمــی کنــد که در زمــان جذب مشــتری بدانیم 
قیمــت محصــول را برپایــه چــه عــددی تنظیم 
کنیــم؟ گفــت: قوانین و مقــررات مرتب تغییر 
مــی کنــد و نمی دانیم تا پایــان فصل مقررات 
وضع شــده باقی می ماند یا نه و این مســئله 
عــدم اطمینانــی در کســب و کارهــا بــه وجــود 

می آورد.
طبیــب زاده در ادامــه با اشــاره بــه اینکه 
مســاله دیگــری کــه در اســتان کرمــان همه از 
آن غافل هســتند، تکیه بیش از حد بر منابع 
اســت، گفت: بیشترین درآمد مالیاتی استان 
از شــرکت های معدنــی اســتحصال می شــود 
کــه اشــتغال محــدودی ایجــاد مــی کننــد. این 
واحدهــا بــه منابع معدنی تکیــه دارند که این 
منابع دیر یا زود تمام می شوند و پیش بینی 
مــی شــود ۲۰ ســال آینــده معدنــی نداشــته 
باشــیم و وقتــی کارخانجــات خــوراک نداشــته 

باشند باید چه کرد؟

منابع حاصل از سرمایه گذاری 
معادن کرمان به کجا می رود؟

او تاکیــد کــرد: باید این مطالبه شــود که 
منابــع حاصل از ســرمایه گذاری معدنی مانند 
حقوق دولتی، بهره مالکانه، سود خالص و ... 
کجــا مــی رود؟ این منابع از اســتان خارج می 
شــود و برای اســتان حفره های بزرگ و محیط 
زیســت تخریب شــده و آب تمام شــده، باقی 

می ماند.
رئیــس پارلمــان بخش خصوصی اســتان 
کرمــان گفــت: سرنوشــت کشــاورزی بــا توجه 
بــه محدودیــت منابــع آبــی اســتان مشــخص 
اســت؛ بــا ایــن وضعیت نســل آینــده باید چه 
کاری انجــام بدهد؟ اکنــون ما چه فکری برای 

آیندگان داریم؟
طبیــب زاده بــا مطــرح کردن این ســئوال 
بخش هــای  در  ارزش  زنجیره هــای  چــرا  کــه 
معدنی در استان ایجاد نمی شود؟ بیان کرد: 
براساس برآوردهای اقتصادی، درصد کمی از 
ارزش افزوده تا این مرحله از فعالیت معادن 
انتهــای  در  واقعــی  افــزوده  ارزش  و  اســت 

زنجیــره اســت کــه ایجــاد نشــده و ایــن یــک 
مطالبــه عمومــی اســت کــه بــازار بــرای صنایع 
کوچــک ایجــاد کننــد کــه مســئولیت اجتماعی 
شــرکت های معدنی اســت و الزم است منابع 
حاصل از ســرمایه گذاری در مســیری برود که 
آینــده اســتان را تامیــن کند و ایــن پول صرف 

سرمایه گذاری مبتنی بر دانش باشد.
از  گــذر  بایــد  حتمــا  کــرد:  تصریــح  او 
اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع بــه ســمت اقتصــاد 
اتفــاق بیفتــد کــه زاینــده  بــر دانــش  مبتنــی 
باشــد و در آینــده تکیــه بــر منابــع نداشــته و 
خــودش محصول تولید، صادر و برای اســتان 
درآمــد کســب کنــد و ایــن کارهایــی اســت که 
شرکت های بزرگ معدنی باید انجام بدهند و 

باعث رونق استان بشوند.

کشاورزی کنونی در کرمان، 
اتالف منابع است

رئیــس پارلمــان بخش خصوصی اســتان 
کرمــان در ادامــه بــا اشــاره به عملکــرد بخش 
کشــاورزی اســتان کرمان بیان کرد: کشاورزی 
اکنــون در اســتان کرمــان بــه نظر بنــده اتالف 
منابع است؛ اگر معیار آب باشد، قیمت تمام 
شده هر متر مکعب آب که از خلیج فارس به 
کرمان منتقل می شــود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان 
اســت کــه براســاس آمــار، از آب مصرفــی در 
کشــاورزی که ۳۷۰۰ تومان درمی آید، بیشتر 
اســت که نشــان می دهد کشــاورزی ما بهر ور 

نیست.
طبیب زاده گفت: بیش از ۹۴ درصد آب 
اســتان در کشــاورزی مصــرف می شــود و اگر 
برنامــه نداشــته و بهــره ور نباشــد، منابع بین 
نســلی از بیــن مــی رود؛ در حالــی کــه اگر آب 
در جایی مصرف شود که ارزش افزوده ایجاد 
کند می شــود بحث اشتغال، امنیت غذایی و 

... را از همان محل تامین کرد.
دارد  لزومــی  چــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
محصوالتــی کشــت کنیــم کــه بــازده خوبــی 
ندارند؟ باید به ســمت اصالح الگوی کشت، 
سیســتم های  اجــرای  و  وری  بهــره  افزایــش 
برویــم  کشــاورزی  بخــش  در  آبیــاری  نویــن 
اظهــار کــرد: مــا نیــاز بــه مهندســی مجــدد و 
تحــول جــدی در بخــش کشــاورزی داریم که 
ببینیــم چــه چیــزی بــه سیســتم مــی دهیــم 
و چــه مــی گیریــم؛ اکنــون آب گــران، نیروی 
انســانی، کود و ســم با ارز گران وارد بخش 
کشــاورزی مــی شــود، بایــد ببینیــم در قبــال 

آنها چه به دســت می آوریم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان تاکید 
کرد: استان راهی ندارد به جز اینکه به دنبال 
تکیــه بــر کشــاورزیِ علمــی، مــدرن و بهــره ور 
بــا روش هــای جدیــد بــرود و نبایــد دل خوش 
کنیــم بــه اینکه محصولی برداشــت می کنیم؛ 
زیــرا داریــم منابــع اساســی اســتان را مصــرف 

می کنیم.

مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
ثبــت  از  بلوچســتان  و  اســتان سیســتان 
در  تــردد   ۲۶۲ و  5۷هــزار  و  ۱۴میلیــون 
5ماهه نخســت ســال جــاری درمحورهای 
مواصالتــی شــمال اســتان خبــرداد کــه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 

،رشد ۴۶درصدی را نشان می دهد.
در  کــرد  ایــوب  ایســنا،  گــزارش  بــه 

بازدید از پایانه مرزی شمال استان افزود: 
پرترددترین محورهای حوزه شــمال استان 
خــاش،  زاهــدان  محورهــای  ترتیــب،  بــه 
راهــی  زاهدان_ســه  و  زهــک  مرزمیلــک 

دشتک می باشد.
او بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان تــردد توســط 
شــمال  درحــوزه  ترددشــمار  ۴۰دســتگاه 
اســتان به ثبت رســیده است، ادامه داد: با 
بهره گیری از سامانه های هوشمند عالوه بر 
جلوگیری از وقوع تخلف، از بروز تصادفات 

و حوادث رانندگی پیشــگیری می شود.
حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
هموطنــان  شــد:  یــادآور  اســتان  جــاده ای 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع 
اپلیکیشــن  اطالع رســانی ۱۴۱ و همچنیــن 
اخبــار  و  اطالعــات  بــه   ۱۴۱ همــراه  تلفــن 
هواشناســی  و  تــردد  وضعیــت  ترافیکــی، 
محورهــای مواصالتی دسترســی یابند تا با 
اطالع از وضعیت ترافیکی مســیر، ســفری 

ایمن پیش رو داشته باشند.

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی کرمان از صنایع بزرگ 
معدنی: کمکی به اشتغال استان نمی کنید

رشد ۴۶درصدی تردد در محورهای 
مواصالتی شمال سیستان و بلوچستان
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سرت تو بازی باشه
راضیه حسینی

درآمد ماهیانه یک گیمر؛ ده برابر درآمد پزشکان
ایــن روزهــا گیمــری عــاوه بــر تفریــح و گذرانــدن 
وقت، به روشــی برای کســب درآمد تبدیل شــده است. 

آن هم درآمدی با اعداد و ارقام باورنکردنی.
مثــال  عنــوان  بــه 
یــک گیمــر ۱۸ ســاله در 
 ۵۰۰۰ ماهیانــه  ایــران 
دالر درآمــد دارد. یعنــی 
میلیــون   ۱۵۰ حــدود 

تومان در یک ماه. 
بــرای  عــدد  ایــن 
گیمرهــای حرفه ای تر به 
دالر  هــزار   ۴۰ ماهانــه 

)یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان( هم می رسد.
یــک زمانــی بچه درس خوان های همســایه و فامیل 
را چماق می کردند و می کوبیدند توی ســر بچه هایی که 
مــدام پی بــازی  کامپیوتری بودند. می گفتند: »یاد بگیر 
ببین چه معدلی آورده...فرداپس فردا دکتر می شه کلی 
پول درمیاره. اون وقت تو یه بیکار بی عرضه می شــی که 

فقط بلده بازی کنه... برو بشین درستو بخون.«
چــه کســی حــدس مــی زد روزی با این خبــر مواجه 
شــود؟ خبــری کــه بــرای پدرهــا و مادرهــا بــا اختــاف، 

دردناک تر است از واقعیت بهتر بودن ثروت از علم.
 درســت اســت که همه با قضیه ثروت و علم کنار 
آمــده بودنــد، حتــی خــود علــم. درســت اســت کــه علــم 
مدت هاســت جلوی پای ثروت خم و راســت می شــود و 
کفش هایــش را بــرق می انــدازد. ولی فکــرش را نمی کرد 
آخرین امیدش، پزشکی که باکاس ترین درجه علم بود 

هم روزی به زانو دربیاید.  
شــاید بعد از این پدرها و مادرها به بچه های شــان 
بگوینــد: »خجالــت نمی کشــی همــه ش ســرت  تو درس 
و کتابــه؟ می خــوای فــردا پس فــردا آبرومونــو ببری دکتر 
شــی؟ پســر فخــری خانم رو دیدی؟ نصــف توئه. از االن 
میلیونی داره پول درمیاره...یه خو رده به خودت زحمت 

بده شاید تو هم یادگرفتی ماینکرافت بازی کنی.«
حتــی شــاید به فرزند پزشک شــان بگوینــد: »مردم 
بچــه دارن مــا هــم دلم مــون خوشــه بچــه داریــم. آخــه 
پزشــکی هــم شــد شــغل؟ کاش عــوض این همــه درس 
نــت  گیــم  می رفتــی  ســاعت  چنــد  بی خــود،  خونــدن  
الاقــل االن عاقبــت  بــه خیر می شــدی. پولــت از پارو باال 

می رفت.«
البتــه امیدواریــم کار به این جا نکشــد. هنوز اندک 
آبرویی برای علم مانده باشد. شاید روزی باز هم بتواند 
جایــگاه واقعــی خــودش را پیــدا کنــد. هنوز هم کســانی 
باشند که بگویند پول و مادیات هیچ ارزشی ندارد. مهم 

به دست آوردن علم و دانش است. 
البته اگر به طور کامل منقرض نشده باشند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

۳۰۰ میلیون یورو دارو و تجهیزات پزشکی 
در انتظــار لغــو مالیــات واردات دارو در گمــرک 
بالتکلیــف مانــده و شــرکت ها بــرای اینکه کاالها 
در لیســت امــوال متروکــه قرار نگیرنــد ناچار به 

پرداخت هزینه مضاعف شده اند.
بــه گزارش بازار، طرح معافیت واردات دارو 
کــه از چنــدی پیــش بــه دنبــال حــذف ارز دارو و 
اجرای طرح دارویار مطرح شــده، بعد از تصویب 
یک فوریت در مجلس شــورای اســامی هنوز به 
نتیجه ای نرسیده است. از این رو در شرایطی که 
نقدینگی داروســازان با نزدیک هفت برابر شــدن 
بهــای ارز بــه شــدت کاهــش یافتــه، شــرکت های 
واردکننــده بــرای جلوگیری از متروکه شــدن ۳۰۰ 
میلیــون یــورو دارو و تجهیــزات پزشــکی ناچــار به 

پرداخت هزینه گزافی به گمرک شده اند.
همچنیــن ایــن شــرایط باعــث شــده کــه بــا 
اجــرای طــرح دارویــار، حــذف ارز ترجیحی ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی و اصاح سیاســت  های ارزی دارو، 
داروســازان بــا چالش هــای جــدی مالــی بــه ویــژه 
مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی مواجه شوند. 
همچنیــن بــا ترخیــص نشــدن ۳۰۰ میلیــون یورو 
دارو و تجهیزات پزشکی نه تنها چرخ صنعت کند 
می شود بلکه همین حاال هم در برخی از داروها 
از جمله داروهای صرع کمبود جدی ایجاد شــده 

است.

 رانت خواری یا جلوگیری
از کمبود دارو

بیــش از یــک هفته از جلســه علنی مجلس 
بــرای لغــو مالیــات بــر ارزش افــزوده واردات مواد 
اولیــه دارویــی، شیرخشــک و تجهیــزات پزشــکی 
می گــذرد و هنــوز سرنوشــت ۳۰۰ میلیــون یــورو 
دارو و تجهیــزات پزشــکی کــه در گمــرک مانده در 
هالــه ای از ابهــام قــرار دارد؛ طرحی که پیش بینی 
شــورای  مجلــس  در  گذشــته  هفتــه  بــود  شــده 
امــا  بیایــد  در  اجــرا  و  موافقــت  مــورد  اســامی 

مسکوت مانده است.
بر این اساس چهارشنبه گذشته نمایندگان 
رای   ۴ و  رای مخالــف  موافــق، ۵۵  رای  بــا ۱۲۹ 
ممتنــع از مجمــوع ۲۰۶ رای ماخــوذه بــا بررســی 
ایــن الیحــه بــا قیــد دو فوریــت مخالفــت کردنــد. 
بــا تقاضــای دولت یــک فوریت این الیحــه به رای 
مجلس گذاشــته شــد که با ۱۳۴ رای موافق، ۴۴ 
رای مخالــف و ۶ رای ممتنــع از مجمــوع ۲۰۶ رای 
ماخــوذه بــه تصویب رســید. در این رابطه نصراله 
پژمان فــر، رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
ضمــن اعــام مخالفــت خــود بــا طــرح دو فوریتی 
الیحه حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو 
و تجهیــزات پزشــکی گفته که هنــوز جوهر قانون 
مالیات بر ارزش افزوده خشــک نشــده که دولت 

به دنبال اصاح آن است.

همچنیــن ایــن نماینده مجلس لغــو مالیات 
بر ارزش افزوده واردات دارو را به مثابه تســهیل 
رانــت خــواری معرفــی کرده کــه نه تنهــا می تواند 
بــه کاهــش قیمــت دارو منتهی شــود بلکه باعث 
توزیــع  مدیریــت  عــدم  و  بــازار  در  دارو  احتــکار 

می شود.
کمیســیون  عضــو  علیپــور  محمــد  البتــه 
اقتصادی ضمن رد صحبت های پژمان فر، رئیس 
کمیســیون اصــل ۹۰ گفته که الیحــه مذکور برای 
داروهــا و تجهیــزات پزشــکی کــه نســخه تولیــد 
داخل ندارند در نظر گرفته شده است. همچنین 
اجــرای ایــن طــرح را ضــروری خوانــده؛ چــرا که با 
اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده برخی از 
داروهــا همیــن حاال کم یــاب و در بعضی از موارد 

حتی نایاب شده اند.

رسوب ۳۰۰ میلیون یورو دارو و 
تجهیزات در گمرک

مدیــره  هیــات  عضــو  خیرآبــادی،  مرتضــی 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
نیــز تصمیــم مجلــس به عدم تصویــب دو فوریت 
طــرح لغــو معافیت مالیــات ارزش افزوده واردات 
اعمــال  نتیجــه  در  را  پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو 
قــدرت برخــی ذینفعــان خواند و گفــت: برخی که 
مخالــف اجــرای طــرح دارویــار بودنــد نگذاشــتند 
طــرح معافیــت مالیاتــی واردات دارو در مجلــس 
رای بیــاورد و اکنــون شــاهد هســتیم داروی مورد 

نیاز مردم در گمرک باتکلیف مانده است.
وی با اشاره به اینکه دست های پشت پرده 
نگذاشــت طــرح دو فوریــت مجلــس رای بیــاورد 

اضافــه کــرد: برخــی در تاش هســتند که جامعه 
داروســازی را منحــرف کننــد کــه بایــد جلــوی آنها 

گرفته شود.
خیرآبــادی بــا اشــاره به شــدت یافتن بحران 
نقدینگــی در صنعــت دارو ادامــه داد: برای اینکه 
شــرکت های داروســازی بتواننــد مــواد اولیه مورد 
نیازشــان را تولیــد کننــد بــه طــور قطــع نیــاز بــه 
نقدینگــی دارنــد و اگــر نتواننــد ملزومــات تولیــد 
را تهیــه کننــد بحــران کمبــود دارو کــه اکنــون در 
آفریقا شاهد آن هستیم در ایران تکرار می شود. 
همچنین بعید نیســت که شــرکت ها برای جبران 
نقدینگــی و گرفتــن ســهم بیشــتری از بــازار بــه 
ســمت تخفیف دادن رو بیاورند که مشــکل را دو 

چندان می کند.
صاحبــان  ســندیکای  مدیــره  هیــات  عضــو 
صنایــع داروهــای انســانی اضافــه کــرد: یکــی از 
راه حل های جبران بخشــی از نیاز مالی شرکت ها 
ارائه تسهیات از سوی بانک ها است که بتوانیم 
طــی دو تــا ســه مــاه آینــده حداقــل ۳۰۰ تــا ۴۰۰ 
میلیــون دالر ارز نیمایــی جــذب کنیــم تــا صندوق 

دولت پر شود و بتواند بیمه ها را پوشش دهد.
خیرآبــادی تاکید کرد: ایــن ۲۵ هزار میلیارد 
ارز  و  نیمــا  ارز  اختــاف  از  ناشــی  کــه  تومانــی 
ترجیحــی اســت بایــد زودتــر بــه صنــدوق دولــت 
برگردد تا بتواند ســازمان بیمه ســامت را تغذیه 
کنــد. جلســات متعــددی را در مجلــس داشــتیم 
امــا ســازمان تامین اجتماعی قــدری طرح را دچار 
مشــکل می کند و هنــوز نقدینگی مازادی که قرار 

بود به داروخانه ها بدهد را نداده است.
وی ضمــن اظهــار ناراحتــی از عــدم تصویــب 
طــرح دو فوریتــی مجلس بیان کرد: ســازمان غذا 

اجتماعــی،  تامیــن  بیمــه  دارو در چنــد جبهــه  و 
بیمه ســامت، قیمت گذاری با ســازمان حمایت و 
دولت در حال جنگ است و حاال بحث نقدینگی 
شــرکت ها و مالیــات بر ارزش افــزوده و تعرفه ها 

هم به آن اضافه شده است.
صاحبــان  ســندیکای  مدیــره  هیــات  عضــو 
صنایــع داروهــای انســانی افــزود: در حــال حاضر 
۳۰۰ میلیــون یــورو دارو و تجهیــزات پزشــکی در 
دارو  فعــاالن صنعــت  و  گمــرک خــاک می خــورد 
هزینــه هنگفتــی را پرداخــت می کنند تــا کاالهای 
وارداتــی متروکــه نشــوند. همیــن االن اگــر کاال 
بیش از دو ماه ترخیص نشود گمرک ۲.۵ درصد 
از ارزش کاال را دریافــت می کنــد تــا آن را متروکه 

نکند.
خیرآبــادی تاکیــد کــرد: خیلــی از شــرکت ها 
ناچــار شــدند ایــن پــول را پرداخت کننــد تا قانون 
پرداخــت  را  مالیــات  درصــد   ۹ و  تصویــب شــود 
نکننــد. ۹ درصد برای شــش مــاه آینده ما حداقل 
بر اســاس برآورد بنده هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
است. حاال صنعتی که در این وضع بی پولی باید 
هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومانی هم پرداخت کند هم 
قیمت به آن داده نمی شود و هم از نقدینگی آن 
کاســته می شــود. افــرادی کــه ایــن کار را می کنند 
چطــور می خواهند پاســخگو مشــکاتی کــه ایجاد 

می شود، باشند؟

نگرانی از کمبود دارو در کشور
حســن کربکنــدی، عضــو انجمن داروســازان 
اســتان اصفهــان نیــز بــا تاکیــد بــر عواقــب تاخیر 
ارزش  بــر  مالیــات  در حــذف ۹ درصــد  مجلــس 
افــزوده از واردات دارو و تجهیزات پزشــکی بدون 

بــازار داروی  االن  نمونــه مشــابه گفــت: همیــن 
کشور با کمبودهای جدی مواجه شده است و به 
نظر می رسد این کمبودها با نزدیک شدن فصول 
سرد چالش برانگیز شود؛ چرا که همین االن در 
تامین داروی آنتی بیوتیک دچار مشــکل هستیم. 
همچنیــن یکــی از چالش هــای ما در حــوزه تامین 

سرم است.
وی با اشاره به اینکه فقط داروهای عمومی 
نیســتند کــه دچــار کمبــود شــده اند، تصریح کرد: 
داروی  تخصصــی همچــون  داروهــای  متاســفانه 
مــورد نیــاز بیمــاران صــرع از جملــه فنــی توئیــن، 
لیســکانتین و غیــره در داروخانه هــا بــه راحتــی 
پیــدا نمی شــود. البتــه ایــن داروهــا در بــازار غیــر 
مجــازی  فضــای  ناصرخســروی  همچــون  رســمی 
بــا هزینه هــای گــزاف پیــدا می شــود کــه مشــکل 

شدیدی برای بیماران ایجاد کرده است.
کربکنــدی ادامه داد: همین حاال فنی توئین 
که در بازار به ســادگی یافت نمی شــود در فضای 
مجــازی بــه قیمت گزاف یک میلیــون و ۶۰۰ هزار 
تومــان فروختــه می شــود. نکتــه قابــل توجــه این 
اســت کــه حتــی داروی لیســکانتین کــه فقــط بــه 
داروخانه هــای دولتــی ارائه می شــود هــم در بازار 
ســیاه دارو موجــود اســت و بــه راحتــی خریــد و 

فروش می شود.
ایــن عضــو انجمــن داروســازان اصفهــان بــا 
اشاره به طرح دو فوریتی حذف مالیات بر ارزش 
افــزوده از واردات دارو و تجهیــزات پزشــکی کــه 
همچنان مســکوت مانده تاکید کرد: تصویب این 
طرح به طرز عجیبی متوقف شــد و باید بررســی 
کــرد منافع چه کســانی در این حــوزه مانع اجرای 
طرحــی شــده کــه باعث رســوب و بــه دام افتادن 
داروهــا در گمــرک می شــود و بــه کمبــود دارو در 

سطح کشور دامن می زند؟
مــاده واحــده الیحــه معافیــت واردات مــواد 
اولیــه دارویــی، شیرخشــک و تجهیــزات پزشــکی 
ایــن  بــه  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  پرداخــت  از 
شــرح اســت: مــاده واحــده- از ســال ۱۴۰۱ مــواد 
اولیــه دارویــی، مــواد اولیــه شــیر خشــک اطفال، 
مــواد اولیــه و قطعات ســاخت و یدکــی تجهیزات 
و ملزومــات پزشــکی و تــوان  بخشــی و تجهیــزات 
پزشــکی بــا دوام )دســتگاه  هــا( کــه فاقــد مشــابه 
تولید داخلی باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده در گمرک معاف هستند.
تبصــره- در صورتــی کــه مــوارد مذکــور تولید 
مشــابه داخلــی داشــته باشــد، اگــر واردات آن به 
دلیــل کمبود داخل نســبت به نیاز بــازار ضرورت 
داشــت، واردات آنهــا بــا رعایــت قانــون حداکثــر 
تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و  اســتفاده از 
حمایــت از کاالی ایرانــی مصوب ۱۳۹۸، مشــمول 
مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد )۲%( در 

مبادی گمرکی است.

مدیرعامل ســازمان تدارکات پزشــکی با 
اشاره به تأمین سرم توسط شرکت بازرگانی 
ســها کیــش، از وجــود منابع ســرم مــورد نیاز 

برای ماه های آینده خبر داد.
بنابر اعام پایگاه اطاع رســانی جمعیت 
خصــوص  در  عســکری،  دکتــر  هال احمــر؛ 
وضعیت تأمین سرم موردنیاز در کشور گفت: 
ســازمان تــدارکات پزشــکی بر اســاس وظایف 
جمعیــت  ســوی  از  محولــه  ماموریت هــای  و 

هال احمــر و مطابــق با اهداف و رســالت های 
شــاخصه های  ارتقــای  بــر  مبنــی  خــود  ذاتــی 
ســامت بر اســاس فراخوان اعامی از ســوی 
سازمان غذا و دارو، تمهیدات و اقدامات الزم 
را بــه منظــور کاهــش کمبودهــای کشــوری و 
بــه جهــت تهیــه و تامین ســرم به عمــل آورده 

است.
وی افــزود: شــرکت بازرگانی ســها کیش 
وابســته بــه این ســازمان با همــکاری و صدور 

مجــوز از ســوی ســازمان غــذا و داروی وزارت 
نیــاز  مــورد  ســرم های  از  بخشــی  بهداشــت، 
کشور را از منابع معتبر و مورد تائید سازمان 
غذا و دارو تامین و در کوتاه ترین زمان ممکن 

وارد کشور کرده است.
تاکنــون دو  کــرد:  عســکری خاطرنشــان 
محموله ســرم وارد کشــور شــده و ما بقی آن 
نیز طی روزهای آتی در حال بارگیری و آماده 

حمل خواهد بود.

وزارت  واگیــر  بیماری هــای  مرکــز 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
را   ۱۴۰۱ اربعیــن  بهداشــتی  دســتورالعمل 
بــا تاکیــد بــر همه گیــری کرونــا، اعــالم وضــع 
اضطراری در مورد آبله میمونی و بیماری های 

واگیر و منطقه ای منتشر کرد.
بــه گــزارش وبــدا، مرکــز مدیریــت بیماری های 
واگیــر وزارت بهداشــت، بــه منظــور مراقبــت 
از بیماری هــای واگیــر و همچنیــن در راســتای 
و  بین المللــی  بهداشــتی  مراقبــت  اهــداف 
وضعیــت موجــود بــروز پاندمــی کرونــا و اعام 
وضع اضطراری درباره آبله میمونی در ســطح 
جهــان و بــا در نظــر گرفتــن بیماری هــای واگیر 
کشــورهای  در  و  منطقــه  در  بومــی  و  شــایع 
همســایه شامل ســل، ماالریا، تیفوئید مقاوم 
به درمان، اســهال حاد آبکی و خونی از جمله 
وبا، تب کریمه کنگو، تب دانگ و چیکن گونیا 
دســتورالعمل مراقبــت بیماری هــای واگیــر در 
طی مراسم اربعین سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

بــر اســاس ایــن دســتورالعمل، بــا توجــه بــه 
حضــور زائــران ایرانــی و زائریــن اتبــاع خارجی 
متــردد از ایــران و همچنیــن حضــور زائریــن از 
سایر کشورهای جهان در کشور عراق، تمامی  
زائریــن خارجــی که از خاک جمهوری اســامی 
بــه  ورود  هنــگام  در  می کننــد،  عبــور  ایــران 
ایــران بایــد مدارک مبنی بر ســابقه حداقل دو 
نوبــت واکسیناســیون علیه کرونــا که از نوبت 
دوم آن هــا حداقــل ۱۴ روز گذشــته باشــد، بــه 
پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی ارائه کنند. 
در صورتــی کــه از نوبــت دوم واکسیناســیون 
کرونــا شــش مــاه گذشــته باشــد، تزریــق یــک 

نوبت یادآور واکسن کرونا توصیه می شود.
زائرین در صورت نداشتن مدارک معتبر 
مبنــی بــر ســابقه واکسیناســیون کرونــا بایــد 

نتیجــه تســت PCR منفی از نظــر کرونا دارای 
اعتبــار تــا ۷۲ ســاعت قبــل از ورود بــه ایــران 
ارائه کنند و در صورت نداشــتن مدرک معتبر 
از نظر ســابقه واکسیناســیون کرونا یا نتیجه 
تســت منفــی کرونــا، از ورود افــراد به کشــور 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در صورت اصرار متقاضی مبنی بر ورود 
به کشــور و نداشــتن مدارک بر اساس تبصره 
 PCR ۱ در بدو ورود از افراد متقاضی آزمایش
بــا هزینــه شــخصی به عمــل خواهد آمــد و تا 
زمــان حاضر شــدن جــواب آزمایــش در ایزوله 
تعییــن شــده در مــرز قرار خواهنــد گرفت. در 
صورت منفی بودن تســت کرونا به فرد اجازه 
ورود داده خواهــد شــد. در غیــر ایــن صــورت 
اجــازه ورود نخواهنــد داشــت. تمامــی زائرین 
اتبــاع خارجــی ورودی از کشــورهای همســایه 
افغانســتان و پاکســتان در هنــگام ورود بــه 
کشــور تحت واکسیناســیون علیه فلج اطفال 

و سرخک قرار خواهند گرفت.
گروه ســنی مشمول واکسیناسیون فلج 
اطفال تمام گروه های ســنی و واکسیناســیون 
ســرخک در گــروه ســنی ۹ مــاه تــا ۳۰ ســال 
هســتند. در صورتــی کــه مــدرک معتبــر مبنی 
بــر انجام واکسیناســیون در کشــور مبدأ ارائه 
شــود، نیــازی بــه واکسیناســیون تکمیلــی در 

ایران نخواهد بود.
در این دســتورالعمل آمده اســت: جهت 
کلیه افراد واکسینه شده کارت واکسیناسیون 
صــادر خواهد شــد کــه در هنگام بازگشــت از 
عراق و همچنین خروج از کشور ایران مجددا 
مورد کنترل قرار خواهد گرفت و در صورت به 
همراه نداشتن کارت مذکور، مجددا واکسینه 
خواهند شــد؛ بنابراین حفظ و نگهداری کارت 

مذکور الزامی است.

در بــدو ورود بــه کشــور، کلیــه مترددین 
و  ســندرمیک  مراقبــت  تحــت  ورودی 
آموزش هــای بهداشــتی مرتبــط قــرار خواهنــد 
گرفــت. در صورت مشــکوک بــودن به بیماری 
واگیر افراد ورودی به کشــور، توســط پرســنل 
از  پــس  مــرزی،  بهداشــتی  مراقبــت  پایــگاه 
نیــاز  صــورت  در  و  الزم  معاینــات  و  بررســی 
تحت نمونه برداری آزمایشگاهی قرار خواهند 
گرفــت و در طــی ایــن مــدت افــراد در ایزولــه 

تعیین شده در مرز مستقر خواهند شد.
در صورت مثبت بودن بررسی ها و نتایج 
آزمایشــات بــه عمل آمده از نظــر بیماری های 
واگیــر در زائــر ورودی، از ورود ایــن افــراد بــه 
کشــور جلوگیــری بــه عمل خواهــد آمد.  کلیه 
زائریــن خروجــی از کشــور تحــت آموزش های 
بــه  ابتــا  عــدم  راســتای  در  بهداشــتی  الزم 
بیماری هــای واگیــر از طریق چهــره به چهره و 
سایر روش های آموزشی قرار خواهند گرفت.
الزم است در کلیه کاروان ها یا گروه های 
جمعیتــی زائریــن ورودی بــه کشــور عــاوه بر 
مدیــر کاروان/گــروه، فردی تحــت عنوان رابط 
ورود  هنــگام  در  و  شــده  تعییــن  بهداشــتی 
بــه کشــور مدیــر و رابــط بهداشــتی بــه پایــگاه 

مراقبت بهداشتی مرزی معرفی شوند.
پایــگاه  محــل  در  شــده  معرفــی  افــراد   
مراقبــت بهداشــتی مــرزی تحــت آموزش های 
شناســایی  نحــوه  جملــه  از  الزم  بهداشــتی 
و بــروز عائــم مشــکوک بــه بیمــاری واگیــر، 
نحــوه گزارش دهــی و اطاع رســانی، پیام های 

بهداشتی قرار خواهند گرفت.
 کلیــه مراحــل فــوق از جملــه مراقبــت 
ســندرمیک در بیــن زائریــن ورودی بــه کشــور 
)پــس از اتمــام مراســم اربعیــن و ورود مجدد 
زائریــن از عــراق بــه ایــران( به مرحلــه اجرا در 

خواهــد آمــد. عائم و نشــانه های بیماری های 
واگیــر عمــده کــه باید مــورد توجه قــرار گرفته 
و بافاصله به مســئوالن بهداشــتی در پایگاه 
مراقبــت بهداشــتی مــرزی، مرکــز بهداشــت/
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
بهداشــتی درمانی در طول مسیر تردد زائرین 
در ایــران، گــزارش شــود شــامل  تــب و راش 
جلــدی، تــب و خونریــزی، تب و ســرفه، تب و 
تنگی نفس،  تهوع و اســتفراغ، شــکم درد یا 
دل پیچــه،  اســهال حــاد خونی یــا غیر خونی، 
زردی حــاد، بدحالی شــدید و مــرگ ناگهانی و 

غیر منتظره است.
در صورت مشــکوک بودن یا تایید وجود 
بیمــاری در زائر ورودی، کلیه افراد در معرض 
تماس نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در 
صورت نیاز نمونه گیری های الزم قرار خواهند 
گرفــت و در طــی ایــن مــدت و تــا زمــان حاضر 
شــدن جــواب آزمایشــات در ایزوالســیون و یا 
قرنطینــه قــرار می گیرنــد و تــردد آن ها در طی 

این مدت ممنوع است.
 در صورتی که زائرین با خودرو شخصی 
یا اتوبوس از کشور خود وارد ایران می شوند، 
الزم اســت در هنگام ورود به کشــور، وسایل 
آن هــا تحــت عملیــات گندزدایــی بــر اســاس 
پروتکل هــای بهداشــتی و با نظارت بهداشــتی 

پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی قرار گیرد.
در ایــن دســتورالعمل تاکید شــده،  الزم 
اســت داده هــای مراقبــت بهداشــتی مرزی در 
ســامانه های الکترونیــک مربوطــه ثبت شــود.  
ضــروری اســت در انتهــای مراســم اربعیــن و 
عملیــات مراقبتی، گــزارش کامل فعالیت ها و 
اقدامــات بر اســاس پروتکل های اباغی قبلی 
در زمینــه ارائــه گــزارش، بــه مرکــز مدیریــت 

بیماری های واگیر منعکس شود.

 آغاز پرداخت وام
۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 

روستایی از این هفته
بــه گفتــه رئیــس بنیــاد مســکن، متقاضیــان وام 
۲۰۰ میلیونــی نوســازی مســکن روســتایی می تواننــد با 
مراجعــه بــه بانک هــای دولتــی از ایــن هفته تســهیالت 

خود را دریافت کنند.

بــه گــزارش ایلنــا، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مســکن 
انقاب اسامی جمعه شب گفت: متقاضیان می توانند 
را  خــود  تســهیات  دولتــی  بانک هــای  بــه  مراجعــه  بــا 

دریافت کنند.
بــه گفتــه نیکزاد پرداخت این تســهیات به صورت 

سفته زنجیره سه نفره خواهد بود.
رئیــس بنیاد مســکن بیان کــرد: حدود ۵ میلیون و 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور وجود دارد 
که نیمی از آن ها تا کنون نوسازی شده اند و ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار واحد دیگر واجد شــرایط هســتند که با اخذ 

پروانه مسکن خود را نوسازی کنند.
نیکــزاد افــزود: مطابــق قانون جهش تولید ســاالنه 
۲۰۰ هزار مسکن روستایی باید در کشور نوسازی شود 
کــه هــم اکنــون ۱۸۵ هزار واحد مســکونی روســتایی در 
همه جای روســتاهای کشــور در حال ســاخت اســت که 
از ایــن تعــداد حــدود ۱۰۰ هــزار واحــد بــه مرحله ســقف 

رسیده است.
رئیس بنیاد مسکن درباره مسکن محرومان اظهار 
کــرد: ۲۰ هــزار واحــد مســکن محرومان طبــق توافقنامه 
بــرای  دیگــر  واحــد  هــزار   ۴۰ و  مســتضعفان  بنیــاد  بــا 
خانواده های دارای دو معلول طی توافق با کمیته امداد 

و بسیج سازندگی در دست ساخت قرار دارد.
نیکــزاد در خصــوص مشــارکت بنیــاد مســکن در 
 ۱۰۲ از  بیــش  کــرد:  تصریــح  شــهری  مســکن  ســاخت 
هزار واحد مســکن شــهری در مناطق مختلف کشــور با 
مســئولیت این بنیاد در حال ســاخت اســت که تعدادی 

از آن ها در هفته دولت بهره برداری شد.
هــادی  طــرح  دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
روســتایی یادآور شــد: حدود ۴۰ هزار روستای باالی ۲۰ 
خانوار در کشور هست که همه آن ها دارای طرح هادی 

مصوب هستند.

دستورالعمل وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماری های واگیر 
در اربعین ۱۴۰۱

سرم مورد نیاز 
نظام سالمت 

تامین شد

سرنوشت مبهم 
۳۰۰ میلیون یورو 

دارو و تجهیزات 
در گمرک

 فرهنگ سازی و تشویق
برای جوانی جمعیت 

ضروری است
دبیــر ســتاد ملــی جمعیــت جایزه ملــی جمعیت را 
اقدام ویژه ای در جهت اجرای شایسته تر و جامع قانون 
ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت معرفی کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد ۱۵خــرداد ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، کاظم  فروتن با تقدیر از 
اقدامــات جمعیتــی بنیاد ۱۵ خرداد ســتاد اجرایی فرمان 
حضــرت امــام)ره( گفت: تقدیر از فعاالن حوزه ازدواج و 
فرزنــداوری اقــدام خوبی از ســوی بنیاد ۱۵ خرداد اســت 

که خوب است در همه استان ها هم داشته باشیم.
دبیــر ســتاد ملــی جمعیت با اشــاره بــه اینکه رهبر 
افزایــش  و  فرزنــدآوری  بــرای  تــاش  انقــاب  معظــم 
یــک فریضــه مطــرح کرده انــد،  بــه عنــوان  را  جمعیــت 
فرهنگ ســازی در بحــث فرزنــدآوری و فرزنــد پــروری را 
مهــم ارزیابــی کرد و افزود: درســت اســت که مشــکات 
اقتصــادی مانــع بزرگــی در راه فرزنــدآوری اســت اما اگر 
در زمینه مشکات پیری جمعیت صحبت شود مردم با 

معایب آن آشنا شده و فرهنگ سازی صورت می گیرد.
وی گفت: در حال حاضر جمعیت ســالمند کشــور 
۱۰ درصــد اســت امــا در ســال ۱۴۲۵ در صــورت حفــظ 
شــرایط فعلــی به ۳۰ درصد می رســد. لــذا باید در بحث 
جوانی جمعیت کشــور، این فرهنگ سازی صورت بگیرد 
تــا مــردم فضــا را لمس کنند و بداننــد که اگر االن اقدام 
نشود، در ۲۵ سال آینده مشکات یک جامعه سالمند 

به مراتب بیشتر خواهد بود.
گفتنــی اســت، پویــش ملــی »لبخنــد مــادری« از 
هفته گذشته با ارسال پنج هزار بسته به سراسر کشور 
آغــاز شــده اســت. همچنیــن بــرای تحقــق هدف گــذاری 
ارسال ۵۰ هزار بسته به جوامع هدف و مشارکت مردم 
و خیرین کد دستوری #۴۲*۷۸۰ * تعریف شده است.
تــداوم  بــا  و  طــرح  ایــن  چشــم انداز  افــق  در   
مشــارکت های مردمی، برای هــر مادر ایرانی که صاحب 
فرزند می شود اهدای یک بسته هدیه »لبخند مادری« 

برنامه ریزی شده است.
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