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جوابیه وزارت نیرو به عصراقتصاد

 تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکان
با برنامه 4 ساله وزارت نیرو در دولت سیزدهم

حفظ پیمانکاران تدارکاتی در دوره مخاطره برگ 
برنده شرکتهای بزرگ اروپایی 

ترجمه: محمود نواب مطلق

وزارت نیرو در پاســخ بــه گزارش عصراقتصاد 
در مورد وعده هایی که وزیر دولت ســیزدهم 
ارائــه کــرده بــود و میــزان اجرایــی شــدن آن، 
اعالم کرد: برنامه های اعالم شــده بخش برق 
وزیــر نیــرو در دولــت ســیزدهم با مشــورت با 
نخبگان دانشــگاهی و خبــرگان صنعت برق و 
انــرژی و بــا توجه به ظرفیت های پیدا و پنهان 
نیــروی انســانی، اجرایــی، فنــی و اقتصــادی 
صنعــت بــرق کشــور و بــرای بــرون رفــت از 

مشکالت حاد موجود در این بخش در بازه های کوتاه مدت و 
میان مدت تدوین شده است.

در پــی درج گزارشــی در روزنامــه عصــر اقتصــاد، تحــت 
عنــوان »وعــده هــای ناتمــام وزیر نیرو« در روز چهارشــنبه 20 
مهــر مــاه، وزارت نیرو در جوابیــه ای اعالم کرد که »برنامه های 
اعالم شده بخش برق وزیر نیرو در دولت سیزدهم با مشورت 
با نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت برق و انرژی و با توجه 
بــه ظرفیت هــای پیــدا و پنهان نیــروی انســانی، اجرایی، فنی و 
اقتصــادی صنعــت برق کشــور و بــرای برون رفت از مشــکالت 
حاد موجود در این بخش در بازه های کوتاه مدت و میان مدت 
تدوین شــده اســت. در این راســتا  و با هدف تأمین و استمرار 
برق مطمئن، پایدار و مقرون به صرفه برای مشترکان و از بین 
بــردن ناتــرازی عرضــه و تقاضای برق در کشــور برنامه ای چهار 

ساله در چهار محور به شرح زیر مدون شد:
1- افزایــش ظرفیــت تولیــد نیروگاهــی بــه میــزان 35 هــزار 
مــگاوات شــامل 15 هــزار مــگاوات نیروگاه جدیــد حرارتی، 10 
هــزار مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 10 هزار مگاوات نیروگاه 

جدید توسط صنایع بزرگ.
2- ارتقاء قابلیت اطمینان و توسعه شبکه برق کشور

3- مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف برق کشور به میزان 
10 هزارمگاوات

4- مدیریت تأمین منابع مالی پایدار
بــا توجــه به ظرفیت های صنعت برق کشــور در ســاخت 
تجهیزات و احداث پروژه ها، این اهداف دور از دسترس نبوده 
و عملکرد یکسال گذشته نشان داده است که در صورت بسیج 
همه منابع و تغییر در نگرش ها و شــیوة مدیریتی و تعامالت 

بین سازمانی می توان به فراتر از آنها نیز دست یافت. 
در برنامــه کوتــاه مــدت بایــد پروژه هــای نیمــه تمــام و یــا 
پروژه هایــی کــه از امــکان تحقق باالتری برخوردار هســتند، در 
اولویت قرار گیرند که در این راستا کلیه طرح ها و برنامه های 
حوزة تولید با برگزاری جلسات تخصصی و بازدیدهای فشرده 
میدانــی بررســی و بازنگــری و در نهایــت نتیجــه گیری شــد که 
امکان عرضة 6000 مگاوات ظرفیت جدید تولید به شبکة برق 
کشــور تــا تابســتان ســال آینده وجــود دارد. این میزان شــامل 
4265 مــگاوات نیــروگاه حرارتی تحت مدیریت شــرکت تولید 
برق حرارتی 1113 مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاه های موجود 
بــا اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های دانــش بنیــان و ســاخت 
داخــل، 183 مــگاوات نیــروگاه حرارتــی صنایــع و 501 مــگاوات 
نیــروگاه تجدیدپذیــر بــود. به همه اینها می تــوان پیگیری برای 
واردات 200 مــگاوات بــرق بیشــتر در پیــک بار تابســتان را نیز 

اضافه کرد.
این در حالی اســت که بر اســاس برنامه های دولت قبل 
حداکثر ظرفیت احتمالی که می توانست تا پیک بار 1401 وارد 

مدار شود، حدود 2500 مگاوات در نظر گرفته شده بود.
بــه رغــم بدهی هــا و زیان انباشــته صنعت بــرق، ناترازی 
مالی ناشی از اختالف قیمت خرید برق از نیروگاه ها و فروش 
آن بــه مشــترکان و در نتیجــه مشــکالت جــدی در تأمین مالی 
پروژه هــا، بــا تــالش شــبانه روزی متخصصــان صنعت بــرق، تا 
پایــان شــهریور مــاه 1401 عملکرد قطعی و فیزیکــی پروژه ها و 
افتتاح و بهره برداری از آنها نشانگر این است که اهداف دولت 
سیزدهم در بخش برق در کوتاه مدت منطقی بوده و تاکنون 
بیــش از 97% آنهــا تحقق پیدا کرده اســت، بــه نحوی که 1113 
مــگاوات ارتقــای نیروگاههــای حرارتی موجود، افتتــاح نیروگاه 

183 مگاواتــی صنایــع در ســمنان )ظــرف مدت 
شــش مــاه( و حــدود 4000 مــگاوات نیــروگاه 
حرارتــی دیگــر نیــز وارد مــدار شــده و الباقــی 
نیــز پیشــرفت بــاالی 98% داشــته  و در حــال 
راه انــدازی بــوده و تــا چنــد روز آینده با شــبکه 

سنکرون می شوند.
از طرفــی هماهنگی کامــل با وزارت نفت 
برای تامین سوخت به موقع در زمستان 1400 
هــای  نیــروگاه  تعمیــرات  و   1401 تابســتان  و 
حرارتــی )95 هــزار مــگاوات( و آبــی و اتمــی ) 11هــزار مگاوات( 
طبق برنامه زمانبندی، باعث آمادگی حداکثری ظرفیت تولید 
نیروگاهی کشور از ابتدای سال 1401شد که نقش بسزایی در 

گذر از پیک بار تابستان 1401 ایفا کرده است.
در خصوص توسعه شبکه برق کشور نیز به مدار آمدن  
1978 کیلومتر مدار خط و 10356 مگاولت آمپر ظرفیت پست 
انتقــال و فــوق توزیع باعث افزایش ظرفیــت تبادلی و پایداری 
شــبکه شــد که نقش تاثیرگذاری در گذر از پیک بار ایفا کرده 

است.
همچنین در زمینه مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف 
بــرق، با پیاده ســازی اقدامات زیر بیــش از ده هزار مگاوات در 

کاهش پیک بار کشور در تابستان حاصل شده است :
1- اخذ مصوبه هیئت دولت برای کنترل و کاهش بار ادارات 

و دستگاه های اداری
2- پرداخت پاداش برای مشترکین خانگی که در طرح کاهش 

مصرف ایام گرم مشارکت داشته اند
3- نصب کنتور هوشمند برای مصارف دیماندی

4- اجرای طرح های پاسخگویی بار برای مشترکان سنگین با 
عقد توافقنامه و بصورت مشارکتی 

5- هماهنگــی بــا  وزارت صمت و صنایع برای مدیریت انرژی 
بدون وارد آمدن خدشه ای به تولید کشور 

6- جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز
نصــب  بــا  عمومــی  نهادهــای  و  ادارات  مصــارف  پایــش   -7

تجهیزات مورد نیاز
8- نصــب تجهیــزات IOT  جهــت کنتــرل از راه دور مصــارف 

ادارات و نهادهای عمومی
9- تعدیل روشنایی بزرگراه ها و جاده های بین شهری

10- حداکثرســازی اســتفاده از تولیــد نیروگاه هــای صنایــع و 
مولدهای اضطراری و تولید پراکنده

11- بازنگــری در اســتاندارد تجهیــزات پرمصــرف بــرق ماننــد 
کولرهای آبی و ...

الزم به ذکر اســت که علی رغم همکاری صنایع در برخی 
ســاعات بــرای کاهش مقطعی دیماند مصرفــی، مجموع انرژی 
تحویلی به صنایع نسبت به سال قبل افزایش داشته است که 
رشد تولید صنعت فوالد بر اساس آمار سازمان بورس و اوراق 

بهادار و آمار سازمان های بین المللی گواه این موضوع است.
در خصوص نیروگاه های تجدیدپذیر نیز با توجه به اینکه 
راهبردهــا و خــط مشــی ها بطور اساســی مــورد بازنگــری قرار 
گرفت، شــاهد جهش خوبی در ســال جاری و سال های آینده 
خواهیم بود که اهم فعالیت های انجام شــده در ادامه شــرح 

داده می شود.
نظــر  همــواره  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  توســعه  جهــت 
قانونگذار استفاده از بخش غیردولتی جهت توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذیــر بــوده اســت کــه در همین خصوص مــاده 61 قانون 

اصالح الگوی مصرف انرژی بر این ادعا صحه می-گذارد. 
در آیین نامه این قانون صراحتاً تاکید بر سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و تعاونی داشــته و ســاتبا نیز بر این اســاس 
کلیه قراردادهای منعقد شده از ظرفیت این قانون را بر همین 
اصل بنا نهاده است که گواه این موضوع انعقاد بالغ بر چهار 
هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا کنون بوده است که حدود 
900 مگاوات آن نیز به بهره برداری رســیده و1100 مگاوات در 

حال احداث است.
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شرکتهای بزرگ تجارتی اروپایی که با وجود 
تمــام مخاطرات روابط خــود را با پیمانکاران 
تدارکاتی خود حفظ کرده اند در دروان پســا 
کرونــا و بازگشــایی فعالیتهــای اقتصــادی از 

منافع این کار بهره مند شدند.
راهبردهــای  اســتاد  ســوئه«  »فیلیــپ 
کســب وکاردر بخــش تریبــون نشــریه لوموند 
بــه ایــن موضــوع پرداخته اســت: آیــا افزایش 
شدید قیمت انرژی منجر به مهاجرت صنایع 

پرمصــرف انــرژی به ســایر مناطقی که قیمت انــرژی در آنجا 
ارزانتــر اســت خواهدشــد؟ قیمت هــای انفجــاری انــرژی هم 
اکنون موقعیت بسیاری از صنایع را در اروپا به خطر انداخته 
و دراین بین آلمان از این ماجرا بسیار آسیب دیده است. در 
فرانســه برخی تولیدکنندگان محصوالت شیشــه ای ناچار به 
کاهش تولید خود شــده اند. صنعت ریخته گری با مشــکالت 
بســیاری مواجــه شــده و در تمــام اروپا صنایع فــوالد تعطیل 
شده اند. برخی از این صنایع تولیداتشان را به طورمستقیم 
به مصرف کنندگان می فروشند؛ اما در واقع اولین خریداران 
شیشــه، فــوالد، قطعات فلــزی و ســایر تولیــدات پرمصــرف 
انرژی شرکتهای بزرگ اروپایی درزمینه های ساختمان سازی، 
بــا  هوافضــا، خــودرو، صنایع کشــاورزی و غذایــی هســتند. 
افزایــش قیمــت انــرژی قیمــت محصــوالت تولیــدی صنایــع 
پرمصــرف انــرژی نیــز افزایــش می یابــد. آیــا بــرای مقابلــه بــا 
ایــن وضعیــت شــرکت های بــزرگ تجــاری اروپایــی گروه های 

تدارکاتــی خود را تغییر خواهند  داد؟
بــه عنــوان مثــال ســراغ گروه هــای تدارکاتــی آمریکایی 
برونــد کــه از نیروی برق نیم بها اســتفاده می کنند. یا ســراغ 

گروههــای تدارکاتــی آســیایی و یــا آمریــکای 
قیمتهــای  بــا  انــرژی  از  کــه  برونــد  جنوبــی 
پائین تــر اســتفاده می کننــد. امــا منافــع آنهــا 
ایجــاب می کنــد بــا گروههــای تدارکاتــی خــود 
به هــر قیمتــی وفــادار بماننــد. عــالوه برایــن 
ونقــل عامــل  بــودن هزینه هــای حمــل  بــاال 
بازدارنــده ای بــرای تغییر گروههــای تدارکاتی 

محسوب می شود.
بنابرایــن بــا بهینه ســازی خریــد از ایــن 
گروهها می توان به نگرانی های آنها نیز پایان داد. همانگونه 
که در دوران کرونا برخی از بنگاههای بزرگ اقتصادی به هر 
قیمتی روابط خود را با گروههای تدارکاتی خود حفظ کردند 

و از منافع آن هم بهره مند شدند.
آنهــا بدیــن ترتیــب توانســتند ســهامداران و گروههــای 
تدارکاتی خود حتی در مناطق دور دست را راضی نگهدارند. 
آنهــا در نهایــت برنــده بودند. این شــرکتهای تجاری با منابع 
مالــی خــود وبــا حمایت ازایــن گروههای تدارکاتــی در دوران 
دوران  در  و  کننــد  مقاومــت  آنهــا  شــدند  باعــث  ســختی 
بازگشــایی فعالیتهــا از ایــن مقاومــت بــه نفــع حامیــان خود 
اســتفاده کنند. گروههــای اقتصادی که شــرکتهای تدارکاتی 
خود را در دوران کرونا رها کردند باعث شــدند افراد زیادی 
از ایــن شــرکتها بــدون هیچ پشــتوانه ای اخراج شــوند و حاال 
در دوران آغاز بکار مجدد بدون تدارکات مانده اند. کارکنان 
اخراجــی ایــن گروههــای تدارکاتــی در مناطــق خــود پراکنــده 
شــده و دانــش فنــی حرفــه خــود را نیــز بــا خــود برده انــد. 

درنتیجه وضعیت دیگر به روال گذشته برنخواهد گشت.
منبع: لوموند
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علی رمضانیان 

تــورم در ســطح جهانــی در بدتریــن شــرایط خــود 
قــرار داشــته و تقریبــا تمــام شــهروندان دنیــا را با 
خــود درگیــر کرده اســت. در اروپا، انگلیس، چین 
و امریــکا، ایــن روزهــا مــردم خــود را درگیر بحران 
افزایش قیمتی می بینند، یعنی در دل کشورهایی 
که بزرگترین اقتصادهای دنیا بوده و بخش بزرگی 

از کیک اقتصادی جهان به آنها تعلق دارد.
این تورم از شــیوع ویروس کووید-19 شــروع 

شــده و بــا بــروز جنــگ اوکراین شــدت گرفــت و این روزهــا به نظر 
می رسد که مهار آن  به این راحتی نیست و بانک های مرکزی این 
کشورها با وجود اقدامات زیاد،  در حقیقت در مهار تورم شکست 
خوردند. یکی از عوامل این تورم  از بخش عرضه بوده و با باال رفتن 
قیمت انرژی این تورم تشدید شده و تا زمانی که در بخش عرضه 
تــورم وجــود دارد، دولت هــا مهار تورم را ســخت می دانند. افزایش 
قیمــت نفــت در ماه هــای اخیر مهمترین عامل تــورم بخش عرضه 
است. از طرف دیگر، عدم هماهنگی کشورهای تولید کننده نفت 
بــا غــرب، یکــی از مهمتریــن عامل عجز بانک های مرکــزی غرب در 

مهار تورم  است.

ناکارآمدی غول اقتصادی دنیا
تورم ایاالت متحده بزرگترین افزایش ســاالنه خود را در 40 ســال 
گذشته ثبت کرد و این دیدگاه را تقویت کرد که نرخ بهره برای مدت 
طوالنــی تــری با خطر رکود جهانی باالتر خواهــد ماند. تورم امریکا 
در آخریــن گــزارش بانــک مرکــزی امریکا  8.2 درصد گزراش شــده 
که 0.1 درصد از پیش بینی های کارشناسان اقتصادی امریکا  باالتر 
بــوده و نشــان دهنــده بی نتیجه بــودن بســیاری از  اقدامات بانک 
مرکزی و دولت امریکا برای مهار تورم بوده است.تصمیم بعدی در 
مــورد نــرخ بهــره ایاالت متحده در تاریخ 21 نوامبر2022 اســت. در 
همین رابطه رییس جمهور امریکا، بزرگترین هدف اقتصادی امروز 
را مبارزه با تورم جهانی قید کرد. در حقیقت خانواده های امریکا 
دارای انتظار تورمی باال هســتند و این ناامیدی کار دولت امریکا و 
بانک مرکزی را در مهار تورم ســخت تر کرده اســت، این در حالی 
است که طبق یک نظرسنجی خوش بینی مصرف کننده در ایاالت 
متحده در ماه اکتبر به طور پیوسته بهبود یافت با وجود این انتظار 

تورمی هنوز باالست.

انگلیس
دولــت بریتانیــا نیــز درگیر تــورم فرسایشــی باالیی اســت. تا جایی 
کــه سیاســت های مالیاتــی خــود را تغییــر داده و تــالش می کند تا 

سهل گیری اقتصادی بیشتری را اعمال کند.

تــورم انگلســتان نیــز بــه 9.9 درصــد رســیده 
است. از همه مهم تر اینکه نرخ بیکاری در بریتانیا 
به طور غیرمنتظره ای به پایین ترین ســطح از ســال 
1974 رســیده اســت. دولــت گفــت که در ســه ماه 
منتهــی بــه آگوســت، 3.5 درصد از بزرگســاالن به 
دنبــال کار بودنــد کــه از 3.6 درصــد در مــاه قبــل 
کاهش یافته و این نرخ از نرخ بیکاری سال 1974 
نیــز پاییــن تر بود. ایــن ارقام به نگرانی هــا در مورد 
کمبــود نیــروی کار می افزایــد؛ زیــرا در ایــن صــورت 
پیــدا کــردن کارکنــان مــورد نیــاز برای توســعه شــرکت ها ســخت تر 
می شود. همچنین باعث افزایش دستمزدها و تورم می شود، که 
بانک انگلستان قول داده با نرخ های بهره باالتر با آن مبارزه کند. 
دیویــد بهاریــر، رئیس تحقیقــات اتاق بازرگانی بریتانیــا اعالم کرد: 
»بریتانیــا بــا تنگ ترین بازار کار در ســال های اخیر مواجه اســت«. 
»این کمبودها توانایی بســیاری از کســب وکارها را از ارائه خدمات 
به مشتریان و رشد بازمی دارند.« پس از این گزارش، پوند تا 0.5 
درصــد کاهــش یافــت و بــه 1.0998 دالر رســید کــه نشــان دهنده 
نگرانی های گســترده تر در میان ســرمایه گذاران در مورد سالمت 
مالــی عمومــی بریتانیا اســت. وزیــر دارایی بریتانیا نیــز اظهار کرد: 
»بنیان هــای اقتصــاد بریتانیــا انعطاف پذیــر هســتند و بیــکاری در 
کمترین حد خود در تقریباً 50 سال گذشته است«. در حقیقت، 
بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را از ســپتامبر تا کنون هفت 
بار افزایش داده اســت و بازارهای پول در حال قیمت گذاری برای  

افزایش یک درصدی در نشست ماه نوامبر می باشند.

اژدهای زرد درگیر تورم سنگین
چیــن، بزرگ تریــن واردکننــده نفــت خــام جهان، پــس از تعطیالت 
یــک هفتــه ای ناشــی از شــیوع واریانــت جدیــد کوویــد-19 کمــاکان 
از سیاســت ضــد کوویــد صفر تبعیــت می کند که بــر فعالیت های 
اقتصادی و در نتیجه تقاضای نفت سنگینی می کند. تورم چین در 
ماه ســپتامبر به 2.8 درصد رســید آمارهای رســمی نشان می دهد 
نــرخ تــورم چیــن در ســپتامبر 2022 میــالدی به باالتریــن حد خود 
در 29 ماه گذشــته رســیده اســت. دفتر ملی آمار چین در ماه قبل 
اعالم کرده بود نرخ تورم در ماه ســپتامبر نســبت به ماه قبل 2.5 
درصــد رشــد داشــته کــه ایــن رقم مطابــق با انتظــار فعاالن بــازار و 
ســرمایه گــذاران بــوده اســت. امــا در حال حاضــر این نــرخ به 2.8 
درصد رسید. افزایش چشمگیر قیمت موادغذایی مهمترین عامل 
رشد فزاینده نرخ تورم چین بوده است. تورم قیمت موادغذایی در 
این مدت به بیش از 8.8 درصد رســیده که باالترین رکورد در 25 
ماه گذشــته اســت. اژدهای زرد که هنوز با رکود ناشــی از پاندمی 
کرونــا و بحران بازار مســکن دســت و پنجه نــرم می کند، در تالش 

است تا به جای سیاست پولی با استفاده از سیاست ارزی به این 
تحوالت واکنش نشان دهد. از همین رو نرخ برابری یوآن به دالر 
بــه شــکل دســتوری در حال تضعیــف و به کمترین مقدار 14ســال 
اخیــر رســیده اســت. سیاســتگذاران چینی چنــدان از این وضعیت 
نگران به نظر نمی رسند؛ چراکه تضعیف یوآن به تقویت صادرات 
این کشور در معرض رکود، یاری خواهد رساند. با این حال برخی 
کارشناسان براین باورند تضعیف یوآن ریسک خروج سرمایه را به 
همراه دارد که خطر بی ثباتی مالی را تشدید می کند. از طرفی چین 
بــا تولیــد ارزان نــرخ بیکاری اش را به کشــورهای مقصد کاالهایش 
صادر می کند. در حقیقت چین بیکاری اش را با تورم ایاالت متحده 

مبادله کرده و به دیگر کشورها می فروشد. 

ناتمامی گرفتاری های منطقه یورو
وضع اتحادیه اروپا بغرنج تر از بقیه است. به دلیل جنگ اوکراین 
معضل انرژی این اتحادیه بر مشکالت اقتصادی این منطقه افزوده 
اســت. عــالوه بــر جنــگ، اتحادیــه اروپا نیــز مانند دیگر کشــورهای 
غربــی بــا مشــکالت بــزرگ اقتصــادی دســت و پنجــه نرم مــی کند. 
اداره آمار فدرال آلمان در هفته گذشته اعالم کرد: شاخص قیمت 
مصرف کننده آلمان در ماه ســپتامبر نســبت به ماه مشــابه ســال 
گذشته 10 درصد افزایش یافته است. که نشان از تورم 10 درصدی 
دارد.  بر اساس آمار منتشرشده قیمت انرژی 43.9 درصد افزایش 
یافته که بیشــترین ســهم را در نرخ تورم باال داشــته است. قیمت 
موادغذایی نســبت به ســال قبل 18.7درصد و قیمت کاالها 17.2  
درصــد افزایــش یافت. بــه صورت ماهانه، قیمــت مصرف کننده در 

بزرگترین اقتصاد اروپا 1.9 درصد افزایش ثبت کرد. 
اما  براساس اخرین گزارش ها، کشورهای فرانسه دارای تورم 
5.6 درصــدی، ایتالیــا تــورم 8.9 درصد، اســپانیا تــورم 8.9 درصد، 
آلمان 10 درصدی، اتریش 10.5 درصدی ، یونان 12 درصدی، هلند 
تورم 14.5 بوده است. بر اساس این گزارش، تورم منطقه یورو 10 

درصدی را تجربه می کند.

همه روزنه های امید بسته است
در حــال حاضــر کشــورهای غربی بــه دلیل وجود مشــکالت امیدی 
بــرای کاهــش تــورم ندارند. هنوز کشــورها از وجود ویــروس کرونا 
رنــج می برنــد. بحــران جنــگ اوکراین هــر روز پیچیده تر می شــود. 
تولید کنندگان انرژی و نفت اراده ای برای افزایش تولید و کاهش 
قیمــت انــرژی ندارنــد . رکــود اقتصادی همچنــان ادامــه دارد. همه 
این عوامل سبب شده است تا مردم در درجه اول و اقتصاددانان 
در درجــه دوم امیــدی بــه بهبــود اوضــاع در کوتــاه مدت نداشــته و 
این احتمال قطعی اســت که تا پایان ســال روند افزایشــی تورم در 

بسیاری از مناطق جهان همچنان ادامه یابد. 

ادغام دو سوپرمارکت بزرگ آمریکایی
ترجمه: سلیم حیدری

آمریکا، چین را به عنوان 
بزرگترین طلبکار کشورهای فقیر 

متهم به منفعت طلبی می کند
صنــدوق بین المللــی پــول و بانک 
جهانــی مرتبــا از چیــن بــه عنــوان 
جهانــی  بســتانکار  بزرگتریــن 
درخواست می کنند تا در تخفیف 
و بازســازی بدهیهــای کشــورهای 
فقیــر جهــان بــه ویــژه در آفریقــا 
در چارچــوب مذاکــرات گــروه 20 
مشــارکت کند. آمریــکا چین را به 
کوتاهــی در ایــن امــر بــرای منافع 

بیشــتر از ایــن موقعیــت متهم می کنــد. تنش میان دو قــدرت بزرگ 
جهانی در تمامی مناطق جهان از جمله آفریقا  وجود دارد. 

»ژانِت یالِن« وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه14اکتبر)22مهر( 
چیــن رابــه عنــوان بزرگترین بســتانکار جهانــی متهم کــرد در موضوع 
تخفیف و بازسازی بدهیهای کشورهای فقیر و درحال توسعه به ویژه 
در آفریقا مانع تراشی می کند. وی طی کنفرانس خبری خود در مقر 
صندوق بین المللی پول در واشنگتن در این روزگفت: »بزرگترین مانع 
بر سر راه پیشرفت این مذاکرات چین است. ما با مشکالت عدیده ای 
برای متقاعد ساختن چین به منظور حضور در این مذاکرات با هدف 
بازسازی بدهیهای کشورهای فقیر مواجه هستیم.« این درحالیست 
کــه نشســتهای پائیــزی صنــدوق بین المللــی پــول و بانک جهانــی کــه 
مذاکرات کشــورهای عضو گروههای 20 و 7 نیز درآن برگزار می شــود 
در حال پایان یافتن است. خانم وزیر اقتصادودارایی بایدن همچنین 
دراین مورد در جمع همتایان منطقه یوروی خود نیز با تقبیح عملکرد 
چین گفته بود: »کشــورهای کمی هســتند که تمایل ندارند موضوع 
بدهیها درچارچوب مشترک صندوق بین المللی پول بررسی شود. از 

جمله چین که به هیچ وجه دراین موضوع مشارکت نمی کند.«
ادامه در صفحه 4

کروگــر روز جمعــه اعــالم کــرد کــه قصــد دارد 
 25 بــه  نزدیــک  قــراردادی  در  را  آلبرتســونز 
میلیارد دالر خریداری کند که می تواند صنعت 
خرده فروشــی ایاالت متحده را تغییر دهد و بر 
نحــوه خرید میلیــون ها مشــتری خواربار تأثیر 

بگذارد.
در  مــی رود  انتظــار  کــه  قــرارداد  ایــن 
ســال 2024 بســته شــود، دو تــا از بزرگتریــن 
ســوپرمارکت های زنجیره ای را در کشــور ترکیب 

می کند و یکی از بزرگترین کارفرمایان خصوصی را ایجاد خواهد 
کرد. این دو شرکت مجموعاً 710000 کارگر دارند، )اکثر آنها در 
صنعتی با هزینه ادغام پایین تشکیل شده اند( نزدیک به 5000 
فروشــگاه و بیــش از 200 میلیــارد دالر فــروش. ایــن شــرکت ها 
می گویند تعداد مشــتریان آنها به 85 میلیون خانوار می رســد. 
صنعت خرده  فروشی در سال های اخیر ادغام شده است و ادغام 
به شــرکت ها، پتانســیل بیشــتری برای مقابله با رقابت آمازون 
)WMT( و ســایر غول هــای خرده فروشــی  والمــارت   ،)AMZN(
می دهــد. ســوپرمارکت های ســنتی در ایــن ســال ها توســط ایــن 
شــرکت ها تحــت فشــار قــرار گرفته انــد. ایــن شــرکت ها شــامل 
زنجیره هــای تخفیــف ماننــد Dollar General و Aldi، کلوپ های 

انبار، مانند Costco و خواربارفروشان آنالین هستند.
رادنی مک مولن، مدیرعامل کروگر، روز جمعه در بیانیه ای 
گفــت: ایــن ادغــام موقعیــت ما را به عنــوان یــک جایگزین برای 
رقبــای بزرگ تــر کــه ادغــام نشــده اند، تســریع می کنــد. اگــر این 
معاملــه تکمیــل شــود، یکــی از بزرگ تریــن ادغام هــا در تاریــخ 
خرده فروشی ایاالت متحده خواهد بود - خرید هول فودز توسط 
آمــازون در ســال 2017 بــه قیمــت 13.7 میلیــارد دالر در مقابل 
این خرید، بســیار کوچک اســت. این شــرکت از نظر فروش به 

ســومین زنجیره خرده فروشــی بــزرگ در آمریکا 
تبدیــل خواهدشــد. بــر اســاس گزارش مــورگان 
اســتنلی، مجمــوع ســهم بــازار آن در صنعــت 
خواربار فروشی 1.4 تریلیون دالری 13.5 درصد 
خواهــد بــود، که آن را به دومیــن خواربارفروش 
بزرگ پس از سهم 15.5 درصدی والمارت تبدیل 
می کنــد. ایــن حرکت همچنیــن در حالی صورت 
می گیرد که شرکت ها با هزینه های باالتر مبارزه 
می کننــد و تــورم موادغذایــی به باالترین ســطح 
خود در دهه های اخیر رسیده اســت. قیمت ها در فروشــگاه های 
مواد غذایی در ماه گذشته به افزایش خود ادامه دادند. شاخص 
غذای در خانه، که نشان دهنده قیمت کاالها در فروشگاه های 
مواد غذایی است، در سپتامبر 0.7 درصد نسبت به ماه قبل و 

13 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
کروگــر گفــت کــه ایــن معاملــه بــه نفــع مصرف کننــدگان 
خواهــد بــود زیــرا نیــم میلیــارد دالر صرفه جویــی حاصــل از ایــن 
ادغام قرار است در سرمایه گذاری برای پایین آوردن قیمت های 
مصرف کننده صرف شــود. فروشــگاه های آلبرتســونز به داشتن 
و  اســت  معــروف  از فروشــگاه های کروگــر  باالتــر  قیمت هــای 
تحلیلگــران می گوینــد کروگــر ممکــن اســت ســعی کنــد قیمــت 

کاالهای فروشگاه های زنجیره ای را کاهش دهد.
کروگر ســهام آلبرتســونز را به قیمت 34.10 دالر برای هر ســهم 
خریــداری خواهــد کــرد کــه تقریبــاً 30 درصــد باالتــر از میانگین 
قیمــت ســهام شــرکت های زنجیــره ای موادغذایــی در طــول ماه 
گذشــته اســت. ســهام کروگــر در اوایــل معامــالت روز جمعــه 5 
درصــد کاهــش یافــت، ایــن درحالیســت کــه آبرتســونز 7 درصد 

کاهش یافت.
ادامه در صفحه 4

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . دوشنبه 25 مهــــــــــر 1401 . سال هجدهم . شماره 5009 . 

 فروش مرغ گوشتی
باالتر از نرخ مصوب

دبیــرانجمــنتولیدکننــدگانجوجــهیــکروزهخاطــر
نشــانکــرداگــرمرغکمتــراز۷۰هزارتومــانبفروش
ایجــاد تولیدکننــدگان بــرای دشــواری شــرایط برســد

خواهدشد.
بــا  ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  صدیق پــور  محمدرضــا 
اشــاره به نرخ جوجه  یک روزه، گفت: قیمت ســویه های 
مختلــف جوجــه یک روزه متفاوت اســت و قیمت جوجه 

یک روزه در بازار 5 تا 14 هزار تومان شده است.
وی رقــم تولیــد جوجه یکــروزه گوشــتی در این ماه 
را بالــغ بــر 112 میلیــون قطعه دانســت و افــزود: در مهر 
ســال جاری میزان تولید جوجه یکروزه نســبت به ســال 
گذشــته کــه مرغــداران ارز ترجیحــی دریافــت می کردنــد 

کمی جهش پیدا کرده است.
دبیــر انجمــن تولیدکنندگان جوجــه یک روزه ادامه 
داد: مطابــق بــا آمــار مرکــز پژوهش هــای مجلــس بعــد 
از افزایــش نــرخ مــرغ گوشــتی میزان مصــرف حدود 20  
درصــد ریــزش کــرد از این رو جوجه ریزی نیز می بایســت 
بــه همیــن نســبت تعدیــل می شــد و بــا ادامه ایــن روند 
جــذب مــرغ تولیدشــده در 2 مــاه آینــده تولیدکننــدگان 
بــا چالــش مواجــه می شــوند و دوباره کنــدی عدم جذب 

جوجه دور از انتظار نیست.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه لــزوم مدیریــت 
بازار مرغ از سوی وزارت کشاورزی، تصریح کرد: وزارت 
کشاورزی باید کارگروه برنامه ریزی تولید تشکیل و این 
بــازار را مدیریــت کند چراکه نوســان های قیمت و حذف 
گله هــای مولــد در نهایت به ضــرر مصرف کنندگان تمام 

خواهد شد.
وی قیمــت 70 هــزار تومــان را بــرای مــرغ گوشــتی 
منطقــی دانســت و افــزود: فــروش مرغ زیــر این نرخ به 
نفع تولیدکنندگان تمام نمی شــود و در ماه های گذشته 
کــه قیمــت مــرغ بــه ایــن نــرخ نرســید تمایــل واحدهــای 
پرورش مرغ گوشــتی برای جوجه ریزی کاهش پیدا کرد 
از ایــن رو بــه مــدت 3 ماه جوجه میانگیــن قیمت جوجه 
یــک روزه بــه 3 هــزار تومــان رســید از این رو تعــدادی از 
واحدهــای تولیدکننــده جوجــه یــک روزه حــذف شــدند؛ 
اگر مرغ کمتر از 70 هزار تومان بفروش برســد شــرایط 

دشواری برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.
صدیق پور در پاســخ به این پرســش که قیمت 70 
هــزار تومــان برای تولیدکنندگان بــا توجه به هزینه های 
تولید منطقی به نظر می رســد اما از ســوی دیگر خارج از 
قدرت خرید مصرف کنندگان است در این میان تکلیف 
پیشــنهاد  افــزود:  شــد؟  خواهــد  چــه  مصرف کننــدگان 
تولیدکننــدگان ایــن بــود کــه دولت کاالبــرگ پروتئین به 
مصرف کننــدگان بدهــد و دولــت در حــال فراهــم کــردن 
زیرســاخت ها ایــن مهم اســت چراکــه تولیدکنندگان نیز 

تمایل ندارند که مردم مرغ با نرخ باال خریداری کنند.
مشاهدات میدانی حاکی از این مهم است که نرخ 
مــرغ گوشــتی هفته گذشــته به کیلویــی 76 هزار تومان 
رســید کــه بــا کاهــش تقاضــا قیمــت آن بــا آغــاز هفته، 
کاهشــی و به کیلویی 69 هزار تومان رســیده است این 
در حالیســت کــه نــرخ مصوب مــرغ کیلویــی 59 هزار و 

800 تومان شده است.

 ایجاد ارزش افزوده
٤٦ هزار میلیارد ریالی 
خدمات محیط زیستی

طبــقاعــاممرکزآمار،کارگاههایارائهدهندهخدمات
محیطزیســتی)شــاملگرداوریزبالــه،انجامعملیات
تصفیهودفعپسماندوبازیافتمواد(درسال١٣٩٨،

ارزشافزوده٤٦هزارمیلیاردریالایجادکردهاند.
ارائه دهنــده   کارگاه هــای  از  »آمارگیــری  نتایــج 
خدمــات محیــط زیســتی در ســال ١٣٩٨« بــرای اولیــن 
بــار از ســوی مرکــز آمــار ایران منتشــر شــد. هــدف کلی 
این آمارگیری تهیه برخی شــاخص های مالی کارگاه های 
خصوصی و تعاونی فعال در فعالیت های محیط  زیستی 

به  تفکیک استان بوده است.
همچنیــن مهم تریــن شــاخص های ایــن آمارگیــری 

ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده بوده است.
در این آمارگیری منظور از فعالیت محیط زیستی، 
فعالیت های ذیل کد ٣٨ طبقه بندی بین المللی فعالیت 
اقتصادی و شامل گرداوری زباله، انجام عملیات تصفیه 

و دفع پسماند و بازیافت مواد است.
بــر اســاس ایــن آمارگیــری، در ســال ١٣٩٨ معادل 
ارائــه دهنــده ی خدمــات محیــط  فعــال  ٣,٨٨٥ کارگاه 
برابــر  کــه ســتانده ای  اســت  زیســتی شناســایی شــده 
بــا  ٤٦,١٩٤ میلیــارد ریــال، مصــرف واســطه ای برابــر بــا 
بــا٣٦,١٥٥  میلیــارد  افــزوده ای برابــر  ١٠,٠٣٩ و ارزش 

ریال داشته اند.
گفتنــی اســت؛ بــا توجــه بــه سیاســت جدیــد مرکــز آمــار 
ایــران، در حرکــت به ســمت اســتفاده از داده های ثبتی، 
ایــن مرکــز در اجــرای آمارگیــری نامتنــاوب »کارگاه هــای 
ارائه دهنــده  خدمــات محیــط زیســتی« از داده های ثبتی 
اســتفاده کــرده اســت. روش گــردآوری اطالعــات به این 
صورت است که ابتدا با توجه به برخی اطالعات هویتی، 
کارگاه هــای محیط زیســتی شناســایی شــدند، ســپس با 
اســتفاده از اطالعــات مالــی موجود متغیرهای ســتانده، 

مصرف واسطه و ارزش افزوده محاسبه  شده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس اتحادیه صنف 
قنادان تهران خبرداد: 

زیان شدید قنادی ها از 
اغتشاشات اخیر در کشور

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهصنفقنادانتهــران،دریک
ماهاخیربازاروهمهاصنافبهشــدتازشــلوغیهاو
اغتشاشــاتاخیرجامعهآســیبدیدهوفروشندگانبا
مشــکلکمبودشــدیدفروشروبروهســتندکهصنف

قنادینیزازاینامربینصیبنماندهاست.
علی بهره مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، 
شیرینی فروشــان و کافه قنــادی تهــران در گفت وگــو بــا 
ایرنــا بیــان کــرد: در حــال حاضر قیمت شــیرینی و دیگر 
محصــوالت قنادی هــا در سراســر کشــور رقابتــی اســت 
و هــر واحــد بــر اســاس مــوادی کــه در محصــوالت خــود 
اســتفاده می کند، قیمت را مشــخص می کند؛ به همین 
دلیل می توان گفت اتحادیه قیمت های دستوری ندارد.
وی افــزود: بــا ایــن حــال طی یــک ماه اخیر بــازار و 
همه اصناف به شــدت از شــلوغی ها و اغتشاشات اخیر 
جامعــه آســیب دیده و فروشــندگان بــا مشــکل کمبــود 
شدید فروش روبرو هستند که صنف قنادی نیز از این 

امر بی نصیب نمانده است.
بهره مند اظهار کرد: طی یک هفته اخیر با توجه به 
کاهش اغتشاشــات و تجمع ها در سراسر کشور اوضاع 
کمــی بهتــر شــده، ولــی انتظــار داریــم هماننــد گذشــته 
آرامش بر بازار حکم فرما شود تا اصناف مختلف بتوانند 
بــا آرامــش بــه فعالیــت تجــاری خــود ادامــه و مــردم نیز 

کاالهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
این مقام صنفی یادآور شد: نمی توان آمار دقیقی 
از میــزان خســارت قنادی هــا در کشــور تخمیــن زد؛ ولی 
پرواضــح اســت کــه آنهــا زیــان زیــادی طــی ایــن مــدت 

داشته اند.

حراج حضوری کاالهای اموال 
تملیکی ۲۶ مهر آغاز می شود

جدیدتریــنحراجحضوریســازمانجمعآوریوفروش
اموالتملیکیروزسهشنبه۲۶مهر۱۴۰۱آغازمیشود.
بــه گــزارش ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکی، حراج حضوری شماره 140106 اموال منقول از 
ساعت ده صبح روز سه شنبه 26 مهر آغاز و در صورت 

عدم اتمام، ادامه آن در روز بعد برگزار می شود.
بازدیــد از کاالهــای مندرج در این حراج  از 20 مهر 

آغاز شده که تا یکشنبه 24 مهر ادامه دارد.
عالقه مندان برای اطالع از فهرست کاالهای مطرح 
در حراج و شــرایط عمومی فروش و رویت شــماره تلفن 
و آدرس مدیریت های استانی به سامانه سازمان اموال 

تملیکی مراجعه کردند.
تهــران،  در   140106 شــماره  حضــوری  حــراج 
خیابــان کارگــر شــمالی، باالتر از تقاطع جــالل آل احمد، 
و 16، مرکــز همایش هــای دانشــکده  بیــن خیابــان 15 

تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می شود.

پیش بینی بازارهای جهانی 
از کاهش قیمت طال

قیمتطادرروزجمعه)۱۴اکتبر(بیشازیکدرصد
کاهشیافتوبهسمتبدترینهفتهخودازاواسط
آگوســتپیــشرفــتکهباتقویــتدالرآمریکاکاهش
یافتونگرانیفدرالرزروباافزایششدیدنرخبهره

برایمهارتورمادامهخواهدداشت.

بــه گــزارش ایســنا، قیمــت طــال و نقــره در اوایــل 
معامــالت روز جمعــه آمریــکا کاهش یافــت. این دو فلز 
گرانبها در رابطه معکوس قوی با شاخص قدرتمند دالر 
آمریــکا بــه تجــارت خــود ادامه می دهند. طالی دســامبر 
آخریــن بــار بــا 16 دالر کاهــش به 1661 دالر و 10 ســنت 
و نقــره دســامبر 0.258 دالر کاهــش یافــت و به 18.65 
دالر رســید. دالر آمریــکا در برابــر رقبــای خــود بیــش از 
0.6 درصــد افزایــش یافــت و شــمش بــا قیمــت دالر را 
برای خریداران خارجی گرانتر کرد. گزارش داغ شاخص 
قیمت مصرف کننده ایاالت متحده، شــاخص های ســهام 

ایاالت متحده را به شدت کاهش داد.
 TD Securities دانیل غالی، استراتژیست کاال در
اظهــار کــرد کــه قیمــت طال به طــور فزاینــده ای با حرکت 
دالر مرتبــط اســت و ممکــن اســت تــا 1600 دالر در هــر 

اونس کاهش یابد.
داده هــای روز پنجشــنبه نشــان داد که قیمت های 
مصرف کننده آمریکا در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار 
افزایش یافت و باعث می شود تا موارد مهم را در اختیار 
فدرال رزرو قرار داد تا یک افزایش بزرگ دیگر نرخ بهره 
را ارائه دهد و در نتیجه بدترین هفته طال در نزدیک به 

دو ماه گذشته را رقم زد.
طــال نســبت بــه افزایــش نرخ هــای ایاالت متحــده بســیار 
حســاس اســت که بازده اوراق قرضه را افزایش می دهد 
و هزینــه فرصــت نگهــداری طالی بدون بــازده را افزایش 
می دهــد. شــاخص بازدهــی خزانــه داری 10 ســاله ایاالت 
متحــده تقویــت شــد و بــر طال تاثیر گذاشــت. بر اســاس 
گزارش رویترز، مقامات فدرال رزرو ایاالت متحده اخیراً 
موضــع تهاجمــی خــود را در مــورد سیاســت پولــی تکــرار 
کرده انــد کــه بازار عمومی را به دلیل ترس از رکود معلق 
ایاالت متحده ویا جهانی ناآرام نگه داشته است. گزارش 
شــاخص قیمت مصرف کننده روز پنجشــنبه حاکی از آن 
اســت کــه فدرال رزرو در مورد اعتقــادش مبنی بر اینکه 

تورم هنوز تحت کنترل نیســت درست است.

اخبـــــــــــــــــار

همزمــانبــاروزجهانــیغــذا،رییــسانجمن
تغذیــهایــرانبــابیــاناینکــهامروزهبــاتوجه
بــهوضعاقتصادیکشــور،امنیــتغذاییدر
ایرانبهخطرافتادهاســت،خاطرنشــانکرد
ایــراندرزمینــههــدررفــتمــوادغذایــیدر
ردیــفکشــورهایتــرازاولدنیاقرارداشــته
وضایعــاتمــوادغذاییدرایرانمعادل٣٥  
میلیــونتنباارزشتقریبی۱۵میلیارددالر

است.
دکتــر جالل الدیــن رزاز در گفت وگــو بــا 
ایسنا، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی غذا، 
گفــت: 24 مهرمــاه برابــر بــا شــانزدهم اکتبر، 
سالروز جهانی غذا نام گذاری شده است. این 
روز به افتخار تاســیس ســازمان فائو در سال 
1945 نام گذاری شده و در سراسر جهان نیز 
گرامــی داشــته می شــود. بایــد توجــه کــرد که 
ســازمان های بین المللــی در روز جهانــی غــذا 
تــالش می کننــد تا در زمینه کشــاورزی و برای 
جلوگیری از فقر و گرســنگی با یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند. در عین حال روز جهانی غذا روز 
همــدردی با افرادی اســت کــه از ابتدایی ترین 

حق حیات، یعنی غذا محروم هستند.

۸۲۸میلیونگرسنهدرجهان
وی افــزود: شــعاری که امســال از ســوی 
ســازمان جهانی غــذا )فائو(، بــرای روز جهانی 
کــس  »هیــچ  اســت،    شــده  انتخــاب  غــذا 
فرامــوش نشــود، تولیــد بهتــر،  تغذیــه بهتــر، 
بهتــر«  زندگــی  یــک  و  بهتــر  زیســت  محیــط 
اســت. بایــد توجــه کــرد کــه غــذا ماننــد آب و 
هــوا از ابتدایی تریــن نیازهــای انســانی و بلکه 
تمــام موجــودات زنــده اســت و نقــش آن در 
پیشــگیری و درمــان بیماری هــا انکار ناشــدنی 
اســت. بنــا بــه گــزارش  ســازمان ملــل شــمار 
افرادی که از گرسنگی رنج می برند نسبت به 
ســال گذشته 46 میلیون نفر افزایش یافته و 
بــه 828 میلیــون نفر رســیده اســت. بنابراین 
جهان در حال دور شدن از هدف پایان دادن 
بــه گرســنگی، ناامنــی غذایــی و ســوءتغذیه تا 

سال 2030 است.

امنیتوایمنیغذا؛چالش
امروزبشر

رزاز با بیان اینکه امنیت غذایی و ایمنی 
غــذا از چالش هــای امــروز زندگی بشــر اســت 
کــه مفاهیــم کامال متفــاوت از یکدیگــر دارند، 
گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه امنیــت غذایــی از 
معیارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به 
آن یکی از اهداف اصلی هر کشــور محســوب 
می شــود. امنیــت غذایــی زمانــی برقرار اســت 
کــه همــه مــردم در هر زمــان به غــذای کافی، 
ایمــن و مغــذی کــه نیاز  هــای تغذیــه ای آنهــا را 
برای داشتن یک زندگی فعال و سالم برآورده 
می کند، دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته 
باشــند. باید توجه کرد کــه درآمد خانوار یکی 
از عوامــل مهــم تامیــن امنیــت غذایــی در یک 
نظام اجتماعی است. در عین حال عامل مهم 
دیگــر، ذائقــه و دانش تغذیه ای خانواده ها در 
نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع 
غذای در دســترس و چگونگی تقســیم غذا در 

خانواده است.

۳عاملیکهمیتوانندمنجر
بهبحرانِامنیتغذاییشوند

وی بــا بیــان اینکــه تامین امنیــت غذایی 
در یک کشــور همکاری ســازمان ها و نهادهای 

مختلــف را با یکدیگــر می طلبد، ادامه داد: در 
کشــور مــا ضرورت ایــن هماهنگی هــای درون 
بخشی و برون سازمانی در این برهه از زمان 
بیش از هرزمان دیگری احساس می شود. به 
هر حال در شــرایط گذر از کرونا، تحریم های 
ناجوانمردانــه و غیــر انســانی که علیه کشــور 
وجود دارد، شرایط دشوار و پیچیده اقتصادی 
در کشور و تورم، همه و همه دست به دست 
مداخلــه  عــدم  صــورت  در  می توانــد  و  داده 
ســوی  از  اصولــی  و  صحیــح  برنامه ریــزی  و 
مسئوالن و مردم، امنیت غذایی را به صورت 

جدی با بحران مواجه کند.

پیشنهادتوزیعسبدهای
غذاییبهجایپرداخت

یارانهنقدیبهخانوادههای
کمبرخوردار

رزاز بــا بیــان اینکــه البته در این شــرایط 
تغذیــه  متخصصــان  و  مشــاوران  نقــش 
انکارناپذیــر و بســیار برجســته اســت، اظهــار 
کرد: این گروه از متخصصان  باید در آموزش 
افــراد جامعــه ایفــای نقــش کننــد تــا مــردم با 
توجــه بــه نــرخ تــورم و کاهــش قــدرت خرید، 
بتواننــد بــا بودجه کمتــر و همچنین با آگاهی 
و اشــراف بــه اصــول تغذیــه، نســبت بــه تهیه 
مــواد  از  اســتفاده  خصوصــا  غذایــی  برنامــه 
غذایــی جایگزیــن، تغذیــه ســالم تری داشــته 
باشــند.  یکــی دیگــر از راهکارهــای مقابلــه بــا 
مشــکالت امنیت غذایــی خصوصا در رابطه با 
اقشــار آســیب پذیرتر، تهیه و توزیع ســبدهای 
غذایی به جای یارانه و پرداخت پول نقد برای 
خانواده هــای کــم برخــوردار اســت کــه اجــرای 
آن نیازمنــد همــکاری دولتمــردان و مســئوالن 
اجرایی کشــور اســت. البته باید توجه کرد که 
در ایــن زمینــه ســازمان هایی ماننــد ســازمان 
بهزیســتی، کمیته امداد و ســازمان های مردم 
نهــاد آمــار مســتندی از افراد تحت پوشــش و 
تکفــل خــود دارنــد کــه می توانــد کمک بســیار 
مهمی در شناســایی خانوارهــای نیازمند برای 

دریافت سبدهای غذایی باشد.
رئیــس انجمــن تغذیــه ایــران در ادامــه 
صحبت هایش، گفت:  نکته بسیار مهم دیگری 
کــه می توانــد نقــش اساســی در جلوگیــری از 

ناامنــی غذایــی ایفــا کند،   پرداختــن  به بحث 
در جهــت جلوگیــری  مــواد غذایــی  ضایعــات 
از ایــن ضایعــات اســت. بایــد توجــه کــرد کــه 
ضایعات مواد غذایی از نظر اقتصادی، ســبب 
از دســت رفتن منابع ملی مانند انرژی، آب و 
زمیــن شــده و از نظــر محیطی نیــز ضایعات و 
تلفات مواد غذایی، ســبب بروز خســارت های 
شــدن  آزاد  و  آب  آلودگــی  جملــه  از  زیــادی 
گازهای گلخانه ای می شــود. تحقیقات نشــان 
داده تغییراتــی کــه در جوامع اتفــاق می افتد، 
عــادات  تغییــر  افزایــش شهرنشــینی،  ماننــد 
غذایی مردم و افزایش تجارت جهانی، ســبب 

ازدیاد ضایعات مواد غذایی می شوند.

ایران؛جزوکشورهایترازاول
دنیادرهدررفتموادغذایی

رزاز افــزود: براســاس گــزارش ســازمان 
جهانــی خواربــار و کشــاورزی)فائو(، هــر روز 
بــه ازای هــر نفر، 134 کیلوکالری غذا در ایران 
بــه هــدر مــی رود. ایــن میــزان ضایعــات مــواد 
غذایی، ایران را در ردیف کشــورهای تراز اول 
دنیــا در زمینه هدرفت مــواد غذایی قرار داده 
است. بر همین اساس ساالنه ضایعات مواد 
غذایــی در ایــران معــادل ٣٥  میلیــون تــن بــا 
ارزش تقریبی 15 میلیارد دالر اســت. این در 
حالی اســت که در اتحادیه اروپا با ٢٧ کشــور 
عضــو، تنهــا ٩  میلیــون تــن موادغذایــی راهــی 

زباله ها می شود.

 بیشترینضایعاتغذا
درایرانچیست

وی ادامــه داد: میــوه، نــان و ســبزیجات 
بیشــترین ضایعــات غــذا در ایــران هســتند. 
ســازمان فائــو در راســتای کاهــش ضایعــات 
مواد غذایی به اســتفاده بهینه از مواد غذایی 
اضافــی، جلوگیــری از دور ریختــن میوه هــا و 
ســبزیجات، تهیــه کمپــوت، مربــا مارمــاالد بــا 
میوه هــای اضافی و خشــک کردن ســبزی ها و 
میوه ها، تهیه و تدارک غذا به میزان مورد نیاز 
خانــواده، تهیه مایحتاج منزل به تعداد افراد، 
نگهــداری صحیــح از ســبزیجات و اســتفاده از 
تمام قســمت ســاقه و برگ آن، نحوه درســت 
خریــد و نگهــداری نــان و جداســازی زباله های 

خشک و تر توصیه کرده است.

افزایشناامنیغذاییدر
کشورهایدرحالتوسعه

رزاز در ادامه به بحث ایمنی غذایی نیز اشاره و 
اظهار کرد: ایمنی غذایی به سالمت و بهداشت 
مــواد غذایــی می پردازد. در واقــع ایمنی غذایی 
بــه معنــای اطمینــان داشــتن از ایــن اســت که 
موادغذایــی در هنــگام تولید، حمل، نگهداری، 
و  میکروبــی  آلودگی هــای  مصــرف،  و  پخــت 
شــیمیایی و فیزیکــی پیــدا نمی کننــد و ســبب 
امــروزه  نمی شــوند.  مصرف کننــدگان  بیمــاری 
ناایمنی غذایی با گســترش فناوری ها، مصرف 
و  آنتی بیوتیک هــا  آفت کش هــا،  افزودنی هــا، 
هورمون ها در تولید مواد غذایی در کشورهای 
درحال توســعه، رشد چشمگیری داشته است 
کــه منجــر بــه اثــرات ســوء و انــکار ناپذیــری بر 

سالمت انسان شده است.

موادغذاییفلهازعلل
بروزبیماریهایگوارشیو

میکروبی
و  غذایــی  ایمنــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دستیابی به آن از مسئولیت های ذاتی دولت 
اســت، گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه دولت هــا 
نقــش  غــذا،  امــر  در  و مداخلــه  نظــارت  بــا  
کلیــدی را دارنــد. البتــه مــردم نیــز بــه عنــوان 
مصرف کننــدگان مــواد غذایــی بــه ســهم خــود 
می تواننــد نقــش مهمــی در ممانعــت از بــروز 
ناامنــی غذایــی داشــته باشــند. ایــن مســاله 
عمدتــا در هنگام خرید مواد غذایی نمود پیدا 
می کند. به عنوان مثال اقداماتی مانند بررسی  
وجــود عالئــم اســتاندارد و برچســب تغذیه ای 
روی محصوالت غذایی، دقت بر میزان کالری 
غذاهــا و مــواد تشــکیل دهنده  آن هــا و توجه 
بــه مقــدار چربــی، فیبــر و … در مــواد غذایــی 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن توجه 
بــه بســته بندی محصــول غذایــی نظیــر اینکــه 
مخدوش نشــده باشــد نیز کمک کننده است؛ 
زیــرا هرگونــه منفــذ در بســته بندی می توانــد 
باعث ورود میکروب  و ســایر آلودگی ها شود. 
در عیــن حــال تاکیــد می کنــم که مــواد غذایی 
فلــه بدون هیچ بســته بندی، بعضا علت بروز 

بیماری های گوارشی و میکروبی هستند.

دولتازمالیاتوارداتروغنچشــمپوشی
کردهاســت.اینکاالدردیســالگذشتهاز
کاالهایبامعافیتمالیاتیحذفشدهبود.
بایددیداینتصمیمدولتدرماههایآینده

بهکاهشقیمتکمکیمیکند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهــران، در آخریــن گــزارش مرکز 
آمــار از شــاخص قیمــت مصرف کننــده، تــورم 
روغن و چربی ها در پایان شــش ماه نخســت 
سال جاری، بیش از 270 درصد گزارش شده 

است.
در  روغــن  می دهــد  نشــان  گزارش هــا   
شــهریورماه نســبت بــه مــرداد بــا 271 درصــد 
بــه دســت مصرف کننــدگان  قیمــت  افزایــش 

رسیده و تورم این کاال در دوازده ماه گذشته، 
چنیــن  هــم  اســت.  رســیده  درصــد   126 بــه 
گــزارش مرکز آمار در خرداد نشــان داد روغن 
و چربــی بــا ثبــت تــورم 200 درصــدی در طول 
یــک ماه رکــورددار گرانــی در آخرین مــاه بهار 

سال 1401 بوده است.
روغن از جمله کاالهای اساسی در سبد 
خانوار ایرانی است اما تامین این کاالی مهم، 
بیــش از داخــل بــه خــارج وابســته اســت. در 
آخریــن اظهارنظــر درایــن بــاره، علــی قاســمی 
مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی از وابســتگی 
90 درصــدی ایــران در تامیــن روغــن بــه خارج 
خبــر داده اســت که این، بــه معنای فاصله ای 
طوالنی با خودکفایی در تامین این کاالست.

بررسی ها نشان می دهد از کل دانه های 
روغنــی موجــود در کشــور ســهم واردات بــه 
80 درصــد می رســد. ترکیــه، روســیه و آلمــان 
بــه  روغنــی  دانه هــای  عمــده  صادرکننــده   3
کشــورند امــا در مجمــوع، تنهــا 35 درصــد از 
روغن خام از این دانه ها استخراج شده و 65 
درصــد دیگر از نیاز کشــور بــه این محصول از 
محل واردات تامین می شــود. در ســال 1399 
ایران نزدیک به 2 میلیون تن روغن خام قابل 
مصرف به بازارها عرضه کرده است. با وجود 
افزایــش 25 درصــدی تولیــد روغــن در ســال 
1400 نســبت به ســال 1399 این کاال هنوز با 
بیش از 100 درصد تورم به خانه ها می رسد.

قیمــت  افزایــش  دولــت  در  مســئوالن 

روغن در ماه های گذشته را به بحران جهانی 
در ایــن زمینــه و تــورم همه گیر در جهان ربط 
داده انــد. امــا اکنــون بــا کاهــش 30 درصدی 
ایــران  در  قیمت هــا  جهانــی،  قیمت هــای 
کاهــش نیافته اســت. در آخرین تالش برای 
کاهــش قیمت روغن، وزارت صمت از صدور 
مجــوز بــرای واردات دانه های روغنی و روغن 
تصفیه نشده با تعرفه صفر خبر داده است. 
معافیــت   1400 ســال  از دی  اســت  گفتنــی 
مالیاتــی کاالهایــی مثــل برنــج و روغن حذف 
شــده بود. حال بایــد دید صرفه نظر دولت از 
درآمــد مالیاتــی اش از محــل واردات روغن تا 
چــه انــدازه به نفــع مصرف کننــدگان این کاال 

عمل می کند.

اســتاندارد، ملــی ســازمان رئیــس گفتــه بــه
استانداردســازی دولــت ســیزدهم دولــت در
محصوالتدانشبنیانونوظهوربرایتســهیل
تجاریســازیفعــالوهمچنیــنشــورایعالــی

استانداردپساز۲۰سالاحیاشد.
اســالم پناه  مهــدی  مهــر،  گــزارش  بــه 
روزگذشــته در همایــش روز جهانــی اســتاندارد 
اظهار کرد: در دولت ســیزدهم استانداردســازی 
و  شــد  فعــال  خدمــات  و  کیفیــت  ارزیابــی  و 

همچنیــن ارزیابــی انطباق و صدور گواهی کاال و 
خدمات فعال شــد. همچنین مفهوم دیپلماســی 
اســتاندارد و کیفیــت بــرای تفاهمــات و توافقات 
بین المللــی در کشــورهای هدف تجــاری تعریف 

شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: 
در این مدت شــورای عالی اســتاندارد پس از 20 
ســال بــا حضــور مقامــات عالی نظام احیا شــد و 
مدل کیفیت جهان اسالم طراحی و مبنای جایزه 

ملی کیفیت قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این دولت استانداردسازی 
محصــوالت دانش بنیــان و نوظهور برای تســهیل 
تجاری ســازی فعال شــد و همچنیــن نظارت های 
بــرای  مقیاس هــا  و  اوزان  حــوزه  در  تخصصــی 
مبارزه با کم فروشی آغاز و سند یکپارچه فضا با 

تمرکز بر اصالت کیفیت تدوین شد.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد خطاب به 
مخبــر معــاون اول رئیس جمهــوری اظهــار کــرد: 

ســاختار تشــکیالتی ســازمان اســتاندارد پیش از 
تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 
مصوب ســال 96 اســت و با وجود تغییر عنوان، 
و  مأموریت هــا  افزایــش  و  اداری  ارتقــا جایــگاه 
تکالیــف در دوره هــای قبل اصالح نشــده اســت. 
لذا برخی از وظایف کلیدی نظیر موضوع حالل، 
دانش بنیــان  موانــع  خدمــات،  استانداردســازی 
و مــوارد دیگــری کــه در ســاختار قبلــی کــه هــم 
اکنــون در ســازمان جــاری اســت وجــود نــدارد و 

این بی توجهی تاریخی به نظام استاندارد کشور 
بسیار تأسف برانگیز است.

اســالم پناه گفت: در اینجا متعهد می شوم 
کــه نقــش نظــام اســتاندارد بــه عنــوان عامــل 
موفقیت و پیشــران در تجاری ســازی محصوالت 
غیرنفتــی  محصــوالت  صــادرات  و  دانش بنیــان 
تقویــت شــود و امــکان ارتقا چشــمگیر صادرات 
کاال و خدمــات ایرانــی در بازارهای جهانی فعال 

شود.

احیایشورایعالیاستانداردپساز۲۰سال

وابستگی9۰درصدیایراندرتامینروغنبهخارج

 دورریزساالنه٣٥ میلیونتن
موادغذاییدرایران
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آغاز ترخیص نهاده های 
 دامی رسوبی در بنادر

از آخر هفته
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد، بعد از 
مذاکره با دســتگاه های اجرایی قرار اســت با اخذ تعهد 
مالی، ترخیص نهاده های دامی رسوبی در بنادر از آخر 

هفته آغاز شود.
بــه گــزارش تســنیم، در پــی مشــکالت دامــداران و 
عشــایر بــرای تأمیــن نهاده هــای دامــی به دلیــل کمبــود 
گرانی این نهاده ها و انباشــت نهاده های دامی در بنادر 
به دلیل تأمین نشــدن مالی، ســالمی مدیرعامل شــرکت 
پشتیبانی امور دام با اعالم این خبر افزود: این تعهدات 

مالی باید تا پایان سال تسویه شود.
محمــد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر 
جهاد کشــاورزی نیز درباره انباشــت نهاده های دامی در 
بنــادر گفت: حدود 24 کشــتی بــا یک میلیون و چهارصد 

و سی هزار تن بار منتظر تخلیه در بنادر حضور دارد.
قربانی افزود: این نهاده های واردشده هزینه هایی 
از قبیل هزینه ترخیص، انبار، تخلیه و آزمایش دارد که 
با کمک سازمان برنامه و بودجه و تأمین مالی ترخیص 

می شوند.
عســکری رئیس کمیســیون کشاورزی هم با اشاره 
به صدمات رسوب نهاده ها در بنادر به تولید گفت: این 

مشکل در تولید اخالل ایجاد می کند.
عســکری هشــدار داد و گفت: اگر ســازمان برنامه 
و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی این مشکل را برطرف 

نکنند مجلس از اهرم های قانونی استفاده می کند.

 کاهش 12 درصدی تجارت
با همسایه غربی

صــادرات ایــران بــه عــراق، نخســتین مقصــد کاالهــای 
ایرانــی در بیــن کشــورهای همســایه بیــش از 10 درصد 

افت کرده است.
تازه ترین آمار منتشر شده از تجارت با همسایگان 
می گویــد صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه عــراق در نیمــه 

نخست سال جاری، 12 درصد کاهش یافته است.
ایــران، در شــش  بــه گفتــه مســئوالن در گمــرک 
مــاه گذشــته از ســال 1401، صادرکننــدگان ایرانــی بــه 
کشــورهای همســایه 12 میلیــارد و 327 میلیــون دالر 
کاال صــادر کرده انــد. ایــن رقــم نســبت به عملکــرد تجار 
ایرانــی در نیمــه نخســت ســال 1400، رشــد 19 درصــدی 
را نشــان می دهــد. بــا این وجــود، میزان صــادرات ایران 
بــه عــراق، نخســتین شــریک تجــاری و مقصــد صادراتی 
در بین کشــورهای همســایه، بیش از 10 درصد کاهش 

یافته است.
ایــران در دو فصــل نخســت امســال، 9 میلیــون و 
866 هزارتــن کاال بــه عــراق صــادر کــرده اســت. ارزش 
ایــن کاالهــا 3 میلیــارد و 382 میلیــون دالر  مجمــوع 
تخمیــن زده شــده اســت کــه گویای کاهــش 12 درصدی 

صادرات ایران به این کشور است.
در بیــن دیگــر کشــورهای همســایه، صــادرات ایــران بــه 
امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان رشد کرده است.

کاهــش صــادرات ایــران بــه عــراق در گزارش هــای 
مربــوط بــه تجــارت کشــور در پنــج مــاه ســال 1401 هــم 
گزارش شــده بود. به گفته دبیرکل اتاق مشــترک ایران 
و عراق »در 5 ماه نخســت 8 میلیارد 665 میلیون کاال 
به عراق صادر کردیم که در 5 ماه مشــابه ســال گذشته 
12 میلیارد 152 میلیون تن بوده است. در ارزش کاالی 
صادراتی 2 میلیارد و 961 میلیون دالر کاال صادر کردیم 
کــه ســال گذشــته 3 میلیــارد و 220 میلیــون دالر بــود 
یعنــی 8 درصــد از نظر ارزش و حــدود 28 درصد از نظر 

تناژ افت صادرات داشتیم«.
هــم چنیــن گمــرک در شــهریور اعــالم کــرد: ایــران 
در پنــج مــاه گذشــته از ســال جــاری 8 میلیــون و 655 
هزارتــن کاال بــه ارزش 2 میلیــارد و 961 میلیون دالر به 
عراق صادر کرده اســت که این رقم، نســبت به عملکرد 
سال گذشته 6 درصد کاهش را نشان می دهد. کاهش 
صادرات ایران به عراق درحالی است که ترکیه، بیش از 

20 میلیارد دالر کاال به عراق صادر می کند.
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جامعه عشایری ۴ برابر نیاز 
وارداتی کشور گوشت قرمز 

تولید می کند
رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران با اشــاره به نقش 
جامعــه  در  قرمــز  گوشــت  درصــد   ۲۵ تامین کنندگــی 
عشــایری، عنــوان کــرد جامعــه عشــایری ۴ برابــر نیــاز 

وارداتی کشور به گوشت قرمز را تولید می کند.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ، عباس پاپی زاده 
رئیس ســازمان امور عشــایر ایران روزگذشته در مراسم 
گرامیداشــت روز جهانــی زن روســتایی در وزارت جهــاد 
کشــاورزی با اشــاره به نقــش تامین کنندگــی 25 درصد 
جامعــه  گفــت:  عشــایری،  جامعــه  در  قرمــز  گوشــت 
عشــایری 4 برابــر نیــاز وارداتــی کشــور به گوشــت قرمز 

را تولید می کند.
وی ادامــه داد: قســمت زیــادی از تولیــدات صنایــع 
دســتی، دامــداری، دامپروری و گیاهــان دارویی به زنان 

عشایر تعلق دارد.
پاپــی زاده بــا اشــاره بــه توجــه دولــت ســیزدهم در 
حوزه عشایری کشور، تصریح کرد: در سفرهای استانی 
هیــات دولــت در بخــش اعتبــارات نیــز در حوزه عشــایر 
افزایــش یافته که ان شــاءلله اثر ایــن افزایش را در رفاه 

مردمان این بخش ببینیم.
وی ضمن بیان اینکه حوزه تولید در بخش عشایر مربوط 
به جهاد کشــاورزی اســت، یادآور شــد: با تشــکیل 450 
صنــدوق خــرد زنــان روســتایی و شــبکه تعاون عشــایری 

وظیفه خودمان را در حوزه تولید انجام داده ایم.
رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران با اشــاره بــه تصویب 
آیین نامــه ســاماندهی  عشــایر در ســال 88، افــزود: 30 
دستگاه اجرایی عالوه بر جهاد کشاورزی در این آیین نامه 

لحاظ شده که در قبال عشایر وظیفه مند هستند.
وی در پایان ضمن اشــاره به مشــکالت عشــایر در 
بخش مختلف از جمله بهداشت و درمان، راه، آموزش 
و دســتگاه های  از ســایر بخش هــا   ... و  دانش آمــوزان 
اجرایی خواست تا وظیفه خود را در این باره اجرا کنند.

 تولید زیتون امسال
 2 برابر می شود

به گفته مجری طرح زیتون، پیش بینی می شود امسال 
بــا توجــه به عملکــرد باالی تولیــد، حــدود 100 هزار تن 
میــوه کنســروی و نزدیک به 100 هــزار تن میوه روغنی 

زیتون از باغات کشور برداشت شود.
جهــاد  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کشــاورزی، مجــری طــرح زیتــون اظهــار کــرد: برداشــت 
میوه هــای زیتــون کنســروی از یــک ماه پیش آغاز شــده 
و از حــدود 10 روز آینــده نیز برداشــت میوه های روغنی 

زیتون نیز از باغات کشور شروع خواهد شد.
جــواد میرعــرب رضــی افــزود: بــرآورد می کنیــم از 
حــدود 100 هــزار تــن میــوه روغنــی زیتــون 17 هــزار تــن 

روغن استحصال شود.
وی عملکرد تولید ارقام کنســروی زیتون در باغات 
خوب کشور را در سال جاری بین 7 تا 12 تن در هکتار 
و عملکــرد تولیــد ارقــام روغنی زیتــون را 13 تا 17 تن در 

هکتار عنوان کرد.
میرعرب رضی گفت: سطح باغات بارور زیتون در سال 
جاری 75 هزار هکتار اســت و از 26 اســتان زیتون خیز، 
تمرکــز مــا بــر هفــت اســتان اصلــی گیــالن، گلســتان، 

قزوین، زنجان، کرمانشاه، فارس و سمنان است.
وی خاطرنشــان کرد که ســال گذشته 100 هزار تن 

میوه زیتون تولید شد.
میرعــرب رضــی بــا تاکید بــر سیاســت وزارت جهاد 
کشــاورزی مبنــی بــر توســعه میوه هــای روغنــی زیتــون 
تصریــح کــرد: در ایــن راســتا نزدیــک بــه 50 درصد بهای 

ارقام روغنی، یارانه نهال درنظر گرفته ایم.
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بنابــر اعــام وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، 
صادرات کشور با حرکت شتابنده  رو به رشد 
است و فقط ۳.۵ میلیارد دالر تا حذف نفت 

از تراز تجاری کشور فاصله داریم.
ســید رضــا فاطمــی امین، روزگذشــته در 
اســتاندارد در محــل ســالن  همایــش هفتــه 
اجالس سران کشورهای اسالمی افزود: سال 
گذشــته 48.5 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
بــرای  و در مقابــل 52 میلیــارد دالر واردات 

کشــور به ثبت رســید که حاکی از روند رو به 
رشد صادرات غیرنفتی است.

وی بــر لــزوم اقدامات عاجــل و فوری در 
حــوزه اســتاندارد اشــاره کــرد و گفــت: در این 
حوزه باید بر سه اقدام تمرکز کرد که در حوزه 
صــادرات غیرنفتی، هماهنگی با موسســات و 
نهادهــای اســتاندارد دیگر کشــورها به شــدت 

نیاز است.
فاطمــی امیــن ادامــه داد: در ایــن راســتا 

بایــد بــه اســتاندارد محصــوالت پیچیــده نظیر 
برخی داروها، تجهیزات و غیره که کشورهای 
کمتری قادر به تولید آنها هستند، توجه کرد.
رتبــه  اکنــون  کــرد:  بیــان  صمــت  وزیــر 
پیچیدگی ایران در جهان 65 اســت که تالش 
می شــود تــا ایــن رتبــه در چهار ســال آینده به 

کمتر از 40 برسد.
وی اظهــار کــرد: اقــدام دیگــر، نیــاز بــه 
یکپارچگــی در حــوزه اســتاندارد اســت کــه در 

جلســه اخیر شــورای عالی اســتاندارد مطرح و 
از سوی رییس جمهوری نیز مورد پذیرش قرار 

گرفت.
بــا  تعامــل  لــزوم  بــر  امیــن  فاطمــی 
تاییــد  بــرای  تجــاری  طــرف  کشــورهای 
استانداردهای یکدیگر تاکید کرد و گفت: این 
مهم نقطه عطفی برای کشــورمان خواهد بود 
تا از تولیدات و صادرات منبع پایه به صادرات 
محصــوالت پیچیــده ســوق یابیــم و در همیــن 
راســتا باید دقت و صحت برخی اســتانداردها 

اصالح شود.
وزیر صمت یادآوری شد: استاندارد سه 
کارکــرد دارد کــه نخســتین آن احــراز حداقــل 
کیفیت اســت که بیشــتر برای کاالهای نهایی 
موضوعیــت دارد. وی، ایجــاد زبان مشــترک و 
مدیریت دانش را دیگر کارکردهای استاندارد 
برشــمرد که همه این کارکردها در پنج ســطح 
محصــول، فرآیند، ســازمان، جامعــه و زندگی 

موضوعیت می یابد.
ترجمــه ای  اســتاندارد  چالــش  بــه  وی 
نظیــر یــورو4 و یــورو5 اشــاره کــرد و گفــت: 
چــرا نبایــد مرجعیــت اســتاندارد و اســتاندارد 
بومــی در کشــور داشــته باشــیم؟ و ایــن یــک 
حوزه کاری وســیع اســت به طوری که می توان 
علمــی  هیــات  اعضــای  حتــی  ســازوکاری  بــا 
دانشــگاه ها را به ســمت تدوین اســتانداردها 
در کنار ارائه مقاالت پژوهشی سوق داد و در 

نظام رتبه بندی آنان موثر کرد.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا بیــان اینکــه 
بــازار ۷00  یــک  بــا اوراســیا یعنــی  تجــارت آزاد 
ایجــاد  مــا  تولیــد  روی  پیــش  دالری  میلیــارد 
می شود، گفت که احتماال از سال آینده تجارت 

آزاد با این اتحادیه اجرا می شود.
خــرداد ســال 98 برقــراری تجــارت آزاد بیــن 
ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــا مصوبــه 
مجلــس وارد فــاز اجرایــی شــد؛ آبان همان ســال 
نیــز موافقتنامــه تجارت ترجیحی بین ایران و این 
اتحادیه به امضا رســید و در ادامه مذاکرات برای 
تبدیل این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد 
که مســیری برای به صفر رســاندن تعرفه تجارت 

حدود 80 درصد کاالها است، آغاز شد.

پــس از 2 ســال و نیــم مذاکــره در ســال 97 
یــک موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــا اتحادیــه 
اوراســیا امضــا کردیم که طبق ایــن موافقت نامه، 
ایــران از طــرف اوراســیا در 500 قلــم کاال امتیــاز 
کاهــش تعرفــه دریافــت کــرد و بــه ایــن کشــورها 
در 390 قلــم کاال بــا کاهــش بخشــی از تعرفه ها 

امتیاز داد.
گــردش   ،2021 تــا   2015 ســال های  بیــن 
تجــاری بیــن اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و ایــران 
از 2.3 میلیــارد دالر بــه 5 میلیــارد دالر افزایــش 

یافت.

آخرین وضع ارتباط با اوراسیا

در  پــاک  پیمــان  علیرضــا  رابطــه  ایــن  در 
گفت وگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه حضــور فعــاالن 
ایــران در اتحادیه هــا و پیوندهــای منطقه ای مورد 
تاکیــد اســت، اظهار کرد: بــا توجه به تاکید دولت 
بــر لــزوم ایفــای نقــش فعاالنه تــر در اتحادیه ها و 
پیوندهــای اقتصــادی، طــی یــک ســال گذشــته 9 

نشست در مورد اوراسیا برگزار کردیم.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: 
بر اســاس آنچه که اعالم شــده پس از بررســی و 
تأییــد دولت هــا در مورد جزئیــات مذاکرات انجام 
شــده، تــا پایان آذر تصویب نهایــی تجارت آزاد با 
اوراسیا تعیین تکلیف می شود و در صورت تداوم 
ایــن رویــه، از ســال آینــده )1402( تجــارت آزاد با 

اوراسیا کلید می خورد.
معــاون وزیــر صمــت ادامــه داد: بــر اســاس 
مذاکراتــی کــه تاکنــون انجــام دادیــم، مقرر شــده 
93 درصد کدهای تعرفه ای ایران و اوراســیا برای 
گروه هــای کاالیــی ماننــد خــودرو، لــوازم خانگــی، 
محصــوالت  و  غذایــی  صنایــع  دارو،  پوشــاک، 
کشــاورزی در زمــره گروه های ســبز قــرار گرفته و 

صفر شود.
وی بــا اشــاره به قرارگیــری 700 قلم کاال در 
تجــارت ترجیحــی موقــت بــا اتحادیه اوراســیا طی 
سه سال گذشته، گفت: تجارت ترجیحی موجب 
افزایــش 55 درصدی صــادرات ما به این اتحادیه 
اوراســیا  بــا  آزاد  تجــارت  وقتــی  بنابرایــن  شــد؛ 

اجرایــی شــود یعنی یک بــازار 700 میلیارد دالری 
پیــش روی صنعــت و تولید ما ایجاد می شــود که 
می تــوان از طریــق آن تجــارت را بــه نحــو مطلوب 

گسترش داد.
گفتنــی اســت، اتحادیــه اورآســیا یــک بلوک 
اقتصادی متشکل از 5 کشور ارمنستان، روسیه، 
قزاقســتان، قرقیزســتان و بــالروس اســت کــه بــا 
برخــورداری از حــدود 183 میلیــون نفــر جمعیــت 
فعــال، دارای یــک هــزار و 900 میلیارد دالر تولید 
ناخالــص داخلــی، رتبــه اول در تولیــد نفت، رتبه 
دوم در تولیــد گاز و رتبــه چهــارم در تولیــد بــرق 
می باشــد کــه یکــی از پــر رونــق تریــن بازارهــای 

سرمایه گذاری در جهان به شمار می آید.

مدیــر کل دفتــر صنایــع خــودرو خاطــر نشــان کــرد 
خودروهــای  واردات  صمــت،  وزارت  اولویــت  کــه 
اقتصادی اســت تا عواید واردات به طبقات خاصی 
از جامعــه تعلــق نداشــته باشــد، از ایــن رو واردات 
خودروهایــی کــه در محدوده اقتصادی هســتند به 
الزام تبدیل شــده اســت؛ بیش از 10 شــرکت برای 

واردات خودرو اعام آمادگی کردند.
بــا  گفت وگــو  در  الهیجانــی  توکلــی  عبــدهللا 
ایلنــا، در پاســخ بــه ایــن پرســش که وزیــر صمت از 
حــذف فرآیند قرعه کشــی تا پایان ســال جــاری خبر 
داد ایــن در حالیســت کــه فعــاالن این حــوزه بر این 
باورنــد که حذف قرعه کشــی با هدف نزدیک شــدن 
قیمــت خــودرو از کارخانه تا بازار انجام می شــود آیا 
وزارتخانــه برنامــه ای بــرای تنظیــم بازار خــودرو بعد 
از حذف فرآیند قرعه کشــی دارد؟ گفت: اســتراتژی 
اصلی وزارتخانه از ابتدای سال تا به امروز افزایش 

تولید خودرو است.
اســمی  تولیــد  ظرفیــت  مســئول  مقــام  ایــن 
هــزار   800 حــدود  را  ســال  هــر  در  خودروســاز   2
دســتگاه عنــوان کــرد و افزود: خودروســازان داخلی 
اگــر پایین تر از ظرفیت اســمی اقــدام به تولید کنند 
هزینه هــای ســربار آنهــا باال  خواهد رفــت؛ بنابراین 
افزایش تولید اســتراتژی اصلی وزارت صمت اســت 
تــا اینگونــه خودروهــا از فرآینــد قرعه کشــی خــارج 

شوند.
وی با اشــاره به شــکاف تقاضا و عرضه خودرو 
در بــازار، خاطــر نشــان کــرد: حــدود 3 ســال تیــراژ 
خودروها افت کرد همچنین بخشــی از خودروهای 
تولیــد  شــده بــه دلیل نقضــی بــه پارکینگ هایی این 
بــا عارضــه انباشــت  خودروســازان می رفتنــد و مــا 
مواجــه  نیــز  پارکینگ هــا  در  ناقــص  خودروهــای 
بودیــم؛ اما با دنبال کردن سیاســت افزایش تولید، 

ســال  بــه  نســبت  درصــد   280 کامــل  خودروهــای 
گذشــته افزایــش پیــدا کرد و خودروهــای موجود در 
پارکینگ هــا بــه صفــر رســید بــه همیــن دلیــل تمــام 
خــارج  قرعــه کشــی  فرآینــد  از  ســایپا  خودروهــای 

شدند.
مدیــر کل دفتــر صنایــع خــودرو وزارت صمــت 
در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا همیــن اتفاقی که 
بــرای خودروهای ســایپا افتاده اســت می تواند برای 
ایــران خــودرو نیــز تکــرار شــود؟ گفــت: بــرای ایــران 
کاهــش  می دهــد؛  رخ  دیگــری  اتفاق هــای  خــودرو 
عارضــه  جملــه  از  دیگــری  جانبــی  عــوارض  تولیــد 
ســوداگری را بــا خــود به همراه آورد. عــده ای که در 
قرعه کشــی ســایپا شــرکت می کردنــد هفتــه بعد در 
قرعــه کشــی ایــران خــودرو نیــز شــرکت می کردند و 
حتــی اگــر تولیــد افزایش پیــدا می کرد با این شــیوه 
عرضــه نمی توانســتیم از فرآینــد فــروش خــودرو به 

وســیله قرعه کشــی خــارج شــویم از ایــن رو ســامانه 
جامــع یکپارچــه را بــا هــدف شــفافیت در عرضه به 

وجود آوردیم.
وی بــا اشــاره بــه اهــداف ایجاد ســامانه جامع 
فــروش خــودرو، تاکیــد کــرد: ســامانه جامــع بــا این 
کشــور  خودروســاز  دو  کــه  شــد  تشــکیل  هــدف 
به صورت مجزا قرعه کشی انجام ندهند؛ وقتی تمام 
خودروهایی ســایپا از فرآیند قرعه کشــی خارج شــد 
دیگــر نیــازی بــه ادامه ســامانه جامع فــروش وجود 
نداشــت؛ در حال حاضر خودروســازان به دنبال این 
هستند که فروش لیزینگی را دنبال  کنند و به نظر 
می رسد سامانه جامع فروش طی 3 دوره به کارکرد 

خود رسیده است بنابراین ادامه آن معنا ندارد.
به گفته توکلی الهیجانی؛ در 6 ماه دوم سال 
2 خودروســاز 100 هــزار خــودرو ســواری را در مــاه 

عرضه خواهند کرد.

ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه دنبــال کردن 
از ســوی وزارت صمــت،  سیاســت واردات خــودرو 
تصریــح کــرد: موانع پیشــرو واردات خــودرو برطرف 
و تالش داریم که این مهم در ســال جاری عملیاتی 
شــود؛ واردات خــودرو بــرای وزارت صمــت اهمیــت 
دارد چراکــه مــا می خواهیــم رقابت پذیــری در ایــن  
صنعت را حفظ و با زنده نگه داشتن جریان واردات 

به تدریج تعرفه ها را کاهش بدهیم.
نوســان های  خــودرو  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
قیمت خودرو در ســال جاری را کاهشــی دانســت و 
افزود: قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون کمترین 
نوسان قیمتی را تجربه کرده است و شاهد افزایش 
یکبــاره قیمــت خــودرو نبودیم این در حالیســت که 
انتظارهای تورمی در ابتدای سال بیشتر از این نرخ 
بــود؛ ما توانســتیم بازار خــودرو را با افزایش عرضه 
کنتــرل کنیــم. وزارت صمــت سیاســت قیمت گذاری 

پیــش  در  خــودرو  بــازار  کنتــرل  بــرای  را  دســتوری 
نگرفت و مشــاهده کردیم امســال قیمت کوئیک تا 

20 میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
بــه  بنــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
اخبار منتشــر شــده 2 شــرکت بــا آیین نامــه  واردات 
خــودرو موافقت کردند آیــا می توان به روند واردات 
خودروهــای اقتصــادی امیــدوار بــود؟ اذهــان کــرد: 
اولویــت مــا واردات خودروهــای اقتصــادی اســت تــا 
عوایــد واردات بــه طبقــات خاصــی از جامعــه تعلــق 
نداشــته باشــد، از این رو واردات خودروهایی که در 
محــدوده اقتصــادی هســتند بــه الــزام تبدیل شــده 
است؛ بیش از 10 شرکت برای واردات خودرو اعالم 
آمادگــی کردنــد. همچنین تالش داریم اشــکالی که 
مجلس به واردات خودرو وارد کرده رفع و با جدیت 
دنبــال  را  اقتصــادی  خودروهــای  واردات  جریــان 

می کنیم.

در حالیکه آمار گمرک از کاهش ۵0 درصدی 
تلفن همــراه در شــش ماهه  واردات گوشــی 
نخست امسال خبر داده است اما بررسی ها 

نشان از اشتباه محاسباتی گمرک دارد.
بــه گــزارش مهــر، آمــار گمــرک ایــران از 
میــزان واردات گوشــی تلفــن همراه در شــش 
ماهه نخســت ســال جاری، حاکی از آن است 
کــه واردات تلفــن همــراه نســبت بــه مشــابه 
ســال گذشــته کاهــش چشــمگیری را تجربــه 

کرده است.
کــه  گمــرک  جدیــد  گــزارش  اســاس  بــر 
 50 از  کشــور  خارجــی  »تجــارت  عنــوان  بــا 
میلیارد دالر گذشــت« در ســایت رســمی این 
ســازمان منتشــر شــده اســت، اینچنین اعالم 
شــده کــه میــزان واردات گوشــی تلفن همــراه 
در شــش ماهه نخســت ســال جــاری، رقمــی 
معادل 867 میلیون دالر بوده اســت؛ این در 
حالی اســت که واردات این قلم کاال در مدت 
مشــابه ســال گذشــته، بــدون در نظــر گرفتن 
رویــه واردات مســافری، بــه طــور تقریبــی 1.8 
میلیــارد دالر بــوده و به همیــن دلیل این قلم 
از کاال در ســال 1400 در صــدر اقــالم وارداتــی 
به کشــور قــرار گرفته بود؛ امــا در حال حاضر 
بر اســاس آمار گمرک، گوشــی تلفن همراه در 
جایــگاه پنجــم اقالم عمــده وارداتی به کشــور 

قرار گرفته است.
هــر چنــد کاهش خفیف واردات گوشــی 
ســال  بــه  نســبت  کشــور  بــه  تلفن همــراه 
گذشــته، از ســوی مقامــات صنفــی و انجمــن 

واردکننــدگان موبایــل نیــز تأییــد می شــود اما 
ایــن میزان کاهش )بیــش از 50 درصد( کمی 

عجیب به نظر می رسد.
نکتــه عجیــب ایــن اســت کــه داده هــای 
ارائــه شــده از ســوی گمــرک، در حالــی خبر از 
یــک میلیــارد دالری واردات گوشــی  کاهــش 
تلفن همراه نســبت به ســال گذشته می دهد 
که بر اســاس بررســی های میدانی و اظهارات 
مقامــات صنفــی، در حال حاضر بــازار موبایل 
بــه هیچ عنوان با کمبود شــدید عرضه مواجه 

نیست.
کارشناســان  از  برخــی  بیــن،  ایــن  در 
معتقدنــد کــه انعــکاس کاهــش یــک میلیارد 
بــه  نســبت  همــراه  تلفــن  واردات  دالری 
ســال گذشــته در گــزارش گمــرک، می توانــد 
یــک خطــای محاســباتی و تغییــر  ریشــه در 
باشــد.  داشــته  گمرکــی  تعرفه هــای  کــد 
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه گمــرک ایــران 
از اردیبهشــت ماه 1401، بــه دلیــل تغییــرات 
جهانــی، کــد تعرفه جدیدی برای گوشــی های 
هوشــمند در نظــر گرفــت؛ امــا از آنجــا کــه 
بســیاری از واردکننــدگان تلفن همــراه پیــش 
از ایــن تاریــخ، بــا کــد تعرفــه قدیمی نســبت 
به ثبت ســفارش واردات گوشی اقدام کرده 

بودنــد؛ کد قدیمــی نیز فعال باقی ماند.
بــر همین اســاس احتمال می رود گمرک 
بــرای اعــالم میزان دقیــق واردات تلفن همراه 
در 6 ماهــه ابتدایــی 1401، بــه اشــتباه تنها به 
یکــی از ایــن کدهای تعرفه اکتفا کرده باشــد. 

هر چند این اشتباه از سوی مسئوالن گمرک 
عجیــب و نــادر بــه نظــر می رســد امــا بررســی 
جزئیات آمار واردات شش ماهه که در سایت 
گمرک منتشــر شــده، احتمال بروز این اتفاق 

را تقویت کرده است.

 اشتباه محاسباتی گمرک
در اعام آمار واردات موبایل

همانطــور کــه گفته شــد، پیش از آغاز 
ســال جاری، کد تعرفه 85171210 )موبایل 
هوشــمند( در گمــرک بــرای واردات موبایــل 
میــزان  دربــاره  رســمی  آمــار  و  بــود  فعــال 
واردات گوشــی بــه کشــور از طریــق این کد 
تعرفــه مورد محاســبه قرار می گرفت؛ اما از 
نیمه اردیبهشــت امسال، کد تعرفه جدیدی 
)85171390( برای موبایل هوشــمند اعالم 

شد.
حــال بــا بررســی جزئیــات آمــار واردات 
کاال به کشــور در شــش ماهه 1401 مشــخص 
می شــود کــه بیــش از 866 میلیــون دالر برای 
قدیمــی  تعرفــه  کــد  بــا  کاال  واردات  میــزان 
)85171210( ثبــت شــده امــا در کمال تعجب 
اصــالً هیــچ مقــداری بــرای واردات کاال بــا کــد 
تعرفــه )85171390( ثبــت نشــده اســت؛ این 
در حالی اســت که بسیاری از واردکنندگان با 
کد تعرفه جدید اقدام به واردات کرده و کاالی 
خود را در همین مدت ترخیص کرده اند، عدم 
احتســاب ایــن دســته از واردات کاال خــود بــه 

تنهایــی گــواه اشــتباه محاســباتی گمــرک در 
اعالم آمار واردات گوشی تلفن همراه است.

 رقم واقعی واردات گوشی
در ۶ ماهه نخست امسال 

چند است؟
پیش بینی می شــود بخــش قابل توجهی 
از واردات گوشــی تلفن همــراه بــا کــد تعرفــه 
جدیــد صــورت گرفتــه که ایــن میزان بایســتی 
بــه رقــم اعالمــی گمــرک یعنــی 867 میلیــون 
دالر )که متعلق به کد تعرفه قدیمی اســت(، 
اضافه شــود. بنابرایــن صرفاً با در نظر گرفتن 
بــا  و  تجــاری  رویــه  بــا  گوشــی  واردات  آمــار 
چشم پوشــی از رویــه مســافری، فاصلــه رقــم 
واردات گوشــی در شــش ماهه 140 نسبت به 
مــدت مشــابه در ســال گذشــته کاهــش پیــدا 
می کند و بعید نیســت گوشی تلفن همراه بار 
دیگر در رتبه نخست اقالم وارداتی قرار گیرد.
ســوی  از  رســمی  تجــارت  آمــار  اعــالم 
و  صــادرات  دقیــق  میــزان  قبیــل  از  گمــرک 
واردات، همــواره مبنای بســیاری از تصمیمات 
و  بــوده  کشــور  تصمیم ســازان  و  مســئوالن 
را  آن  اقتصــادی  کارشناســان  از  بســیاری 
غیرقابــل خدشــه می داننــد؛ بنابرایــن انتظــار 
می رود مسئوالن گمرک در مورد موضوع آمار 
واردات گوشی های تلفن همراه در شش ماهه 
ابتدایــی کــه اخیــراً محل مناقشــه قــرار گرفته 

است، به طور ویژه ای شفافسازی کنند.

اعام آمادگی بیش از 10 شرکت برای واردات خودرو

شروع تجارت آزاد با اوراسیا از 1۴0۲

ماجرای کاهش ۵0 درصدی واردات رسمی تلفن همراه

وزیر صمت اعام کرد: فاصله ۳.۵ میلیارد 
دالری تا حذف نفت از تراز تجاری ایران
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آب دادههــای و اطالعــات دفتــر کل مدیــر
کشوراعالمکردکهبررسیوضعیتورودی
ســدهایکشورنشــانمیدهدکهورودیبه
مخــازندرســالآبــیجــاریبــه۶۰۰میلیون
متــرمکعــبرســیدهکهدرمقایســهبامدت
مشــابهســالآبــیگذشــته۱۸درصدکاهش

دارد.
بــه گــزارش دیروز پایــگاه اطالع رســانی وزارت 

نیرو، فیروز قاســم زاده گفت: میزان پرشدگی 
ســد زاینــده رود در اســتان اصفهان، ســدهای 
خوزســتان  اســتان  ســدهای  تهــران،  اســتان 
و ســدهای حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه در 
شــرایط فعلــی به ترتیــب حــدود ۱۲درصد، ۱۹ 

درصد، ۴۴ درصد و ۳۰ درصد است. 
آب  داده هــای  و  اطالعــات  دفتــر  آمــار 
کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۲۳ روز 

از ســال آبــی )۱۴۰۲-۱۴۰۱( میــزان کل حجــم 
آب در مخازن ســدهای کشــور حــدود ۱۸.۳۲ 
میلیــارد مترمکعــب بــوده و میــزان ورودی آب 

به مخازن ۱۸ درصد کاهش داشته است.
هواشناســی  پیش بینــی  بــه  توجــه  بــا 
مبنــی بر کم بارشــی فصل پاییــز ۱۴۰۱ و به تبع 
ســدها،  مخــازن  بــه  ورودی هــا  کاهــش  آن 

صرفه جویی در مصرف آب ضروری است.

خبـــــــــــــــــر

روسیه؛ میزبان شانزدهمین 
کمیسیون مشترک انرژی 

اقتصادی 
اقتصــادی انــرژی مشــترک کمیســیون شــانزدهمین
ایرانوروســیه7تا۱۰آبانبهمیزبانیروســیهبرگزار

میشود.
بــه گزارش شــرکت ملی نفت، پیــرو مصوبه هیات 
مشــترک  کمیســیون  مســئولیت  واگــذاری  در  وزیــران 
اقتصــادی بــا روســیه بــه جــواد اوجی، وزیــر نفت و پس 
از ســفر رئیس جمهــوری بــه روســیه مقرر شــد مقدمات 
برگــزاری شــانزدهمین نشســت کمیســیون مشــترک بــا 

روسیه انجام شود.
روســیه  وزیــر  معــاون نخســت  نــواک،  الکســاندر 
هم رئیس کمیســیون مشــترک ایران و روســیه از ســوی 

روسیه است.
ذیــل کمیســیون مشــترک اقتصــادی بــا روســیه ۱۹ 
کارگــروه تعریــف شــده اســت کــه گســتره متنوعــی از 
فعالیت هــا را در حوزه هــای انــرژی، حمل ونقــل، علــم و 

فناوری و… در بر می گیرد.
احمد اســدزاده، معاون امــور بین الملل و بازرگانی 
انــرژی کمیســیون  ایرانــی کمیتــه  وزیــر نفــت ریاســت 

مشترک ایران و روسیه را به عهده دارد.
ایران و روســیه ظرفیت های بسیار باالیی به لحاظ 
ذخایــر نفــت و گاز و موقعیــت ژئوپلتیکــی دارنــد و بــا 
همــکاری یکدیگــر می توانند معــادالت تازه ای را در حوزه 

اقتصاد بین الملل رقم بزنند.

رئیس سازمان برنامه و 
بودجه :۱۵ هزار میلیارد 

تومان اوراق دولت قبل را 
تسویه می کنیم

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهادعــاکــردکــهاکنون
۱۵هــزارمیلیــاردتومــاناوراقیراتســویهمیکنیمکه
قبالًاســتفادهشــدهورقمآنتاپایانســالبیشترنیز

خواهدشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مســعود میرکاظمی در جلســه 
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
الیحــه دوفوریتی متناسب ســازی حقــوق کارکنان دولت 
و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری، اظهــار داشــت: بــا 
توجه به اتفاقاتی که پس از تصویب بودجه در افزایش 
قیمت هــای جهانــی به علت جنگ اوکراین و روســیه رخ 
داد و همچنیــن بــا توجــه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق 
کارگران در شــورای عالی کار، نیازمند آن شــدیم که یک 
بازنگــری جدی در متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت 

و بازنشستگان کشوری و لشکری انجام دهیم.
او بیــان کــرد: بــا وجود تحقق ۷۰ درصــدی منابع، الیحه 
و  دولــت  کارکنــان  حقــوق  متناسب ســازی  دوفوریتــی 
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری تقدیم مجلس شــده 
افــزود: الزم  اســت. رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
اســت در یــک جلســه غیرعلنی برای نماینــدگان توضیح 
دهیم که در شرایط فعلی به چه صورتی کشور را اداره 
می کنیم. اکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی را تسویه 
می کنیم که قبالً اســتفاده شــده و رقم آن تا پایان ســال 

بیشتر نیز خواهد شد.
میرکاظمــی تصریــح کــرد: بــا وجود همه مشــکالت 
و فشــارهایی کــه روی مــا وجود دارد، ایــن ترمیم حقوق 
انجــام شــده اســت. خواهــش بنــده از نماینــدگان ایــن 
اســت کــه ســقف ارائــه شــده بــه مجلــس تحــت هیــچ 

شرایطی افزایش پیدا نکند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسمرکــزفنــاوریاطالعــاتوارتباطــات
شفافســازی از شهرســازی و راه وزارت
بــا شهرســازی و راه وزارت خدمــات
یکپارچهســازیاطالعاتوارائه7۵درصداز
خدماتاینوزارتخانهبهصورتالکترونیکی

خبرداد.
صفــدری،  مهــدی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
رونــد پیشــرفت الکترونیکی شــدن فعالیت ها 
در وزارت راه و شهرســازی را تشــریح کــرد و 
گفت: پیرو تکالیف دستگاه های اجرایی مبنی 
بــر اینکه تا پایان شــهریورماه بــه پنجره واحد 
خدمات دولت هوشــمند متصل شــوند، مقرر 
شــد ۳۰ درصــد از خدمــات پــر کاربــرد خــود را 
در ســامانه ملــی دولــت هوشــمند ارائه کنند؛ 
وزارت راه و شهرســازی از اولیــن روزهــای این 
تکلیف فعالیت خود را آغاز و در پنجره واحد 
آدرس  بــه  و شهرســازی  راه  وزارت  خدمــات 
my.mrud.ir خدمات رســانی کرد و این پنجره 

متصل به پنجره دولت هوشمند است.
او بحــث خدمــات شناســنامه دار در ایــن 
حــوزه را حائــز اهمیــت خوانــد و عنــوان کــرد: 
خدمــت   ۳۹۹ شهرســازی  و  راه  وزارت  در 
شناســنامه دار وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 
۳۷۴ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند؛ 
تــا کنــون در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی 
۲۰۳ خدمــت را بــه صــورت الکترونیکــی ارائه 
می دهیم،  براین اساس ۷۵ درصد از خدمات 

به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
از وجــود ۹۶ مجــوز  وزارت راه و شهرســازی 
و  داد  خبــر  وزارتخانــه  ایــن  در  کســب وکار 
اظهار کرد: این مجوزها باید براســاس تکلیف 
قانونی که در ســال گذشــته عنوان شده بود،   
الکترونیکــی می شــدند و ایــن امــر نیــز محقق 
شــد و وزارت راه و شهرســازی بــه عنوان یکی 
از وزارتخانه هــای پرتعــداد در صــدور مجوزهــا 
اســت.  در حوزه ســتاد وزارتخانه ۳۲ خدمت 
شناسنامه دار وجود دارد که از این تعداد ۲۷ 
خدمــت قابلیــت الکترونیکی شــدن دارند و از 
ایــن تعداد ۲۲ خدمت بــه صورت الکترونیکی 
ارائــه می شــود کــه در حــوزه ســتاد وزارتخانــه 

رقم ۸۱ درصد را نشان می دهد.
میــزان ۹۶  از  اینکــه  بیــان  بــا  صفــدری 
مجــوز کســب وکار ۱۴ مجــوز مربــوط به ســتاد 
وزارت راه و شهرســازی اســت،  گفت: این امر 
نیــز بــه پنجــره واحد خدمات دولت هوشــمند 
متصل اســت. شرکت ها و سازمان های وزارت 
بنــادر،  ســازمان  همچــون  شهرســازی  و  راه 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، مرکز 
تحقیقات راه،   مســکن و شهرسازی، سازمان 
هواپیمایــی کشــور، شــرکت مــادر تخصصــی 
عمــران شــهرهای جدیــد، آزمایشــگاه فنــی و 
مکانیک خاک،   سازمان هواشناسی و شرکت 
تکلیــف  براســاس  ایــران  شــهری  بازآفرینــی 
قانونــی مذکــور به پنجره ملــی خدمات دولت 

هوشمند متصل شدند.

ســازمان  همچنــان  اینکــه  بیــان  بــا  او 
هواپیمایــی  شــرکت  مســکن،  و  زمیــن  ملــی 
شــهر  شــرکت  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 
فرودگاهی حضرت امام خمینی)ره( و شرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی بــه ایــن پنجــره 
متصــل نشــده اند، گفــت:  در جلســه ای کــه با 
ایــن ســازمان ها و شــرکت ها برگــزار کردیــم، 
مقــرر شــد بــا توجــه بــه مهلــت اعالم شــده تا 
پایــان مهرمــاه بــه پنجــره ملی خدمــات دولت 

هوشمند متصل شوند.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  راه و شهرســازی  وزارت 
و  ســاختمان ها  مجــری  ســازمان  مخاطبــان 
تاسیســات دولتی و عمومی و شــرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور محدود 
اســت،   اظهــار کــرد: براســاس گــزارش ارائــه 
شــده از ســوی این دو شــرکت نحــوه فعالیت 
آنــان بــه صــورت غیرالکترونیکــی اســت،   لــذا 
در ایــن رابطــه بــا ســازمان امور اســتخدامی و 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات مکاتباتی 
را انجــام داده انــد تــا عــدم مصــداق را در ایــن 

حوزه دریافت کنند.

ارائه۴۰درصدازخدمات
وزارتراهوشهرسازیاز
طریقپنجرهملیخدمات

دولتهوشمند
صفــدری بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون در 
ســطح وزارت راه و شهرســازی ۵۶ خدمــت را 
از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
ارائــه می دهیم، تصریح کرد: ۹۶ مجوز نیز به 
پنجــره واحــد متصــل اســت که مجموعــا ۱۵۲ 
خدمــت از طریــق پنجــره ملی خدمــات دولت 
حــال خدمت رســانی  در  و  متصــل  هوشــمند 
اســت و هموطنــان با یک بار احــراز هویت به 

۱۵۲ خدمت دسترسی خواهند داشت.
او همچنیــن بــه خدمات شناســنامه دار اشــاره 

کــرد و گفــت: ۳۷۴ خدمــت قابــل الکترونیکــی 
شــدن وجــود دارد کــه در وضعیــت فعلــی ۴۰ 
درصــد از خدمــات وزارت راه و شهرســازی از 
طریــق پنجــره ملــی خدمــات دولــت هوشــمند 
ارائــه می شــود، ایــن در حالی اســت کــه میزان 
تعیین شده ۳۰ درصد بوده و امروز از این رقم 
جلوتــر هســتیم و تــا پایــان دی مــاه کــه مهلت 
نهایــی بــرای انجــام الکترونیکی شــدن خدمات 

است به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
و  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز  رئیــس 
ارتباطــات وزارت راه و شهرســازی بــا تاکید بر 
اینکــه بخــش باقی مانده بایــد برای اتصال به 
ایــن پنجــره و رفــع معضــالت تــالش بیشــتری 
داشــته باشــند، تصریــح کــرد: ایــن امــر گام 
بلندی برای دســتیابی بــه دولت الکترونیک و 
هوشمندســازی خدمات است؛ لذا امیدواریم 

مردم بتوانند از این سرویس ها بهره گیرند.

اتصالسازمانراهداریو
حملونقلجادهایبهپنجره

خدماتدولتهوشمندتا۲۵مهر
صفدری با بیان اینکه ســازمان راهداری 
واحــد  پنجــره  دارای  جــاده ای  حمل ونقــل  و 
خدمــات اســت،   گفــت: ایــن ســازمان امــا بــه 
ســبب مشــکالت فنــی و زیرســاختی همچنان 
بــه پنجــره خدمــات دولــت هوشــمند متصــل 
بــا  کــه  جلســه ای  براســاس  و  اســت  نشــده 
ســازمان راهداری برگزار کردیم،   مقرر شــد تا 

۲۵ مهر این امر رخ دهد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث شناســایی 
خدمــات و احصــاء آن هــا در دســتور کار قــرار 
گرفــت، عنوان کرد:  قریب به ۲۵ درصد دیگر 
از الکترونیکــی شــدن خدمــات باقی مانده که 
در دســت اقــدام و طراحــی اســت و ســامانه 
برخــی از ایــن خدمات در حال طراحی اســت. 
برآنیــم  شهرســازی  و  راه  وزارت  حــوزه  در 
هیــچ خدمتــی کــه قابلیــت ارائــه بــه صــورت 

الکترونیکــی را دارد، بــه صورت حضوری ارائه 
نشــود و گام های بعدی این است که خدمات 
به صورت هوشــمند با یکدیگر تعامل داشــته 
باشــند و افــراد بتواننــد روی تلفــن هوشــمند 
شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  مراجعــه  بــدون 
خدمــات خــود را دریافــت کنند و پیشــنهادات 

و انتقادات خود را ارائه دهند.
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  مرکــز  رئیــس 
وزارت راه و شهرسازی در خصوص چشم انداز 
این وزارتخانه در حوزه هوشمندسازی خدمات 
اظهــار کــرد: برآنیم با یکپارچه ســازی اطالعات 
هم در خدمات شفافیت را شاهد باشیم و هم 
از مفاســد احتمالی جلوگیــری کنیم و تکالیفی 
کــه در آن حــوزه وجــود دارد را بــه درســتی و 
دقت براساس نقشه راهی که در سطح کالن 
کشــور در حــوزه خدمــات دولــت الکترونیــک و 

دولت هوشمند مطرح است، دنبال کنیم.
صفــدری بــا تاکیــد براینکــه ایــن ســطح 
و  بــوده  فراســازمانی  موضوعــات  بــه  منــوط 
وزارت راه و شهرســازی یکــی از تکه هــای ایــن 
پازل اســت، گفت: وزارت راه و شهرســازی به 
واسطه نوع و تنوع خدمات،   ارتباطات خارج 
از سازمانی بسیاری دارد؛ لذا زمانی به فرآیند 
صددرصدی می رسیم که دستگاه های ذی نفع 
درگیر نیز به یکپارچگی خدمات و استعالمات 

دست یافته باشند.
از  یکــی  کــرد: حاکمیــت داده  اظهــار  او 
دســتورهای ده گانــه ای بــود کــه وزیــر محتــرم 
وزارت  دوره  ابتــدای  در  شهرســازی  و  راه 
خــود مطــرح کرد؛ ایــن امر یک مبحث بســیار 
پیشــرفته و مترقی اســت که باید صورت گیرد 
و بایــد بتوانیــم از داده هایــی کــه جمــع آوری 
می کنیــم در راســتای تصمیم گیری هایــی کــه 
افتــد،  اتفــاق  مدیریتــی  حوزه هــای  در  بایــد 
شــدن  الکترونیکــی  صرفــا  کنیــم؛  اســتفاده 
ســامانه ها مدنظــر نبــوده و بایــداز اطالعــات 
ارزشمندی که ذخیره می شود به بهترین نحو 

بهره گیری شود.

ادامهازصفحه۱

نیروگاه  هــای  احــداث  ظرفیــت  افزایــش  بــا 
مالــی  منابــع  تخصیــص  عــدم  و  تجدیدپذیــر 
قانــون   ۶۱ مــاده   ۳ و   ۲ تبصــره  در  منــدرج 
اصالح الگوی مصرف انرژی که ناشی از صرفه 
االینده  هــای  انتشــار  عــدم  و  جویــی ســوخت 
زیســت محیطی ناشــی از احداث نیروگاه  های 
تجدیدپذیر بوده است، همچنین عدم تکافوی 
عــوارض بــرق مندرج در ماده ۵ قانون حمایت 
از صنعــت برق کشــور که بــه عنوان تنها منبع 
تامیــن مالــی ایــن قبیــل طرح  هــا بوده اســت، 
وزارت نیرو و ســاتبا براي  اســتفاده از ظرفیت 
مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد راهکارهاي 
جديــدي را پيشــنهاد کردنــد، منابــع ذکر شــده 
در ایــن قانــون ماهیتــاً از جنــس صرفــه جویی 
ســوخت اســت که در آن ســرمایه گذارانی که 
اقدام به تولید محصولی کنند که صرفه جویی 
ســوخت را بــه همراه داشــته باشــد، مشــمول 
آییــن نامــه ایــن قانــون می شــوند و تــا ســقف 
هزینه  هــای  گرفتــه  صــورت  گــذاری  ســرمایه 
صــورت گرفتــه از محــل صرفــه جویی ســوخت 

توسط دولت پرداخت می شود.
بر این اســاس شــورای اقتصاد نرخ ۶.۹ 
نیروگاه  هــای  بــرق  ســنت دالر جهــت خریــد 
خورشــیدی را بــه مــدت حداکثــر ۶ ســال در 
نظــر گرفته اســت که ایــن موضوع برای اولین 
اذعــان  بــه  و  در کشــور عملیاتــی شــده  بــار 
حــوزه،  ایــن  در  نظــر  صاحــب  کارشناســان 
سرمایه گذاریی معقول و اقتصادی است و در 
ادامه و در راســتای تحقق اهداف برنامه ریزی 
در  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  توســعه  شــده 

دولــت ســیزدهم به میــزان ۱۰ هــزار مگاوات، 
تاکنــون اقداماتی در دو چارچوب ذیل صورت 

پذیرفته:
الف(اســتفادهازظرفیتقانونیمندرجدر

ماده۱۲قانونرفعموانعتولید
در ایــن راســتا، مصوبــه شــماره ۱۷۱۹۶ 
مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ جهت احداث ۴۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد اخذ شد 
که جهت اجرایی شــدن آن، مناقصه ای انجام 
و پــس از انجــام ارزیابــی کیفــی، تعــداد  ۸۶ 
متقاضــی ســرمایه گذاری مجموعــاً بــه ظرفیت 
مــگاوات، حائــز شــرایط الزم جهــت   ۹۴۶۳۶
بــرای  مناقصــه  شــدند،  مناقصــه  در  شــرکت 
ســبد   ۹۵ قالــب  در  ســاختگاه   ۱۵۲ تعــداد 
ســرمایه گذاری بــا هماهنگی اســتانداری ها و 
شرکتهای برق منطقه برگزار و نهایتاً تعداد ۱۲ 
شــرکت با ظرفیــت ۱۴۳۴ مگاوات در مناقصه 

برنده شدند.
در حــال حاضــر مرحلــه دوم مناقصــه نيــز بــا 
فراخوان شناسایی سرمایه گذاران برای احداث 
۲۶۰۰ مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیت 

باالی یک مگاوات در دست برگزاری است.
همچنیــن بــه منظــور اخــذ مجــوز اجرای 
طــرح احــداث و بهره بــرداری از ۳۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه هــای بــادی از شــورای اقتصــاد، مــدل 
پیشــنهادی بــه همــراه پیش نویــس مصوبــه و 
گــزارش مربوطــه به ســازمان برنامــه و بودجه 
ارسال شده و در حال حاضر جلسات بررسی 
در  ســازمان  ایــن  نماینــدگان  بــا  کارشناســی 

دست انجام است.
بــر این اســاس پــس از تصویب طرح در 
شورای اقتصاد، اقدامات بعدی شامل ارزیابی 

کیفی ســرمایه گذاران، برگزاری مناقصه و ...، 
مشــابه آنچه که برای نیروگاه های خورشیدی 

تعریف شده، انجام خواهد شد.
احــداث جهــت انــرژی تهاتــر ب(مــدل
نیروگاههایتجدیدپذیروپاکتوسطصنایع

وشهرکهایصنعتی
یکــی از برنامه هــای در نظرگرفتــه شــده 
نیروگاه هــای  از  احــداث و بهره بــرداری  بــرای 
تجدیدپذیــر توســط صنایــع بــزرگ و پرمصرف 
اســت کــه بــر ایــن اســاس، مصرف کننــدگان 
عمــده می تواننــد کمبــود بــرق موردنیــاز خــود 
را )بــه ویــژه در اوقــات پیــک ســال کــه امــکان 
سراســر  در  گســترده  خاموشــی های  ایجــاد 
کشــور وجود دارد( از طریــق منابع انرژی های 
تجدیدپذیــر، تامیــن کننــد و مــازاد آن را بــه 
شــبکه بــازار برق کشــور عرضه کــرده یا صادر 
کننــد، مصوبــه وزیــر نیرو دربــاره ضوابط بهره 
منــدی از برق تجدیدپذیر نیروگاه  های احداث 

شده توسط صنایع بزرگ اخذ شده است. 
تاکنــون ظرفیــت بیــش از ۲۰۰۰ مگاوات 
پروانــه احــداث نیــروگاه تجدیدپذیــر در ایــن 
راستا صادر شده و حدود ۷۰۰ مگاوات نیز در 
حال مذاکره جهت اخذ پروانه احداث است.

 ضمناً براساس تفاهم نامه منعقد شده 
فــی مابیــن ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق )ساتبا( با سازمان صنایع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران، برنامه 
خریــد تضمینــی بــرق نیروگاه هــای انشــعابی 
تجدیدپذیــر احــداث شــده بــر روی انشــعاب 
و   شــهرک ها  در  مســتقر  موجــود  واحدهــای 
نواحــی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت 
پوشش ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتــی ایــران تا دو برابر ظرفیت انشــعاب و 
تا سقف ۲۰۰ کیلووات با استفاده از ظرفیت 
ماده ۶۱ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در 
دســتور کار دارد و فراخوانــی جهــت همــکاری 
صنعتــی  شــهرک های  در  مســتقر  واحدهــای 

منتشر شده است.
توســعه  طــرح  مــوارد،  ايــن  بــر  عــالوه 
نیروگاه هــای تجدیدپذیــر مقیــاس کوچــک بــا 
هدف حمایت معیشتی از اقشار کم-برخوردار 
جامعه نیز تعریف شــده اســت که در صورت 
تخصیص منابع کافی، به مرحله اجرا خواهد 

رسید. 
توســط  مــدت  ايــن  طــول  در  همچنيــن 
۱۱هــزار خانــوار  از  بيــش  بــه  توانيــر  شــرکت 
عشــايري نيــز مجموعــه ي تاميــن بــرق قابــل 

حمل خورشيدي اهدا شده است.
اگرچــه مشــکالت انباشــته صنعــت برق 
کشور بسیار و برنامه ریزی در صنعت برق یک 
امــر میان مــدت و بلند مدت اســت، اما رویکرد 
دولت ها در پیشــبرد و تحقق برنامه ها بســیار 
مهــم و حیاتــی اســت کــه در دولــت ســیزدهم 
و وزارت نیــرو ايــن مهــم مورد توجــه ويژه قرار 
گرفتــه اســت تــا با به مــدار آوردن حدود ســه 
برابر متوســط ظرفيت ايجاد شــده يکساله در 
ســال هاي قبــل در حوزه نيروگاه هــاي حرارتي 
احــداث  قراردادهــاي  چشــمگير  افزايــش  و 
نيروگاه هــاي تجديدپذيــر با روش هــاي تامين 
مالــي جديــد، نتايــج ارزنــده آن را که ثمره اش 
را در تاميــن بــرق مطمئــن و پايــدار کشــور در 
احســاس  و  رضايــت  و  ســال جاري  تابســتان 
اطمينان کليه مشترکان برق ترسیم شد را به 

وضوح شاهد باشیم.«

آمریکا، چین را به عنوان 
بزرگترین طلبکار کشورهای 

فقیر متهم به منفعت طلبی 
می کند

ادامهازصفحه۱

شــدند  مجبــور  کشــورها  از  بســیاری  کرونــا  دوران  در 
وامهــای ســنگین دریافــت کننــد و درحال حاضــر نیز که 
به دلیل مقابله با تورم نرخ بهره  ها افزایش یافته است 
موضوع بدهیها بیش ازپیش مشکل ســاز شده است. بنا 
بــه گفته »ژانت یالِن«: »وضعیت کشــورهای آفریقایی 
و برخی کشــورهای درحال توســعه بســیار نگران کننده 
اســت.« او درایــن خصــوص چنیــن هشــدار می دهــد: 
»موضوع بدهیها برای کشــورهای آفریقایی به مشــکلی 
بســیار جدی تبدیل شده اســت. بنابرایــن اهمیت یافتن 
راه حــل بــرای تخفیــف و بازســازی ایــن بدهیهــا بیــش 
ازپیش آشــکار اســت.« یکی از مشــاوران خانم وزیر در 
پایــان ســپتامبر )اوایــل مهــر( گفتــه بــود: »کل وامهایی 
که چین به کشــورهای با درآمد کم و متوســط پرداخته 
بیــن ۵۰۰ تــا ۱۰۰۰ میلیــارد دالر بــرآورد می شــود. براین 
از ۴۴ کشــور رقمــی معــادل ۱۰ درصــد  بیــش  اســاس 
تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را بــه چیــن بدهکارنــد. از 
اینــرو تخفیف بدهیها برای کشــورهای آفریقایی بســیار 

»حیاتیست«.
اکتبر)۲۳مهــر(  شــنبه۱۵  روز  آفریقایــی  دولتهــای 
از طلبــکاران خــود خواســتند موضــوع کاهــش بدهیهــا 
را شــتاب بخشــند. چراکــه تأخیــر در ایــن امــر منجــر بــه 
کاهــش رشــد اقتصــادی در قــاره ای مــی شــود کــه خــود 
از قبــل بــا طیــف وســیعی از مشــکالت از تــورم بــاال تــا 
بحرانهای غذایی مواجه است.»سیتومبِکو موزوکوتوان« 
وزیر اقتصاد و دارایی زامبیا که بصورت برخط با جلســه 
صنــدوق بین المللــی پول در ارتباط بــود گفت: »موضوع 
کاهش بدهیها برای بازگرداندن وضعیت اقتصاد جهانی 
بــه حالــت طبیعــی بســیار حیاتیســت. توانایــی مــا بــرای 
مشــارکت در اقتصادجهانی محدود اســت. ما تنها کاری 
کــه می توانیــم بکنیــم آنســت کــه از شــرکای خــود یعنی 
بســتانکارانمان بــا اصراربخواهیــم ایــن موضــوع را فوری 
تلقــی کننــد. آنچــه مــا می خواهیــم ســرعت عمــل دراین 

کاراست، سرعت عمل، سرعت عمل و سرعت عمل.«
زامبیــا اولیــن کشــور آفریقاییســت کــه بــا بدهــی 
خارجی بالغ بر۱۷/۳ میلیارد دالری خود از ابتدای کرونا 
تاکنــون اعــالم کــرده قــادر بــه بــاز پرداخــت ایــن بدهــی 
نیســت. این کشــور همچنین ماه گذشــته یــک وام ۱/۳ 
میلیــارد دالری از صنــدوق بین المللــی پــول بــه منظــور 

»احیای ثبات مالی خود« گرفت.
»اِم تولــی اِن کــوب« وزیر اقتصاد کشــور زیمبابوه 
نیز با تأئید سخنان خانم »یالِن« درمورد چین آن را » 
به جا« خواند.او در این خصوص افزود:» ما وارد دوران 
بســیار ســختی شــده ایم. مــا نمی خواهیــم بدهیهــای ما 
منجر به کاهش رشــد اقتصادی قاره آفریقا شــود. آنهم 
صرفا به دلیل آنکه بستانکاران ما نمی خواهند درانجام 

وظایفشان سرعت عمل داشته باشند.«
درهفته های گذشته صندوق بین المللی پول اعالم 
کــرد جنــوب صحرای آفریقا »با ســخت ترین دوران خود 
از ســالیان گذشــته تاکنــون مواجه اســت.« آغــاز مجدد 
فعالیتهــای اقتصــادی درایــن منطقــه بــه دلیــل افزایــش 
شــدید تــورم، افزایــش نــرخ بهــره بانکها و کاهش رشــد 
اقتصــادی مختــل شده اســت. بــه همیــن دلیــل صندوق 
بین المللــی پــول خواســتار» یــک اقــدام مشــترک« بــه 
منظــور چاره جویــی اســت. این صنــدوق همچنین خاطر 
نشــان کرده اســت: »میزان بدهیها بسیار افزایش یافته 
اســت. امــا افزایــش نرخ بهره بانکی نیز بدان معناســت 
که دیگر نمی توان با گشاده دستی وام داد.« درحالیکه 
ایــن منطقــه ســومین ســال بحرانــی خــود را پشت ســر 
بــرای  کمــی  امکانــات  آن  مقامــات سیاســی  می گــذارد 

مقابله با این بحران دارند.
منبع:روزنامهتریبیون

ادغام دو سوپرمارکت بزرگ 
آمریکایی

ادامهازصفحه۱

ادامه این دو شــرکت ده ها فروشــگاه زنجیره ای خواربار 
فروشــی را اداره می کنند. کروگر شــرکت رالفز، هریس 
می کنــد،  اداره  را  دیگــران  و  مایــر  فــرد  دیلونــز،  تیتــر، 
درحالی که آلبرتسونز مالک سیف وی و وونز است. این 
شرکت  ها اعالم کردند که نزدیک به ۴۰۰ فروشگاه خود 
را را برای ایجاد یک فروشگاه جدید جدا خواهندکرد که 
تالشیســت برای شکســتن انحصار طلبی فروشگاه های 

بزرگ خواروبار فروشی. 
تحلیلگران انتظار دارند در صورت انجام این معامله، 
برخی فروشگاه ها بسته شوند و همچنین می گویند که این 

کار یک مانع بزرگ برای نظارت غیرصادقانه خواهد بود.
تلســی،  مشــاوره  گــروه  تحلیلگــر  فلدمــن،  جــوزف 
گفــت: »معاملــه ای بــه ایــن انــدازه که تأثیر مســتقیمی بر 
ســوی  از  قابل توجهــی  نظــارت  بــا  دارد،  مصرف کننــدگان 
تنظیم کننده هــا مواجــه می شــود و مدت زمــان زیادی طول 

می کشد تا تأیید شود«.
ســازمان های نظــارت بــر مصرف کننــده، اتحادیه هــا و 
دموکرات ها قبالً به شــدت با این توافق مخالفت کرده اند. 
آنها می گویند که با افزایش قیمت ها و از بین بردن رقابت 
بــه مصــرف کنندگان آســیب می رســد. همچنیــن می تواند 
مــوج جدیــدی از ادغــام در صنعــت را در میان شــرکت های 

کوچک تری که برای رقابت تالش می کنند، تحریک کند.
سناتور برنی سندرز آن را "فاجعه مطلق" خواند و از 
دولت بایدن خواست این توافق را رد کند. پروژه آزادی های 
اقتصادی آمریکا، که یک سازمان ضد انحصار است، گفت: 
»این ادغام برای رقابت در بازار، مشاغل کوچک و به ویژه 

- جیب مصرف کنندگان فاجعه بار خواهد بود.«
لینا خان، رئیس FTC، منتقد ادغام شرکت ها است 
و تنظیم کننده بازار در گذشته ادغام های خرده فروشی های 
بزرگ را متوقف کرده اســت، از جمله تالش های مجموعه 

.Office Depot برای ادغام با مجموعه Staples
FTC در حــال حاضــر بــه دنبــال اقدامات ضــد رقابتی 
در صنعت مواد غذایی اســت و ســال گذشــته اطالعاتی را 
از کروگــر و دیگــران در مورد دالیل خالی بودن قفســه  ها و 

افزایش قیمت  ها در ایاالت متحده درخواست کرد.
منبع:سیانان

تأمینبرقمطمئنوپایدارمشترکانبابرنامه۴سالهوزارتنیرودردولتسیزدهم

ارائهالکترونیکی7۵درصدازخدماتوزارت
راهوشهرسازی

کاهش ۱۸ درصدی ورود 
آب به مخازن سدها در 
مقایسه با سال گذشته

استقبال بخش خصوصی 
 از تردد شناورهای ایران

در ولگا روسیه
رئیسکمیسیونحملونقلولجستیکاتاقبازرگانی،
نقشسازمانبنادرودریانوردیدرتوسعهحملونقل
دریایــیخــزرراکلیــدیتوصیــفکــردوبــااســتقبالاز
ترددشناورهایتحتپرچمایراندرولگارودروسیه،
آنراموجبتعمیقتبادلتجاریدوکشورعنوانکرد.
بــه گــزارش ایســنا، ســید علــی حســینی،  دربــاره 
طریــق  از  روســیه  و  ایــران  تجــاری  تبــادالت  توســعه 
حمل ونقــل دریایــی بــه ویــژه از مســیر دریــای خــزر و 
ولــگارود و نیــز ضــرورت فعالیــت شــناورهای رو-رو در 
بنــادر شــمالی ایــران، اظهار داشــت: باید عمــق تبادالت 
تجــاری ایــران و کشــورهای حاشــیه دریای خــزر به ویژه 
روســیه افزایش یابد و شــاهد ایفای نقش اثرگذار ایران 

در بازی اقتصادی دریای خزر باشیم.
راهکارهایافزایشمیزانتبادلتجارتدریاییایران

باکشورهایدریایخزر
او ادامه داد: انعقاد توافقنامه تردد خارج از نوبت 
برای شناورها در بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر به 
منظور پهلوگیری هرچه ســریع تر، ایجاد زیرساخت های 
حقوقی ورود شناورها به دریای خزر و نیز تسهیل تردد 
شناورهای تحت پرچم ایران به بنادر کشورهای حاشیه 
دریــای خــزر، مهم تریــن مســائلی اســت کــه در راســتای 
عمــق بخشــیدن بــه تبادالت تجــاری ایران با کشــورهای 

شمالی دریای خزر باید مدنظر قرار گیرد.
اتــاق  رئیــس کمیســیون حمل ونقــل و لجســتیک 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران با اشــاره 
بــه توافــق کشــورهای روســیه، آذربایجان، ترکمنســتان 
و قزاقســتان بــه منظــور تــردد خــارج از نوبــت شــناورها 
به بنادر یکدیگر، عنوان کرد: پیوســتن کشــور ما نیز به 
چنین توافقاتی ضروری اســت و باید شــرایط برای تردد 
شــناورهای ایرانــی در بنــادر کشــورهای حاشــیه دریــای 

خزر تسهیل شود.
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بانک توسعه تعاون، تأمین 
مالی پروژه های زیست محیطی 

را بر عهده گرفته است
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از تأمین مالی 

پروژه های زیست محیطی توسط این بانک خبر داد.
سید باقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه 

بــا  جلســه  در  تعــاون 
مدیرعامل صندوق ملی 
اظهــار  زیســت  محیــط 
شــبکه شــعب  داشــت: 
بانــک برای اجــرای مفاد 
فی مابیــن  تفاهم نامــه 
بانــک و صندوق هدایت 
می شــوند و پرونده های 
معرفــی شــده از ســوی 

صندوق در مهلت مقرر مورد بررسی قرار گرفته و روند 
پرداخت تسهیالت تسریع می یابد.

وی افزود: حفظ محیط زیست به عنوان بزرگترین 
ســرمایه ملــی، کاهــش آالینده هــا، کمــک بــه مدیریــت 
منابع آب، ســاماندهی روند بازیافت و کمک به توســعه 
فرآیندهــای تولیــدی مطابــق بــا معیارهــا و اســتانداردها 
از مهمتریــن محورهــای پروژه هــای معرفــی شــده محیط 
زیســت تلقــی می گــردد و مســئولیت اجتماعــی و نــگاه 
راهبــردی بــه مقوله پیشــرفت و توســعه ایجــاب می کند 
بانــک توســعه تعــاون بــا ایفــای نقــش عاملیــت، بخش 

محیط زیست کشور را همراهی نماید.

حضور فعال بانک کارآفرین 
در هشتمین نمایشگاه 

کیش اینوکس
در  خــود  مالــی  گــروه  همــراه  بــه  کارآفریــن  بانــک 
چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری 
کشــور و نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللی بــورس، بانک، 
حضــور اینوکــس  “کیــش  ســازی  خصوصــی  و   بیمــه 

خواهد یافت.
بــه گــزارش روابــط 
عمومی بانک کارآفرین، 
همــراه  بــه  بانــک  ایــن 
شــرکتهای زیــر مجموعه 
خــود از جمله »لیزینگ 
»بیمــه  کارآفریــن«، 
کارآفریــن«، »کارگزاری 
»صرافــی  کارآفریــن«، 

بانکــداری  حــوزه  کارشناســان  و همچنیــن  کارآفریــن« 
تجــاری، شــرکتی و ســرمایه گــذاری در نمایشــگاه کیش 
اینوکــس حضــور خواهــد یافت تا به صــورت همه جانبه 

پاسخ گوی مخاطبین باشد. 
این نمایشــگاه از ۲۵ تا ۲۸ مهر ماه ســال ۱۴۰۱ در 
منطقــه آزاد کیــش برگزار می شــود. نمایشــگاه اینوکس 
در طول سال  های برگزاری از حمایت ها و مشارکت های 
گســترده وزارتخانه  هــا، دســتگاه  ها و فعــاالن اقتصــادی 
بخش  هــای دولتــی و خصوصــی و همچنیــن مشــارکت 

کنندگان بین المللی برخوردار بوده است.

رییس هیات مدیره بانک 
ملی ایران: »ملی پالس« 
مظهری از آینده شعب 

بانک  هاست
روابــط  خبرنــگار  بــا  گــو  و  گفــت  در  شــفیعی  عبــاس 
عمومی بانک ملی ایران با اشــاره بر لزوم تغییر شــیوه 

بانکــداری امروز افزود: 
جهانــی  مطالعــات  در 
بــرای  گرفتــه  صــورت 
ترســیم نمایــه بانک  هــا 
اشــاره  کرونــا  از  بعــد 
شــده کــه کرونــا را مــی 
تــوان یک مبــدا تاریخی 
و  کارهــا  و  کســب  در 
در  دیجیتــال  تحــوالت 

نظــر گرفــت. ضمــن اینکــه تصاویــر ارایــه شــده در ایــن 
مطالعــه از بانک  هــای آینــده نیز تقریبا شــبیه با فضای 
ملــی پــاس بوده که بانک ملی ایــران آن را ارایه کرده 

است.
وی تصریــح کــرد: هــدف مــا در ملــی پــالس، ایجــاد و 
معرفــی یــک فضــای ارتباطی جدید به مشــتریان بود که 
فکــر مــی کنــم در ایــن زمینه نیز موفق بــوده ایم چرا که 

واکنش  های خوبی از مشتریان هدف دریافت کردیم. 
شــفیعی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســومین شــعبه 
دانــش بنیــان بانــک ملــی ایــران در پارک علــم و فناوری 
پردیــس ابــراز کــرد: شــعبه پارک علــم و فناوری، شــعبه 
مناســبی بــود تــا در قالــب یــک شــعبه دانــش بنیــان به 

فعالیت خود ادامه دهد.

کوتاه از بانک و بیمه

ارائه خدمات بانکی به 
نابینایان از طریق نرم افزار 
فام موسسه اعتباری ملل

ملــل،  اعتبــاری  عمومــی موسســه  روابــط  گــزارش  بــه 
براســاس اباغیــه بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 
مبنی بــر فراهم نمودن 
امکانــات ارائــه خدمــات 
بانکــی بــه نابینایــان در 
موسســات  و  بانکهــا 
موسســه  اعتبــاری،  
اعتباری ملل در سامانه 
فام به عنوان اولین نرم 
افــزار تولیــد رمــز پویای 
اســتانداردهای  دارای 

دسترسی پذیری برای روشندالن اقدام نموده است.
شــهدای کرج، گلستان کرمانشاه، شریعتی اهواز، 
۱۷ شهریور تبریز، شیراز جنوبی تهران، میدان سلماس 
تهــران، امیر مازندرانی ســاری، جمهــوری کرمان، مرکزی 
مشــهد، مــدرس بیرجنــد ده شــعبه ای می باشــند کــه 

خدمات بانکی را به نابینایان ارائه می نمایند.

رتبه نخست مدیریت شعب 
استان کردستان، در افزایش 
تعداد پایانه های فروشگاهی

مدیریــت شــعب اســتان کردســتان در مردادمــاه ســال 
جــاری، بــا افزایــش شــش هــزار و 536 دســتگاه پایانه 
فروشــگاهی متصل به حســاب های پســت بانــک ایران 
رتبه اول رشــد این شــاخص را در تحقق اهداف کمی، 

پایش و پویش سال 1401بدست آورد. 
کل  اداره  گــزارش  بــه 
پســت  عمومــی  روابــط 
طبــق  بــر  ایــران،  بانــک 
گــزارش اداره کل آمــار و 
بودجــه و اعــالم اداره کل 
بازاریابی و توســعه بازار، 
اســتان  شــعب  مدیریــت 
کردستان با تحقق ۱۲۱.3 
درصــد در رتبه نخســت و 
مدیریت شــعب اســتان های گلســتان و فارس به ترتیب با 
۱۱۱.۸ و ۱۰۱.۸ درصد در جایگاه دوم و سوم، افزایش تعداد 
پایانه های فروشــگاهی متصل به حســاب های پســت بانک 

ایران در مردادماه گذشته قرار گرفتند.

قدردانی شهردار کالنشهر 
قم از مدیرعامل بانک شهر

توجــه  بــا  قــم  دکتــر ســقائیان نژاد شــهردار کانشــهر 
بــه حمایت  هــای همــه جانبــه بانــک شــهر از پروژه هــای 
فرهنگــی، عمرانــی و حمــل و نقلــی ایــن کانشــهر؛ از 
دکتــر ســیدمحمدمهدی احمــدی مدیرعامــل ایــن بانــک 

قدردانی کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  عمومــی  روابــط 
مرتضــی  ســید  شــهر، 
ســقائیان نــژاد در دیدار 
ســیدمحمدمهدی  بــا 
مدیرعامــل  احمــدی 
اشــاره  بــا  بانــک شــهر، 
و  تعامــل  اهمیــت  بــه 
افزایــش روزافــزون همکاری  هــا میــان دوطــرف، گفــت: 
ارتبــاط مفیــد و مؤثــر بانــک شــهر و شــهرداری قــم طــی 
ســال  های اخیــر؛ همــواره باعــث توفیــق بیشــتر خدمــت 
رســانی به شــهروندان شده است. سقائیان نژاد با بیان 
اینکــه طــی بیش از یــک دهه اخیر همکاری ســازنده ای 
میــان شــهرداری قــم و بانک شــهر در پیشــبرد طرح  های 
عمرانی برقرار بوده اســت، ابراز امیدواری کرد: با توجه 
به ظرفیت  های فرهنگی ، مذهبی و اقتصادی شهر قم، 
این اراده وجود دارد که همکاری  ها در حوزه  های متعدد 

و متنوع تری گسترش یابد. 

مدیرعامل بانک دی 
در افتتاحیه اولین دوره 

آموزشی مدیریت پایه
اولین دوره آموزشــی مدیریت پایه ویژه روســای شعب 

بانک دی در مرکز آموزش این بانک افتتاح شد.
بانــک دی، مدیرعامــل  بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک در مراســم افتتاحیه ایــن دوره با تاکید بر اهمیت 
نقــش آمــوزش در رونــد شــغلی همــه کارکنــان، گفــت: 
ارائــه مطالــب آموزشــی 
دوره هــای  در  مســتمر 
شــده  بنــدی  طبقــه 
ویــژه ســطوح مختلــف، 
افــراد  وری  بهــره  هــم 
افزایــش  را  ســازمان  و 
مــی دهــد و هــم رونــد 
اهــداف  بــه  دســتیابی 
بانک را تسریع می کند.
علیرضا قیطاســی برگزاری ۲۲۰ دوره آموزشی طی 
شش ماه نخست سال جاری برای کارکنان بانک دی را 
اقدامی ارزشــمند دانســت و افزود: از بخشــنامه خوانی 
روزانه در شــعب تا برگزاری دوره های آموزشی مدیریت 

پیشرفته، همه در راستای ارتقای جایگاه بانک است.
امجــد خضــری سرپرســت معاونــت شــعب بانــک دی نیــز با 
تاکیــد بــر این کــه کارکنان بانــک، متعهد وتوانمند هســتند، 
گفــت: خوشــبختانه همــه اجــزای بانــک در خدمــت اهــداف 
سازمان هستند و با پیگیری جدی برنامه  های ابالغی، بانک 

دی می تواند حضور چشمگیرتری در بازار داشته باشد.

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:

دولــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مرکــزی  بانــک 
ســیزدهم از آغــاز فعالیت خــود، کنترل تورم 
را بــه عنــوان یکی از اولویت هــای جدی مورد 
پیگیــری قرار داده اســت، اعــام کرد: کنترل 
نقدینگــی تنهــا یکــی از اقدامــات دولــت برای 

مهار تورم است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در واکنش 
بــه مطلــب روزنامــه جهان صنعــت بــا عنــوان 
»بیراهــه تورم زدایــی« در توضیحاتــی اعــالم 
کــرد: دولــت ســیزدهم از آغــاز فعالیــت خود، 
کنتــرل تــورم را به عنوان یکــی از اولویت های 
جــدی خــود مطرح کــرده و مورد پیگیــری قرار 
از  مجموعــه ای  زمینــه  ایــن  در  اســت.  داده 
سیاســت ها و اقدامــات در حوزه هــای مختلف 
برای شناســایی و کنترل عوامل موثر بر تورم 
تدویــن شــده و مــورد پیگیــری و اقــدام قــرار 

گرفته است.
از  یکــی  تنهــا  نقدینگــی  رشــد  کنتــرل 
ایــن اقدامــات اســت. در حالــی کــه مجموعــه 
دولــت ســایر اقدامــات الزم را در حوزه هایــی 
ماننــد برقــراری توازن بودجــه دولت و کاهش 
کســری بودجــه با مدیریــت همزمان هزینه ها 
و درآمدهــا، اصــالح نظــام بانکــی و کاهــش 
ناتــرازی بانک ها، مدیریــت انتظارات تورمی و 
تقویت بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات 

در کشور دنبال کرده است.
در نتیجــه اقدامــات صورت گرفته، رشــد 
نقدینگــی و پایــه پولــی و نــرخ تــورم طــی یــک 
ســال اخیر )از شــهریور ۱۴۰۰ تاکنون( کاهش 
چنــد  هــر  کرده انــد؛  تجربــه  را  معنــی داری 
کمــاکان در ســطوح باالیــی قــرار دارنــد و الزم 
اســت با ســرعت و شدت بیشــتری تا رسیدن 
بــه ســطح مطلــوب و هدف گــذاری شــده خود 

طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نــرخ رشــد نقدینگی )۱۲ ماهــه( از ۴۰.۵ 

درصــد در پایان شــهریور ۱۴۰۰ بــا طی روندی 
پایــان  بــه 3۷.۸ درصــد در  نســبتا کاهشــی 
مــرداد ۱۴۰۱ رســیده اســت که ایــن رقم بدون 
بــه  لحــاظ افزایــش پوشــش آمــاری )مربــوط 
اضافــه شــدن اطالعــات بانــک مهــر اقتصــاد( 

به3۵.3 درصد کاهش می یابد.
نرخ رشــد پایه پولــی نیز از 3۹.۵ درصد 
درصــد   3۰.3 بــه   ۱۴۰۰ شــهریور  پایــان  در 
در پایــان مــرداد ۱۴۰۱ کاهــش یافتــه اســت. 
همچنیــن، نــرخ تــورم دوازده ماهــه از ۵۹.3 
درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به 3۹.۶ درصد 
در پایــان شــهریور ســال جــاری کاهــش یافته 
اســت؛ این در حالی اســت که بخشــی از این 
تــورم ناشــی از اجــرای طــرح مردمی ســازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها و اصالح سیاســت ارز 
ترجیحی در ماه های نخست سال جاری است 
کــه البتــه، دولت تــالش ویژه ای بــرای کاهش 
فشــارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت 

خرید و معیشت مردم انجام داد.
زمینــه  در  انجام شــده  اقدامــات  یقینــا، 
کنتــرل  بــر  نقدینگــی مشــتمل  کنتــرل رشــد 
رشــد پایــه پولــی و خلق پول بانکــی، پرهیز از 
پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی 
میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در 
خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی 
و محــدود شــدن تکالیــف تحمیلــی بــه نظــام 
بانکــی، پیگیــری برنامــه اصــالح نظــام بانکــی 
و کنتــرل بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی، 
ثبات بخشــی بــه بــازار ارز، مدیریــت انتظارات 
تورمــی، رصــد و نظــارت بــر تغییــرات قیمــت 
کاالهــا و خدمــات و تامیــن مناســب کاالهــای 
اساســی و مــواد اولیــه و واســطه ای الزم برای 
بخــش تولیــد در کاهش نرخ تورم و اســتمرار 

آن در آینده نقش موثری دارند.
بــر اســاس نظریه های اقتصــادی و تجربه های 

عملــی موجــود، در حالــی کــه رشــد اقتصــادی 
از  دالیلــی  بــه  کشــور  در  ســرمایه گذاری  و 
و  ریســک ها  تشــدید  و  تحریم هــا  جملــه 
نااطمینانی هــای حاکــم بــر فضــای اقتصــادی 
تجــاری  و  مالــی  محدودیت هــای  کشــور، 
بین المللــی، تــداوم بیماری کرونــا و اختالالت 
زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده های 
تولید و افزایش قیمت های جهانی وارداتی در 
سطوح پایینی قرار گرفته است که الزم است 
سیاســت های مدیریت تقاضا از جمله کنترل 
رشــد نقدینگــی و کنتــرل هزینه هــای دولــت 
در جهــت کنتــرل افزایــش تقاضــای کاالهــا و 
خدمــات در شــرایط محدودیــت عرضــه آنهــا 
و کنتــرل افزایــش قیمــت آنهــا مــورد توجــه و 

پیگیری قرار گیرد.
ایــن در حالــی اســت کــه دولت سیاســت های 
تقویــت عرضــه و کاهــش فشــارهای هزینــه 
و  اقتصــادی  رشــد  تقویــت  بــرای  را  تولیــد 
عرضــه کاالهــا و خدمات و کاهش فشــارهای 
تورمــی در اقتصــاد نیــز بــه طــور همزمــان بــا 

سیاست های طرف تقاضا دنبال می کند.
ایجــاد محیــط باثبــات و قابــل پیش بینی 
برای تولید و سرمایه گذاری، کاهش ریسک ها 
و نااطمینانی هــا و هزینه هــای مبــادالت مالی 
و تجــاری بین المللــی از طریــق تقویــت روابط 
مالــی و تجــاری بین المللــی در ســطح منطقــه 
کســب وکار  فضــای  بهبــود  آن،  از  خــارج  و 
)ماننــد کاهــش محدودیت هــا و موانــع اخــذ 
بــه اعتبــار و مداخــالت  مجوزهــا، دسترســی 
دولــت(، تقویــت بهــره وری عوامــل تولیــد بــا 
جــذب و به کارگیری ســرمایه انســانی توانمند 
و متخصــص، دانــش و تکنولــوژی بــه روز و 
باال و به روزرســانی تکنولوژی فرســوده فعلی، 
رفع موانع موجود در جهت تســهیل واردات و 
صادرات، تســهیل و تقویت تامین مالی تولید 

از جملــه توســعه نظام تامیــن مالی زنجیره ای 
ماننــد اوراق گام، برقــراری ثبــات در بــازار ارز 
و تامیــن ارز تقاضــای واقعــی بخــش تولیــد و 
واردات مــواد اولیــه، واســطه ای و ســرمایه ای 
مــورد نیــاز، کاهــش فشــار هزینــه تولیــد از 
محــل قیمــت نهاده هــای تولید ماننــد انرژی و 
نهاده هــای دامی و کشــاورزی، رفــع اختالالت 
زنجیــره  و  تامیــن  زنجیره هــای  مشــکالت  و 
توزیــع کاالهــا و خدمات از جمله سیاســت ها 
و اقدامــات مــورد توجــه و پیگیــری دولــت در 
در  ســرمایه گذاری  و  تولیــد  تقویــت  راســتای 

کشور است.
در مجمــوع، دولــت خــود را متعهــد بــه کنتــرل 
تــورم و کاهــش آن بــه ســطوح پاییــن، پایــدار 
و  می دانــد  میان مــدت  در  پیش بینی پذیــر  و 
دســتیابی بــه این هدف را بــا اولویت و اهتمام 
باالیــی در کنــار اهداف دیگری مانند حمایت از 
رشــد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، 
تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی 
تصمیم گیــری،  مختلــف  ارکان  میــان  مطلوبــی 
سیاســتگذاری و اجــرای آنها در مجموعه دولت 
و ســایر ارکان حاکمیــت اســت کــه این موضوع 
توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر 

ارکان ذی ربط دنبال می شود.

۲00 دســتگاه المــاری ایما متعلــق به مجتمع 
صنعتــی آریــن پــارس موتــور در بــورس کاال، 
روز نخســت آبــان  مــاه روی تابلــوی عرضــه 
 10 ایمــا  المــاری  خــودروی  تحویــل  مــی رود. 

دی ماه اعام شده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( و بــه نقــل از کاالخبــر، ۲۰۰ دســتگاه 
الماری ایما مجتمع صنعتی آرین پارس موتور 
در روز نخســت آبــان  مــاه روی تابلــوی عرضه 
بــورس کاال مــی رود. مجتمــع صنعتــی آریــن 
پــارس موتور، ششــمین عرضه کننــده خودرو 

در بورس کاال است.
۱۰۰ دستگاه آن خودروی الماری مشکی 
رنــگ و ۱۰۰ دســتگاه خــودروی المــاری ســفید 
رنــگ کــه ۱۰ دی مــاه تحویــل خریــداران مــی 
شــود، بــا قیمــت پایــه ۹۸۱ میلیــون تومان در 

بورس کاال عرضه می شود.
در مشــخصات عرضــه خــودروی المــاری 

ایما آمده است:
هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش 
روی یکــی از کدهــای عرضــه شــده در تاریــخ 
عرضــه و بــرای یــک دســتگاه خــودرو اســت و 

صــدور ســند و شــماره گذاری خــودرو فقط به 
اسم شخص خریدار خواهد بود.

در مشــخصات خودروهــای عرضه شــده 
اشاره شده که خریداران جهت تحویل خودرو 
بایــد یکــی از نمایندگی هــای مجاز آرین پارس 
موتور را مطابق لیست پیوست انتخاب کنند.
تکمیــل  و  ایجــاد  بــه  ملــزم  خریــداران 
پروفایل شخصی و واریز وجه هزینه های زیر 
همزمــان بــا تســویه اصــل مبلــغ از طریق وب 

گاه sales.lamari.ir هستند.
ایــن هزینه هــا شــامل ۹ درصــد مالیــات 

ارزش افــزوده بــر مبنای قیمــت نهایی فروش 
و ســایر هزینه ها جمعا به مبلغ ۲۴۷ میلیون 
و ۲۸۲ هزار و ۲۶۵ ریال اســت که به ترتیب 
بیمــه شــخص ثالث، پــالک، مالیات و عوارض 
شــماره گــذاری و عوارض شــهرداری را شــامل 

می شود.
همــه هزینه هــای فوق صرفا باید توســط 
شــخص خریــدار و از حســاب بانکــی شــخص 
خریدار به حســاب شــرکت آرین پارس موتور 
از طریــق وب گاه و درگاه پرداخت الکترونیک 

واریز شود.

درهفته گذشــته صورت های مالی چند بانک 
دولتــی منتشــر شــد، صورت های مالی ســال 
1400 بانک هــای دولتــی حاکــی از آن اســت 
کــه بانک هــای دولتی با زیان انباشــته مواجه 
هستند، البته این بانک ها موفق شده اند تا 
زیان انباشــته خود را در ســال 1400 نســبت 

به سال 13۹۹ به شدت کاهش دهند.
به گزارش خبرنگار ایبنا، وزیر اقتصاد در 
هفتــه گذشــته خبــر داد کــه  در اجــرای بنــدی 
راســتای  در  و  جــاری  بودجــه ســال  قانــون  از 
صــورت   3۹۶ اقتصــادی،  اطالعــات  شــفافیت 
مالی ســال ۱۴۰۰ شــرکت های غیر بورسی روی 
کدال قرار می گیرد که از این تعداد 3۰۶ مورد 
مربــوط بــه شــرکت های دولتــی اســت. بدیــن 
مالــی  در هفتــه گذشــته صورت هــای  ترتیــب 
بیــش از 3۰۰ نهــاد وابســته بــه دولت منتشــر 
شــد. بــا افشــای ایــن صورت هــای مالی نشــان 
داد کــه تعــدادی از بانک هــای دولتــی بــا زیــان 
انباشــته مواجــه هســتند، البتــه ایــن بانک هــا 
موفق شده اند تا زیان انباشته خود را در سال 

۱۴۰۰ نسبت به سال ۱3۹۹ کاهش دهند.
زیــان انباشــته بانک هــای دولتــی کــه در 
کدال افشــا شــد، حاکی از آن اســت که بانک 
ملــی بــا ۷۰ هزار میلیارد تومان، در مقام اول 
از نظر حجم زیان انباشــته قرار دارد، اما این 
بانک موفق شده است تا رشد ۵۵.۶ درصدی 
درآمــد از محــل عملیــات بانکــی را در ســال 
۱۴۰۰ ثبــت کنــد، ایــن موضــوع موجب شــد تا 
بانــک ملــی زیــان خــود را بیــش از ۶۰ درصــد 

کاهش دهد.

 کفایت سرمایه بانک کشاورزی
 به 4.۸ واحد افزایش یافت

همچنین بانک کشــاورزی هم که در سال 
۱3۹۹ حــدود ۲۸۹ میلیــارد تومــان زیــان ثبــت 
کــرده بــود، در ســال ۱۴۰۰ بیــش از ۲3 میلیارد 
زیــان  و  اســت  کــرده  شناســایی  ســود  تومــان 
انباشــته این بانک به ۷.۴ هزار میلیارد کاهش 
تدابیــر  و  آوری  ســود  افزایــش  اســت.  یافتــه 
مدیریــت ایــن بانــک موجب شــده اســت تا نرخ 
کفایت سرمایه بانک کشاورزی از 3.۱ درصد به 

۴.۸ درصد تقویت شود.
میلیــارد  هــزار   ۲.۴ نیــز  مســکن  بانــک 
تومــان زیان انباشــته در صورت هــای مالی خود 
شناسایی کرده است، با این حال در سال ۱۴۰۰ 
بانک مســکن توانســته اســت تا بــازده خوبی را 
کســب کنــد، بــه طوری کــه کفایت ســرمایه این 

بانک ۰.۷ درصد تقویت شــده است.
در ایــن بین بانک صنعت و معدن بهتر از 
سایر بانک های دولتی ظاهر شد و توانست در 
ســال ۱۴۰۰ حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان ســود 

انباشته تولید کند.
ملــی، مســکن،  بانــک  مالــی  صورت هــای 
کشــاورزی و صنعــت و معــدن کــه در ســامانه 
کــدال قــرار گرفتــه بود قابــل خواندن نبــود، که 
مــورد اعتراض تحلیلگران قــرار گرفت، بنابراین 
صورت های مالی این شرکت ها اصالح و مجددا 

در کدال بارگذاری شد.
انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، 

مدیران خوب را برجسته می کند
در ایــن جــا الزم اســت از وزارت اقتصــاد 

در افشــای اطالعــات صورت هــای مالی تشــکر و 
قدردانی کرد، زیرا  که این اقدام وزارت اقتصاد 
بــه شــفافیت اقتصــادی کمــک شــایانی خواهــد 
کــرد، ضمــن ایــن کــه افشــای صورت هــای مالی 
بانک هــا و همچنیــن ســایر شــرکت های دولتــی 
موجب خواهد شد تا مدیران با عملکرد عالی با 
مدیــران با عملکرد ضعیف شناســایی و تفکیک 
شــوند، تــا در انتصاب هــای بعــدی از مدیرانــی 
اســتفاده شــود کــه دارای عملکــرد قابــل قبولی 

تری هستند.
صورت هــای  اطالعــات  افشــای  همچنیــن 
مالــی شــرکت های دولتی کمک شــایانی خواهد 
کــرد تــا بهــره وری افزایش یابد، زیــرا مدیری که 
بدانــد نتیجــه عملکــرد او در اختیار تمام جامعه 
قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی 

شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
صورت هــای  اطالعــات  افشــای  همچنیــن 
مالی شرکت های بورسی، مدیران و مسئوالن را 
مجبــور خواهــد کرد تا به عملکرد خود پاســخ گو 
باشــند و مدیران پاســخ گو تالش بیشتری برای 

بهبود عملکرد خود می کنند.
مالــی  صورت هــای  افشــای  ادامــه  در 
تــا  شــد  خواهــد  موجــب  بــورس  شــرکت های 
عملکــرد بخــش مولــد اقتصــادی بهتر شــود، در 
نهایت اشتغال افزایش و رونق اقتصادی بیشتر 

خواهد یافت.
 تسهیات تکلیفی مهمترین عامل

زیان سازی بانک ها
الزم به ذکر است که یکی از عوامل تداوم 
افزایــش زیــان ســازی بانک  هــا، رونــد افزایــش 

تسهیالت تکلیفی است، زیرا با وجود مخالفت 
بانــک مرکــزی، مدیــران بانک  هــا، کارشناســان 
اقتصــادی و دولــت مجلس مصوب کرده اســت 
تــا حجــم تســهیالت تکلیفــی افزایش یابــد، این 
در حالــی اســت کــه حجــم منابــع بانک هــا توان 
پرداخــت این همه تســهیالت تکلیفــی را ندارند 
و در نتیجــه شــاهد ایجــاد تشــکیل صف در این 

حوزه هستیم.
با توجه به این که اوال بانک ها منابع محدودی 
دارنــد و دوم ایــن که این منابع بدون بهره یا با 
حداقل بهره به مردم پرداخت می شود، موجب 
شــده اســت تــا بانک هــای دولتــی بــا انبوهــی 
از زیــان مواجــه شــوند، بنابرایــن زیــان ســازی 
بانک ها ربطی به عملکرد مدیران آن ها ندارد.

در این جا نمایندگان مجلس الزم است که توجه 
خــود را بــر بخــش مولد اقتصاد معطــوف کنند تا 
اشــتغال زایــی و رشــد اقتصــادی افزایــش یابــد، 
در ایــن شــرایط حجم تســهیالت تکلیفی کاهش 
خواهد یافت و با کاهش فشار بر بانک  ها، چاپ 

پول و تورم روند نزولی خواهد گرفت.
بــا توجــه بــه ایــن کــه ارائــه بودجــه ســال 
۱۴۰۲ بــه مجلــس نزدیــک اســت، الزم اســت تا 
نماینــدگان مجلــس اقداماتی را انجــام دهند تا 
تســهیالت تکلیفــی را مدیریــت کــرده و مانــع از 
افزایــش تســهیالت تکلیفی شــوند. بــا توجه به 
شــرایط کشــور بهتر اســت تا این تســهیالت به 
بخــش تولیــد اختصاص یابد که رشــد اقتصادی 
و کاهــش تــورم را در پــی دارد، ضمــن ایــن کــه 
با افزایش ارائه تســهیالت به تولید ســطح رفاه 

جامعه بهبود می یابد.

حمید میرمعینی با اشاره به اینکه قیمت گذاری 
بــر  بــدی  بســیار  تاثیــر  صنایــع  در  دســتوری 
بــازار گذاشــته اســت، گفــت: بــازار ســرمایه در 
بایــد جایــگاه و نقــش مهمــی  نــگاه مســئوالن 
داشــته باشــد و تــا زمانــی کــه ســاختار برخــی 
نمی تــوان  نشــود  اصــاح  سیاســت گذاری ها 
انتظــار رونــق بازار و جذب ســرمایه بــرای آن را 

داشت.
بــازار  پایــگاه خبــری  گــزارش خبرنــگار  بــه 
سرمایه )سنا(، حمید میرمعینی کارشناس بازار 

ســرمایه با اعتقاد بــه اینکه چند روز بازار مثبت 
نمی توانــد بــه رونــق معامــالت در ادامــه مســیر 
بیانجامــد و ارزش معامــالت نیــز ایــن موضوع را 
تاییــد می کنــد به بورســان گفت: روندهــای بازار 
نشــان دهنده یکســری از پیش بینی هایی اســت 

که در آینده اتفاق می افتد.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ســالیان گذشــته 
دولت هــا آن طــور که باید نگاه ویژه ای به بورس 
و  نداشــته اند  اقتصــادی  بــازار  یــک  عنــوان  بــه 
تنهــا در برهه هایــی از زمــان از آن بــه نفــع خــود 

در  ســرمایه  بــازار  افــزود:  کرده انــد،  اســتفاده 
کشــورهای توســعه یافته به عنوان یک شاخص 
پیش نگــر بــوده و آینــده را پیش بینــی کــرده و 
پیام هــا و راهکارهــای درســتی را بــه مســئوالن 

ارائه می دهد.
بــازار ســرمایه؛  ایــن کارشــناس  بــه گفتــه 
بســتر جــذب نقدینگــی و ســرمایه بایــد در بــازار 
ســرمایه فراهــم شــود چــرا کــه از دســت دادن 
برخــی مولفه هــا باعــث شــده بــا کاهــش تقاضــا 

مواجه باشیم.

میرمعینــی عنوان کرد: آینده بازار ســرمایه 
سیاســت گذاران  و  دولــت  ویــژه  نــگاه  بــه  نیــاز 
اقتصــادی دارد و تــا زمانــی کــه این نــگاه بر بازار 
حاکــم نباشــد انتظــار بــرای ایجــاد ثبات بــر بازار 

بیهوده است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کارشــناس  ایــن 
قیمت گــذاری دســتوری در صنایــع تاثیــر بســیار 
بدی بر بازار گذاشته است، گفت: بازار سرمایه 
در نــگاه مســئوالن بایــد جایــگاه و نقــش مهمــی 
تــا زمانــی کــه ســاختار برخــی  داشــته باشــد و 

سیاســت گذاری ها اصالح نشود نمی توان انتظار 
رونق بازار و جذب سرمایه برای آن را داشت.

وی همچنین اضافه کرد که سازمان بورس 
نیــز در مدت اخیــر توانایی انجام کارهای مثبتی 
را داشــته است که می توانست بازار سهام را به 

مدار صعودی بازگرداند.
الگوریتمــی  معامــالت  دربــاره  میرمعینــی 
اعتقاد داشــت که به دلیل اســتفاده از دانش و 
تکنولوژی، موضوع مثبتی است و باید در اختیار 

همه قرار بگیرد نه تنها عده ای خاص.

ضرورت اصاح سیاست قیمت گذاری دستوری برای رونق بورس

افزایش بهره وری با افشای صورت های مالی شرکت های دولتی

جزئیات عرضه الماری ایما در بورس کاال

کاهش ۹.۲درصدی نرخ رشد 
پایه پولی در دولت سیزدهم
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با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامیتان  را تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و 
برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم . 

از طرف روزنامه عصراقتصاد

 برخورد سازمان بورس
با کارگزاری تدبیرگر سرمایه

ســازمان بــورس بــه دلیــل ایجــاد اختالفــات مالــی در 
»کارگزاری تدبیرگر سرمایه« تمامی عملیات کارگزاری 

مذکور را تحت نظارت مستقیم خود گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، سازمان بورس 
و اوراق بهــادار طــی اطاعیــه رســمی اعــام کــرد بــا توجــه 
بــه عــدم رعایــت الزامــات مالــی و اعتباری توســط شــرکت 
کارگــزاری تدبیرگــر ســرمایه کــه منجــر به ایجــاد اختافات 
مالــی فی مابیــن کارگــزاری مذکــور و بانــک تســویه گر ایــن 
کارگــزاری شــده اســت، بنــا بــه وظایــف ذاتــی خــود و در 
حفاظت از حقوق سهامداران به موضوع ورود نموده و در 
ایــن راســتا تمامی عملیات کارگــزاری مذکور، تحت نظارت 

مستقیم نمایندگان سازمان بورس قرار می گیرد.
ســهامداران مشــتری ایــن کارگــزاری می تواننــد تــا 
تعییــن تکلیــف وضعیــت اختافــات ایــن کارگــزاری بــا 
بانــک تســویه، بــا ارائه درخواســت به کارگــزاری و انجام 
بررســی ها و دریافــت مجوزهــای الزم، از خدمــات ســایر 

کارگزاران استفاده کنند.

رشد ۱۰۱ درصدی تحویل 
حضوری در ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو در نیمه نخست امسال، با 
رشــد ۱۰۱ درصدی، موفق شــد از رکورد تحویل حضوری 
محصــوالت ســواری در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال 

گذشته عبور کند.
ایکوپــرس- بــا توجه به این که ایجــاد امکان تحویل 
خــودرو به صورت حضوری در محل ســایت های تولیدی 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ســطح کشــور از جملــه 
درخواســت های مشــتریان بوده، این امکان فراهم شده 
و استقبال مشتریان سبب افزایش ۱۰۱ درصدی تحویل 
حضــوری در نیمــه نخســت امســال در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته شده است. همچنین گروه صنعتی 
برنامه هــای  و  اهــداف  تحقــق  منظــور  بــه  ایران خــودرو 
مــدون در طــرح جامع و تحــول مدیریت زنجیره تامین و 
لجســتیک که سهولت حمل محصوالت و افزایش حمل 
ریلی و کاهش هزینه حمل بخشــی از این طرح اســت، 
توانسته از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه امسال 
در شــاخص حمــل خــودرو بــه صــورت ریلــی، رشــد ۵۵ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رقم بزند.
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو عــاوه بــر رشــد ۳۰ 
درصدی در شــاخص حمل خودرو توانســته عرضه را نیز 
به میزان ۳۴ درصد در نیمه نخســت امســال نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد. 
گفتنــی اســت، رشــد ۱۰۱ درصدی تحویــل حضوری 
و رشــد ۵۵ درصــدی حمــل ریلــی خــودرو در بــازه زمانی 
یادشــده، ارتقــای رضایتمنــدی مشــتریان و تســریع در 
انجام فرآیند ترخیص و تحویل خودرو را به همراه دارد 
کــه از برنامه هــای گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در طرح 

تحول کیفیت به شمار می رود.

2 چالش جدی اختالل 
اینترنت برای شرکت  های 

استارتاپی ایران
کاهش درآمد با وجود اندوخته مالی اندک و از دست 
دادن ابزارهای ارتباطی برای تماس با  کارکنان دورکار 
در استارتاپ  ها، از چالش های عمده این کسب وکارها 
در یــک مــاه گذشــته بــه دلیــل اختــالل در دسترســی 

کاربران به اینترنت بوده است.
اختــال اینترنــت و محدودیــت دسترســی کاربــران 
بــه شــبکه جهانــی وب، باعث شــده ۲۵ تــا ۵۰ درصد از 
درآمد ۴۱ درصد از شرکت های اینترنتی در ایران  از بین 
بــرود. هم چنین، براســاس گــزارش نصر، نزدیک به ۵۰ 
درصــد از کســب وکارهــای اینترنتی، بیــش از ۵۰ درصد 
از فروش خود را در یک ماه گذشته از دست داده اند. 
غیر از گزارش  های رســمی مثل از زیان کســب وکارهای 
اینترنتــی در یــک ماه گذشــته، خســارت یــک روز قطعی 
اینترنــت در ایــران معــادل ۳7 میلیــارد دالر اعام شــده 
اســت. ایــن ارقــام درحالــی منتشــر شــده که از ســال  ها 
پیش بســیاری از شــرکت های اســتارتاپی ایرانی خدمات 
خــود را در شــبکه داخلــی عرضه کرده اند. ســایت خبری 
اتــاق تهــران در این باره با رضا اربابیان موســس شــیپور 
گفــت وگــو کرده اســت. بــه گفته این فعال اکوسیســتم 
اســتارتاپی هرچنــد خدمات این اســتارتاپ ها در شــبکه 
داخلــی در دســترس اســت امــا اختال در دسترســی به 
اینترنــت جهانــی بــرای اســتارتاپ ها مشــکات بســیاری 

بهمراه داشته است.
رضا اربابیان موسس شیپور در این باره به سایت 
خبری اتاق تهران گفت: »مشکل اصلی کاهش فعالیت 
کسب وکارهاســت. درآمدزایی کسب وکارهای اینترنت 
کاهــش یافتــه، آن هــم در شــرایطی کــه اندوختــه مالی 

زیادی ندارند و صدمه می بینند«.
از  بســیاری  کرونــا  همه گیــری  از  گفت:»پــس  اربابیــان 
اســتارتاپ ها و شــرکت های دانــش بنیــان کارکنــان را در 
شــرایط دورکاری نگه داشــته اند. بسیاری از کارکنان این 
شرکت  ها از خانه  ها کار می کنند. با محدودیت اینترنت 
در یــک مــاه گذشــته همــه ابزارهای الزم بــرای دورکاری و 
تعامــل کارکنــان بــا یکدیگــر و مدیــران از دســترس خارج 
انجــام کار گروهــی و  بــرای  ابــزاری  شــده اســت. هیــچ 
برگزاری تماس ویدئویی در اختیار این گروه  ها نیست«.

اخبـــــــــــــــــار

نشست هم اندیشی 
بهره برداری از قابلیت های 
مراکز نوآوری و شرکت های 

دانش بنیان برگزار شد
شرکت ملی صنایع مس ایران در راستای تحقق شعار 
امسال و تاکیدات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 
در زمینــه دانــش بنیــان، اقــدام بــه برگــزاری نشســت 
هم اندیشــی بــا موضــوع »بهــره بــرداری از قابلیت های 

مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان کرد.
نشســت  نخســتین  پــرس،  مــس  گــزارش  بــه 
هــم اندیشــی بــا موضــوع راهبردهــای بهــره بــرداری از 
قابلیت  های مراکز نوآوری و شرکت  های دانش بنیان در 
شرکت ملی صنایع مس ایران روز سه شنبه ۱9 مهرماه 
بــا حضــور جمعی از مدیــران و کارشناســان مجتمع های 
حــوزه  در  ســونگون  و  شــهربابک  تولیــدی سرچشــمه، 

دانش بنیان برگزار شد.
 در این جلسه دکتر مهدی شایسته با تاکید بر اهمیت 
موضــوع توســعه همــکاری بــا شــرکت  های دانــش بنیان 
گفت: از قرن ۱9 ادبیات اقتصاد دانایی محور در جهان 
شرکت گرفت از آن پس کشورهایی مانند ژاپن موضوع 
اقتصاد مبتنی بر فن آوری را به طور جد دنبال و پیاده 
کردند و اتفاقات شگرفی در اقتصاد آنان صورت گرفت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم 
رهبری در زمینه ضرورت توجه به مقوله علم و دانش، 
افــزود: کلیــد واژه  هایی مانند نهضت نــرم افزاری، تولید 
علــم و اهتمــام بــه اقتصــاد دانــش بنیــان به عنــوان یک 
گفتمان به مرور در ادبیات نخبگان علمی و دانشگاهی 
جــای گرفــت. در همیــن راســتا تعییــن شــعار ســال بــا 
محوریت تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین از ســوی 
معظم له مطرح شده که بنا داریم برنامه عملیاتی برای 
تحقق این مهم را در شرکت ملی صنایع مس به عنوان 

یک شرکت پیشران در کشور جاری سازیم.
شایسته با بیان این که پیاده سازی شعار امسال 
در صنعــت بــزرگ مــس کشــور مــی تواند حائــز اهمیت 
باشــد، اظهار کرد: باید در راســتای اجرایی شــدن شــعار 
امســال با تعریف مشــترک، سیاســت و راهبرد یکسانی 

را در شرکت اتخاذ نماییم.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد صــورت گرفتــه از مرکــز 
نــوآوری و شــتابدهی شــهید ســتاری در مجتمــع مــس 
سرچشــمه گفــت: فعــاالن، مدیــران و کارشناســان ایــن 
حوزه زحمات زیادی در مرکز نوآوری سرچشمه کشیده 
و اقدامــات خوبــی را انجــام داده انــد؛ بــه اعتقــاد مــن 
تجربیــات بدســت آمــده مــی تواند بــه مجتمع  های مس 
ســونگون و شــهربابک نیز منتقل شده و در کوتاه ترین 

زمان به نقطه مطلوب نزدیک شویم.
مشاور برنامه ریزی و توسعه کسب و کار با تاکید 
بــر اشــتراک فرصت  های موجود گفت: باید از پتانســیل 
موجــود در مجتمع  هــا اســتفاده کــرد و زمینــه را بــرای 
همــکاری و بهــره بــرداری از مراکــز و شــرکت  های دانش 

بنیان محلی و شرکت  های موفق فراهم کرد.
وی گفت: به طور قطع اگر بخواهیم تولید کاتد را 
از حدود ۳۰۰ هزار تن فعلی به یک میلیون تن برسانیم 
راه میانبرتــری جــز اســتفاده از ظرفیــت مجموعه  هــای 

نوآور و دانش بنیان نداریم.
وی در ادامــه بــا بیان ایــن که تکمیل زنجیره ارزش 
در صنعــت مــس حائــز اهمیــت اســت، گفــت: در ایــن 
مقوله به طور قطع استفاده از روش  های سنتی صحیح 
نمــی باشــد و بایــد بــا اتخاذ روش  هــای نوین بــه زنجیره 
ارزش را کامــل کــرده و بــه محصــوالت پایین دســتی که 
حاشــیه ســود به مراتب بیشــتری برای شــرکت و کشــور 

دارد، دست یابیم.
مشــاور برنامه ریزی و توســعه کسب و کار شرکت 
مــس در ادامــه صحبت  هــای خــود بــا مطــرح کــردن این 
پرســش کــه ارتبــاط بــا دانــش بنیان  هــای بــه محصــول 
رســیده اولویــت دارد یــا اســتارتاپ  ها؟ گفت: بــه اعتقاد 
من هر ۲ موضوع باید دنبال شــود و باید در این زمینه 

از نخبگان منطقه ای و ظرفیت  های آنها حمایت کرد.
شایســته در ادامه از مدیران و کارشناســان حاضر 
در جلسه خواست تا در نخستین گام اقدام با شناسایی 
شرکت  های دانش بنیان کرده و پس از بررسی نیازهای 
موجــود مــدل مناســبی را به منظور حمایت و مشــارکت 

همه مطرح نمایند.
مدیران و کارشناســان حاضر در جلســه نیز ضمن 
ارائــه گزارشــی از اقداماتــی کــه طــی چند ســال گذشــته 
درشــرکت مــس در راســتای تولیــد دانش بنیــان صورت 
گرفته اســت و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
و نــام گــذاری ســال ۱۴۰۱ با عنوان" تولیــد، دانش بنیان 
و اشــتغال آفریــن" همچنیــن حمایت  های دکتر رســتمی 
مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس در زمینــه افزایــش تولید 
مس با بهره گیری از فن آوری  های جدید و شرکت  های 
ظرفیــت شــرکت  های دانش بنیــان به تشــریح برنامه  ها 
و تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن شــرکت پرداختــه و 
در ادامــه بــا تبییــن دیدگاه  هــا، تجربیــات حاصلــه را بــه 

اشتراک گذاشتند.
شرکت ملی مس از سال  های پیش در مسیر دانش 

بنیان گام  هایی را برداشته است
کریمــی  فرزیــن  مهنــدس  ادامــه  در  همچنیــن 
سرپرســت معاونــت بازرگانــی شــرکت ملــی مــس نیز با 
اشــاره بــه ایــن که الزم اســت نظام منــد و منظم در این 
مسیر گام برداشت، گفت: اگر قرار است به طور حرفه 
ای در این زمینه اقداماتی را جامه عمل بپوشــانیم باید 
نظام مند حرکت کنیم. وی با اشاره به اهمیت موضوع 
دانــش بنیان گفت: در خیلی مــوارد خروجی  های برخی 
شــرکت  ها نشــان می دهد که توانسته اند با بهره گیری 
از دانــش و علــم محصوالت جدیــدی را تولید کنند؛ این 
در حالــی اســت کــه عنوان دانش بنیان نداشــتند اما به 

نوعی در این مسیر حرکت کرده اند.
کریمــی بــا تاکید بر اقداماتی که از ســال ۱۳9۲ شــرکت 
مس به طور غیر مستقیم در مسیر دانش بنیان انجام 
داده اســت، افزود: زمانی که شــرکت صنایع مس ایران 
اقدام به ساخت دامپ تراک و اتاق بار می کند به طور 

قطع در مسیر دانش بنیان حرکت کرده است.
وی یــادآور شــد: شــرکت مــس تــا ســال 98 ، ۲ 
دســتگاه دامــپ تــراک با وزن  های ۱۳6 تــن و ۲۲۰ تن با 
همکاری شــرکت کانی مس ســاخته اســت در حالی که 
این شرکت در لیست دانش بنیانان قرار نداشته است.

خبـــــــــــــــــر

زینب غضنفری

گزارش های منتشــر شده نشــان می دهد که 
شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه اول( 
ســال جاری را با قدرت بیشــتری در مقایســه 
بــا ســال های قبل ســپری می کند و بــه دنبال 
تجربــه و ثبــت ارقــام جدیــد در صورت هــای 

مالی خود است.
بر اســاس این گزارش، در شــهریور این 
شــرکت بالــغ بــر ۳۵ هــزار و 6۰ میلیــارد ريال 
درآمد کسب کرد؛ در حالی که مرداد ماه رقم 
درآمدهــا ۳۴ هــزار و ۱8۵ میلیــارد ريــال بود. 
به این ترتیب، باالترین رقم درآمد ماهانه در 
همــراه اول بــه ثبت رســید و رکورد درآمدزایی 

شکسته شد.
البته شکســتن رکــورد درآمدزایی به یک 
امــر عــادی بــرای ایــن شــرکت تبدیــل شــده و 
حداقل در مدت سپری شده از سال ۱۴۰۱ در 
هر ماه شــاهد ثبت درآمدی بیش از ماه های 

قبل از آن بوده ایم.
همانطــور کــه در تصویــر ذیــل قابل مشــاهده 
است، ضمن این که شیب صعودی درآمدزایی 
در سال جاری بیشتر از سال قبل است )روند 
درآمدزایی در ســال گذشــته به صورت ماهانه 
درآمدهــای  فاصلــه  مایمی داشــت(،  شــیب 
ماهانــه بــه مــرور در حــال افزایــش اســت و 
اختــاف درآمــد یک ماه از ســال ۱۴۰۱ نســبت 

به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ بیشتر می شود.
اگر به صورت فصلی به عملکرد شــرکت 
ارتباطات سیار ایران نگاه بیندازیم، مشخص 
می شــود کــه فصــل تابســتان پربارتــر از فصل 
بهــار بــوده و در حالــی کــه در ۳ ماهــه اول 

ســال درآمــد 87 هــزار و 8۳۴ میلیــارد ريالــی 
شناسایی شده بود، در ۳ ماهه دوم به بیش 
از ۱۰۱ هزار و 8۴۲ میلیارد ريال رسید و رشد 

۱6 درصدی را به نمایش گذاشت.
در  اول  همــراه  عملکــرد  مجمــوع،  در 
نیمــه اول ســال ۱۴۰۱ منتــج بــه تحقــق درآمد 
۱89 هــزار و 676 میلیــارد ريالــی شــد کــه اگر 
بــا درآمــد تحقــق یافتــه 6 ماهــه ســال ۱۴۰۰ 
مقایسه کنیم، رشد جالب توجه ۳7 درصدی 

بــه چشــم می خورد. به طور کلــی، همراه اول 
موفق شده در یک نیمه از سال جاری معادل 
را  قبــل  ســال  کل  درآمدهــای  از  درصــد   6۴

پوشش دهد.
 ۱6.۵ ســود  حاشــیه  کــه  صورتــی  در 
درصــدی ســال ۱۴۰۰ را مدنظــر قــرار دهیــم، 
برآورد می شود سود خالص 6 ماهه منتهی به 
شهریور سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۰ هزار میلیارد 
ريال باشد. الزم به ذکر است که سود خالص 

دوره ۱۲ ماهــه ســال گذشــته اندکــی بیــش از 
۴9 هزار میلیارد ريال بود.

بــه ذکــر اســت کــه حاشــیه ســود  الزم 
شرکت در فصول سال گذشته رو به افزایش 
بــوده و بــا توجــه بــه تغییــرات مثبت در ســال 
جاری انتظار بر آن است که این اتفاق مثبت 
در سال جاری نیز تکرار شود و در پایان سال 
شــاهد حاشــیه ســود مطلوب تــر از ســال های 

گذشته باشیم.

وزیر نفت از راه اندازی نخســتین پاالیشــگاه 
فراســرزمینی بــه نــام ال پالیتــو در ونزوئــال و 
پاالیــش روزانــه ۱۰۰ هــزار بشــکه نفــت خــام 
میدان های کشور در این پاالیشگاه خبر داد.
بــه گــزارش شــرکت ملــی نفــت، جــواد 
روز همایــش »در مســیر  اوجــی در دومیــن 
خدمــت  در  فنــاوری  سوخت رســانی،  تحــول 
تجربه« که صبح امروز )یکشنبه، ۲۴ مهرماه( 
در شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران برگــزار شــد، گفــت: ایــن آرزوی دیرینه 
و ۴۳ ســاله ای بود کــه به همت همکاران من 

در شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتــی و پیگیــری آقــای ســاالری، مدیرعامــل 
ایــن شــرکت در بخــش فراســرزمینی تحقــق 
یافــت، نقطــه آغــاز ایــن اقــدام در ونزوئا بود 
و با برنامه ریزی های انجام شده در دیگر نقاط 
نیــز ادامــه خواهد یافــت. وی ضمــن قدردانی 
از تاش هــای مجموعــه شــرکت ملــی پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتــی در بحــث حملــه 
ســایبری به ســامانه هوشــمند سوخت گفت: 
خوشــبختانه تحول مثبتی در صنعت پاالیش 
کشــور رخ داده اســت، شــرکت ملــی پخــش 

فرآورده هــای نفتــی نیز در مدیریت این حمله 
سایبری خوش درخشید که بحث آن همیشه 
حملــه  می شــود.  مطــرح  دولــت  هیئــت  در 
سایبری از مواردی بود که دشمن برنامه ریزی 
کرده بود تا کمر انقاب را بشکند که البته به 
لطف پروردگار و نبه همت مدیران و کارکنان 

این حوزه، دشمن ناامید شد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی در زمینــه تأمیــن 
ســوخت، پارســال بســیار خــوب عمــل کــرد، 
افــزود: در بحــث تأمیــن ســوخت تابســتانی، 

به ویژه در یکی دو ماه اخیر، کارکنان شــرکت 
لطــف  بــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی 
خدا بســیار خــوب درخشــیدند کــه امیدواریم 
ایــن امــر ذخیــره آخــرت شــما باشــد. اوجی با 
تأکیــد بــر پیگیــری طرح هــای جدیــد پاالیشــی 
طرح هــا  برخــی  مجــوز  خوشــبختانه  گفــت: 
لولــه فرآورده هــای  احــداث خطــوط  در بحــث 
نفتــی از شــورای اقتصــاد دریافت شــده اســت 
و امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن ایــن طرح هــا، 
دغدغــه مــا دربــاره تردد تعداد زیــادی تانکر در 

زمستان برطرف شود.

مدیــر بنــادر و دریانــوردی غرب هرمــزگان از 
ســاحلی  حمل ونقــل  درصــدی   ۱۸ افزایــش 
کاالهــای نفتــی و غیرنفتــی در بنــادر غــرب 
هرمــزگان طــی ۶ ماهه ســال جــاری در بنادر 

غرب این استان خبر داد.
مدیریــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بنــادر و دریانــوردی بندرلنگــه و غــرب اســتان 
تشــریح  در  ســاالری"  "مرتضــی  هرمــزگان، 
عملکرد شــش ماهه صــادرات کاالهــای نفتی 

و غیرنفتــی در بنــادر غــرب اســتان هرمــزگان 
اظهارکــرد: طــی ایــن مــدت ۳ میلیــون و ۱۳۲ 
و  نفتــی  کاالهــای  انــواع  تــن   ۵9۰ و  هــزار 
غیرنفتــی بــه کشــورهای هــدف صــادر شــده 

است.
او ادامــه داد: از مجمــوع ایــن صــادرات، 
بــا  تــن   ۲۱۲ و  هــزار   ۳۵7 و  میلیــون  یــک 
صــادرات  بــه  مربــوط  درصــدی   ۵7 افزایــش 
غیرنفتــی و یــک میلیــون و 77۵ هزار و ۳78 

تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.
مدیــر بنــادر و دریانــوردی غــرب اســتان 
هرمــزگان گفــت: از مجمــوع عملیــات انجــام 
تــن   ۲7۵ و  هــزار   67 و  میلیــون   ۲ شــده، 
فرآورده هــای نفتــی و غیرنفتــی بــا رشــد ۱8 
درصــدی به صــورت رویه کابوتــاژ )حمل ونقل 
ســاحلی( در بنــادر غــرب هرمــزگان جابه جــا 

شد.
ســاالری ادامــه داد: از ایــن میــزان یــک 

میلیــون و ۲۵۱ هــزار و 9۳۵ تن فرآورده های 
نفتــی بــا افزایــش ۱۰ درصــدی و 8۱۵ هــزار و 
۳۴۰ تن فرآورده های غیرنفتی با افزایش ۲9 

درصدی کاپوتاژ انجام شده است.
به گفته او؛ بندر چارک، ســیری، الوان، 
بندرلنگــه و منطقــه ویــژه اقتصــادی انرژی بر 
ایــن میــزان صــادرات کاالهــای  پارســیان در 
نفتــی و غیــر نفتــی ســهم قابل توجهــی را در 

این مدت شش ماهه داشتند.

رکوردشکنی همراه اول باز هم تکرار شد

علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد کــه 
بــا توجــه بــه رویکــرد دولــت ســیزدهم در 
خصــوص توســعه پارک  های علــم و فناوری 
در کشــور، در مــدت یــک ســال اخیــر ۳۵ 
هــزار شــغل در حوزه دانــش بنیان و فناور 
در پارک  هــای علــم و فنــاوری ایجــاد شــده 

است.
علی خیرالدین دیروز در گفت وگو با خبرنگار 
ایــن  در  اشــتغال  ایجــاد  کــرد:  اظهــار  ایرنــا 
واحدهای فناور در مدت یک سال گذشته با 

رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است.
او افــزود: بــرون دادهای حوزه فناوری 
کشــور موضــوع بســیار مهمــی اســت که در 
حــوزه ایجــاد اشــتغال از 7۰ هزار شــغل به 
۱۰۵ هــزار شــغل رســیده یعنــی ۳۵ هــزار 

شغل در کشور ایجاد شده است.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری  تصریــح کــرد: بعــد از 

اولیــن  از  یکــی  ســیزدهم  دولــت  اســتقرار 
اقدامــات موثــری که در وزارت علوم رخ داد 
ایجــاد معاونــت فناوری و نــوآوری در وزارت 

عتف )علوم، تحقیقات و فناوری ( بود.
خیرالدیــن ادامه داد: پارک  های علم و 
فناوری و مراکز رشــد ذیــل معاونت فناوری 

و نوآوری وزارت علوم قرار دارند.
او ابــراز کــرد: برنامــه دولت این اســت 
کــه در تمامــی اســتان  ها پارک  هــای علــم و 
فناوری وجود داشــته باشــد و محور فناوری 
در اســتان رئیس پارک باشــد که در تمامی 
پارک  های استان  ها این اتفاق افتاده است.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزیر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری تاکیــد کــرد: هدف این 
اســت کــه در تمامی شهرســتان  های کشــور 
مرکز رشد وجود داشته باشد که 8۰ درصد 

این مهم محقق شده است.
داد: در شهرســتان  هایی  ادامــه  خیرالدیــن 
که مرکز رشــد وجود ندارد باید مراکز رشــد 

ایجاد شوند.
او تصریــح کــرد: در دانشــگاه  ها هدف ایجاد 
اســاس  بــر  کــه  اســت  دانشــگاهی  پردیس  هــای 
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان این اجــازه به 

وزارت علوم داده شده که کار عملیاتی شود.
علــوم،  وزیــر  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری عنوان کرد: امید اســت پس 

از ایجــاد پارک  هــای علم و فناوری در دانشــگاه  ها 
این زیست بوم تکمیل شود.

بــر اســاس آخریــن آمارها، ۴9 پــارک علم و 
فنــاوری در کشــور وجود دارد کــه تعداد یک هزار 
و 7۰۰ شرکت دانش بنیان و ۱۱ هزار واحد فناور 
در پارک هــای علــم و فنــاوری ســطح کشــور فعال 

هستند.

 ۳۵ هزار شغل در حوزه دانش بنیان و فناور در پارک  های
علم و فناوری ایجاد شد

افزایش ۱۸ درصدی حمل ونقل ساحلی در بنادر غرب هرمزگان

نخستین پاالیشگاه فراسرزمینی در ونزوئال راه اندازی شد
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آگهی مفقودی
جواز اسـلحه شـکاری سـاچمه زن یک لول شـهپر کالیبر 12 مدل 
SH804438 و شـماره  بـه شـماره  ایـران  کوسـه سـازنده کشـور 
مجوز 2633041 بنام امین اله زندی فر مفقود شـده و از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی
اینجانب مهرداد قربانی مالک خودرو سواری پژو 405 به شماره انتظامی 631 ق 57 
 124K1231578 و شماره موتور NAAM01CE0JK381636 ایران 28 و شماره شاسی
به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نمـوده اسـت لـذا چنانچـه هرکـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظرف مهلت 
ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتـر 14 جـاده تهـران کـرج 
شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقـه 1 مراجعـه نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از 

انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد. 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 140160329012003699 - 1401/06/30 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای فریدون همـت زاده به 
شـماره شناسـنامه 4373 کـد ملـی 0052758877 صـادره فرزنـد محمدعلـی بـه 977/25 
سـهم مشـاع از 53440/25 سـهم ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ و خانـه و زمیـن مزروعـی بـه 
مسـاحت 53440/25 متـر مربـع از 179 فرعـی از 28 اصلـی در روسـتای ناروهـه شهرسـتان 
گرمسار حقوق ارتفاقی با حق استفاده از مقررات قانون آب ) خریداری از مجید رامه احدی 
از ورثـه مالـک رسـمی مظفـر رامـه ( محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25       

شناسه : 1384148  رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012003714 - 1401/06/31 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محسـن شـعیری بـه 
شماره شناسنامه 439 کد ملی 4609451328 صادره از گرمسار فرزند حسن در ششدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 177/65 متـر مربـع پـالک شـماره 1 
فرعـی از 16 اصلـی واقـع در سـمنان بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار خریـداری مـع الواسـطه 
از مالـک رسـمی شـهنام شـکوهی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25   
شناسه : 1384455  رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۴۵۳-  هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن 
واحـد  در  رسـمی مسـتقر  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علیرضا رامه 
فرزنـد رحیـم  بـه شناسـنامه شـماره ۵۴۲ صـادره از گرمسـار در ششـدانگ یـک بـاب 
ساختمان مسکونی به مساحت ۳۸۰ متر مربع  پالک ۱۶۸ فرعی از  ۸۶ - اصلی واقع 
در  علـی آبـاد قولنامـه عـادی از حسـینعلی حسـینی مالـک اولیـه محـرز گردیـده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

شناسه : ۱۳۹۲۸۳۳  امیر حسین آذرنیان - رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان 

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۰۳۲- ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم منصـوره شـیخ قرایـی بـه 
شناسـنامه شـماره ۱۱۱۹ کـد ملـی ۰۰۳۹۸۶۴۷۸۲ صـادره از تهـران فرزنـد عبـاس در ششـدانگ 
یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ۵۸۰/۳۶ متر مربع از پالک شماره ۲۳۰ 
فرعی از  ۴۹ - اصلی واقع در  محمد آباد بخش حوزه ثبت ملک گرمسار حقوق ارتفاقی با حق 
استفاده از قانون توزیع عادالنه آب بر طبق نحوه ملی شدن آب. مبایعه نامه عادی خریداری 
مع الواسطه  از مالک رسمی عبداله درخشانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
شناسه : ۱۳۹۳۲۵۴ حسین چلوئی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

ظرفیت زرشک برای 
 صادرات استاندارد

به کشورهای اروپایی 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان جنوبی تاکید 
کــرد کــه امروز در دانشــگاه بیرجند و خراســان جنوبی 
امکان آزمایش های بهداشــتی مــورد نیاز برای صادرات 

زرشک به کشورهای اروپایی وجود دارد.
مهدی جعفری، دیروز در همایش علمی زرشک در 
دانشــگاه بیرجنــد که بــا حضور پژوهشــگران این بخش 
برگــزار شــد، اظهار کــرد: ۵۰ نهاد دولتــی و تخصصی در 

جشنواره ملی زرشک فعال هستند.
او با بیان اینکه زرشــک گیاه متحمل شــوری بوده 
کــه فقــر غذایی خاک را نیز تحمل می کند، تصریح کرد: 
بــا توجــه بــه اقلیــم خراســان جنوبــی، محصــول زرشــک 
یــه آســانی از گردنــه کشــاورزی خراســان جنوبــی حذف 

نخواهند شد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی بــا بیان 
اینکــه برگــزاری جشــنواره ملی زرشــک بــا کیفیت فعلی 
بــی ســابقه اســت، افزود: تعییــن مدت یــک هفته برای 

برگزاری یک جشنواره یک اقدام بی نظیر  است.
ایــن  پایــه  بــه برگــزاری مــردم  بــا اشــاره  جعفــری 
جشنواره، تصریح کرد: عنوان »زرشک خراسان جنوبی 
برای همه مردم ایران« را به عنوان شعار جشنواره ملی 

زرشک درنظر گرفته ایم.
او بــا بیــان اینکــه یکی از اهداف جشــنواره زرشــک 
پرداختن به بحث های آموزشــی است، خاطرنشان کرد: 
در این راستا کمیته علمی منشا اقداماتی چون برگزاری 

ورکشاپ ها و رویداد ایده شو شده است.
رئیــس جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبی با بیــان اینکه 
هنــوز نتوانســته ایم ایــن محصول مزیــت دار را به مردم 
ایران معرفی کنیم تا بتوانیم به گام بعدی یعنی معرفی 
زرشــک بــه مردم جهــان و جشــنواره بین اللملی زرشــک 
برســیم، بیــان کــرد: اســتفاده از دانش علمــی و فناوری 
اســاتید دانشــگاهی، دانش بومی کشاورزان زرشک کار 

را ارتقا می دهد و این باعث تحول خواهد شد.
جعفــری بــا بیــان اینکــه اگــر قصــد داریــم از خــام 
فروشــی زرشــک پرهیــز کنیــم بایــد در صــادرات زرشــک 
موفــق تــر عمل کنیــم، ادامــه داد: برای ارتقــای صادرات 
در بحــث زرشــک بایــد نســبت بــه کاهــش و حــذف بــار 
میکروبــی محصــول اقدام کنیــم که این امر با اســتفاده 
از دانــش علمــی و ایجاد بارگاه هــا در کنار مزارع محقق 

می شود.
او بــا بیــان اینکــه بایــد بــر روی شــرکت های دانش 
بنیــان در بحــث فــرآوری زرشــک و بهره گیــری ســرمایه 
گــذاران ایــن بخــش از کار نخبــگان علمــی کار کنیــم، 
اظهار کرد: پیش بینی می شود در آینده مردم به سمت 
گردشــگری مزرعه رفته که در این راســتا و پررنگ کردن 
ایــن بخــش، در افتتاحیــه همایــش زرشــک از معــاون 

گردشگری وزیر میراث فرهنگی دعوت کردیم.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر 
توجه به زرشــک در تمام بخش ها، یادآور شــد: زرشک؛ 
یــک محصــول اســتراتژیک خراســان جنوبی بــوده که در 

صورت بی توجهی آن آیندگان ما را نمی بخشند.

استاندار: ۱۴۰ کیلومتر 
لوله طرح انتقال آب از 

دریای عمان به سیستان و 
بلوچستان تامین شده است

 اســتاندار سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد کــه در 
راســتای اجــرای طــرح انتقــال آب دریــای عمــان به این 
اســتان تاکنــون بــرای ۱۴۰ کیلومتــر لولــه تامیــن و عقد 

قرارداد با پیمانکاران انجام شده است.
اســتانداری  عمومــی  روابــط  دیــروز  گــزارش  بــه 
سیســتان و بلوچســتان، حســین مــدرس خیابانــی در 
حاشــیه نشست بررسی مصوبات ســفر رئیس جمهوری 
اظهار کرد: در حوزه انتقال آب دریای عمان گودبرداری 

به صورت کامل انجام شده و آماده بتن ریزی است.
او بیان کرد: با هدف تأمین آب زاهدان ۱۰ حلقه 
چــاه حرمــک به صورت کامل احداث و وارد مدار شــده 

است.
کــرد:  تصریــح  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
انتقــال آب از چــاه نیمه هــا با هدف تأمین آب شــهری و 
روستایی منطقه سیستان ۱۰۰ درصد انجام شده است.
مــدرس خیابانــی خاطرنشــان کرد: خــط انتقال گاز 
بــه کارخانــه ســیمان سیســتان انجــام شــده و تــا پایــان 
شــهریور مــاه گاز بــه کارخانــه ســیمان خاش می رســد و 
تا پایان ســال جاری خط انتقال گاز به کارخانه ســیمان 

تیس نیز خواهد رسید.
او اظهــار کــرد: بازارچــه مــرزی پیشــین بــه عنــوان 
یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس جمهوری به سیستان 
و بلوچســتان تکمیــل و همچنیــن بازارچــه میرجــاوه و 

کوهک در مرحله نهایی خود قرار دارد.

اخبـــــــــــــــــار

کاهش 3 درصدی مصرف 
گاز در آذربایجان غربی 

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با بیان اینکه در 
۶ ماه نخســت ســال جاری، ۲ هزار و ۶۲۰ میلیون متر 
مکعب گاز در استان مصرف شد، اعالم کرد که میزان 
مصــرف گاز طــی این مدت در مقایســه با مدت مشــابه 

سال گذشته 3 درصد کاهش یافته است.
ایرنــا  بــا  وگــو  گفــت  در  دیــروز  شــیخی  علیرضــا 
در  گاز  مصــرف  درصــدی   3 کاهــش  توضیــح  در 
آذربایجان غربــی، اظهار کرد: این کاهش مصرف مربوط 
بــه محدودیت هــای اعمــال شــده در بخــش نیروگاهــی 
بــوده کــه به مقدار ۲۲۰ میلیون مترمکعب صرفه جویی 

انجام شده است.
او بــا بیــان اینکــه بیشــترین گاز مصرفــی در ســال 
جــاری مربــوط بــه بخش نیروگاهــی بوده اســت، افزود: 
طــی ۶ مــاه گذشــته ۹۹۶ هزار مترمکعــب گاز در بخش 
نیروگاهــی، ۸۷۰ هــزار متــر مکعــب در بخــش خانگی و 
تجــاری، ۴۶۰ هــزار متر مکعــب در بخش صنایع و ۲۹۴ 
هزار متر مکعب نیز در بخش CNG مصرف شده است.
مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان غربی با تاکید بر 
اینکه گازرســانی در مناطق مرزی استان همچنان ادامه 
دارد، گفــت: طــی ســال جــاری بیــش از ۱3 هــزار و ۴۰۰ 
اشــتراک جدیــد گاز در اســتان پذیــرش شــد کــه از ایــن 
تعداد ۸ هزار و ۴۱۱ مشترک شهری و حدود ۵ هزار نیز 

مشترک روستایی است.
شــیخی بــا بیان اینکه طی ســال جــاری پنج هزار و 
۹۸۶ علمک گاز در آذربایجان غربی نصب شــده اســت، 
اضافــه کــرد: از ایــن تعــداد نیــز یــک هــزار و ۲۵3 فقــره 

شهری و چهار هزار و ۷۲۴ فقره روستایی است.
او بــا اعــام اینکــه تاکنون ۴۹۲ هزار و ۸۲۶ علمک 
در کل استان نصب شده است، یادآور شد: این تعداد 
انشــعاب، گاز بیش از یک میلیون و ۱۱۷ هزار مشــترک 

را فراهم می کند.
بــا بیــان  مدیرعامــل شــرکت گاز آذربایجان غربــی 
اینکــه هــم اکنــون از ۲ هــزار و ۵۴۶ روســتای قابــل گاز 
رســانی در آذربایجان غربــی، یــک هزار و ۴3۵ روســتا از 
نعمــت گاز طبیعــی بهره مند هســتند، تاکید کرد: بیش 
از ۲۱۶ هزار و ۹۰۷ خانوار روستانشین آذربایجان غربی 

از نعمت گاز بهره مند هستند.
از  یکــی  گذشــته  دهــه  یــک  تــا  آذربایجان غربــی 
اســتان های کــم برخــوردار در حــوزه گازرســانی بود ولی 
هــم اکنــون بــه اســتانی نســبتاً برخــوردار تبدیــل شــده 

است.
این استان به دلیل شرایط جغرافیایی کوهستانی 
یکــی از مناطــق ســخت در بحــث گازرســانی محســوب 
نحــو شایســته ای  بــه  گاز  امــروز شــرکت  کــه  می شــود 
خدمــات خــود را در تمــام مناطــق مختلــف ایــن اســتان 

گسترش داده است.

 کشف ۴3۱ تن اضافه تناژ
در محورهای خراسان شمالی

سرپرســت اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
خراســان شــمالی از کشــف ۴3۱ تــن اضافــه تناژ طی ۶ 

ماه نخست سال جاری خبر داد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای اســتان، محمــد مشــتری گفــت: بــا 
تشــدید نظــارت بــر عملکــرد نــاوگان بــاری در محورهای 
حوزه اســتحفاظی خراســان شــمالی، کشــف اضافه تناژ 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته ۸ درصد افزایش 

یافته است.
او بــا بیــان ایــن کــه بیشــترین اضافــه تنــاژ بــار در 
پاســگاه بجنــورد بــه ثبت رســیده اســت، افــزود: یکی از 
عوامــل تخریــب رویــه آســفالت جاده  هــا و ابنیــه فنــی، 
حمل ونقــل بــار بیــش از حــد مجــاز اســت و گشــت  های 
تخلفــات اضافــه تناژ با رصد کردن جابجایی کاال توســط 

ناوگان باری از این امر جلوگیری می کنند.
 مشــتری بــا تاکیــد بر ایــن که مشــخصات بارهایی 
کــه بــه حمــل شــدن نیــاز دارد بایــد از نظر ابعــاد و وزن 
منطبــق بــا مقادیر تعریف شــده در مقــررات حمل ونقل 
بــار در راه هــا باشــد، اظهارکــرد: بــرای حمل بــار بیش از 
مقادیر تعریف شــده در مقررات حمل ونقل بار نیازمند 
دریافت پروانه عبور بار ترافیکی از این اداره کل اســت 
کــه ســرعت، ســاعت، مســیر مجــاز و نیــاز بــه خــودروی 
بــار  مــواردی اســت کــه در پروانــه  از جملــه  اســکورت 
ترافیکــی قیــد می شــود و راننده ناوگان بــاری باید آن  ها 
را رعایت کند.  به گفته او در نیمه نخســت ســال جاری 
۴۲۸ پروانه عبور بار ترافیکی در خراسان شمالی صادر 

شده است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای فــارس 
و بوشــهر اعــالم کــرد کــه بالغ بــر ۶۵۰ پروژه 
تامین و انتقال برق در این دو استان تعریف 
شده که اجرای آن نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد 
تومــان اعتبار اســت، تامیــن و اختصاص این 
اعتبــارات نویــد بخــش توســعه دوچنــدان و 
و  فــارس  صنعتــی  ســاخت  های  زیــر  ایجــاد 

جنوب کشور است.
یــدهللا حقیقــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران بــا 
یــادآوری اینکه شــرکت برق منطقــه ای فارس و 
بوشــهر بــا حــدود ۱۵ هزار کیلومتــر خط انتقال 

و فــوق توزیــع بــه لحــاظ گســتردگی، بزرگترین 
شــرکت صنعــت بــرق کشــور اســت افــزود: در 
ســالهای گذشــته صنعــت بــرق بــا مشــکات و 
تصمیماتــی نــا بــه حــق، از جملــه  تعرفه هــای 
بــرق  ســالها  درایــن   ، شــده  مواجــه  تکمیلــی 
متاســفانه بــه یــک صنعــت زیــان ده بدل شــده 
است، از این رو هزینه تولید انرژی در مقایسه 

با فروش آن  نامتناسب ارزیابی می شود.
او اضافــه کــرد : هزینــه تولیــد هــر یــک 
کیلــووات انــرژی بــرق بــه طــور میانگین بیش 
از ۸۰۰ تومــان و قیمــت فــروش آن بــه طــور 

میانگیــن ۱۰۰ تومــان اســت از ایــن رو فاصلــه 
بســیار زیاد قیمت تمام شــده انرژی با قیمت 
عرضه آن  منجر به انباشــت زیان در صنعت 
برق و تاثیرگذاری بر روند توسعه این صنعت 

شده است.
این مســئول با بیان اینکه با وجود همه 
مشــکات اعتبــاری طرح  های تامیــن و انتقال 
بــرق در فــارس و جنــوب کشــور شــتاب قابــل 
توجــه دارد در مقایســه آمــاری ابتدای انقاب 
گفــت: ســال ۱3۵۷ کل  اکنــون،  و  اســامی 
ظرفیت منصوبه برق در فارس و بوشهر، ۲۱۰ 

مــگاوات بــود و امروز ۱۰ هزارمگاوات اســت و 
تعــداد مشــترکان از ۲3 هــزار مشــترک بــه ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار مشــترک افزایش داشــته 
و تعداد روســتاهای برق دار از ۱۸۹ روســتا به 

۴۰۰ روستا رسیده است.
حقیقــی بــا اشــاره بــه قرارداشــتن تنهــا 
تحــت  محــدوده  در  کشــور  اتمــی  نیــروگاه 
را  فــارس  و  بوشــهر  شــرکت،  ایــن  مدیریــت 
و  دانســت  ایــران  انــرژی  ارتباطــی  شــاهراه 
گفــت: تولیــد، انتقــال و توزیع انــرژی برق در 
ایــن گســتره وســیع و اســتراتژیک از کشــور، 
بــا اســتفاده از ۱۵ هــزار نفــر نیــروی انســانی 

متخصص، در حال انجام است.
او با بیان اینکه تابســتان ســال ۱۴۰۰ در 
سراســر کشــور و اســتان های فارس و بوشهر 
بــه ویــژه در بخــش خانگــی شــاهد خاموشــی 
روزانــه و بعضــا چنــد بــاره در هــر روز مواجــه 
بیــن  ناتــرازی  در  را  اساســی  علــت  بودیــم، 
حجــم تولیــد انرژی برق و میــزان مورد نیاز در 
زمــان پیک مصرف دانســت و گفــت: آن زمان 
براســاس آمارهــا بیــن ۱۵ تا  ۱۹هــزار مگاوات 

کمبود انرژی برق در کشور وجود داشت. 
و  فــارس  منطقــه ای  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
بوشــهر بــا یــادآوری اینکــه دولــت ســیزدهم از 
ابتدای اســتقرار، عزم را بــرای تامین انرژی برق 
مــورد نیاز مشــترکان بــه ویژه در تابســتان جزم 
کــرد، گفــت: بــرای تحقق این هــدف همه ارکان 
نظام و کل ظرفیت کشور از علمی و دانشگاهی 
تــا قانونگــذاری و اجرایــی بــه کار گرفتــه شــد و  

۱۰۰ برنامه در ۴ محور آماده اجرا شد.
حقیقــی بــا بیــان اینکه بعد از مشــکات 
تامیــن انــرژی بــرق در تابســتان ســال ۱۴۰۰ و 
خاموشــی های گســترده در کشــور، علیرغــم 
همــه موانع و محدودیت هــا، عزم برای تامین 
بــرق مــورد نیــاز در تابســتان امســال، جــزم 
شــد، گفت: فراهم شــدن زمینه تامین انرژی 
بــرق مــورد نیاز مشــترکان بخش های مختلف 
در تابســتان و ایــام پیــک بــار، مرهــون همــت 
و تــاش کارکنــان  ایــن صنعــت و همدلــی و 
همــکاری و حمایــت ایجــاد شــده در ســطوح 

مختلف بود.

جــاده ای  و حمل ونقــل  راهــداری  مدیــر کل 
اســتان اردبیــل از آســفالت ۹۹کیلومتــر راه 
روستایی استان اردبیل در یک ساله منتهی 

به مهر سال جاری خبر داد.
کلیــم هللا وثوقــی در مصاحبه با ایرنا با 
تشــریح عملکرد یک ســاله اداره کل راهداری 
و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل اظهــار 
کرد: طی یک ســال گذشــته با ۴ درصد رشــد 
۱۷۰ کیلومتر راه روســتایی در اســتان اردبیل 

بهسازی شده است.
او همچنیــن از اجرای عملیات اســفالت 
۹۹ کیلومتــر از جاده  هــای روســتایی اســتان 
در ایــن مــدت خبر داد و گفــت: این در حالی 

اســت کــه در یــک ســال قبــل از آن تنهــا 3۷ 
کیلومتر از راههای روســتایی استان اسفالت 
شــده بــود کــه اقدامــات یک ســال اخیــر ۱۶۸ 

درصد رشد را در این مدت نشان می دهد.
 ایــن مقام مســئول اضافه کــرد: در این 
مــدت ۲۵ دســتگاه ســامانه هوشــمند کنترل 
جاده ای در مسیرهای ارتباطی استان اردبیل 

نصب و راه اندازی شده است.
حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
جــاده ای اســتان اردبیــل همچنیــن از روکــش 
آســفالت۱۰۰ کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی و 
روســتایی در اســتان اردبیــل طــی یــک ســال  
گذشــته خبر داد و تصریح کرد که این اقدام 

بــا حــدود ۴۲۶ درصــد رشــد از ۱۹ کیلومتر در 
مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ۱۰۰ کیلومتر 

افزایش یافته است.
وثوقی یادآورید: طی یک ســال گذشــته 
یک هزار و ۴۶۶ کیلومتر از جاده های اســتان 
خــط کشــی شــده و ســه هــزار و ۵۰ کیلومتــر 
از جاده  هــای اســتان نیــز حفــاظ نصــب شــده 

است.
او خاطرنشــان کرد: در یک سال گذشته 
۱3.۵ کیلومتر از جاده ای استان اردبیل مجهز 
به سیســتم روشــنایی شدند در حالی که این 
میــزان در یــک ســال قبــل از آن کمتــر از یــک 

کیلومتر مجهز به این سیستم شده است.

 ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه تعمیر 
اساســی ۲۷ پــل و تونــل واقــع در مســیرهای 
جاده های استان اردبیل افزود: طی یک سال 
گذشــته بــا دو برابــر افزایــش۶ نقطــه حادثــه 
خیز جاده های استان نیز اصاح شده است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان اردبیــل همچنیــن از جابه جایی بیش 
از ۴ میلیــون تــن کاال در مســیرهای جــاده ای 
اســتان اردبیل خبر داد و گفت: در این مدت 
بیــش از یــک میلیــون و 3۷۲ هــزار مســافر 
از طریــق شــبکه حمل ونقــل عمومــی اســتان 
جابجا شــده که نســبت به یک ســال مشــابه 

قبل از آن ۶ درصد افزایش داشته است.

در  کــه  کــرد  خاطرنشــان  قزویــن  اســتاندار 
ســال ۱۴۰۰ بــا پیگیــری دســتگاه های اجرایــی 
اســتان با ســرمایه گذاری ۹۶ میلیون یورویی 
یــک جــذب  رتبــه  اســتان قزویــن  در ســطح 
ســرمایه گذاری خارجی در کشــور را به دست 
آوردیــم البتــه ایــن عــدد، رقــم قابل توجهــی 
نیســت و برای اینکه بتوانیم شاهد پیشرفت 
باشــیم  اقتصــادی  حوزه هــای  در  بیشــتری 
بایستی حجم سرمایه گذاری خارجی بیش از 

این میزان افزایش یابد.
محمدمهــدی اعایی در حاشــیه کارگروه 
اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان 
قزوین که شــنبه شــب ۲3 مهر در استانداری 
قزوین برگزار شــد، در جمــع خبرنگاران اظهار 
کــرد: جــذب ســرمایه گذاران جدیــد و توســعه 
ســرمایه گذاری اولویت   تمامی استان هاســت؛ 
مختلــف  حوزه هــای  در  چــون  قزویــن  امــا 
مزیت هــای زیــادی بــرای ســرمایه گذاری دارد 

این موضوع به صورت ویژه در در دستور کار 
اســتان و دســتگاه های اقتصــادی اســتان قرار 
ســرمایه گذاری  داد:  ادامــه  او  اســت.  گرفتــه 
و جــذب ســرمایه گذار در کشــور و اســتان بــه 
صــورت ســرمایه گذاران داخلی و خارجی قابل 
پیگیــری  بــا   ۱۴۰۰ ســال  در  اســت.  تعریــف 
 ۹۶ ســرمایه گذاری  بــا  اجرایــی  دســتگاه های 
قزویــن  اســتان  ســطح  در  یورویــی  میلیــون 
یــک جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در  رتبــه 
کشــور را بــه  دســت آوردیــم البتــه ایــن عدد، 
رقم قابل توجهی نیســت و برای اینکه بتوانیم 
حوزه هــای  در  بیشــتری  پیشــرفت  شــاهد 
اقتصادی باشیم بایستی حجم سرمایه گذاری 

خارجی بیش از این میزان افزایش یابد.
در  کــرد:  قزویــن خاطرنشــان  اســتاندار 
حــوزه ســرمایه گذاری های داخلــی با ۲ رویکرد 
توســعه  و  جدیــد  ســرمایه گذاری های  جــذب 
سرمایه گذاری های فعلی برنامه ریزی می کنیم 

تا بتوانیم توســعه کســب و کار و ایجاد ارزش 
افزوده در اقتصاد استان را ایجاد کنیم.

اعایــی بیان کرد: جلســه امروز کارگروه 
مرتبــط بــا حوزه ســرمایه گذاری بــود که در آن 
برنامه ریــزی بــرای رفــع موانــع ســرمایه گذاری 
اســتان و توســعه خدمت رســانی دســتگاه ها 
مجوزهــا  ارائــه  ســرعت  افزایــش  جهــت  در 
بــه ســرمایه گذاران مطــرح شــد تــا در حــوزه 

نقش آفرینی مثبتی رقم بخورد.
او تصریــح کرد: باید ســرمایه گذاری های 
اتفــاق  صنعتــی  شــهرک های  در  جدیــد 
بــرای  از صنایــع  برخــی  گاهــی  ولــی  بیفتــد، 
ســرمایه گذاری در مقیــاس بــاال بــه زمین نیاز 
دارنــد کــه بــه دلیــل حجــم بــاالی تقاضــا در 
اســتان، شــهرک های صنعتــی نمی تواند زمین 
در اختیــار آن هــا قــرار دهــد لــذا بایــد ایجــاد 
شــهرک های صنعتــی جدید و زیرســاخت های 
صنعتــی را دنبــال کنیــم. امــا طی این جلســه 

برخــی از فرآیندهــا اصاح شــد تا به ندرت اگر 
ســرمایه گذاران  کان می  خواهنــد مســتقل از 
شــهرک های صنعتی در اســتان مستقر شوند 

این کار با سرعت بیشتر اتفاق بیفتد.
دارد  تأکیــد  هــم  اســتان  افــزود:  اســتاندار 
از  بیــرون  در  ســرمایه گذاری  حتی االمــکان 
شــهرک های صنعتــی اتفــاق نیفتــد امــا تغییــر 
کاربــری که در جلســه امروز مطرح شــد مربوط 
به حوزه های خدماتی و مراکز بین راهی بود که 
به هرحال باید تغییر کاربری اراضی برای آن ها 
اتفاق بیفتد چون این مراکز خدماتی نمی توانند 

در شهرک های صنعتی مستقر شوند.
اعایــی تأکیــد کــرد: اصــل بــر این اســت 
اراضــی  لــذا  اراضــی کشــاورزی حفــظ شــود، 
کشــاورزی کــه تغییــر کاربــری پیــدا می کننــد 
اراضــی  و  دارنــد  پایینــی  مرغوبیــت  درجــه 
کشــاورزی مرغــوب بــه هیــچ وجــه بــه شــکل 
قانونی و اجرایی امکان تغییر کاربری ندارند.

کسب رتبه نخست قزوین در جذب سرمایه گذاری خارجی
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»باز«های مغزتان را ببندید
راضیه حسینی

منظومــه  »ســاخت  ارتباطــات:  وزیــر  معــاون 
ماهــواره ای بــرای رقابت با اســتارلینک در برنامه فضایی 
ایــران قــرار دارد. این کار در بازه زمانی دو تا ســه ســاله 

انجام شدنی نیست.«
بــه قــول جنــاب »بــاز« 
انیمیشــن  )فضانــورد 
اســباب   »داســتان 
ســوی  »بــه  بازی هــا«( 
از  فراتــر  و  بی نهایــت 

آن«
»بــاز«  از  همیشــه 
خوشــم می آمــد. آن قدر 
جــدی دربــاره قابلیت هــای نداشــته اش حــرف مــی زد که 
گاهی واقعاً باورم می شد روی دستش سالحی مرگ بار 
دارد. بیچــاره فکــر می کــرد بال هایــش مناســب پــرواز تا 
بی نهایتند. فکر می کرد در دنیا پی مأموریتی ویژه آمده 
و تــک قهرمــان جهــان اســت. داســتان را حســابی جــدی 

گرفته بود و ول کن قضیه هم نبود.
برخــی از مســئوالن مــا هــم بســیار شــبیه »بــاز« 
هستند. مدام می خواهند به سوی بی نهایت بپرند، ولی 
در جریان نیســتند که بال های شــان پالســتیکی است و 
ممکــن اســت خــدای ناکــرده بــا کلیــه اعضا و جــوارح به 
زمیــن اصابــت کنند. هر کســی هم که بهشــان می گوید 
ایــن بال ها مناســب رفتــن تا امامزده صالح هم نیســتند 
چــه رســد بــه فضا، بــه خرج شــان نمــی رود و بهش انگ 

می زنند که سیاه نمایی می کند.
بیندازنــد  راه  ماهــواره ای  منظومــه  می خواهنــد 
در حالی کــه روی زمیــن قــد یــک زبالــه فضایــی توانایــی 

پشتیبانی اینترنت را ندارند. 
»باز«های محترم، کافی اســت کمــی به اوضاع ارتباطات 
در کشــورمان نگاهی بیندازید. توانسته اید یک پیام رسان 
در حد تلگرام نه، همین واتس اپ تولید کنید؟ توانسته اید 
محیطی مثل اینستاگرام برای کسب و کارهای مجازی که 

کرکره شان را پایین آوردید، فراهم کنید؟ 
»بــاز«  جــز  شــاید  بگردیــد  درون تــان  در  کمــی 
شــخصیت دیگــری پیــدا کردیــد. شــخصیتی کــه بــه درد 
جامعــه امــروز بخــورد. واقعیت ها را ببینــد. هیچ نیروی 
فرازمینــی و فراواقعی نداشــته باشــد. ســاده و واقع بین 

باشد. مثل پدر پسر شجاع. 
بــه دور و بــر نگاهــی بینــدازد. پیپــش را بکشــد و 
بگوید: »پسرم، شما فعالً دستت رو از روی دکمه قطعی 

اینترنت بردار.... منظومه ماهواره ای پیشکشت.«
بگذاریــد یــک فایــل چنــد دقیقــه ای درزمانــی کمتر 
از یــک ســاعت دانلــود شــود، موهای مان مثــل دندان ها 
پشت دانلود و آپلود سفید نشود، منظومه نخواستیم. 

شما بگو نصف یک قمر. نمی خواهیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

نمایندگان مجلس شــورای اســامی کلیات 
الیحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولــت و بازنشســتگان کشــوری و لشــگری را به 

تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای 
مجلــس  روزگذشــته  علنــی  در جلســه  اســالمی 
گــزارش کمیســیون برنامه و بودجــه درباره الیحه 
دو فوریتی متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان کشوری و لشگری را بررسی کرده 
و در نهایت با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و 

۷ رای ممتنع کلیات آن را به تصویب رساندند.
بــا تصمیم هیات رئیســه مجلس این الیحه 
بــه صــورت دو شــوری بررســی شــده و جهت رفع 

ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشــور با حضور در جلســه علنی مجلس 
در خصــوص الیحــه دو فوریتــی متناسب ســازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان لشــگری و 
کشــوری بیــان کرد: به دنبــال افزایش قیمت های 
جهانــی بعــد از جنــگ اوکرایــن و روســیه و بحــث 
۵۷ درصــد و ۳۸ درصــدی کــه شــورای عالــی کار 
تصویب کرد هزینه های کشــور افزایش یافت اما 
حقوق کارمندان شــاغل و بازنشســتگان لشــگری 
و کشــوری نیــز نیازمنــد یــک بازنگــری اســت. در 
وهله اول انتظار می رود مجلس شــورای اسالمی 
جلســه غیــر علنــی تشــکیل داده تــا در خصــوص 

منابــع و مصــارف موجــود توضیحاتــی را خدمــت 
نماینــدگان ارائــه کنــد و در جریــان قــرار بگیــرد 
کــه دولــت چگونــه کشــور را اداره می کند؟ اکنون 
سررسید بدهی های گذشته فرا رسیده و بالغ بر 
۱۵۰ هــزار میلیــارد سررســید اوراق اســت. درباره 
ایــن جزئیــات توضیحاتــی را بــه نماینــدگان ارائــه 

خواهیم کرد.
ایــن  همــه  رغــم  علــی  امــا  داد:  ادامــه  وی 
مشکالت جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم 
گرفتیــم تــا جایــی که امــکان دارد حقــوق کارکنان 
از نماینــدگان  امــا  و بازنشســتگان ترمیــم شــود 
خواهــش می کنیــم تحــت هیــچ عنوانــی ســقف 
پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. 

ایــن مبلــغ در اختیار مجلس اســت و هر طور که 
می خواهــد درباره آن تصمیم گیری کنند اما نباید 
ســقف دولــت افزایــش یابــد. بر اســاس آنچه که 
نوشــته شــده بیــن ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیــارد تومان 
ســقف بــاال رفته اســت. مــا انتظار داریــم این باز 
گردد و اصالحات انجام شده در آن صورت گیرد.
حمیدرضــا حاجــی بابایــی رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه نیز درباره کلیات این الیحه بیان 
کــرد: مــا ۹۰۰ هزار تومان به بازنشســتگان و یک 
میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، 
پیــش بینــی دولــت در منابــع تــا بــه امــروز بــه ما 
اعالم شــد، ما نیز چهار روز از هشــت صبح تا ۱۰ 
شــب جلســه تشــکیل دادیم و در خصوص اعداد 

و ارقام صحبت کردیم تا نه مشــکلی برای دولت 
ایجاد شــود و هم بتوانیم وضعیت بازنشســتگان 

و کارمندان را ساماندهی کنیم.
حقــوق  افزایــش  کل  در  گفــت:  وی 
بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت 
 ۳۰۰۰ فقــط  نــدارد.  وجــود  ابهامــی  و  می گیــرد 
میلیارد تومان درباره ســقف بســته شده اختالف 
نظــر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد 
و ۱۰۰۰ میلیــارد بــرای ایثارگــران. وگرنــه ســقف 
بودجــه افزایــش چشــمگیری نیافتــه اســت. حال 
و  امــداد  کمیتــه  خصــوص  در  می توانــد  دولــت 
ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب 

با شرایط کشور به جمع بندی برسیم.

رئیس دانشــگاه فرهنگیان از افزایش ۲۵۰ 
هــزار مترمربعــی فضاهــای دانشــگاه فرهنگیــان 
خبر داده و گفته اســت که این دانشگاه امسال 
۴۰ هــزار معلــم تحویــل آموزش و پــرورش داده 
هــزار   ۹۵ از  بیــش  تربیــت  حاضــر  حــال  در  و 

دانشجومعلم را برعهده دارد.
معلــم بــه عنــوان محوری تریــن و مؤثرتریــن 
نقــش اساســی در  عنصــر در آموزش وپــرورش، 
کیفیت و عدالت آموزشــی دارد و تأمین معلمان 
توانمنــد و بــا انگیــزه متناســب در یــک محــدوده 
کیفی از جمله شاخص های عدالت محوری نظام 

آموزشی محسوب می شود.
در حال حاضر و بر اساس مصوبات شورای 
عالــی انقالب فرهنگی، جذب نیرو برای آموزش و 
پــرورش بایــد از مســیر دو دانشــگاه فرهنگیــان و 
شــهید رجایــی انجام شــود. برای تأمیــن و تربیت 
معلــم در دانشــگاه فرهنگیــان، از دو روش دوره 
چهارســاله بــا پذیــرش از دیپلــم و دوره مهــارت 
آمــوزی یــک ســاله بــا پذیــرش از کارشناســی و از 
طریــق آزمــون اســتخدامی اســتفاده می شــود و 
هــر دو گروه پذیرفته شــده، دوره هــای معلمی در 

دانشگاه فرهنگیان  را می گذرانند.
بــا    ۱۳۹۱ ســال  در  فرهنگیــان  دانشــگاه 
ظرفیــت پذیــرش ۲۵ هــزار دانشــجو آغــاز به کار 

کرد. در ابتدای تأسیس دانشگاه فرهنگیان امید 
زیــادی وجــود داشــت که ایــن دانشــگاه بتواند با 
ارتقای توانمندی، مدارج تحصیلی و تربیت معلم 
مورد نیاز، تحول عظیمی در شأن و جایگاه علمی 
و منزلــت معلمــان ایجــاد کنــد؛ امــا این دانشــگاه 
در  مؤثــری  گام  نــه  فعالیــت،  ســال  چنــد  طــی 
ارتقای مدارج علمی معلمان برداشــت و نه حتی 
توانســت معلمــان مورد نیــاز را  به طور تخصصی 

تربیت کند.
بــر اســاس آمارهــا در ســال ۱۴۰۰، از حدود 
۴۰۰ هــزار معلــم جذب شــده طی ۱۰ ســال اخیر، 
حــدود ۳۰ درصــد آنهــا )کمتــر ۱۳۰ هــزار نفــر( از 
طریق دوره چهارساله تربیت شدند و مابقی آنها 
)بیــش از ۷۰ درصــد( از طریــق جــذب و  تبدیــل 
و  حق التدریــس   معلــم  آموزشــیاران،  وضعیــت 

آزمون استخدامی جذب شده اند. 
چنــدی پیــش وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
گفت وگــو با ایســنا، خبــر از برنامه وزارت آموزش 
و پــرورش بــرای احیــای دانشــگاه فرهنگیــان داد 
زمــان  در  دانشــگاه  ایــن  ترســیم وضعیــت  در  و 
ورودش بــه ایــن وزارتخانــه گفــت که »دانشــگاه 
کــه  گرفتیــم  تحویــل  در شــرایطی  را  فرهنگیــان 
حــدود ۵۰ هــزار دانشــجو را جذب کــرده بودند و 
برایش جا نداشــتند؛ دوســال در شرایط کرونایی 

بودیم و آموزش ها غیرحضوری بودند. کار خوبی 
برای جذب دانشجو انجام داده بودند، اما فضا و 

ظرفیت دانشگاه برای پذیرش هم مهم است.«
یوســف نــوری از در اختیار قــرار دادن بیش 
از ۱۰۰ هزار مترمربع از فضاهای آموزش وپرورش 
در اختیــار دانشــگاه فرهنگیــان برای حل مشــکل 
خوابگاه و کالس های آموزشــی دانشــجویان خبر 
بــود کــه »امســال هــم ۲۵ هــزار  داده و گفتــه 
دانشــجوی جدیــد جــذب کردیــم و رونــد پذیــرش 

دانشجو را متوقف نکردیم.«

۲۵۰ هزار مترمربع فضا به 
دانشگاه فرهنگیان افزوده شد

دانشــگاه  رئیــس  صحرایــی،  مــراد  رضــا   
فرهنگیان در مراســم افتتاحیه ســاختمان شماره 
۲ ورامیــن پردیــس زینبیــه دانشــگاه فرهنگیــان 
اســتان تهــران اخبــار خوبی در این زمینه داشــت 
و اعالم کرد که در مدت پنج ماه با همت تمامی 
ارکان آمــوزش و پــرورش ۲۵۰ هزار مترمربع فضا 
به این دانشــگاه افزوده شــد، خرسندم که با این 
افتتــاح، فضایــی برای تربیت معلم ایجاد شــد که 
لحظه لحظه کارکردن درآن خیر برای فرد و آینده 

کشور است.
وی افزود: اگر کشور بخواهد در امر تربیت 

معلــم بــه حــدی برســد کــه مدنظــر رهبــر معظــم 
انقــالب اســت ظرفیــت دانشــگاه فرهنگیــان باید 
ســالی۵۰ هــزار دانشــجو بــوده و همزمــان ۲۰۰ 
هزار دانشــجو داشــته باشــد. این در حالی اســت 
که با سطحی نگری  قریب ۱۰ سال، مراکز تربیت 
معلــم تعطیــل شــد بــه هــر دلیلــی از امــر تربیت 
معلــم، تربیــت معلــم الخیــر کــه امــری تخصصی 
اســت، غفلــت کردیم و ســال ها انجامیــد تا درک 

کنیم عالم با معلم متفاوت است.

بیش از ۹۵ هزار دانشجومعلم 
مشغول به تحصیل اند

طبق اعالم رئیس دانشــگاه فرهنگیان، این 
دانشگاه امسال ۴۰ هزار معلم تحویل آموزش و 
پرورش داده اســت و در حال حاضر بیش از ۹۵ 

هزار دانشجومعلم در حال تربیت دارد.
سیاســت  جــاری وزارت آمــوزش و پــرورش 
طبــق اظهــارات یوســف نــوری، حرکــت به ســمت 
تبدیل شــدن از ســطح یک دانشــگاه معمولی به 
یــک دانشــگاه جامــع تربیــت معلم اســت. وی در 
ایــن بــاره گفتــه »پیش بینــی کرده ایــم کــه از این 
پــس اگــر کســی بخواهــد از دانشــگاه فرهنگیــان 
فارغ التحصیل شود، شش مهارت را کسب کرده 
باشد که در حیطه ساحت های تربیتی شش گانه 

ما قرار می گیرد.«
صحرایــی نیز در این بــاره گفت: ویژگی  های 
معلم تربیت شده در دانشگاه فرهنگیان متفاوت 
اســت.  دانشــگاه  ها  دیگــر  آموختــگان  دانــش  از 
معلم این دانشــگاه باید دســت کم شــش مهارت 
ویژه، متناســب با شش ساحت تحول بنیادین را 
کســب کند. کســب مهارت  های نرم، اهل ارتباط، 
گفت وگــو، مناظــره و نقــد بــودن از صفــات مــورد 
نیاز معلم شایسته است. در دانشگاه فرهنگیان 
و به ویــژه بــرای دانشــجومعلمان مهارت  هــای نرم 
همانند ســخنرانی، مناظره، نقد و نظریه پردازی 

به طور ویژه مورد توجه خواهد بود.
و  نــرم  قــدرت  کننــده  تولیــد  را  معلــم  وی 
دانشــگاه فرهنگیــان را محــل تولیــد قــدرت نــرم 
جمهوری اســالمی دانست و گفت: ساخت آینده 
کشــور در گــروی ســاخت مراکــز تربیــت معلمــان 
اســت. تربیــت معلمــی کــه فرزنــدان بــه عنــوان 
بزرگترین سرمایه زندگی را بدون هیچ دغدغه ای 
به او بســپارید، در این دانشــگاه اتفاق می  افتد و 
چه ســرمایه باالتــر از دانشــگاه فرهنگیان. مراکز 
تربیــت معلــم محلی اســت کــه می  تــوان از امروز 
آن، آینــده ایــران را فهمیــد. مراکز تربیت معلم را 
جدی  بگیریم، هر کشوری این کار را کرده، ثمره 

آن را نیز دیده است.

عالــی  شــورای  قبــل  ســال  آبــان   درحالــی 
مســکن افزایش ســقف وام مسکن روستایی به 
۲۰۰ میلیــون تومــان را مصــوب کــرد کــه طــی ۱۱ 
ماه اخیر این برنامه هنوز اجرایی نشده است.

آبــان  ســال گذشــته  بــه گــزارش تســنیم ، 
شــورای عالــی مســکن بــا حضــور رئیس جمهــوری 
تشــکیل جلســه داد. افزایش ســقف وام مســکن 
روســتایی از ۱۰۰ بــه ۲۰۰ میلیــون تومانی یکی از 
مصوبه های این جلسه بود که با استقبال رئیس 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار گرفت.
در حالی انتظار می رفت که ســازوکار اجرایی این 
مصوبه از ســوی سازمان برنامه و بودجه با توجه 
به اهمیت نوســازی خانه های روستایی در اسرع 
وقــت فراهــم شــود کــه اوایــل فروردیــن امســال 
رئیس بنیاد مسکن در اظهاراتی صریح و بی پرده 

به انتقاد از سازمان برنامه و بودجه پرداخت.
 ۲۵ بــود:  گفتــه  این بــاره  در  نیکــزاد  اکبــر 
آبــان ســال گذشــته در شــورای عالــی مســکن بــا 
حضــور رئیس جمهــوری مصــوب شــد وام مســکن 
روســتایی بــه ۲۰۰ میلیــون تومــان افزایــش یابد. 
ســود این وام ۵ درصد و زمان بازپرداخت آن ۲۰ 
ســاله است. ســازمان برنامه و بودجه مقابل این 
مصوبه ایســتاده اســت با وجود این که حدود یک 
زونکــن نامــه زده ایــم حتی بــا رئیس جمهوری هم 
مکاتبــه  کرده ایــم و با وجود دســتور اکید آیت هللا 

رئیسی این وام پرداخت نمی شود.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه ۴۰ هزار روســتا ۴۰ 
هــزار دژ مســتحکم ایــران اســت و بــه برکــت این 
روســتاها امنیت پایداری اســت که داریم، اضافه 
کــرد: ســازمان برنامــه و  بودجــه می گوید این وام 
تورم زاســت، اگر نوسازی مســکن روستایی نبود 
االن با زلزله های ۵ و 6 ریشتری آمار خسارت ها 
ایــن نبــود. تــرک فعــل اگــر موجــب ضــرر و زیــان 
بــا مــردم شــود، مســئوالن باید پاســخگو باشــند. 
عزیزانــی که همراهی نمی کنند اگر زلزله ای بیاید 

باید پاسخگو باشند.
وی با یادآوری این که یکی از دالیل افزایش 
بــرای  آن  پوشــش  روســتایی، عدم  مســکن  وام 
ســاخت و تکمیــل واحدهــا بــود، گفــت: وام ۱۰۰ 
میلیــون تومانــی کفــاف اتمــام ســاخت واحدهــا 
ایــن واحدهــا  تــا  را نمی دهــد و باعــث می شــود 
نیمه تمــام می مانــد. بــر اســاس بررســی صــورت 
گرفتــه که گــزارش توجیهی آن به رئیس جمهوری 
هــم ارائــه شــد پیشــنهاد وام ۲۰۰ میلیــون تومان 

مسکن روستایی را دادیم.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب افــزود:  آقــای 
رئیس جمهوری این را پذیرفتند و در شورای عالی 

مســکن مصوب شــد. مردم چون می دانند با وام 
۱۰۰ میلیون تومانی ساختمان نیمه تمام می ماند 
عالقــه ای بــرای دریافت وام ندارنــد. ضمن این که 
ما هم توصیه ای برای دریافت وام مذکور نداریم.
نیکــزاد تأکیــد کرد: بــه دلیل عــدم همراهی 
واحــد   ۵۵۰ روزانــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
مســکن روســتایی در کشــور ســاخته نمی شــود و 

عواقب این هم خطرناک خواهد بود.

بانک مرکزی: زمان پرداخت وام 
مشخص نیست

رویــه انتقادی نیکزاد از عــدم اجرای مصوبه 
شــورای عالــی مســکن ادامــه داشــت تــا این که ۴ 
مرکــزی  بانــک  عمومــی  روابــط  مدیــرکل  مــرداد 
اعــالم کــرد: زمان دقیق شــروع اعطای تســهیالت 
۲۰۰ میلیــون تومانــی طــرح بهســازی و نوســازی 
مســکن روســتایی، متعاقبا ازطریــق بانک مرکزی 

اطالع رسانی خواهد شد.

مدیــرکل روابــط عمومــی بانــک مرکــزی در 
فضــای مجــازی نوشــت:  در راســتای حمایــت از 
بانــک  روســتایی،  مســکن  نوســازی  و  بهســازی 
مرکــزی و شــبکه بانکــی آمادگــی دارنــد پــس از 
دریافــت مصوبــه هیــات دولــت و تضمیــن نامــه 
شــروع  بــه  نســبت  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان 
فرآینــد اجرایــی تســهیالت مذکــور در چارچــوب 
قانون اقدام کنند. مبلغ تسهیالت این طرح ۲۰۰ 
میلیــون تومــان اســت کــه بــه متقاضیــان معرفی 
شــده از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی قابل 
پرداخــت خواهــد بــود. زمان دقیق شــروع اعطای 
مســکن  نوســازی  و  بهســازی  طــرح  تســهیالت 
روســتایی، متعاقبــا ازطریــق روابــط عمومی بانک 

مرکزی اطالع رسانی خواهد شد.

آغاز پرداخت وام از 8 مرداد
به فاصلــه یک روز، اما بنیاد مســکن انقالب 
از دســتور رئیس جمهوری برای پرداخت وام ۲۰۰ 

میلیونــی مســکن روســتایی خبــر داد. طبق اعالم 
بنیاد مســکن، آیت هللا رئیســی،  رئیس جمهوری، 
۴ مرداد، طی نامه ای به ســازمان برنامه و بودجه 
دســتور پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 

روستایی را صادر کرده است.
بــه  خطــاب  نامــه  ایــن  در  رئیس جمهــوری 
رئیس ســازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت 
وام  افزایــش ســقف  پیشــنهاد  بــا  ایــن ســازمان 
مســکن روســتایی شــد. ســازمان برنامه و بودجه 
نیــز در اجابــت دســتور رئیس جمهــوری، با وجود 
برنامــه جــدی دولــت بــرای جلوگیــری از هرگونــه 
فشــار بودجــه ای تــورم زا موافقــت کرد که ســقف 

تسهیالت مسکن روستایی افزایش یابد.
بــر این اســاس روز شــنبه ۸  مــرداد با ابالغ 
رســمی بانک مرکــزی به تمامــی بانک های عامل، 
ســقف مبلــغ وام نوســازی و بهســازی واحدهــای 
تومــان  میلیــون   ۲۰۰ بــه  روســتایی  مســکونی 
افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید 

در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می شود.
اکبــر نیکــزاد رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی نیــز با ابــراز خرســندی از تســهیل ایجاد 
بــه  روســتایی،  توســعه  هــای  طــرح  در  شــده 
نمایندگی از جامعه روســتاییان کشــور از زحمات 
دولــت مردمی آیت هللا رئیســی و مســاعدت های 
ســازمان برنامــه و بودجــه در ابــالغ ایــن قانــون 

قدردانی کرد.

پرداختی که آغاز نشد
این در حالی بود که در روز موعود پرداخت 
وام ۲۰۰ میلیــون تومانــی مســکن روســتایی آغاز 
نشــد. حــدود یکمــاه بعد ســخنگوی دولــت اعالم 
کــرد: در راســتای ســرعت بخشــی و تأمیــن منابع 
برای اجرای نهضت ملی مسکن، دولت با افزایش 
تســهیالت نوســازی مسکن روســتایی تا سقف ۲ 
میلیارد ریال موافقت و اعالم کرد پرداخت وام از 

روز شنبه )۵ شهریور ۱۴۰۱( آغاز می شود.
امــا بازهــم ایــن وعــده محقــق نشــد و ۲۷ 
شــهریور محمد مخبــر معاون اول رئیس جمهوری 
ضــرورت  بــر  مســکن  شــورای عالی  جلســه  در 
مســکن  تومانــی  میلیــون   ۲۰۰ وام  پرداخــت 
روســتایی توســط شــبکه بانکــی کشــور بــر مبنای 
ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد.

۱۲ مهر رئیس بنیاد مسکن از توقف ساخت 
۱۰۰ هــزار واحــد مســکن روســتایی خبــر داده و 
گفته بود: ســاخت این تعداد واحد مســکونی به 
دلیــل انتظار بــرای دریافت مابه التفاوت وام ۲۰۰ 

میلیون تومانی متوقف شده است.
ویــژه  طــرح  وام  ســقف  افزایــش  نیکــزاد 
نوســازی و بهســازی مســکن روســتایی در جلسه 
۲۵ آبان سال ۱۴۰۰ هیات  وزیران از ۱۰۰ به ۲۰۰ 
میلیــون تومــان تصویــب و ایــن مصوبــه بــه بانک 

مرکزی و بانک های عامل ابالغ شده است.
پرداخــت  نامــه  ارســال  بــه   اشــاره  بــا  وی 
مابه التفاوت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به سازمان 
برنامه و بودجه اضافه کرد: براساس برنامه ریزی 
انجــام شــده تمــام افرادی کــه در تاریــخ ۲۵ آبان 
۱۴۰۰ اقــدام بــه دریافت پروانه ســاختمانی کرده 
و بــا دریافــت وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی عملیــات 
ساخت وســاز را آغــاز کرده انــد، مشــمول دریافت 

مابه التفاوت می شوند.
نیکزاد اظهار کرد: در زمان حاضر از مجموع 
۱۸۷ هزار مســکن روســتایی در دست ساخت در 
کشــور حدود ۱۰۰ هزار واحد مســکونی در مرحله 
ســقف متوقف هســتند و بــا تزریــق مابه التفاوت 
وام ۲۰۰ میلیونی این واحدها تکمیل می شوند. نامه معرفی وزیر کار اعالم 

وصول شد
مجلــس  بــه  جمهــوری  رئیــس  نامــه  مجلــس 
درخصــوص معرفــی ســید صولــت مرتضــوی بــه عنــوان 
وزیــر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی را اعام 

وصول کرد.
ایلنــا، احمــد امیرآبــادی فراهانــی در  بــه گــزارش 
نشست علنی روزگذشته )یکشنبه ۲۴ مهرماه( مجلس 
شــورای اســالمی نامه رئیس جمهوری به مجلس درباره 
معرفی سید صولت مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعالم وصول کرد. 
وی متن نامه را بدین شرح قرائت کرد: 

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
سالم علیکم

جمهــوری  اساســی  قانــون   ۱۳۳ اصــل  اجــرای  در 
اســالمی ایــران بدیــن وســیله جنــاب آقــای دکتــر ســید 
صولــت مرتضــوی وزیــر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی را بــه همــراه مشــخصات، ســوابق و رئــوس 
برنامه ایشــان جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شــورای 

اسالمی معرفی می نماید. 
دوام توفیقــات جنابعالــی و همــکاران محتــرم را از 

خداوند متعال خواستارم. 
سید ابراهیم رئیسی

چراغ سبز دولت و مجلس 
برای افزایش ۳۰درصدی 

مستمری مددجویان امداد
خمینــی،  امــام  امــداد  کمیتــه  رئیــس  گفتــه  بــه 
پیشنهاد داده شده که مستمری مددجویان ۳۰ درصد 
افزایــش پیــدا کنــد و پیش بینــی مــا موافقــت مجلس و 

دولت است.
سید مرتضی بختیاری در گفت وگو با مهر در ارتباط 
با الیحه ۲ فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت 
و بازنشســتگان لشــکری و کشــوری و مســتمری بگیران 
دســتگاه های حمایتــی اظهــار کــرد: ما با کارشناســان دو 
مجموعه حمایتی بهزیستی و کمیته امداد جلسه برگزار 

کرده ایم و پیشنهادمان را ارائه کرده ایم.
وی درباره میزان پیشنهادی دو مجموعه بهزیستی 
و کمیتــه امــداد جهــت افزایــش مســتمری مددجویــان 
گفت: حداقل پیشــنهاد ما ۳۰ درصد اســت و قطعاً هر 
چقــدر مســتمری مددجویــان افزایــش پیــدا کنــد به نفع 

مددجویان دو دستگاه حمایتی خواهد بود.

ورود ۴۰ هزار معلم جدید به آموزش  و پرورش

موافقت مجلس با کلیات الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت

 کاف سردرگم وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی
با ایرادات سازمان برنامه


	PAGE01
	PAGE02
	PAGE03
	PAGE04
	PAGE05
	PAGE06
	PAGE07
	PAGE08

