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در تازه ترین بخشنامه بانک مرکزی ، اخذ هرگونه سپرده به عنوان 
وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیالت توسط 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است، اما به نظر 
یم رسد این بخشنامه هم هنوز ضمانت اجرایی ندارد

دیـــــــــــــــــدگاه

بخشی از تسهیالت بانکی همچنان 
بلوکه یم شود

ورشکستگی بیش از 3000شرکت ژاپنی طی 6ماه
ترجمه: سلیم حیدری

اروپا، تحت تاثیر شوک بی سابقه انرژی
ترجمه: سلیم حیدری

زیان 3۵ هزار میلیاردی 
 قطعی های اینترنت

به اقتصاد ایران
اخــال در شــبکه اینترنــت کشــور و نبــود دسترســی به 
برخــی پلتفرم هــای پربازدیــد، 3۵ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه طور مســتقیم بــه اقتصاد حــوزه فنــاوری اطاعات و 

ارتباطات خسارت وارد کرد.
به گزارش بازار؛ فردیس رییس کمیســیون اقتصاد 
ســی ونهمین  تهــران  اتــاق  دیجیتــال  تحــول  و  نــوآوری 
نشســت ماهانــه اعضای هیات نمایندگان اتــاق تهران با 
اشــاره بــه محدودیــت های اینترنتی در یک ماه گذشــته، 
گفت: بررســی ها نشــان می دهد که طی یک ماه گذشته 
از اخالل در شــبکه اینترنت کشــور و نبود دسترســی به 
برخــی پلتفرم هــای پربازدیــد، ۳۵ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه طــور مســتقیم بــه اقتصــاد حــوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات وارد شــده اســت؛ در حالی که بنا به آمار ســال 
گذشــته بانک مرکزی، این بخش ســهم ۳.۳ درصدی در 

تولید ناخالص ملی دارد.
او همچنیــن ادامــه داد: خســارت غیرمســتقیم بــه 
و  اطالعــات  فنــاوری  از صنعــت  خــارج  کســب وکارهای 
ارتباطات که از خدمات این بخش اســتفاده می کنند، تا 

۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
از اخــالل در  بــه گوشــه دیگــری  فردیــس ســپس 
اقتصاد دیجیتال کشــور طی یک ماه اخیر، اشــاره کرد و 
نگرانی جدی بنگاه ها از افزایش تعدیل نیروی متخصص 

را مورد توجه قرار داد.
او افــزود: رصدخانــه مهاجــرت ایــران در تحقیقی از 
نزدیک به ۶ هزار مدیر ارشد و میانی در بخش  خصوصی، 
به عمل آورده است نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد 
از مدیــران بنگاه های اقتصادی اعالم کرده اند که میل به 

مهاجرت در آنها »زیاد« یا »خیلی زیاد« شده است.

تــا  آوریــل  مــاه  از  شــرکت   3000 از  بیــش 
ســپتامبر )فروردیــن تا شــهریور( ورشکســت 
نتوانســتند  کارهــا  و  کســب  زیــرا  شــدند، 
پرداخــت  را  کوویــد  بــه  مربــوط  بدهی هــای 

کنند.
اســتناد  بــا  یکشــنبه  روز  نیــوز  کیــودو 
داد،  گــزارش  توکیــو شــوکو  نظرســنجی  بــه 
تعــداد ورشکســتگی های شــرکت ها در ژاپــن 
از ماه هــای آوریــل تا ســپتامبر بــا ۶.9 درصد 

افزایــش ســاالنه به ۳1۴1 مورد رســید کــه اولین افزایش در 
سه سال اخیر بود.

شــرکت تحقیقــات اعتبــاری گفــت کــه ایــن افزایش از 
ژاپنــی  کســب وکارهای  کــه  می شــود  ناشــی  چالش هایــی 
در بازپرداخــت کمک هــای مالــی دولــت )کــه در پاســخ بــه 

همه گیری دریافت کرده بودند(، مواجه شدند.
تحلیلگران افزودند که موارد ورشکســتگی از ماه اوت 
)مــرداد( بــه دلیــل قیمــت باالی مــواد خام ناشــی از کاهش 
اصلــی  ارزهــای  ســایر  و  آمریــکا  دالر  برابــر  در  یــن  ارزش 

افزایش یافته است.
ایــن نظرســنجی نشــان داد کــه تنهــا در مــاه ســپتامبر 
)شــهریور(، تعــداد ورشکســتگی هــا در ژاپن بــا 18.۶ درصد 

افزایش نسبت به سال قبل به ۵99 مورد رسیده است.
شــرکت های  توســط  مانــده  باقــی  بدهی هــای  کل 
ورشکســته ســه برابــر افزایــش یافــت و بــه 1.۷۴ تریلیــون 

شــش  دوره  در  دالر(  میلیــارد   11.۷۰( یــن 
مشــارکت کنندگان  از  یکــی  رســید.  ماهــه 
مهــم در ایجــاد این رقم ورشکســتگی، مارلی 
خــودرو  قطعــات  تولیدکننــده  هولدینــگ، 
پیشــرو بود که در ماه ژوئن )تیر( بر اســاس 
قانــون توانبخشــی مدنــی ژاپــن درخواســت 

حمایت از ورشکستگی داد.
مــورد   1۶2 نقــل  و  حمــل  بخــش 
 ۴2.1 کــه  رســاند  ثبــت  بــه  را  ورشکســتگی 
درصــد افزایــش داشــت و اولیــن افزایش در ســه ســال اخیر 
بــود. ایــن افزایــش بــه دلیل افزایش شــدید قیمت ســوخت 
بود. در همین حال، بخش امالک و مستغالت با ۵.۴ درصد 
کاهــش، 1۰۴ مــورد را ثبــت کــرد کــه پایین تریــن رقم در ۳۰ 
ســال گذشــته اســت. بخش خدمات در مجموع شاهد 21۵ 
ورشکستگی بود که باالترین میزان در میان صنایع مختلف 
و بــرای هشــتمین مــاه متوالــی بــود. ایــن در حالیســت کــه 
سریع ترین رشد در تعداد پرونده ها در ساخت و ساز ثبت 

شد که نسبت به سال قبل 29.8 درصد افزایش یافت.
تفکیــک منطقــه ای نشــان مــی دهــد کــه 29 اســتان، 
تعــداد  افزایــش  شــاهد  کیوتــو،  و  هوکایــدو  جملــه  از 
ورشکســتگی ها بودنــد. در حالــی کــه 1۶ اســتان، از جملــه 
اوزاکا و هیروشــیما، کاهــش را ثبــت کردنــد. دو اســتان، 

شیزوئوکا و ناکازاکی، ارقام ثابتی را منتشر کردند.
منبع: راشاتودی

رئیــس یــک اندیشــکده انــرژی ایتالیایــی از 
خانواده هــا می خواهد کــه از هیزم، پالت ها 
بــا افزایــش  و پمپ هــای حرارتــی همزمــان 

سرسام آور قیمت گاز استفاده کنند.
رئیــس  تابارلــی،  داویــده  گفتــه  بــه 
پژوهشکده ایتالیایی انرژی نومیسما، ایتالیا 
همراه با بقیه اروپا در حال تجربه یک شوک 
بــرق  قیمــت  زیــرا  اســت.  بی ســابقه  انــرژی 

تقریباً دو برابر شده است.
 la Repubblica تابارلــی در مصاحبــه ای بــا روزنامــه
گفت: "قیمت گاز ۰.۷-۰.8 یورو در هر متر مکعب بود، اما 

تا ابتدای سال به 1.۳۷ یورو افزایش یافت."
این تحلیلگر گفت: "اکنون، در ماه اکتبر )مهر(، قیمت 
گاز از مرز 2.۳ یورو عبور کرده است: اروپا و ایتالیا در حال 

تجربه یک شوک انرژی در مقیاس بی سابقه هستند."
در  بایــد  ایتالیایی هــا  کــه  گفــت  همچنیــن  تابارلــی 
ســردترین ماه های زمســتان برای جیره بندی آماده باشند. 
وی همچنیــن از خانوارهــا خواســت تــا از راه هــای جایگزین 
گرمایش مانند هیزم و پالت استفاده کنند، اگرچه او افزود 

که قیمت آن ها نیز افزایش یافته است.
تابارلی با تاکید بر اینکه فصل سرمای پیش رو چالش 
برانگیــز خواهــد بود، گفت: "برای زمســتان امســال و شــاید 

برای زمستان آینده هم یک ژنراتور بخرید."
در اوایــل ماه جاری، این تحلیلگر گفته 
بــود کــه مقامــات ایتالیایــی مجبــور خواهنــد 
شــد در صــورت کمبود کامــل تامین انرژی از 
روســیه، طرحــی بــرای جیره بنــدی گاز اتخاذ 
کننــد. تابارلــی افــزود کــه جایگزینــی حجــم 
زیــادی از گازی کــه قبــالً از روســیه دریافــت 
طــول  ســال  ســه  یــا  دو  حداقــل  می شــد، 

می کشد.
بحــران انــرژی در منطقــه در اوایــل ژوئیــه و پــس از 
اولین اختالل در عرضه گاز روسیه به تعدادی از کشورهای 
اتحادیه اروپا به شدت تشدید شد. این کاهش ها به دنبال 
مشــکالتی در تعمیــر و نگهــداری توربین هــای خط لوله نورد 
استریم به دلیل تحریم های اعمال شده علیه روسیه بود.

هفته گذشــته، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپــا گفــت که رونق این اتحادیه بر اســاس منابع 
انــرژی ارزان روســیه بوده اســت. در همین حــال، دیمیتری 
پســکوف، ســخنگوی کرملیــن خاطرنشــان کــرد کــه اتحادیه 
اروپــا مبالــغ هنگفتــی را برای گاز بــه آمریکا می پردازد و در 
نتیجــه اقتصــاد کشــورهای خــود را از رقابت پذیــری محروم 

می کند.
منبع: راشاتودی
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مریم ابونیا

بر اساس بخشنامه های پیشین بانک مرکزی طی 
سال های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیات 
اعطایــی بــه مشــتریان، در قالــب انواع ســپرده ها 
توســط بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی 
ممنــوع اســت. ایــن قانــون هــر از گاهــی توســط 
بانک مرکــزی در قالــب بخشــنامه و دســتورالعمل 
برای بانک ها و موسسات اعتباری ارسال می شود 

اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
در تازه ترین بخشــنامه بانک مرکزی که هفته گذشــته صادر 
شد، به بانک ها تاکید شده است که اخذ هرگونه سپرده به عنوان 
وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیالت توسط 

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین در این بخشــنامه آمده اســت، بر اساس بخشنامه 
2۳ اســفند 1۴۰۰؛ اخــذ هرگونــه ســپرده به عنــوان وثیقه نقدی به 
هــر عنــوان، قبــل و یــا بعد از اعطای تســهیالت توســط بانــک     ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در 
راستای بخشنامه 9 تیرماه سال 1۳99 قبل از اعطای تسهیالت و 
منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب ســپرده 
ســرمایه گذاری مدت دار از تســهیالت گیرنده کرده اســت، پرداخت 
ســود علی الحســاب به ســپرده مذکور معادل نرخ ســود متناظر با 
دوره زمانــی آن ســپرده مشــابه ســپرده هایی کــه وثیقه تســهیالت 

نیستند، الزامی است.
دوســال پیش بود که بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی تاکید کرد که بلوکه کردن بخشــی از تســهیالت اعطایی به 
مشتری ممنوع است. اما در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل 
بخشــی از مبلغ تســهیالت اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در 
قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن سپرده تعلق 
گیرد. پس تا اینجای کار بلوکه کردن ممنوع نیست و فقط باید به 
آن بخش از پولی که در حســاب تســهیالت گیرنده مســدود شــده 

سود تعلق بگیرد.
از طــرف دیگــر طبــق همیــن اطالعیه که توســط بانک مرکزی 

منتشــر شــد، برخی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
غیربانکی براســاس توافق بین مؤسســه اعتباری و 
تسهیالت گیرنده و قبل از اعطای تسهیالت، معادل 
بخشــی از مبلــغ تســهیالت اعطایــی را بــه صــورت 
وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض الحسنه جاری 
یا ســپرده قرض الحســنه پس انداز مســدود کرده و 

توثیق می کنند.
 گرچــه ایــن رویــه منــوط بــه آن کــه قبــل از 
و رضایــت  توافــق  بــا  و  باشــد  تســهیالت  اعطــای 
تسهیالت گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور 
پیشــگیری از تخطی از حداکثر نرخ ســود تسهیالت بانکی مصوب 
شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری 
و تســهیالت گیرنده و قبــل از اعطــای تســهیالت، بخشــی از وثایــق 
به صورت نقدی و در قالب مســدود کردن ســپرده توثیق می شود، 
ســپرده یــاد شــده بایــد در قالــب حســاب ســپرده ســرمایه گذاری 
مدت دار بوده و با احتســاب و پرداخت ســود علی الحســاب به آن، 
معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در 

شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.

ضمانت اجرایی؟ هیچ!
بنابر آنچه که از قول بانک مرکزی روایت می شــود، این نهاد ناظر 
با وجود چنین بخشنامه ای، صریحا مخالفت خود را با بلوکه شدن 
بخشی از تسهیالت، اعالم داشته و حتی علی صالح آبادی رئیس 
کل بانک مرکزی بارها بر این امر تاکید کرده است که بلوکه کردن 
بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها 
توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری ممنوع بوده و هر بانکی که به 
قوانین ابالغ شده بی توجهی کند به هیئت انتظامی بانک مرکزی 

معرفی خواهد شد.
امــا آنچــه کــه در جدیدتریــن بخشــنامه بانــک مرکــزی مجدد 
تاکید شــده این موضوع اســت که گزارشات دریافتی، بررسی های 
بــه عمــل آمــده و شــکایات ثبــت شــده در بانــک مرکــزی، حاکی از 
عــدم رعایــت بخشــنامه های یادشــده و تخلــف از ســوی برخــی از 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی اســت که درصورت تداوم 

تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت 
انتظامی بانک ها خواهد شد. از این رو مقتضی است به قید تسریع 
اقدامات الزم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و 

بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
آیــا ایــن اخطار بانــک مرکزی را می توان عزم جــدی برای عدم 
بلوکــه کــردن بخشــی از تســهیالت توســط بانک هــا دانســت؟ آن 
بی توجهی که رئیس کل بانک مرکزی در مورد ان اخطار داده است، 
چه زمانی مشمول معرفی به هیات انتظامی بانک ها خواهد شد؟

تسهیات بلوکه شده خود به خود آزاد 
نمی شود

نکتــه جالــب توجــه دیگر اینکه در برخی بانک ها با پرداخت قســط 
آخــر تســهیالت، مبلــغ مسدودشــده خــود بــه خــود آزاد نشــده و 
شخصی که تسهیالت دریافت کرده باید حضورا به شعبه مربوطه 
مراجعه و درخواست آزادسازی مبلغ را بدهد. در همین رابطه یکی 
از تســهیالت گیرنــدگان بانکــی با ارائه مدارک مســتدل به خبرنگار 
مــا گفــت: جهــت واریز قســط آخــر وام 1۰ میلیون تومانــی خود به 
شعبه ای که تسهیالت گرفته بودم مراجعه کردم و با تصور اینکه با 
پرداخت قسط آخر، یک میلیون تومانی که ۳سال بلوکه شده آزاد 
می شود، قصد جابه جایی مبلغ را داشتم که امکانپذیر نشد. مجدد 
به شعبه مراجعه کرده و متوجه شدم باید درخواست جداگانه ای 
برای آزادسازی آن یک میلیون تومان ارائه کنم. البته باالفاصله بعد 

از ارائه درخواست، آن مبلغ آزاد شد. 

پاسخگویی؟ باز هم هیچ!
آنچــه کــه بانــک مرکــزی باید پاســخگو باشــد این ســوال اســت که 
شکایات و گزارشاتی که توسط مردم در رابطه با بلوکه شدن بخش 
قابل توجهی از تسهیالتشان و عدم پاسخگویی بانک مربوطه ثبت 
شــده، به چه ســرانجامی رسیده اســت؟ آیا وقتی که بانک مرکزی 
بخشــنامه پشــت بخشــنامه و اخطــار پشــت اخطــار بــرای بانک ها 
می فرستد و عمال تغییری در رویه صورت نمی گیرد، می توان امیدی 

به دستورالعمل ها و یا حتی وعده های بانک مرکزی داشت؟

در حالیکه بازار خودرو در حال گرم شــدن اســت 
ســازندگان آن نگران افزایش قیمت مواداولیه در 
بخشــهای مختلــف ایــن صنعــت بویــژه در بخــش 
تولیــد خودروهــای الکتریکــی هســتند. از اینــرو 
خودروی نو و دست اول به کاالیی دست نیافتنی 

تبدیل شده است.
در  کــه  اتومبیــل  جهانــی  نمایشــگاه 
ســال2۰2۰)1۳99( بــه دلیــل کرونــا لغو شــده بود 
دوبــاره در قالــب کوچکتــری بــه پاریــس بازگشــته 

اســت. خودروسازان فرانسوی برای حضور در این نمایشگاه اعالم 
آمادگی کرده اند. همچنین تعدادی از برندهای چینی و ویتنامی نیز 

برای فتح بازارهای اروپا به نمایشگاه آمده اند. 
درحالیکــه خودروســازان ژاپنــی، آلمانــی و کره جنوبــی  بــرای 
حضور در این مسابقات با بن بست مواجه شده اند. این امر منجر 
بــه دلســری» لــوکادو مِئو« مدیــر عامل رنو نخواهد شــد. او دراین 
مورد می گوید: »من به سالن خودم می روم تا محصوالت تولیدی 
خود را به بهترین وجه معرفی کنم.  نمایشــگاه همچنان بکارخود 
ادامــه خواهــدداد و بازدیدکنندگان برای تماشــای ســایر ســالنها در 
حرکتند.« نشــان لوزی رنو در این نمایشــگاه انواع مدلهای خود را 

بویژه از مدلهای برقی به نمایش گذاشته است. 
درایــن میــان برخــی مدلهــای صرفــا تجــاری و برخــی دیگــر 
مخصــوص خانــواده هســتند کــه در ســال 2۰2۴ )1۴۰۳( وارد بازار 
خواهندشد. برخی نیز از جمله پرفروشترین مدلها ی آن هستند. 
امــا »کارلــوس تــاوارس« مدیــرکل اِســتالنتیس درایــن نمایشــگاه 
چندان شوروهیجانی از خود نشان نمی دهد. او با تمام برندهایش 
شرکت نکرده است. تنها »پِژو، جیپ و دِاِس« در نمایشگاه حضور 

دارند.
»کرایسلر، فیات، اُپل و سیتروئِن« در این نمایشگاه حضور 
ندارند. مدل دیگری از »ســیتروئِن« شــبیه مدل »داسیا« دراواخر 

مــاه ســپتامبر) اوایــل مهــر( بــرای حضــور در ایــن 
نمایشــگاه اعــالم آمادگــی کــرده بود. امــا دلیل این 

حضورهای کمرنگ در این نمایشگاه چیست؟
خودروســازان ایــن روزهــا ترجیــح می دهنــد 
بیشترمدلهای به روزتر و مورد پسند بخش خصوصی 
را ماننــد مِرِســدِس درســت کننــد. ازایــن نمونــه در 
مــوزه »رُدیــن« در پاریــس مســتقر کرده انــد. ایــن 
خودروســازان بر روی بازگشــت سرمایه گذاری خود 
حســاب می کننــد. آنهــا برای حضــور در نمایشــگاه 
میلیونها یورو هزینه کرده اند. با تورم فعلی آنها بسیار امیدوارند از 
این مسیر بتوانند درآمد سرشاری کسب کنند. مهمترین موضوع 
کــه اذهــان همــه خودروســازان را بــه خود مشــغول کــرده افزایش 
قیمت مواداولیه است که به تعبیری تیرخالص را به آنها زده است.

براســاس نظــرات کارشناســان قیمت مــواد اولیه بــرای تولید 
خودروهای حرارتی در مقایسه از باالترین قیمت آن در ماه مارس 
بــه18۵۰ دالر)19۰۰یــورو(  و  یافــت  کاهــش  2۰22)اســفند1۴۰۰( 
رســید. ایــن رقم در مقایســه با ســال2۰19)1۳98( همچنــان ۳۵۰ 
دالر بیشــتر اســت. درمقابل برای تولید خودروی برقی که وزن آن 
یک ونیم برابر یک خودروی حرارتیســت از مواد اولیه ای اســتفاده 
می شــود کــه قیمــت آنها کاهــش نمی یابد. ایــن مواد اولیه شــامل 
عناصــر کمیابــی چــون کبالــت و لیتیــم و نیــکل می شــوند. قیمــت 
مواداولیه درمقایسه با قبل از بحران کرونا هنوز 2۰۰۰ یورو بیشتر 
اســت ایــن بدان معناســت که برای هــر خــودرو ۵۰۰۰ یورو هزینه 
می شود. این مبلغ ۳1۰۰ یورو بیشتر از هزینه تولید یک خودروی 
حرارتی است. عالوه براین انتظار می رود قیمتها در آینده باز هم 
بیشــتر شــود. ایــن درحالیســت کــه درحــال حاضــر خــودروی برقی 
1۰درصد بازار را در اختیار دارد و در سال 2۰۳۵ )1۴1۴(  این میزان 

به 1۰۰ درصد می رسد.
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نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد صادرات غیر نفتی 
و توسعه پایدار

دکتر ملیکا ملک آرا
پژوهشگر و مشاور سازمانی

با توجه به اینکه توسعه پایدار دارای اهدافی 
از جملــه ایجــاد تــوازن بین نیازهــای مختلف 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  محیطــی،  زیســت 
جامعــه اســت، لــذا بــرای حفــظ ارزش هــای 
آن بایــد ســه محــور اصلی آن یعنــی جامعه، 
محیط زیســت و اقتصــاد در برنامه ریزی های 
خرد و کالن مورد توجه ویژه ای قرار گیرد تا با 
تعیین شاخص های عملکردی و هدف گذاری 
کارشناســانه و واقــع بینانه بتوان نســبت به 

تحقــق اهــداف واالی آن اقدام کرد. امروزه نقش واحدهای 
صنعتی صادرات محور و شرکت های دانش بنیان در محور 
اقتصــاد در راســتای توســعه پایــدار کشــور بر همــگان عیان 
اســت. ایــن موضوع در واردات و صــادرات و برقراری ارتباط 
هدفمنــد اقتصــادی بــا دیگــر کشــورها بــا هــدف ارزآوری از 
طریــق صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی حائز اهمیت 

است.
مطابق آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، 
طــی نیمه نخســت ســال 1۴۰1 میزان صادرات ایــران )بدون 
احتســاب نفــت خــام( معــادل ۵1/8 میلیــون تــن اســت که 
نســبت به مدت زمان مشــابه در ســال قبل دارای 1۳ درصد 
کاهــش یافتــه، البته ارزش این حجــم از صادرات معادل با 
2۴/۳ میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت به مدت زمان مشــابه 
در ســال قبــل دارای 1۳ درصــد افزایــش را نشــان میدهــد. 
همچنیــن میزان واردات به کشــور معادل 1۶/۳ میلیون تن 
برآورد شــده که دارای کاهش 1۵ درصدی نســبت به مدت 
زمان مشابه سال قبل است و ارزش این میزان واردات نیز 
برابر با 2۶/۳ میلیارد دالر اســت که نســبت به مدت زمان 

مشابه سال قبل دارای رشد 1۴ درصدی است.
معمــوالً رشــد اقتصــادی در دهه های گذشــته از طریق 
اعــداد مطــرح بــود اما از دهه نود به بعــد، دو موضوع ثبات 
و پایــداری جایگزیــن آن شــد. ثبــات و پایــداری اقتصادی در 
دنیــای ابــر رقابتی امروز محقق نمی شــود مگر با دســتیابی 
به علم و دانش روز که بتوان از طریق آن به اقتصاد دانش 
محــور دســت یافــت. اقتصاد دانــش محور می تواند ســبب 
صــادرات محصــوالت دانــش محــور اعــم از کاال و خدمــات 
باشــد. در ایــن نــوع از صادرات ممکن اســت حجــم و میزان 
وزنی نسبت به سنوات گذشته کمتر باشد اما میزان درآمد 
ارزی آن بــا رشــد چشــمگیری مواجــه شــود. بــه بیــان دیگــر 
بــا توجــه به اینکــه دانش، یکــی از محوری تریــن موضوعات 

تحــوالت  در عرصــه  اخیــر  ســالیان  طــی  در 
اقتصــادی بوده، امــروزه موضوعاتی از جمله 
حجــم ســرمایه و انــدازه بازار جــای خود را به 
دانش و فناوری داده است.  در دنیای امروز، 
افزایــش  ســبب  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده می شود.
بــدون  صــادرات  مقاصــد  تریــن  عمــده 
نفت خام ایران، طی شــش ماهه اول ســال 
جاری کشــورهای چین، عراق، امارات، ترکیه 
و هنــد بودنــد کــه بــه ترتیــب بــه میــزان ۷/8، ۳/۴، ۳/1، 
2/۶ میلیــارد دالر و هنــد بــه میــزان 9۰۴ میلیون دالر حجم 
صــادرات ایــران در ایــن مدت برآورد شــده اســت. از ســویی 
دیگر در خصوص آمار واردات نیز باید اذعان کرد که میزان 
واردات از عمــده کشــورهایی کــه طــی ایــن مــدت به کشــور 
واردات انجام شده عبارتند از امارات به میزان ۷/2 میلیارد 
دالر، چین به میزان ۶/8 میلیارد دالر، ترکیه به میزان 2/۷ 
میلیــارد دالر، هنــد بــه میزان 1/۴ میلیارد دالر و روســیه به 

میزان 8۷۶ میلیون دالر.
تبدیــل شــدن بــه اقتصــاد دانشــی و تولیــد بــر اســاس 
فنــاوری روز دنیــا ســبب خواهــد شــد میــزان صــادرات غیــر 
نفتی ایران با رشد چشمگیری مواجه شود، زیرا که از خام 
فروشــی و یــا ایجــاد ارزش افــزوده کــم بــر روی مــواد اولیــه 
جلوگیری نموده و مســیر برندســازی تولیدکنندگان فاخر و 
بیــن المللــی شــدن آنــان را همــوار کنــد. بــا توجه بــه اینکه 
بیش از 9۰ درصد صنعت کشور را صنایع کوچک و متوسط 
)SMEs( تشکیل می دهند، لذا باید با توجه به وقوع انقالب 
صنعتــی چهــارم و ظهور تکنولوژی هــای نوین و بهره گیری از 
علم روز به منظور ورود به حوزه های دانشی از جمله نانو، 
بایو، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، پرینترهای سه بعدی 
و... مدیــران واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط خــود را 
بــرای ماراتــن بزرگــی به اندازه کل دنیا آمــاده کنند و هرچه 
زودتر به تولید در سطح بین المللی برسند. این امر محقق 
نمی شــود مگر با شــناخت توانمندی ها و پتانســیل داخلی 
از یکسو و شناخت نیاز و انتظار بازارهای هدف بین المللی 
و مقایســه ایــن دو موضــوع بــا یکدیگر که نتیجــه آن تعیین 
فاصلــه بــه منظــور صادراتــی شــدن محصــوالت اســت که با 
تدویــن ســند اســتراتژی و برنامــه اجرایی در راســتای تبدیل 
شدن به واحدهای دانش بنیان و ارزآوری از طریق صادرات 

محصوالت دانشی می توان آن را به حقیقت پیوند زد.

در سایت روزنامه بخوانید:

چالش غولهای صنعت خودرو
 با گرانی مواداولیه

ترجمه: محمود نواب مطلق
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گردش ۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی تجارت الکترونیک

سرپرســتمرکــزتوســعهتجــارتالکترونیکــیگفــت:
حجــمتجــارتالکترونیــکدرســال۱۲۰۰،۱۴۰۰هــزار

میلیاردتومانبودهاست.
به گزارش مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، امین 
کالهــدوزان بــا اشــاره بــه گــزارش تجــارت الکترونیکــی 
ســال ۱۴۰۰ و حجــم ۱۲۰۰ هــزار میلیــارد تومانی گردش 
مالــی تجــارت الکترونیکی کشــور در ســال ۱۴۰۰، گفت: 
حجــم مــورد انتظار در اقتصاد ایــران دو برابر این مقدار 
می باشــد کــه البتــه نیازمنــد تالش های فــراوان در وهله 
اول از ســوی بخش هــای دولتــی و در وهلــه دوم همــت 

بیش از پیش بخش خصوصی است.
الکترونیکــی  تجــارت  توســعه  مرکــز  سرپرســت 
همچنین با عذرخواهی بابت به مرحله افتتاح نرسیدن 
اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی، اظهار کرد: از 
۲۰۰ هــزار متــر مربع فضای مذکور تا کنون عقد قرارداد 
۵۰ هزار متر مربع آن صورت گرفته ولی تالش می کنیم 
تا روز پژوهش )۲۵ آذر( این وعده محقق شود و شاهد 
رونمایی از اولین پارک تخصصی تجارت الکترونیکی در 
استان تهران و احتماالً همزمان در استان گیالن باشیم.

رشد۳۰درصدیکسبوکارو
تجارتالکترونیک

علیرضــا شــاه میرزایــی معــاون تجــارت و خدمــات 
وزارت صمــت در ایــن مراســم بــا اشــاره به اینکه شــیوع 
کرونــا در افزایــش اســتفاده از تجارت هــای الکترونیکــی 
مؤثر بوده اســت گفت: از حدود نیمه های ســال قبل با 
کاهــش شــیوع کرونــا و همزمان با شــروع به کار دولت 
سیزدهم، رشد خوبی در این حوزه داشتیم به طوری که 
در حوزه کســب و کار و تجارت الکترونیکی شــاهد رشد 

۳۰ درصدی بودیم.
وی از ثبت بیش از ۲۵ هزار اینماد جدید در ۶ ماه 
نخست امسال خبر داد و افزود: یکی از اتفاقاتی که در 
این دولت افتاده اســت مســاله ثبت-محور شــدن خیلی 
از فعالیت هاســت که بدان معناســت که اساساً شروع 
یک فعالیت نیاز به اســتعالم و مجوز خاصی نداشــته و 
امور پیش رو و ثبت این مادها بسیار تسهیل و تسریع 

و موانع برداشته شده است.
شــاه میرزایــی افــزود: مشــخصه مثبــت ثبــت محــور بودن 
آنست که کار به صورت سیستمی انجام می شود و فرایند 

دریافت مجوز، دیگر وابسته به عامل انسانی نیست.
وی در ادامــه با اشــاره به موانــع پیش روی تجارت 
پایــه ای  خدمــات  و  پلتفرم هــا  ایجــاد  بــر  الکترونیکــی، 
تاکیــد کــرد و ایجاد این خدمات پایــه ای را متوجه وزارت 
ارتباطــات دانســت و گفت: وزارت ارتباطــات برنامه های 
خوبی را در آینده اعالم خواهد کرد که اگر این خدمات 
پایــه ای را نداشــته باشــیم، بهتریــن شــرکت ها را هم که 
در حــوزه تجــارت الکترونیکی داشــته باشــیم بــاز هم به 

مشکل بر می خوریم.
شــاه میرزایی با تاکید بر تســهیل و تســریع امور تجارت 
الکترونیکــی کســب و کارهــا از ســوی دولــت گفت: حوزه 
تجارت الکترونیکی نه تنها به اشتغال زایی و و ساماندهی 
مشــاغل و ســایر حوزه هــا و بخش هــای اقتصــادی کمــک 
می کنــد بلکــه شــفافیت را هــم ارتقــا م می دهــد و کار در 

این بخش از الویت های اصلی کشور است.

۲۵۸میلیونمرسولهدرسال۱۴۰۰ 
تحویلشد

محمــود لیائــی معاون وزیر ارتباطــات نیز در ادامه 
ایــن رویــداد بــه نقــش شــرکت ملــی پســت در تجــارت 
الکترونیکی کشــور پرداخت و گفت: شــرکت ملی پست 
با آمار ۶۰ درصدی، بیشــترین روش ارســال کاال توســط 
واحدهــای تجــارت الکترونیکــی فعــال در حــوزه فــروش 
کاال بــوده اســت. او اســتفاده از سیســتم توزیــع واحــد 
تجــارت الکترونیکــی، شــرکت های باربــری بیــن شــهری 
و خدمــات شــرکت های پســت خصوصــی را بــه ترتیــب 
ســایر روش هایی دانســت که برای ارســال کاال استفاده 
ادامــه عملکــرد  در  ارتباطــات  وزیــر  معــاون  می شــوند. 
ترافیک مرسوالت پستی در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۲۵۸ 

میلیون مرسوله عنوان کرد.
لیائــی همچنیــن در ادامه به انتقاد از کســب و کارهایی 
که از بســتر خارجی و پلتفرم های خارجی برای کســب و 
کار خود اســتفاده می کردند نیز پرداخت و توضیح داد: 
گرچــه درآمدهــای پســتی پــس از اختــالل اینترنــت یــک 
ســوم کاهــش یافته اما اســتفاده از پلتفــرم داخلی طی 
ســال های قبل توســط مدیران ارشد کشور توصیه شده 
بــود و اگــر بــه ایــن موضــوع توجــه می شــد، حاال کســب 

و کارها با چنین مشکالت درآمدی مواجه نمی شدند.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی نیز به بحث حکمرانی داده ها 
در کشــور پرداخــت و گفــت: متأســفانه در حکمرانــی 
داده-محــور نبودیــم. مهــم این نیســت که دائم ســامانه 
ایجاد کنیم، ما همین حاال ســازمان هایی داریم که ۱۲۰ 
ســامانه دارنــد. امــا حتــی ســامانه های خــود ســازمان ها 
نیــز بــه هم متصل نیســتند و معضل اساســی در تبادل 

سامانه هاست.

خبــــــــــــــــر

 عضو اتحادیه بنکداران
مواد غذایی خبر داد: کاهش 

 شدید فروش مواد غذایی
در پی اغتشاشات اخیر

عضــواتحادیــهبنکــدارانموادغذاییبــاتاکیدبراینکه
اغتشاشــاتدرکشــوررویکســبوکارهــایمختلــف
تاثیــرگذاشــتهاســت،عنــوانکــردناآرامیهــایاخیــر
باعثکاهششدیدفروشموادغذاییدرکشورشد.
محمــد آقاطاهــر در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین 
وضــع بــازار مواد غذایی در کشــور گفت: متاســفانه طی 
یک ماهه اخیر و در پی اغتشاشات و ناآرامی های اخیر 
در کشــور ناامنــی ایجــاد شــده و بــه همیــن دلیــل روی 

کسب و کارهای مختلف تاثیر گذاشته است.
وی افــزود: بــه همیــن دلیــل در بــازار رکــود ایجــاد 
شــده و شــاهد کاهــش فــروش مــواد غذایــی در کشــور 
بودیــم بــه طــوری کــه واحدهــای صنفــی و فروشــنده ها 
آســیب زیــادی از ایــن امــر دیــده و برخــی از آنهــا کــه در 
محــدوده این اعتراضات و اغتشاشــات بوده اند باالجبار 
تصمیــم گرفتنــد که مغازه هــا و واحدهای فروش خود را 

تعطیل کنند.
آقاطاهــر اظهــار کــرد: امیدواریــم هــر چه ســریع تر 
شاهد آرامش و امنیت کامل در جامعه باشیم، چون در 
این صورت بازارهای به ثبات رســیده و در آینده شــاهد 
رونق و شکوفایی دوباره آنها هستیم؛ بنابراین می توان 
گفت اقتصاد کشــور آســیب زیادی از اغتشاشــات اخیر 

دیده است.
این عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان 
کرد: طبیعتاً در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت 
کاهــش پیــدا کــرده کــه در صــورت ادامه تجمعــات اخیر 
نیــز اوضــاع آنها بغرنج تر خواهد شــد و حتی پیش بینی 
و  داده  کاهــش  شــدت  بــه  را  کشــور  اقتصــاد  پذیــری 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان بــا مشــکالت زیــادی در 

این باره روبرو هستند.

ثبت رکورد تاریخی تقاضا 
برای خرید فیلترشکن

عضوهیاتمدیرهاتحادیهفناورانرایانهخاطرنشــان
کــرد:امــکانطرحشــکایتدراتحادیههایمربوطهباز
اســتوخریــداراناگــرنســبتبــهخریــدفیلترشــکن
رضایتنداشتندمیتوانندبهاتحادیهمربوطهمراجعه
وشــکایتخــودراثبــتکننــد؛درحــالحاضــربرخــی
کافینتها،واحدهایصنفیفناورانیارانهوخدمات

موبایلاقدامبهبفروشفیلترشکنمیکنند.
ســعید نقــوی در گفت وگــو بــا ایلنــا، از افزایــش ۳ 
هــزار درصــدی تقاضــا برای خرید vpn خبــر داد و افزود: 
گزارش هــا نشــان می دهــد دامنــه جســتجوی کاربــران 
ایرانــی بــرای دریافــت فیلترشــکن یــک رکــورد تاریخی را 
ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.
وی بــا اشــاره به دالیــل افزایش تقاضا بــرای خرید 
vpn، افزود: بخشــی از کســب وکارهای ســنتی به دلیل 
رکودی که در بازار آنها ایجاد شده بود کسب وکار خود 
را به واتساپ و اینستاگرام هدایت کردند از این رو بعد 
از فیلترینــگ و محــدود شــدن اســتفاده از پلتفرم هــای 
خارجــی متقاضــی خریــد فیلترشــکن  شــدند تــا بتواننــد 

فعالیت اقتصادی خود را حفظ و دنبال کنند.

ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکه فیلترشــکن ها 
۲۸۰ تــا ۳۰۰ هــزار تومــان بفــروش می رســند، اذعــان 
کــرد: اکانت هــا یکســاله کــه بفــروش می رســند معمــوال 
کار نمی کننــد و کارکــرد فیلترشــکن بســتگی بــه نحــوه 
فیلترینــگ دارد و در بســیاری از مــوارد فیلترشــکن ها 

جوابگوی نیاز فعاالن اقتصادی را نمی دهد.
اتحادیه هــای  در  شــکایت  طــرح  امــکان  داد:  ادامــه  وی 
مربوطــه بــاز اســت و خریــداران اگــر نســبت بــه خریــد 
اتحادیــه  بــه  می تواننــد  نداشــتند  رضایــت  فیلترشــکن 
مربوطــه مراجعــه و شــکایت خــود را ثبــت کننــد؛ در حال 
حاضر برخی کافی نت ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه 

و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می کنند.
بــازرس اتحادیــه فناوران رایانه با اشــاره به پررنگ 
شــدن واتســاپ در انتقــال داده هــای شــرکت ها، گفــت: 
شــرکت ها اطالعــات فنــی، قیمتــی، موجــودی  انبارهــا را 
به صــورت آنالیــن از طریــق واتســاپ ارســال می کردنــد 
کــه هم اکنــون ایــن امکان برای آنها ســلب شــده اســت. 
رونــق  بــرای  اقتصــادی  فعــاالن  از  برخــی  همچنیــن 
کسب وکارشان و افزایش فالورها در فضای اینستاگرام 

سرمایه گذاری قابل توجهی کردند.
نقــوی در پاســخ به این پرســش آیــا بعد از محدود 
کــردن اســتفاده از پیام رســان های خارجــی گزارشــی از 
افزایــش تمایــل کاربــران بــه نصــب پلتفرم هــای ایرانــی 
داشــته اید؟ گفــت: پیــش زمینه فکری بــرای مردم ایجاد 
شــده اســت که پیام رســان های داخلی چندان نمی تواند 
امنیــت اطالعــات آنهــا را حفــظ کنــد. اگــر دولــت بتوانــد 
به رســمیت  را  پلتفرم هــای داخلــی  کاربــران در  حقــوق 
بشناسد می توان امیدوار بود که مردم این پیام رسان ها 

را نصب کنند.
ایــن فعــال صنفــی ادامــه داد: یکــی از شــروط در زمــان 
ثبــت اطالعــات در بانک هــا ایــن اســت کــه اطالعــات آنها 
حفظ و به سازمان امور مالیاتی داده نشود؛ اما در عمل 
مشــاهده کردیم که اطالعات حســاب ها به ســازمان امور 
مالیاتی داده می شود من نقدی بر این فرآیند ندارم چرا 
که این روال در همه جای دنیا مرسوم و متداول است.

به گفته وی؛ تعدادی مردم، پیام رسان های داخلی 
را نصب کردند اما این احتمال وجود دارد که در صورت 

رفع فیلترها دوباره به پلتفرم های سابق باز گردند.

اخبـــــــــــــــــار

دیــدهورعضــوپارلمــانبخــشخصوصــیبــا
بیــاناینکــهباالترینارزشتجارتمامربوط
بــهابتــدایدهــه۹۰وپایینتریــنآنمتعلق
به۱۳۹۹اســت،گفتکهمتاســفانهشــاهد
و ناگهانــی تصمیمــات نهادهــا، مداخــات

سازماننیافتههستیم.
بــه گــزارش بــازار، محمد حســن  دیده ور 
عضو پارلمان بخش خصوصی در سی ونهمین 
نشســت ماهانه هیــات نمایندگان اتاق تهران 
به پدیده صادرات به بهانه برگزاری بیســت و 
ششــمین رویداد روز ملی صادرات در ســی ام 
طــول ســال های  در  گفــت:  و  پرداخــت  مهــر 
گذشته، دولت در اقدامی تحسین شده، یک 
روز از روزهــای ســال را بــه نــام روز صــادرات 
اختصــاص داده اســت، تــا نه تنهــا بــه ترویــج 
بپــردازد  مــردم  میــان  در  صــادرات  فرهنــگ 
و از ارکان جبهــه اقتصــادی کشــور تقدیــر بــه 
تــا  عمــل آورد، بلکــه فرصتــی را ایجــاد کنــد 
زمینــه ای بــرای تبادل افکار، شــناخت تنگناها 
و راهکارهــای دســتیابی بــه اهــداف رونــق و 
جهــش تولیــد و در نتیجــه رشــد و شــکوفایی 

اقتصادی فراهم شود.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه آمــار صــادرات 
در ســال ۱۴۰۰ گفت: در ســال گذشته، حدود 
۱۲۳ میلیــون تــن کاال بــه ارزش ۴۹ میلیــارد 
دالر صــادر شــده اســت. از میــزان ۴۹میلیارد 
دالر ارزش کاالی صــادر شــده، ۱۴.۵ میلیــارد 
 ۱۱.۵ معدنــی،  محصــوالت  بــه  مربــوط  دالر 
 ۷.۲ پایــه،  فلــزات  بــه  مربــوط  دالر  میلیــارد 
میلیــارد دالر مربــوط به محصوالت شــیمیایی 
و  الســتیک  بــه  مربــوط  دالر  میلیــارد  و۶.۴ 
پالســتیک بوده اســت. هم چنین ۴.۸ میلیارد 
دالر نیــز صــادرات گاز طبیعــی کشــور شــامل 
متانول، پلی اتیلن، پروپان و اوره بوده است.

ایــن عضو هیــات نمایندگان اتــاق تهران 
بــا بیــان اینکه میزان صادرات کشــور از حدود 
بــه حــدود  ۴۴ میلیــارد دالر در ســال ۱۳۹۰ 
۴۱ میلیــارد دالر در ســال ۱۳۹۹ و نهایتــاً ۴۹ 
میلیــارد دالر در ســال ۱۴۰۰ از رشــد مثبــت و 
منفی برخوردار بوده است، ادامه داد: آمارها 
نشــان می دهنــد کــه باالتریــن ارزش تجــارت 
خارجی کشــور در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شــده 

و پایین تریــن ارزش تجــارت خارجی کشــور به 
سال ۱۳۹۹ تعلق دارد.

او افــزود: نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه، بــه رغــم 
افــزودن حوزه هایــی ماننــد صــادرات گاز طبیعی 
و میعانــات گازی به کاالهــای غیرنفتی، رقم ۵۰ 
میلیارد دالر در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل 
نشده است. این همه، نشان از زیرساخت هایی 
دارد کــه همچنــان در طول این ســال ها ســاخته 
نشــده اند. بــه راســتی، روزهای ملی صــادرات تا 
چه میزان توانســته اند، نظام نهادهای اقتصادی 
و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند. یک 
رویــداد، یک جشــن، چند تقدیــر و چند پاداش، 
ملــی  روزهــای  ســاخت یافته  کلــی  صورت هــای 
صــادرات کشــور هســتند کــه اگرچــه کلیــت آن 
معتبر اســت، اما تکلیفی برای نهادهای وابسته 

تولید تعیین نکرده اند.
نظــام سیاســت گذاری،  گفــت:  دیــده ور 
اجــرای قوانیــن و نظارت  دســتگاه های اجرایی 
از عقالنیــت نظام اقتصــادی تبعیت نمی کنند 
و همواره شــاهد مداخالت نهادها، تصمیمات 
ناگهانی و ســازمان نیافته، اقتصاد دســتوری، 

قوانیــن خلق الســاعه، پیوندهــای سســت بــا 
بازارهــای جهانــی و دیگر عوامــل تاثیرگذار در 
روابــط کنشــگران تولیــد و صــادرات هســتیم. 
در روز ملــی صــادرات حتــی گفتمانــی از ایــن 
رکــن مهــم اقتصادی کشــور ایجاد نمی شــود و 
بســتری برای رشــد اقتصــادی، رقابت پذیری و 
ورود به بازارهای بین المللی فراهم نمی آورد.
او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد 
شبیخون سیاست های خلق الساعه و تهاجمی 
تنهــا  نــه  کــه  هســتیم  کســب وکارهایی  بــه 
مشــاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوســط 
کشــور را نشــانه رفتــه  اســت. محدودیت های 
اینترنتــی بــه قصــد صیانت و قضایایــی از این 
دســت شــاید شــرایط و محدودیت هایی را در 
کنــش انســانی ایجــاد کند اما شــکل دهنده و 
تعیین کننــده کنش هــا و رفتارهــای اجتماعــی 
اســت  شایســته  رو،  همیــن  از  نیســتند. 
نهادهای وابسته محتوای کنش ها به تناسب 
موقعیت هــا، قالــب نبخشــیده و رویکــردی را 
اتخــاذ کننــد که در چارچوب یــک فراگرد پویا، 

متغیر و به نسبت پیش بینی پذیر باشد.

علــت انجامشــده پیگیریهــای براســاس
مغایــرتدرتعــدادســیلندرهایپورشــههای
نوشــهراشــتباهدرثبتاطاعاتدرســامانه
گــزارش تصــورات بهخــاف و اســت بــوده
مکتــوبکارشناســانبهدرســتیارائــهشــده
بودهاستکهاینموضوعابهاماتتازهایرا

دراینخصوصایجادکردهاست.
بــه گــزارش تســنیم، مزایــده فوق العــاده 
شــماره ۵۶۵ امــوال تملیکــی کــه قــرار بود در 
آن یک هــزار و ۴۰ خــودروی خارجی به فروش 
برســد در حیــن اجــرا بــا مشــکالت و ابهاماتی 
یکــی  ایــن ســازمان  روبــه رو شــد. مســئوالن 
از عوامــل بــروز ایــن مشــکالت را محدودیــت 
زمانی تعیین شده از سوی مرجع قضایی برای 

فروش این خودروها می دانند.
از جملــه ابهامــات مهمــی کــه دربــاره فــروش 
ایــن خودروهــا بــه وجــود آمــد خــارج شــدن 
۵۸ خــودرو از لیســت خودروهــای مزایــده ای 
به دلیل مغایرت در اطالعات بوده اســت. این 
مغایرت ها شــامل عواملی مانند رنگ، مدل و 

تعداد سیلندر خودروها بوده است.
به گفته سخنگوی سازمان اموال تملیکی 
از ۵۸ خــودرو کــه دارای مغایــرت بودنــد ۱۰  
دستگاه در بوشهر، ۲۱ خودرو در خوزستان و 
۲۷ دستگاه در مازندران بوده است. با توجه 
به پیگیری های انجام شــده بیشترین مغایرت 
در خودروهــای اســتان خوزســتان مربــوط بــه 
رنــگ خودروهــا بــوده اســت امــا مغایرت های 
بحــث  در  مازنــدران  خودروهــای  بــه  مربــوط 

تعداد سیلندر خودروها بوده است.
بــا توجــه بــه اطالعــات ارائه شــده درباره 
مزایــده برگزارشــده از مجمــوع ۳۱ خودرویــی 
که در اســتان مازندران و گمرک نوشــهر بوده 
اســت، ۲۷ خــودرو مغایــرت داشــته اند و تنها 
تعــداد ســیلندرهای ۴ خــودرو به درســتی ذکر 

شده بوده است.
طــی روزهای اخیــر پیگیری های متعددی 
از  بیشــتر  جزئیــات  آوردن  دســت  بــه  بــرای 
ایــن اتفــاق انجــام شــد. براســاس نامــه ای که 
اداره کل اســتان مازنــدران بــه ســازمان امــوال 

تملیکــی ارســال کــرده اســت، در روز شــنبه 
اعالم شــده اســت که از ۳۱ خودرو تنها تعداد 
ســیلندرهای ۴ خــودرو )۶ ســیلندر( به شــکل 

صحیح وارد شده است.
به عبارت دیگر سایر خودروها ۴ سیلندر 
بوده انــد اما به اشــتباه به عنــوان خودروهای ۶ 
ســیلندر ثبت شــده بودند و از آنجا که همان 
روز شــنبه که روز بازگشــایی این پیشــنهادات 
بــوده اســت، ایــن موضــوع به ســتاد ســازمان 
اموال تملیکی اعالم شــده اســت، تمامی این 

پارتی ها باطل شده اند.
در ابتــدا تصــور می شــد کــه کارشناســان 
رســمی در ارائــه گــزارش خــود دچــار اشــتباه 
بیشــتر  بررســی های  از  پــس  امــا  شــده اند 
مشــخص شــد که این کارشناسان در گزارش 
مکتــوب خود )که نمونه ای از آنها را می توانید 
مشــاهده کنید( تعداد سیلندرها را به درستی 
اعــالم کــرده بودنــد و در حقیقت این اشــتباه 
از ســوی مســئوالن اســتانی ســازمان امــوال 

تملیکی استان مربوطه رخ داده است.

کارشناســان  کــه  می شــود  گفتــه  البتــه 
رســمی به صــورت شــفاهی اعالم کــرده بودند 
کــه خودروهــا ۶ ســیلندر بوده انــد و همیــن 
مســاله ســبب بــروز این اشــتباه شــده اســت 
امــا در هــر صــورت مدرک قابل اســتناد همان 
گــزارش مکتــوب اســت کــه به درســتی تنظیم 
شــده اســت و براین اســاس علــت مغایرت در 

تعداد سیلندرها نیز مشخص است.
در  ایــن خودروهــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
مزایده دوم که مزایده فوق العاده ۵۶۶ اســت 
قــرار گرفته انــد و اطالعــات آنهــا هم اکنــون در 
سایت ستاد قابل مشاهده است، این انتظار 
وجــود دارد کــه دیگــر شــاهد چنیــن مــواردی 
نباشــیم و طبیعتــاً دیگــر بهانــه ای نیــز بــرای 

مغایرت پذیرفتنی نخواهد بود.
ضمــن اینکــه همچنــان ابهاماتــی دربــاره 
مزایده برگزارشده و علل و عواملی که ممکن 
اســت در پس این اشــتباه باشــد مطرح است 
کــه شــاید نیــاز بــه پیگیــری و بررســی قضایی 

داشته باشد.

از کشــاورزی رصدخانــه قــرارگاه رییــس
راهانــدازیســامانه»ســتکاوا«بــرایعرضــه
عمــدهمــرغمنجمــدازروزسهشــنبهومــرغ
گــرمازهفتــهآینــدهازســویتامینکنندگان
بــه مصــوب قیمــت بــا تولیدکننــدگان و
شــهر، ســطح پروتئینــی فروشــگاههای
فروشــگاههایزنجیــرهای،میادیــنترهبــارو
دانشــگاههابهمنظورتنظیمبازاردراســتان

تهرانخبرداد.
جهادکشــاورزی،  وزارت  گــزارش  بــه 
کمــال ربانی زاده افزود: از روز سه شــنبه مرغ 
منجمــد بــا قیمــت مصــوب هــر کیلــو ۴۰ هزار 
تومان از ســوی عرضه کننده اصلی در سامانه 
ســتکاوا یا سامانه توزیع هوشمند محصوالت 
کشــاورزی عرضــه و فروشــگاه های پروتئینی، 

فروشــگاه های  و  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
میادیــن میــوه و تره بــار عضــو این ســامانه در 

تهران می توانند خرید خود را انجام دهند.
وی اظهار کرد: مرغ منجمد با قیمت هر 
کیلــو ۴۵ هــزار تومان به دســت مصرف کننده 
می رســد و مــرغ گــرم نیــز بــا قیمــت مصــوب 
عرضــه  ســامانه  ایــن  در  تعزیــرات  ســازمان 
ایــن  کــرد:  ربانــی زاده تصریــح  خواهــد شــد. 
اقــدام به منظور تنظیــم بازار، کنترل قیمت و 
حذف واسطه های زاید صورت می گیرد و تمام 
مراحــل تامیــن، تولید، توزیع تــا مصرف کننده 
هــر لحظــه از طریــق ســامانه ســتکاوا رصــد و 

پایش می شود.
وی با بیان این که تاکنون نام نزدیک به 
۴ هــزار فروشــگاه پروتئینــی در اســتان تهران 

تعــداد  ایــن  از  را فهرســت کرده ایــم، گفــت: 
بیــش از یــک هزار فروشــگاه پروتئینی ســطح 
شــهر و همچنیــن تعــدادی از فروشــگاه های 
و  میــوه  میادیــن  فروشــگاه های  و  زنجیــره ای 
تره بــار مشخصاتشــان کامــل و صحه گذاری و 
در ســامانه ســتکاوا ثبــت شــده کــه می توانند 
از طریــق ایــن ســامانه درخواســت خرید مرغ 

منجمد و مرغ گرم دهند.
رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی اضافه کرد: 
شرکت پشتیبانی امور دام نیز مرغ منجمد را 
به طور عمده و به میزان نیاز و کشش بازار از 

طریق سامانه ستکاوا عرضه می کند.
وی تصریــح کــرد: بــه مــرور زمــان عرضه 
عمده ســایر محصــوالت اساســی مانند برنج، 
شــکر و روغــن نیــز از طریــق ســامانه ســتکاوا 

صورت می گیرد.
ربانــی زاده در همیــن حــال گفــت: ســایر 
فروشــگاه های پروتئینــی و یــا فروشــگاه های 
زنجیــره ای نیــز می تواننــد بــرای عضویــت بــه 
ادمین این ســامانه درخواســت و مشــخصات 

کامل خود را ارائه دهند.
وی اذعــان کــرد: در فازهای بعدی عرضه 
عمــده مــرغ منجمــد و گرم بــه فروشــگاه های 
پروتئینــی و زنجیــره ای در ســایر اســتان های 

کشور اجرا می شود.
فروشــگاه های  گــزارش،  بنابرایــن 
پروتئینــی و زنجیره ای متقاضی برای عضویت 
می تواننــد  ســتکاوا  ســامانه  در  ثبت نــام  و 
 setkava.ir یــا  و   setkava.com آدرس  بــه 

مراجعه کنند.

بهگفتهمدیرعاملمنطقهآزادکیش،تاششد
ظرفیتهایگردشــگریایرانازجملههتلهای
کیــشدرهایــاکارتقطــرعنوانشــودامابرای
تحققاینامرقطرسهشرطرزروهتل،داشتن
بلیترفتوبرگشــتوبلیتبازیواســتادیوم
رااعــامکــردواساســاازســویدســتگاهمتولی
یعنــیوزارتگردشــگریاینهماهنگیهاانجام

نشد.
به گزارش ایلنا، مهدی کشــاورز در نشست 
خبــری روزگذشــته دربــاره تامیــن زیرســاخت های 
کیش برای میزبانی مســافران و گردشــگران جام 
جهانــی و ادعــا و اظهاراتــی مبنــی بــر اینکــه بــرای 
ایــن ایــام در کیــش هیــچ رزروی انجــام نشــده 
گفــت: بحــث جابــه جایــی و انتقــال گردشــگران 

جــام جهانــی از کیــش بــه قطــر و میزبانــی آنهــا 
موضــوع بین دســتگاهی اســت و بــه بحث تامین 
ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  زیرســاخت های 
برمی گــردد بــرای مثــال ورود گردشــگران خارجــی 
بــدون درج مهــر ویــزای ایــران در پاســپورت آنهــا 
بــه وظایــف و هماهنگی هــای وزارت امــور خارجه 
برمی گــردد یــا اینکــه دعــوت از مهمانــان در حوزه 

فدراسیون فوتبال است. 
ظرفیت هــای  شــد  تــالش  داد:  ادامــه  وی 
گردشگری ایران از جمله هتل های کیش در هایا 
کارت قطــر عنــوان شــود امــا برای تحقــق این امر 
قطر ســه شــرط رزرو هتل، داشــتن بلیت رفت و 
برگشــت و بلیــت بــازی و اســتادیوم را اعــالم کرد 
و اساســا از ســوی دســتگاه متولــی یعنــی وزارت 

گردشگری این هماهنگی ها انجام نشد. 
مدیرعامــل منطقــه آزاد کیــش بــا اشــاره به 
تقســیم کار ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی 
برای فراهم کردن زیرســاخت های ســخت افزاری 
و سخت افزاری میزبانی از مهمانان و گردشگران 
جام جهانی گفت: زیرســاخت های ســخت افزاری 
ماننــد آمادگــی ترمینــال فــرودگاه کیــش و بانــد 
فــرودگاه، ظرفیــت آب، بــرق و فاضــالب، ایجاد و 
احــداث ۴ زمیــن فوتبــال، تامیــن کشــتی کــروز و 
... را منطقــه آزاد کیــش فراهم آورد اما ســازمان 
قرارگرفتــن  بــرای  کیــش نمی توانــد  آزاد  منطقــه 
قطــر  کارت  هایــا  در  کیــش  هتل هــای  لیســت 
بــا دولــت ایــن کشــور وارد مذاکــره شــود و ایــن 

اقدامات جزو مسئولیت دستگاه دیگری است. 

وزارت  واقــع  در  کــرد:  تاکیــد  کشــاورز 
گردشــگری موظف اســت که برای ورود گردشــگر 
فوتبالــی و غیرفوتبالــی رایزنی هــای فرهنگــی  بــا 

سایر کشورها را انجام دهد. 
وی بــا بیــان اینکه فرصــت برنامه ریزی کالن 
گردشــگری بــرای جــام جهانی را از دســت دادیم، 
گفــت: صحبت هایــی مطرح شــده کــه هایا کارت 
از رونــد گردشــگرپذیری جــام جهانی حذف شــود 
و حــذف هایــا کارت بــه نفــع ایــران خواهــد بــود 
امــا بــه طور کلــی فرصــت برنامه ریــزی کالن برای 

جام جهانی را از دست داده ایم. 
مدیــر عامــل منطقــه آزاد کیــش ادامــه داد: 
برای فعال کردن دو کشــتی کروز در خط دریایی 
مســافر کیــش- قطــر مذاکراتــی را انجــام داده ایم 

امــکان  بــرای  زیرســاخت ها  تکمیــل  حــال  در  و 
پهلوگیری این کشتی ها هستیم. همچین درحال 
راه انــدازی دو خــط دریایــی کیش-دوبی در بخش 
بــاری و تجــاری و راه اندازی کیش- قطر در بخش 
مســافری هســتیم و بــرای راه انــدازی ایــن خطوط 

دریایی مقدمات اولیه انجام شده است.
بــه  گردشــگری  خدمــات  ارائــه  دربــاره  وی 
مسافران داخلی که قصد استقرار در منطقه آزاد 
کیــش برای شــرکت در جام جهانی قطــر را دارند، 
افــزود : بلیــت بــازی و اســتادیوم بــه عنــوان ویــزا 
از ســوی قطــر مــورد قبــول اســت امــا بایــد امکان 
شناســایی سریع این گردشــگران را داشته باشیم 
چراکــه در حــال حاضــر ٨٠ تــا ١٠٠ درصد ظرفیت 

هتل ها به اشغال رسیده اند. 

شروطقطربرایمعرفیظرفیتهایگردشگریایراندرهایاکارت

 آغازعرضهمرغمنجمدبهفروشگاههایپروتئینی
درقالبسامانه»ستکاوا«

روایتتازهازاشتباهاتدرمزایدهپورشههایمیلیاردی

به اعتقاد دیده ور عضو پارلمان بخش خصوصی 
مداخالت نهادها و سیاست های خلق الساعه، 

 شبیخونی است که کسب وکارها
را نشانه گرفته است

 شبیخون
 سیاستهایخلقالساعه

بهکسبوکارها
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صادرات غالت اوکراین 
بی خیال جنگ شد

صــادرات غــات اوکراین تقریباً در اکتبر به ســطح قبل 
از جنگ بازگشت.

کشــاورزی  وزارت  آمارهــای  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اوکرایــن روز دوشــنبه نشــان داد کــه صــادرات غــات 
اوکرایــن در ۱۷ روز اول اکتبــر تنهــا ۲.۴ درصــد کمتــر از 
مــدت مشــابه ســال ۲۰۲۱ بــوده اســت. صــادرات غــات 
این کشور از فوریه به دلیل تعطیلی بنادر دریای سیاه 
اوکرایــن، افزایــش قیمــت جهانی موادغذایــی و ترس از 

کمبود در آفریقا و خاورمیانه، کاهش یافته است.
بــر  جــوالی  پایــان  در  ســیاه  دریــای  بنــدر  ســه 
اســاس توافــق بیــن مسکو)روســیه( و کیف)اوکرایــن( با 
میانجیگــری ســازمان ملل و ترکیــه رفــع انســداد شــدند. 
داده هــای ایــن وزارتخانه نشــان می دهد کــه اوکراین در 
مــاه اکتبــر ۲.۱۲ میلیــون تن غات، عمدتاً ذرت و گندم، 
در مقابل ۲.۱۷ میلیون تن در مدت مشابه اکتبر ۲۰۲۱ 

صادر کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز، داده ها همچنین نشــان 
می دهــد کــه اوکرایــن در فصــل ۲۰۲۲ تــا ۲۰۲۳ جوالی 
تــا ژوئــن تاکنــون مجموعاً ۱۰.۸ میلیــون تن غات صادر 
کرده است در حالی که در مدت مشابه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ 
ایــن رقــم ۱۶.۵ میلیون تن بوده اســت. حجم این فصل 
شــامل ۳.۹۹ میلیون تن گندم، ۵.۸۸ میلیون تن ذرت 

و ۸۹۶ هزار تن جو است.

 کاهش ۴۰ درصدی
واردات گندم در سال جاری

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا اعــام 
اینکه امســال ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از محل 
تولیــد داخــل تأمین شــد، تاکید کرد: بــا توجه به خرید 
محصــول داخلــی به منظــور تأمین نیاز کشــور، تاکنون 
ســه میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن گنــدم نیز وارد شــده که 
بــه ایــن ترتیــب، واردات این محصول نســبت به ســال 

گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، سید سعید راد، نیاز ساالنه کشور 
بــه گنــدم برای تولیــد نان و مصارف صنف و صنعت، در 
مجمــوع حــدود ۱۱ میلیــون تــن اعام کرد و گفت: ســال 
گذشــته چهــار و نیــم میلیــون تــن گنــدم از محــل تولیــد 
داخلــی خریــداری و شــش میلیــون و ۴۰۰ هــزار تــن نیز 

وارد شده بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای تأمیــن نیــاز داخلی و 
حفــظ ذخایــر اســتراتژیک، بخشــی از گنــدم مــورد نیــاز 
کشــور از محل واردات تأمین می شــود، اظهار کرد: این 
محصــول از طریــق کشــتی های بــزرگ وارد بنادر کشــور 
شــده و نســبت بــه تخلیــه، بارگیــری و ارســال آن هــا به 
در  گنــدم  ذخیره ســازی  مراکــز  و  مصــرف  کانون هــای 

سراسر کشور اقدام می شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ابتدای 
فصــل برداشــت تاکنــون، هفت میلیــون و ۲۰۰ هزار تن 
گنــدم توســط دولت به صورت تضمینی خریداری شــده 
است، تصریح کرد: ارزش کل گندم های خریداری شده 
توســط دولت، ۸۳ هزار میلیارد تومان اســت که تمامی 

وجوه آن به کشاورزان عزیز پرداخت شده است.

 ممنوعیت واردات چای
به کشور تکذیب شد

بــه گفتــه رئیس ســازمان چــای کشــور، از ۱۰ کد تعرفه 
واردات چــای واردات ۳ کــد تعرفــه نظیــر چــای ســبز، 
غیرتخمیری و کیســه ای ممنوع شــده اســت که تاثیری 

در تنظیم بازار داخلی ندارد.
حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در گفت وگو 
بــا تســنیم در واکنش به اعام ممنوعیــت واردات انواع 
چــای از قــول وزارت صنعــت در رســانه ها  اظهــار کــرد: 
درباره واردات چای مورد نیاز بازار کشــور تغییری ایجاد 
نشــده و تنها واردات ســه کد تعرفه چای غیر تخمیری، 

چای سبز و چای کیسه ای ممنوع شده است.
وی افــزود: اخبــاری کــه دربــاره ممنوعیــت واردات انواع 
چای به کشــور مطرح شــده اشــتباه اســت و ممنوعیت 
در بخش هایــی اســت که تاثیــری در تنظیم بازار داخلی 
ایجــاد نخواهــد کرد به طوری که از ۱۰ کد تعرفه واردات 

چای واردات سه کد تعرفه ممنوع شده است.
رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: برآورد می شود تا 
پایان فصل برداشت چای حدود ۱۱۵ هزار تن برگ سبز 
چای و ۲۴ تا ۲۵ هزار تن چای خشــک در کشــور تولید 

شود که ۲۵ درصد نیاز کشور را تامین خواهد کرد. 

نمایشگاه اختصاصی ایران 
در قطر افتتاح شد

ســخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نمایشــگاه ایران در 
دوحه قطر آخرین نمایشگاه تا پیش از آغاز جام جهانی 
فوتبال بوده و بازدید نمایندگان تجاری ســایر کشــورها 

از این نمایشگاه بیشتر از همیشه فراهم است.
بــه گــزارش ایلنــا، امیــد قالیباف بــا اعام ایــن خبر گفت: 
نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اسامی ایران در دوحه از 
۲۵ تا ۲۸ مهرماه دایر اســت و ۱۴ شــرکت ایرانی در گروه 
کاالیــی صنایــع غذایــی، صنایع دســتی، زعفــران، خدمات 
تجاری و بیمه سیستم های پیشرفته اطفا احتراق صنعتی، 
چرم و فناوری نفت و گاز، توانمندی ها و کاالهای خود را 

در معرض دید عاقه مندان قرار می دهند.
وی از برگــزاری جــام جهانی فوتبال در کشــور قطر 
بــه عنــوان یــک فرصــت بی نظیــر برای توســعه تجــاری و 
گردشــگری نام برد و اظهار کرد: قرار اســت در حاشــیه 
بــا طــرف قطــری در  ایــن نمایشــگاه مذاکــرات تجــاری 

موضوعات مورد عاقه برگزار شود.
گفتنــی اســت نمایشــگاه اختصاصــی جمهوری اســامی 
ایــران روزگذشــته بــا حضــور محســن رضایــی، معــاون 
اقتصــادی رئیــس جمهــور و علیرضــا پیمان پــاک، رئیس 

سازمان توسعه و تجارت در دوحه قطر افتتاح شد.
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افغانستان، بزرگترین 
سرمایه گذار خارجی در ایران

در شــش ماهــه نخســت امســال حجــم ســرمایه گذاری 
خارجــی مصــوب در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 
درصــد   ۸۲.۷ قبــل  ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 
کاهــش داشــته، کشــور افغانســتان بیشــترین حجــم 
ســرمایه گذاری را در کشــور انجــام داده  و فــارس نیــز 

بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایســنا،  جدیدترین آمار منتشــر شــده از 
ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( نشــان 
می دهــد کــه در شــش ماهه امســال، ۷۳ مورد ســرمایه 
گــذاری خارجــی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر 
در بخــش صنعــت، معدن و تجارت تصویب شــده که از 
لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ 
مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ 

میلیون دالر در این بخش تصویب شده بود.
به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم بخش صنعت ۸۹، 
معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین 
از ایــن تعــداد در بخش هــای صنعــت، معــدن و تجارت، 
۲۷ مــورد در حــال بهــره بــرداری و مابقــی در حــال طــی 

مراحل اجرایی است.
ســرمایه گذاری  مــورد   ۵۲ بیــن  از  میــان  ایــن  در 
خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار 
خارجی، ۳۴ شــرکت بصورت مشــارکتی با شرکای داخل 
)J.V( و ۱۵ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل 

و BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اســاس اطاعات منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صمت، بیشــترین حجم ســرمایه گذاری خارجی در دوره 
مورد بررســی نیز در گروه های چوب و محصوالت چوب 
و چــوب پنبــه )بــه جــز مبلمان( بــا ۱۲۳.۲ میلیــون دالر، 
اســتخراج کانســارهای فلــزی بــا ۶۷، مــواد و محصوالت 
شــیمیایی بــا ۴۳.۲ و ســاخت فلــزات اساســی بــا ۴۰.۹ 

میلیون دالر بوده است.
ســرمایه گذاری  ارزش  لحــاظ  از  اول  کشــور  پنــج 
خارجــی مصــوب نیــز کشــورهای  افغانســتان بــا ۱۴۹.۸ 
میلیون دالر، چین با ۷۵.۵ میلیون دالر، ترکیه با ۴۴.۸ 
میلیــون دالر، هنــد بــا ۳۳.۸ و امــارات بــا ۲۰.۹ میلیون 

دالر هستند.  

فارس صدرنشین جذب سرمایه خارجی
درصــد،   ۴۱ فــارس  اســتان های  میــان،  ایــن  در 
خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و 
تهــران ۱۱ درصــد از حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب 

در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
کلیــه  شــامل  مصــوب  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ایجــاد  جهــت  ســرمایه گذاری  از  اعــم  درخواســت ها 
طرح هــای جدیــد، خریــد ســهام شــرکت های موجــود و 
همچنیــن ســرمایه گذاری های خارجــی در قالب ترتیبات 

قراردادی است.

زعفران ایران به ۶۵ کشور 
دنیا صادر می شود

نائــب رئیــس انجمن زعفــران کاران خراســان جنوبی از 
صادرات زعفران به بیش از ۶۵ کشور دنیا خبرداد.

ایــران  افــزود:  حســینی  علــی  مهــر،  گــزارش  بــه 
تولیدکننده مرغوب ترین زعفران جهان به شمار می رود 
و متقاضیان زیادی از سراسر دنیا خواهان این محصول 

استراتژیک هستند.
وی همچنیــن اظهــار کــرد: نــام ایــران در بازارهــای 
جهانــی بــا نام »زعفران« گره خورده و کمتر کشــوری را 
می تــوان نــام برد که در آمار کاالهای وارداتی خود نامی 

از زعفران ایرانی نداشته باشد.
نایب رئیس انجمن زعفران کاران خراســان جنوبی 
بــا بیــان اینکــه ایران بر بــام تولیدکنندگان زعفــران دنیا 
ایســتاده اســت، گفت: کشــت زعفران در ایران بیش از 

سه هزار سال سابقه دارد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اســتخراج ترکیبــات 
بــاال در  بــه درآمــد زایــی و ســود آوری  زعفــران منجــر 
کشــور خواهد شــد، افزود: با اســتخراج ترکیبات اصلی 
زعفــران می تــوان بخــش عظیمــی از صنایــع وابســته به 
این ترکیبات ارزشــمند را در دنیا تأمین و ارزش افزوده 

بسیار زیادی نصیب مملکت کرد.
حســینی اضافــه کــرد: مشــتقات زعفران امــروز در 
صنایــع مختلــف مثــل داروســازی، فرآورده هــای غذایی، 
آشــامیدنی، آرایشــی و بســیاری موارد دیگــر کاربردهای 

فراوانی دارد.
وی در بخــش دیگــری ازســخنان خود درباره خبری 
مبنــی بــر ارســال ۲۰۰ تــن محصــول خــام زعفــران ایران 
بــه مقصــد قطــر جهــت فــرآوری گفــت: پــس از انعقــاد 
بزرگتریــن قــرارداد تجــاری در حوزه زعفــران بین ایران و 
قطــر بــرای انتقــال و فــرآوری ۲۰۰ تــن زعفران بــا ارزش 
اولیه ۳۰۰ میلیون دالر به مقصد کشور قطر، نخستین 
محمولــه از این قــرارداد بارگیری و جهت فرآوری به این 

کشور ارسال شده است.
نایب رئیس انجمن زعفران کاران اســتان خراســان 
ایــن قضیــه  بــه نظــر نمی رســد پشــت  افــزود:  جنوبــی 
یــک برنامــه درســتی باشــد چــون ایــران خــود بــر بــام 
تولیدکننــدگان زعفــران دنیــا ایســتاده و دلیلــی نــدارد 
ایــن حجــم محصول زعفران به یک کشــور دیگری جهت 
فــرآوری انتقــال یابــد بی تردیــد یــک جــای قضیــه لنــگ 

می زند.
وی همچنیــن اظهــار داشــت: دســت اندرکاران این 
قضیه باید بصورت دقیق و شفاف توضیح دهند منظور 

آنان از فرآوری زعفران ایران در قطر چیست؟
حسینی اضافه کرد: کجای انتقال ۲۰۰ تن زعفران 
خام از ایران به مقصد قطر جهت فرآوری با فرمایشات 
مقام معظم رهبری درباره خام فروشی مطابقت دارد.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقاب اسامی همواره 
بــه موضوع »خام فروشــی و صــادرات فله ای مواد خام« 
تاکید مؤکد دارند چون خام فروشی باعث به یغما بردن 

منابع خدادادی کشور می شود.
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ســرمایه  و  پــول  بــازار  کمیســیون  رئیــس 
چــراغ  کــرد:  نشــان  خاطــر  بازرگانــی  اتــاق 
یــک  بــه  ورود  بــرای  خارجــی  ســرمایه گذار 
کشور مشــاهده وضع سرمایه گذاران داخلی 
اســت مــا در ایران شــاهد فــرار ســرمایه های 
داخلی هســتیم زود اســت که از امروز دلیل 
خــروج ســرمایه های خارجــی از ایــران را بــه 

اعتراض های اخیر منسوب کنیم.
فریــال مســتوفی در گفت وگــو بــا ایلنــا، 
بــا بیــان اینکه نبــود امنیت در ســرمایه گذاری 
رغبــت  ایــران  در  اقتصــادی  آزادی هــای  و 
جــذب  بــرای  خارجــی  ســرمایه گذاری 
سرمایه هایشان به ایران را از بین برده است، 
گفــت: ایــران کشــوری اســت که می توانســت 
بنــا بــه امتیازات خــدادادی و انســانی که دارد 
محیطــی مناســب بــرای جذب ســرمایه گذاران 

خارجی تبدیل شود.
وی نســبتی بین اعتراضــات اخیر و عدم 
رغبــت ســرمایه گذاران خارجــی بــرای ورود بــه 
ایــران برقــرار نکــرد و افزود: ایــران نفت، گاز، 
نیــروی کار جــوان و تحصیــل کــرده مناســبی 
دارد همچنین دسترســی مناســبی به آب های 
آزاد دارد و این پتانســیل ها می توانست ایران 
را بــه عنوان  هــاب خاورمیانــه در زمینــه جذب 

سرمایه های خارجی تبدیل کند.

مســتوفی ادامه داد: اقتصاد ایران عاوه 
بــر تحریم ها خارجــی با تحریم های فلج کننده 
داخلــی نیــز دســت و پنجــه نــرم می کنــد و به 
از  بیــش  داخلــی  تحریم هــای  می رســد  نظــر 
تحریم هــای خارجــی رغبت ســرمایه گذاری در 
ایــران را ســلب کــرده اســت. اگــر تحریم هــای 
داخلــی نبــود حداقــل ســرمایه گذاران داخلــی 
میل به سرمایه گذاری داشتند در حال حاضر 
ســرمایه گذاران داخلــی بــه دلیــل مقــررات و 
مســائل پیچیده ایی که در محیط کسب و کار 
وجود دارد چندان به ســرمایه گذاری در ایران 

رغبتی نشان نمی دهند.
ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره به عوامل 
بازدارنده در محیط کسب و کار ایران، تصریح 
کرد: احترام نگذاشــتن به قراردادها، مقررات 
خلق الســاعه و یــک شــبه، فســاد، تبعیــض و 
عــدم برخورد با مفســادان اقتصــادی از جمله 
مهم ترین عوامل در ایجاد اقتصاد ناســالم در 

ایران هستند.
اتــاق  رئیــس کمیســیون ســرمایه گذاری 
ایــران در پاســخ به این پرســش کــه آیا خبری 
مبنــی بــر خروج هیات تجــاری از ایران بعد از 
اعتراض هــای اخیــر داشــتید؟ گفت: خیر، من 
در ایــن زمینــه خبری نشــنیدم و در این زمینه 
بی اطــاع هســتم؛ امــا گروه هــا و هیات هــای 

تجاری از روسیه و باروس به ایران می آیند.
راهنمــای  چــراغ  داد:  ادامــه  مســتوفی 
ســرمایه گذار خارجی برای ورود به یک کشــور 
مشــاهده وضع ســرمایه گذاران داخلی است. 
مــا در ایــران شــاهد فــرار ســرمایه های داخلی 
هســتیم، امــا زود اســت کــه از امــروز دلیــل 
بــه  را  ایــران  از  خــروج ســرمایه های خارجــی 

اعتراض های اخیر منسوب کنیم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ایــران در  از  عــدد خــروج ســرمایه  از  آمــاری 
دســت اســت؟ گفــت: نمی تــوان رقــم دقیقــی 
از خــروج ســرمایه از ایــران اعــام کــرد آمارها 
در این زمینه متناقض اســت ســخن از خروج 
بــه میــان  ایــران  از  تــا ۱۰۰ میلیــارد دالر   ۳۰
می آید و من نمی توانم روی هیچ کدام از این 
عددهــا صحه بگــذارم چراکه بخش خصوصی 
نمی توانــد متولــی ارائــه آمــار در ایــن زمینــه 

باشد.
بــه گفتــه عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق 
در  ایرانیــان  از  توجهــی  قابــل  تعــداد  ایــران؛ 
ترکیــه، دبــی و ... اقدام به خرید  خانه کردند 
ایــن مســاله بهتریــن گــواه بــرای نشــان دادن 

فرار سرمایه گذاری در ایران است.
وی تــورم موجــود را به عنــوان ام المرض  
اقتصــاد ایــران معرفــی کــرد و افــزود: چــرا مــا 

نتوانســتیم تورم موجود را مهار کنیم؟ شــاید 
بتــوان گفــت بــزرگ شــدن دولــت و کســری 
بودجــه مهم تریــن دلیــل باشــد؛ دولت هــا در 
ایــران همــواره در حــال بــزرگ شــدن هســتند 
بودجه هــا صــرف  از  توجهــی  قابــل  بخــش  و 

پروژه های غیر عمرانی می شود.
رئیــس کمیســیون بازار پول و ســرمایه 
جــزو  ایــران  داد:  ادامــه  بازرگانــی  اتــاق 
و  نفــت  تولیدکننــده  کشــورهای  بزرگتریــن 
مــاده  نــوع   ۶۸ دنیاســت همچنیــن  در  گاز 
معدنی در ایران وجود دارد این پتانسیل را 
بســیاری از کشــورها ندارند بــه عنوان مثال 
مگر ترکیه انرژی دارد که توانســته زمینه ها 
برای  هــاب انــرژی شــدن در  منطقــه را برای 
خــود فراهــم کنــد؟ ایــن کشــور توانســت بــا 
ســرمایه درست اقتصادی به موقعیت فعلی 

دست پیدا کند.
کشــورهای  کــرد:  تصریــح  مســتوفی 
عقب مانده تــر مــا ماننــد عــراق و افغانســتان 
توانســتند تورم را روی کمتر از ۵ درصد کنند 
امــا مــا چــرا نتوانســتیم تــورم را مهــار کنیــم 
ایــن در حالیســت کــه همــواره در برنامه هــای 
توســعه ای خــود از رشــد اقتصــادی ۸ درصــد 
ســخن گفتیــم امــا بــه نظر می رســد این رشــد 

به توهم بیشتر از عالم واقع نزدیک باشد.

طحــان نظیــف، ســخنگوی شــورای نگهبان از 
تأیید الیحه کاهش حقوق گمرکی خبر داد.

بــه گــزارش بازار،  هــادی طحــان نظیــف 
گفــت: ایــن الیحه درباره کاهش »نرخ حقوق 
و  اجــزاء  واســطه ای،  اولیــه،  مــواد  گمرکــی 
قطعــات و ماشــین آالت و تجهیــزات« بــه یــک 
درصــد بــود که شــورای نگهبــان آن را مغایر با 

شرع و قانون اساسی نشناخت.
طحــان نظیف افزود کــه »حقوق ورودی 
شــامل حقوق گمرکی و ســود بازرگانی اســت 
کــه پیشــتر بــا مصوبــه دولــت، ســود بازرگانی 

کاهش یافته بود.«
ایــن الیحــه دولــت کــه حــاال بــه قانــون 

تبدیــل شــده، قانون بودجه امســال را اصاح 
می کند و »حقوق گمرکی را از ۴ درصد به یک 

درصد کاهش می دهد.«
ســخنگوی  طغیانــی  مهــدی  گفتــه  بــه 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اجــرای ایــن 
قانــون، بــرای کاالهایــی کــه مجمــوع حقــوق 
گمرکی و سود بازرگانیشان کمتر از ۱۰ درصد 
اســت، ســود بازرگانی صفر می شــود و حقوق 
گمرکیشــان هــم از ۴ درصــد بــه یــک درصــد 

کاهش پیدا می کند.
صنعــت،  وزیــر  فاطمی امیــن  ســیدرضا 
معــدن و تجــارت ۲۵ تیــر مــاه بــه خبرگــزاری 
صدا و ســیما گفته بود »این الیحه بخشــی از 

برنامه هــای دولــت برای مقابله با تورم اســت 
کــه حقــوق گمرکــی را به نفع تولید در کشــور 

کاهش می دهد.«
بــا ایــن حــال در جریــان بررســی پیــش 
نویــس قانــون کاهــش نــرخ حقــوق گمرکــی، 
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
محاســبات گفتــه بــود کــه ایــن الیحــه تأثیــر 
چندانی بر تورم ندارد؛ محســن زنگنه توضیح 
داد بــا تــورم حدود ۵۰ درصدی در کشــور، اثر 
کاهش درصد حقوق گمرکی بر تورم کاالهای 
اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک 
درصــد و بــرای کاالهــای غیــر اساســی حداکثر 

حدود ۳ درصد است.

نماینــدگان مجلــس در جریــان بررســی 
حقــوق  نــرخ  کاهــش  قانــون  نویــس  پیــش 
گمرکــی، گفتــه بودند »تغییر حقــوق گمرکی، 
کاهــش نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومانی را 
در منابــع مالــی برای دولــت دارد و دولت هم 
می خواهد با فروش اوراق و استفاده از منابع 

دیگر این کسری را جبران کند.«
قانــون کاهــش نــرخ حقــوق گمرکــی کــه 
دولــت پیــش نویــس آن را بــا دو فوریــت بــه 
مجلس فرستاده بود، می خواهد »از افزایش 
قیمت مواد اولیه، ماشین آالت یا قطعاتی که 

بر زندگی مردم تأثیر دارد، جلوگیری کند.«

بنابــر اعــام مدیرعامــل کویــر موتــور، بــرای 
اولیــن بــار در صنعــت موتورســیکلت کشــور 
موتورســیکلت  )موتــور(  انجیــن  تولیــد  خــط 
ایجــاد می شــود کــه در گام اول بــه صــورت 
مونتــاژ و در گام دوم بــا ورود تکنولــوژی بــه 
کشــور قطعــات ایــن محصــول نیــز در داخــل 

کشور تولید می شود.
محســن رضایــی مدیرعامــل کویــر موتور 
در گفت وگــو بــا تســنیم اظهــار کــرد: از ســال 
از  و  کشــور  موتورســیکلت  بــازار  وارد   ۱۳۳۶
سال ۱۳۸۰ پا به عرصه و تولید موتورسیکلت 
گذاشــتیم و اولیــن کارخانه کویــر موتور ایجاد 
شــد و منجــر بــه ایجــاد تحول در ایــن صنعت 
و فرهنگ استفاده از موتورسیکلت شده ایم.

طــور  بــه  کار  نیــروی  نفــر   ۱۸۰۰ افــزود:  وی 
مســتقیم در کویــر موتــور و تــا ۵ هــزار نفــر به 
صــور غیرمســتقیم در شــرکت های قطعه ســاز 
مرتبط با کویر موتور و نمایشگاه های فروش و 
خدمات پس از فرش موتورسیکلت و دوچرخه 
هســتند؛  فعالیــت  حــال  در  کشــور  کل  در 
 ۱۱۰ و  زنجیــره ای  نمایشــگاه   ۱۳۰ همچنیــن 
تعمیــرگاه مجــاز، ۴۳۰ عامــل توزیــع در کشــور 
برای ارائه خدمت به مشــتریان فعالیت دارند.

مدیــر عامــل کویــر موتور گفــت: در کویر 
و دوچرخــه  موتورســیکلت  مــدل   ۱۰۰ موتــور 
تولیــد داریــم و تحریم  هــای ظالمانــه آمریکا را 

دور زدیم تا این محصوالت در کشــور تولید و 
در دسترس هموطنانمان قرار گیرند.

وی تصریــح کرد: بر اســاس تنوع تولید، 
چنــد  طــی  کــه  تبلیغــات  و  ســازی  فرهنــگ 
ســال گذشــته آغاز کردیــم، فرهنگ اســتفاده 
دو  و  تــک  خــودرو  بجــای  موتورســیکلت  از 
سرنشــین را در کشــور ایجــاد نمودیــم که این 
امــر موجــب کاهش ترافیک، مصرف ســوخت 
معضــات  کاهــش  همچنیــن  و  آالیندگــی  و 
جــای پــارک خودرو و ارزبری در کشــور و کان 
شــهرها می شود و به طبع آن میزان تولید در 
دوسال گذشته دوبرابر افزایش داشته است.

رضایــی اظهــار کــرد: در ســال ۹۸ تولیــد 
موتورســیکلت در کشــور ۱۱۶ هــزار دســتگاه 
بود، سال ۹۹ تعداد ۲۱۰ هزار دستگاه، سال 
۱۴۰۰ تعداد ۲۷۲ هزار دســتگاه و  امســال به 
۴۰۰ هــزار دســتگاه در ســال خواهــد رســید و 
مشــتریان زیــادی بــه ســمت اســتفاده از ایــن 

محصول آمده اند.
مدیرعامل کویر موتور گفت: در شــرکت 
کویر موتور تسهیات بلند مدت و بدون بهره 
برای خریداران در نظر گرفته شــده اســت که 
ایــن امر نیز در اســتقبال خریــداران تاثیرگذار 

بوده است.
وی اظهــار کــرد: صنعــت موتور ســیکلت 
تولیــد  روی  بــر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  ایــران 

موتورهای سی جی ۱۲۵ سی سی متمرکز بود 
امــا در ســال های اخیر بر اســاس مــراودات با 
دیگر کشــورهای جهان همکاری های نزدیک و 
محصوالت مشترکی تولید شده است و سهم 
عمده بازار بسمت موتورسیکلت های اسکوتر 
و یا همان موتورسیکلت های گازی که طبعات 

اجتماعی را ندارند، رفته است.
بــا  گفــت:  موتــور  کویــر  مدیرعامــل 
کشــورهای ژاپن، ایتالیا، اتریش، کره جنوبی، 
تایوان، چین و هند در صنعت موتورســیکلت 
کشــور همــکاری وجــود دارد و امــروز موفــق 
شده ایم بسیاری از قطعات موتورسیکلت های 

تولید در کشور را داخلی کنیم.
رضایی اظهار کرد: ۴ خط تولید موتورسیکلت 
در کویر موتور وجود دارد که تا یک ماه آینده 
۲ خط جدید موتورســیکلت افتتاح می شــود و 
بیش از ۲۰ مدل موتورسیکلت جدید به بازار 

تولید و عرضه خواهد شد.
در  بــار  اولیــن  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی 
صنعــت موتورســیکلت کشــور دو خــط تولیــد 
انجیــن موتورســیکلت ایجــاد می شــود که در 
بــه صــورت مونتــاژ و در بخــش  اول  بخــش 
دوم با ورود تکنولوژی به کشــور قطعات این 

محصول نیز در داخل کشور تولید می شود.
قوانینــی  مــوارد  برخــی  در  افــزود:  وی 
مرتبــط بــا صنعت موتورســیکلت کشــور وضع 

می شــود امــا نظــر فعــاالن این حــوزه دریافت 
نمی شــود که منجر به ایجاد مشــکات عدیده 

در صنعت می شود.
رضایــی گفــت: بــا توجه بــه اینکــه تولید 
موتورســیکلت در کشــور مشــروط و ملــزم بــه 
فرســوده  خــودرو  یــا  موتورســیکلت  اســقاط 
یــا  خــودرو  کــه  آنجایــی  از  و  اســت  شــده 
موتورســیکلت های اســقاطی در کشــور یافت 
بــا مشــکل جــدی  بــرای تولیــد  نمی شــود مــا 
مواجه هســتیم و قیمت خودروهای اسقاطی 
نیز به شدت افزایش یافته و طی سال جاری 

افزایش ۵۰۰ درصدی را شاهد بوده ایم.
در  گفــت:  موتــور  کویــر  مدیرعامــل 
حــال  در  مجلــس  در  طرحــی  حاضــر  حــال 
بررســی اســت کــه بــه ازای اســقاط خــودرو و 
موتورســیکلت های فرسوده اقدام به پرداخت 
وجــه آن بــه حســاب محیــط زیســت کنیــم به 
طــوری که یک درصد قیمت موتورســیکلت به 

این سازمان پرداخت شود.
وی اظهــار کــرد: برای اولین بــار در ایران 
موتورســیکلت های  بــرای  پــاک  ثبــت  مجــوز 
ســه چــرخ را در کشــور دریافــت کردیم که در 
اســتفاده از این موتورســیکلت ها دیگر نیازی 
توقــف  پــا روی زمینــی هنــگام  بــه گذاشــتن 
وجــود نــدارد و ایمنــی رانندگــی را خصوصا در 

جاده های لغزنده افزایش می دهد.

خط تولید موتور موتورسیکلت برای اولین بار در کشور 
راه اندازی می شود

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی: 
رشد اقتصادی ۸ درصدی بیشتر شبیه توهم است

سخنگوی شورای نگهبان: نرخ حقوق گمرکی 
یک درصد شد
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 میانگین رشد اقتصادی
در 6 ماه اول دولت به حدود 

۵ درصد رسید
ســخنگویدولتازمیانگینرشــداقتصادی5درصدی

دولتدر6ماهاولسالخبرداد.
بــه  گــزارش  خبرگزاری  مهــر،   علی  بهــادری  جهرمی  
ســخنگوی  دولــت  در  صفحــه  شــخصی    خــود    نوشــت: 
 برخی تالش می کنند میانگین رشد اقتصادی نزدیک به 
صفــر )۴ دهــم درصــدی( در دهه گذشــته را انکار کنند، 
امــا طبــق آمــار رســمی و همانطــور کــه رئیس جمهور در 
دیــدار بــا رهبر معظــم انقالب اعالم کردنــد، با همکاری 
دولت و مردم رشد اقتصادی در شش ماه اول دولت به 

حدود ۵ درصد رسید.
او افزود: ان شاهللا همین مسیر ادامه دارد.

تأمین سرمایه توسعه 
میادین مشترک غرب کارون 

با تولید زودهنگام نفت
مدیرعامــلشــرکتملــینفــتایــرانبااشــارهبــهنیاز
۷میلیــارددالریســرمایهگذاریبــرایتوســعهمیــدان
مشترکآزادگان،اعالمکردکهباتوجهبهحجمباالی
سرمایه،تصمیمبراینشدتا۲.5میلیاردآوردهاولیه
باشــدوبــاتولیــدزودهنــگاممابقــیســرمایهموردنیاز

تأمینشود.
بــه گــزارش ایرنا، محســن خجســته مهر دیــروز در 
همایــش فرصت هــای ســرمایه گذاری در تأمیــن خدمات 
شــناوری موردنیــاز نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد 
مردمی در این همایش دنبال می شــود، افزود: این یک 
جلسه کارشناسی در ابعاد بزرگ تر است. صنعت نفت 
پیشران اقتصاد کشور است و الزم است جدیت ویژه ای 

برای به ثمر رساندن آن به کار بگیریم.
خجســته مهر تأکید کرد: رشــد اقتصادی هر کشور 
در گرو ســرمایه گذاری اســت و مهم ترین اهرم پیشرفت 

رشد اقتصادی ایران در صنعت نفت نهفته است.
او با اشاره به اینکه مقدورات و ظرفیت های خوبی 
در کشــور داریم، گفت: زمانی که توان داشــته باشیم و 
از آن استفاده نکنیم مورد انتقاد قرار می گیریم. زمانی 
که توان نامحدود است باید به فعل برسانیم و نیازمند 

ابزار هستیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه اینکه 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت ویژگی هایی دارد، ادامه 
داد: طرح هــای صنعــت نفــت درآمــدزا و زمــان بر اســت 
و توجیــه اقتصــادی طوالنی مدت اســت. طرح های نفتی 
ایران بیش از ۱۱۰ ســال اســت که مورد بهره برداری قرار 
می گیــرد و تمــام زنجیــره فعالیت هــا تــا زمانی کــه منابع 

زیرزمینی را داریم ادامه خواهد داشت.
خجســته مهــر تأکیــد کــرد: طرح هــای صنعت نفت 
دارای یک اشــتغال پایدار اســت و می تواند مولد باشــد. 
اجــرای ایــن طرح ها نیازمند همراهی اســت که در رأس 
آن مردمی کــردن اقتصــاد کشــور قــرار دارد. بــا روی کار 
آمــدن دولت ســیزدهم اقدامات مهمــی را آغاز کردیم تا 
اقتصــاد مردمــی شــود. بایــد مردمی کــردن اقتصــاد را به 
بلوغ خود برسانیم و با فراهم کردن قوانین و تسهیالت، 

بخش خصوصی وارد میدان شود.
او بــه اســتفاده از توان ســایر بخش ها در توســعه 
تــوان شــرکت های  از  اســتفاده  و  گاز  و  نفــت  میادیــن 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نفــت  صنعــت  در  دانش بنیــان 
شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد در بخــش صنعتــی 
وارد عمــل شــوند. موانــع توســعه آزادگان جنوبــی در 
دولت سیزدهم برداشته شد و از سال گذشته تا کنون 
۲۰ حلقــه چــاه جدیــد در این میدان حفاری شــده و ۷۰ 

درصد دکل حفاری را افزایش دادیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت با بیــان اینکه تولید 
از میادیــن مشــترک غــرب کارون بــه ۵۷۰ هــزار بشــکه 
تولید روزانه می رسد، افزود: تمام مطالعات بین المللی 
گذشــته را به کار گرفتیم و مشــخص شــد برای توســعه 
این میدان ۷ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز اســت. با 
توجــه حجــم باالی ســرمایه، تصمیم بر  این شــد تا ۲.۵ 
میلیــارد آورده اولیــه باشــد و با تولیــد زودهنگام مابقی 
ســرمایه موردنیاز تأمین خواهد شــد. با اجرای این طرح 

۲۳ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
خجســته مهــر بــا بیــان اینکــه ۶ بانــک و ۶ شــرکت 
اکتشاف و تولید در این طرح وارد شدند، گفت:  شرکت 
دشت آزادگان اروند در منطقه آزاد اروند تأسیس شده 

و در حال اخذ مجوز از بانک مرکزی هستیم .
در  پتروشــیمی  بــزرگ  بــه حضــور شــرکت های  او 
طرح های باالدست نفتی برای تضمین خوراک موردنیاز 
اشاره کرد و افزود: بخشی از سرمایه گذاری انجام شده 
و تفاهم نامه هایی نیز امضا شده است. در دانش بنیان  
عقب ماندگــی  دچــار  نفــت  صنعــت  باالدســت  شــدن 
هســتیم و در شــرکت ملــی نفــت بایــد تشــخیص دهیم 
ایــن شــرکت ها توانایــی چــه کاری را دارنــد. ۵۵ میلیون 
یــورو و یــک هــزار میلیــارد تومــان پــروژه به دانشــگاه ها 

داده شده است.
معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکه اکنــون ۱۰۰ 
شناور خارجی داریم و ۱۰۰ درصد شناورهای ما خارجی 
است و ۵۰ درصد کارکنان آن نیز خارجی است، گفت: 
ایــن شــناورها چقــدر  درآمــد ســاالنه و ارزش قــرارداد 
اســت؟ ایران که توان ســاخت ناوهای جنگی را دارد آیا 

نمی تواند شناورهای پشتیبانی را بسازد؟
خجسته مهر با اشاره به اینکه روزانه ۴ تا ۵ هزار یورو 
روزانه برای این شناورها پرداخت می شود، افزود: ۲۰۰ 
میلیون یورو ارز از کشور خارج می شود. سرمایه گذاری 
یک میلیارد یورو برای ساخت ۱۰۰ شناور پیش بینی شده 
است و هر شناور ۴۰ نفر اشتغال دارد که به معنای ۴ 

هزار نفر شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.
او ادامــه داد: بایــد زنجیره بانکرینگ را توســعه دهیم تا 

کشتی های عبوری به جای فجیره به قشم بیایند.

اخبـــــــــــــــــار

فاضــالب و آب مهندســی شــرکت مدیرعامــل
کشــورخبــردادکهســامانهاینترنتــیبازارآبو
پسابکشورکهتحولبزرگیدراقتصادصنعت
آبوفاضــالبواجــرایپروژههــایمهــمرابــه

همراهداردراهاندازیمیشود.
شــرکت  روابط عمومــی  دیــروز  گــزارش  بــه 
مهندسی آب و فاضالب کشور »اتابک جعفری« 
افــزود: برای نخســتین بار، ســامانه اینترنتی بازار 
آب و پســاب کشــور ایــن هفتــه بــا حضــور وزیــر 
نیرو و مدیران شرکت های آب و فاضالب سراسر 

کشور رونمایی می شود.
ایــن ســامانه،  راه انــدازی  بــا  داد:  ادامــه  او 
شــاهد جهــش قابل توجهــی در اجــرای طرح هــای 
تأمیــن آب شــرب پایــدار، جلوگیــری از هدررفــت 
آب، تأمیــن آب پایــدار برای صنایــع و بازچرخانی 

آب در سراسر کشور خواهیم بود.
خاطرنشــان  کشــور  آبفــای  مدیرعامــل 
کــرد: شــرکت های آبفــا می تواننــد در بخــش آب 
هدررفــت  کاهــش  و  هوشمندســازی  به منظــور 
و  انتقــال  خطــوط  و  توزیــع  شــبکه های  در  آب 
تأسیســات آب شــرب از طریــق شناســایی و رفــع 
نشــت و همچنیــن رفــع انشــعابات غیرمجــاز، در 
قالــب مشــارکت بــا بخــش عمومــی - خصوصی و 
در مرحله نخســت با اســتفاده از ســازوکار خرید 
تضمینــی بــرای مصــارف شــرب اقــدام کننــد و در 
مراحــل بعــد، بــا اســتفاده از روش بیــع متقابــل 
آب  از  بخشــی  مشــارکتی،  روش هــای  ســایر  یــا 
صرفه جویی شــده را در اختیار ســرمایه گذاران به 
منظــور اســتفاده در مصــارف صنعــت و خدمــات 

قرار دهند.

جعفری گفت: همچنین تا سقف ۷۰ درصد 
و بیــش از آن، پســاب در اختیــار آبفاســت تــا بــه 
صنعــت، خدمــات و کشــاورزی صنعتــی به شــرط 

رعایت استانداردهای بهداشتی واگذار شود.
او ادامــه داد: ســامانه اینترنتــی بــازار آب و 
پســاب کشــور، درگاهــی شــفاف بــرای صنایــع و 
ســرمایه گذاران مختلــف اســت کــه بــا مشــاهده 
تمــام  در  آب  بــا  مرتبــط  قابل اجــرای  پروژه هــای 
اســتان های کشــور، هــم به اهــداف کالن صنعت 
خــود  هــم  و  می کنــد  کمــک  فاضــالب  و  آب 
بهره منــد  طــرح  ایــن  مزایــای  از  ســرمایه گذاران 

خواهند شد.

اهدافکالنراهاندازیبازارآب
وپسابکشور

مدیرعامــل آبفــای کشــور در بــاره جزئیــات 
اهمیــت  باتوجه بــه  افــزود:  طــرح،  ایــن  بیشــتر 
جلوگیــری از آلودگــی منابع آب وخــاک و ضرورت 
اســتفاده مجــدد از پســاب در چرخــه طبیعــت و 
از  آب  بازچرخانــی  از طریــق  بهــره وری  افزایــش 
یــک ســو و همچنیــن کاهــش ریســک و افزایــش 
تــاب آوری در تأمین آب شــرب مناطق جمعیتی و 
حفــظ منابــع آبی به خصــوص در مناطق مواجه با 
تنــش آبی، راه اندازی بازار آب و پســاب می تواند 
و  ســرمایه گذاران  مســتقیم  اتصــال  ایجــاد  بــا 
صنایــع بــه پروژه هــای مرتبط، امــکان بهره برداری 

ذی نفعان از مزایای این طرح ها را فراهم کند.
بــه گفتــه جعفــری، بــا اجــرای ایــن طرح ها، 
از  بهینــه  بهره بــرداری  تکلیــف  تعییــن  ضمــن 

بــه  پســاب های موجــود و تســریع در احــداث و 
بهره بــرداری رســاندن طرح هــای فاضالب، شــاهد 
کاهــش هدررفــت واقعــی آب در تأسیســات آب 
شــرب خواهیــم بــود کــه همــه ایــن مــوارد، تحول 
بزرگــی در اقتصــاد صنعــت آب و فاضالب کشــور 

ایجاد خواهد کرد.
پســاب  و  آب  بــازار  راه انــدازی  افــزود:  او 
از  اســتفاده  بــرای  کاربــردی  بســتری  همچنیــن 
منابــع مالــی غیردولتــی در اجــرای طرح های مهم 
شفاف ســازی  و  شــدن  نظام منــد  همچنیــن  و 
فرایندهــای درخواســت، بررســی و صــدور مجــوز 
زمینــه  تســهیل  و  آب  مصرف کننــدگان  بــرای 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در این 

پروژه ها ایجاد خواهد کرد.

 محورهایاجراییبازارآب
وپساب

مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور در باره محورهای اجرایی راه اندازی پایگاه 
اینترنتــی بــازار آب و پســاب گفــت: ایــن طــرح به 
سرمایه گذاران و صنایع مختلف کمک می کند که 
به آســانی با بررسی پروژه های موجود در سراسر 
کشــور، بــه اهدافــی همچــون تأمین منابــع مالی 
بــرای اجرای طرح های پســاب و کاهش هدررفت 
آب، تحقــق نســبی خودگردانــی شــرکت های آب 
جایگزینــی  در  تســهیل  همچنیــن  و  فاضــالب  و 
پســاب بــا منابع آب باکیفیــت در اختیار صنایع و 

شهرداری ها کمک کنند.
جعفــری افــزود: همچنیــن جلوگیــری از آلودگــی 

مالحظــات  درنظرگرفتــن  بــا  آب وخــاک  منابــع 
در  آب  بازچرخانــی  توســعه  و  زیســت محیطی 
فرایندهــای صنعتــی و مصــارف باهــدف کاهــش 
برداشــت از منابــع آب از دیگــر محورهای اجرایی 

بازار آب و پساب کشور است.
 او ادامــه داد: بــا کاهش برداشــت از منابع 
از  آبرفتــی  آبخوان هــای  تغذیــه  زیرزمینــی،   آب 
پســاب بــرای کاهــش پدیــده فرونشســت زمیــن 
هوشمندســازی  همچنیــن  و  می شــود  عملیاتــی 
و کاهــش هدررفــت آب در شــبکه های توزیــع و 
خطــوط انتقــال و تأسیســات آب شــرب ازطریــق 
نشــت یابی و همچنیــن رفــع انشــعابات غیرمجاز 
در قالــب مشــارکت بــا بخــش غیردولتــی از دیگر 

مزایای بهره برداری از این طرح خواهد بود.

 مشارکتسرمایهگذاران
 درجلوگیریازهدررفتآب

وتولیدپساب
فاضــالب کشــور  و  مدیرعامــل شــرکت آب 
گفــت: پســاب عرضــه شــده از طریــق ایــن طــرح، 
آب خارج شده از تصفیه خانه های فاضالب است 
که مطابق اســتانداردهای ملی که عملیات بهبود 
کیفیت بر آن اعمال شده، منبع ارزشمندی برای 

صنایع و شهرداری ها خواهد بود.
جعفــری افــزود: ســرمایه گذاران و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی کــه تمایــل دارنــد در قالــب 
وارد  - خصوصــی  عمومــی  مشــارکت  روش هــای 
این بازار شــوند، می توانند در احداث شــبکه های 
جمــع آوری فاضــالب و تصفیه خانه ها جهت تولید 

آب موردنیاز خود یا عرضه آن به سایر متقاضیان 
پساب و همچنین در زمینه کاهش هدررفت آب 
خطــوط  و  توزیــع  شــبکه های  هوشمندســازی  و 
همــه  در  شــرب  آب  تأسیســات  و  آب  انتقــال 

استان های کشور اقدام به سرمایه گذاری کنند.
او ادامــه داد: صنایــع و معادنــی کــه امــکان 
اســتفاده از پســاب در فراینــد تولیــدی آنها وجود 
دارد و همچنین شــهرداری ها مهم ترین مشتریان 
بــازار پســاب کشــور را تشــکیل می دهنــد کــه بــا 
اجــرای ایــن طرح ها، نســبت بــه جایگزینی منابع 
بیــن  انتقــال  آب  منابــع  به ویــژه  اختیــار  در  آب 
حوضــه ای و چاه های آب مورداســتفاده با پســاب 

تولیدی اقدام خواهند کرد.

بازارآبوپسابواردبورس
خواهدشد

مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور با اشــاره به اینکه این شــرکت در راســتای 
حفــظ ارزش آب و افزایــش بهــره وری و تســهیل 
ســرمایه گــذاری، ســامانه اطــالع رســانی عمومــی 
بــازار آب و پســاب را آمــاده کــرده اســت، گفــت: 
در این سامانه اطالعات طرح  های در دست بهره 
برداری، در دســت ســاخت و طرح  های جدید آب 
و فاضالب به همراه عناوین و شرح مزایده  ها که 
در آن مجوزهای تخصیص آب و پســاب هم درج 

شده است را بارگذاری کرده است.
کــردن  فراهــم  از  همچنیــن  جعفــری 
زیرســاخت های الزم برای حضور طرح بازار آب و 
پساب کشور در بورس در آینده نزدیک خبر داد.

همایــشمعرفــیفرصتهــایســرمایهگذاریدر
پروژههــایتامیــنخدمــاتشــناوریمــوردنیــاز
شــرکتملــینفــتایــراندرقالــبقراردادهای
ســاخت،بهرهبرداریومالکیــت)B.O.O(برگزار

شد.
روزگذشــته همایــش فرصت هــای ســرمایه گذاری 
در تامیــن خدمــات شــناوری مــورد نیــاز نفــت بــا 

خصوصی،ســازندگان  بخــش  شــرکتهای  حضــور 
داخلــی ســرمایه گــذاران و و شــرکتهای خدماتــی 
شــناوری و مدیــران عامل شــرکتهای تابع مدیران 
ارشد شرکت ملی نفت تهران و با  سخنان دکتر 
خجســته مهــر معــاون وزیــر نفــت و مدیــر عامــل 

شرکت ملی نفت ایران برگزارشد.
در ایــن همایــش  معاون وزیــر نفت و مدیر 

عامل شــرکت ملی نفت ایران از ســرمایه گذاران 
و شــرکتهای ســازنده و صنعتی، برای مشارکت با 
شــرکت ملی نفت دعوت کرد و گفت با توجه به 
اهمیــت نفــت در اقتصــاد کشــور  ایــن مشــارکت 
حــوزه ایــن  در  تولیــد  بهبــود  و  اشــتغال   ســبب 

می شود.
شرکت ملی نفت ایران مطابق سیاست های 

و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقاومتــی  اقتصــاد 
دستورالعمل ابالغی وزیر نفت به منظور حمایت 
از ســاخت داخــل، همایــش معرفــی فرصت هــای 
شــناوری  خدمــات  تامیــن  در  ســرمایه گذاری 
مــورد نیــاز شــرکت ملــی نفــت ایــران را در قالــب 
مالکیــت  و  بهره بــرداری  ســاخت،  قراردادهــای 

)B.O.O( برگزار کرد.

رئیسدیوانمحاسباتکشوراعالمکردکهدرقانونبودجه
ســال۱۴۰۰و۱۴۰۱شــاهدروندافزایشیدرتعدادتبصرههای
بودجهبودهکهبخشقابلتوجهیازبودجهرابهاحکامغیر

بودجهایبردهاست.
به گزارش ایســنا، مهرداد بذرپاش در جلســه علنی روزگذشــته 
مجلــس و در جریــان قرائــت گــزارش تفریغ بودجه ســال ۱۴۰۰ 
بیــان کــرد: گــزارش تفریــغ بودجه ســال ۱۴۰۰ به عنوان ســی و 
ســومین گزارش تفریغ بودجه مطابق فصل ۵۵ قانون اساســی 
و ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی ۶ ماه قبل از موعد مقرر در تاریخ 
۳۱ /  ۴ /۱۴۰۱ به مجلس ارسال شد و متعاقبا در جلس ۲/ ۵/ 
۱۴۰۱ اعــالم وصــول شــد. در این گزارش ۴۱۱۲ دســتگاه اجرایی 
حسابرســی شــده و ۷۱۸۲ گزارش حسابرسی عملکرد تبصره ها 
و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد بررسی 
قــرار گرفتــه اســت. کاهش ۶ ماهه زمان ارائــه گزارش تفریغ با 

برنامه ریزی و تالش شبانه روزی رقم خورده است.
متن گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

بر اساس این گزارش، خزانه داری کل کشور صورتحساب 
عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیر ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان 
محاســبات کشــور تحویــل داده و بــه اســتناد جــزء )۱( بنــد )د( 
تبصره )۱۹( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰مانده وجوه مصرف نشــده 
پایــان ســال ۱۴۰۰ بــه ســال بعد منتقــل و مصرف آنها در ســال 
۱۴۰۱ حسابرســی خواهــد شــد و همچنیــن در طول ســال ۱۴۰۰ 

گزارشات دوماهه) ۵ گزارش( تهیه و ارائه شده است.
دیــوان محاســبات بــا حسابرســی بالــغ بــر ۴.۱۱۲ دســتگاه  
اجرایــی، بررســی و تلفیق بیــش از ۷.۱۸۲ گزارش حسابرســی، 
گزارش های تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده 
را در ۹۷۰ صفحــه تهیــه و پــس از تصویــب بــه وســیله هیــات 
عمومــی دیــوان محاســبات کشــور بــه مجلس شــورای اســالمی 

تقدیم کرده است.
شــده  ســبب  بودجــه،  تفریــغ  گــزارش  زودهنــگام  ارائــه 
اســت کــه تــا پایــان شــهریور ســال ۱۴۰۱، بیــش از ۹,۳۰۰ یافته 
حسابرســی منــدرج در ایــن گــزارش شــش مــاه زودتــر از ســال 
گذشــته، جهت رســیدگی به دادســرای دیوان محاســبات کشور 
ارجــاع شــود. همچنیــن ارائه گزارش  های برش  هــای دو ماهه از 
تفریــغ بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور منجــر بــه افزایــش بیش 
از ۴۰ درصــدی تعــداد یافته  های مربوط به اقدامات پیشــگیرانه 

)از تعــداد ۹۵۷ یافتــه در ســال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۷ یافته در ســال 
۱۴۰۰( شده است.

یکــی دیگــر از وجــوه تمایــز ایــن گزارش نســبت به ســنوات 
پیشــنهادات  بــا  همــراه  گانــه   ۲۰ گزارش  هــای   پیوســت  قبــل، 
اصالحی برای تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه 
بــا موضوعــات »رابطــه مالــی نفت و دولــت«، »ارزیابــی عملکرد 
شــرکت های واگذارشــده طبــق قانــون اجــرای سیاســت های کلی 
اصــل ۴۴«، »عملکــرد انتشــار اوراق مالــی اســالمی«، »آمایــش 
ســرزمین و تــوازن منطقــه ای«، »پژوهــش و فرهنگ«، » حقوق 
انســانی«،  منابــع  و  و دســتمزد  مالیــات«، »حقــوق  و  گمرکــی 
»تامیــن ارز ترجیحــی«، »بودجه ریزی مبتنــی بر عملکرد، قیمت 
تمام شــده فعالیت ها و محصوالت و خدمات«، »هدفمندســازی 
یارانه ها« ،»تولید و اشــتغال«، »عملکرد تســهیالت تکلیفی در 
نظام بانکی«، »بیمه و صندوق های بازنشســتگی«، »بهداشت، 
درمــان و ســالمت«، »سیاســت های تامیــن مســکن«، »حــوزه 
آب«، »صنعت برق« و »محیط زیســت« به گزارش تفریغ ماده 
واحده، تبصره  ها، بندها و اجزاء قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. 

 تغییراتتعدادتبصرهها،بندها
واجزاءقانونبودجهطیسالهای۱۳۹5 

لغایت۱۴۰۰
بر اساس رسیدگی های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ 
تبصــره، بنــد، جــزء و مــاده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشــور ۳۰ درصــد احــکام بــه صورت کامل اجرایی شــده، در ۵۱ 
درصد اجرای بخشــی از احکام و ۱۹درصد دیگر اجرایی نشــدن 

را شاهد هستیم.
همچنیــن بررســی ها نشــان می دهــد ۵۴ درصــد از احکام 
قانــون بودجــه ۱۴۰۰ ماهیــت بودجه ای و۴۶ درصد ماهیت غیر 

بودجه ای داشته اند.
از میــان ۳۰ مــورد تبصره  های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که 
بایــد بــرای آن  هــا آییــن نامــه اجرایی بــه تصویب می رســید، ۱۰ 
مــورد در موعــد مقــرر قانونــی، ۱۸ مــورد خــارج از مهلــت مقــرر 

قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است.
ایــن گــزارش حاکــی اســت که میــزان تحقق منابــع بودجه 
کل کشــور نســبت بــه مصــوب قانــون بودجــه کل کشــور حدود 

۹۳ درصد اســت. میزان مصارف بودجه کل کشــور نیز نســبت 
بــه قانــون بودجــه حــدود ۹۳ درصد اســت. میــزان تحقق منابع 
حــدود  اختصاصــی  منابــع  حــدود ۸۰ درصــد،  دولــت  عمومــی 
و  بانک  هــا  دولتــی،  شــرکت  های  بودجــه  منابــع  و  درصــد   ۹۲
موسســات انتفاعــی وابســته بــه دولــت حــدود ۱۰۷ درصد بوده 
اســت. همچنیــن میــزان تحقــق مصــارف عمومــی دولــت ۷۹.۵ 
درصــد و مصــارف اختصاصی دولت حــدود ۹۲ درصد و مصارف 
شــرکت  های دولتــی، بانک  هــا و موسســات انتفاعی وابســته به 

دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.
الزم به ذکر اســت پیش بینی کســری تراز عملیاتی دولت 
به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده 

حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.
بر اســاس گزارش دیوان محاســبات کشــور، برنامه ششم 
توســعه الزاماتــی بــرای تهیــه و تدوین قوانین بودجه ســال های 
۱۳۹۶ لغایــت ۱۴۰۰ تعییــن کــرده اســت که یافته  ها نشــان می 
دهــد منابــع عمومــی دولــت در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ نســبت به 
پیــش بینــی برنامــه ششــم توســعه حــدود ۹۷ درصــد و تحقــق 
ایــن منابــع حــدود ۵۷ درصــد افزایــش داشــته کــه دلیــل اصلی 
آن رشــد قابل توجه »واگذاری دارایی های مالی و ســرمایه ای« 
اســت. همچنین اعتبارات هزینه ای در ســال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ 
درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. 
بررســی تــراز عملیاتــی هــم نشــان مــی دهــد در برنامــه ششــم 
توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد  تومان 
پیش بینــی شــده بــود در حالــی که گــزارش تفریغ بودجه ســال 

۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است.

گزارشهایدوماههسال۱۴۰۰
بررســی ها نشــان می دهــد بیــش از ۷۸ درصــد از منابــع 
عمومی محقق شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به »درآمدهای 
مالیاتــی و گمرکــی«، »منابــع حاصــل از صــادرات نفــت خــام، 
میعانــات گازی و خالــص صــادرات گاز طبیعــی«، »واگــذاری و 
فــروش اوراق مالــی اســالمی« و »اســتفاده از منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی« بــوده کــه وضعیت تحقــق ردیف هــای مذکور در 

بازه های دو ماهه سال ۱۴۰۰ به شرح نمودارهای زیر است:

مالیاتوحقوقیگمرکی
یافته  های دیوان محاســبات در بخش »مالیات و حقوق گمرکی« 
حاکی اســت که از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات 
از  مالیاتــی، حــدود ۸ هــزار ۸۰۰ میلیــارد تومــان معــادل بیــش 
۳.۵  درصــد، در ســال ۱۴۰۰ وصــول شــده اســت و مالیات مربوط 
بــه خانه  هــای خالــی صفــر بــوده اســت. از تعــداد ۲۱۱.۷۲۵ نفــر 
صاحبــان مشــاغل پزشــکی و پیراپزشــکی و شــاغالن در کســب و 
کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، 
تعداد ۸۸.۴۶۳  نفر معادل۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام 
کرده اند. الزم به ذکر اســت بر اســاس گزارش تفریغ بودجه سال 
۱۳۹۹ تعداد افراد مشــمول ۸۵,۷۱۱ نفر بوده که ۴۶,۵۰۵ نفر در 
سامانه ثبت نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولین ۱۴۷ 

درصد و تعداد ثبت نام کنندگان ۹۹ درصد رشد داشته است.

هدفمندسازییارانهها
کل منابــع محقــق شــده از محــل تبصره ۱۴ قانــون بودجه مرتبط 
بــا هدفمندســازی یارانه  ها حدود ۳۴۰ هــزار میلیارد تومان بوده 
اســت. از ایــن مبلــغ حــدود ۳۲۳ هــزار میلیــارد صــرف مصــارف 
پیش بینی شــده در تبصره ۱۴ شــده) حدود ۹۵ درصد( و مابقی 
به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به 
حســاب هدفمندی ســال ۱۴۰۱ منتقل شده است. در سال ۱۴۰۰ 
حــدود ۴۶ هــزار میلیــارد تومــان بابــت یارانــه نقــدی و غیرنقــدی 
خانوارهــا )معــادل  ۱۰۷ درصــد مبلغ مصوب(، بیــش از ۴۰ هزار 
میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها )معادل  ۱۳۱ 
درصد مبلغ مصوب( و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای 
ســایر اهــداف منــدرج در مــاده ۳۹ قانون برنامه ششــم توســعه 

)معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب( پرداخت شده است

تولیدواشتغال
در موضوع »تولید و اشتغال« ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص یافته 
بابت تســهیالت موضوع تولید و اشــتغال پرداخت شــده است. ضمن 
اینکــه بابــت تســهیالت تکلیفــی، از ۲۸ هــزار میلیــارد تومان ســهمیه 
تعیین شــده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره 
تســهیالت پرداخت شــده اســت.الزم به ذکر اســت از مبلغ ۳۲ هزار 
میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده جهــت حمایــت از تولید و اشــتغال 
حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان )معادل ۶۰ درصد( پرداخت شده است.

همایش فرصت های 
سرمایه گذاری در تامین 
خدمات شناوری مورد 

نیاز نفت برگزار شد

سامانهاینترنتیبازارآبوپسابکشورراهاندازیمیشود

رئیسدیوانمحاسباتکشور:مالیاتبرخانههایخالی
همچنانصفراست
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عبور بانک ملی از مرز  
55 هزار فقره پرداخت 
تسهیالت فرزندآوری 

بانــک ملــی ایــران از ابتــدای فروردین تا پایان شــهریور 
مــاه امســال تعــداد 55 هــزار و 365 فقــره تســهیالت 
فرزنــدآوری بــه متقاضیان و خانواده  های واجد شــرایط 

پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایران، شــعب این بانک 
در سراســر کشــور طــی 
راســتای  در  مــاه  شــش 
اجــرای "قانــون حمایــت 
جوانــی  و  خانــواده  از 
جمعیــت" در مجموع به 

مبلــغ 22 هــزار و 972 میلیــارد ریــال تســهیالت قــرض 
الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

بــر همیــن اســاس، شــعب بانــک ملــی ایــران بــا 
احتساب تعداد فقره تسهیالت اعطایی به طور متوسط 
307 فقره وام قرض الحسنه فرزندآوری در هر روز طی 
ایــن مــدت پرداخــت کرده اســت. گفتنی اســت، والدین 
فرزنــدان متولــد فروردیــن مــاه ١٤٠٠ بــه بعــد حداکثر تا 
دوســال پــس از تاریخ تولد آنهــا می توانند با مراجعه به 
درگاه اینترنتــی ve.cbi.ir و ثبت نــام در ســامانه بانــک 

مرکزی برای دریافت این وام اقدام کنند.
حداکثــر  نــرخ  بــا  فرزنــدآوری  قرض الحســنه  وام 
کارمــزد ٤ درصــد به صورت ســالیانه صرفاً برای فرزندان 
متولــد شــده در داخــل ایــران و تنهــا یکبــار بــه ازای هــر 

فرزند بدون الزام به سپرده گذاری پرداخت می شود.

تفاهم  همکاری بانک 
مسکن با مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و 

مشاوران خانواده قوه قضائیه
بــه منظــور توســعه همــکاری و ارایــه خدمــات متقابــل 
تخصصی کارشناســی، تفاهم نامــه همکاری میان بانک 
مســکن و مرکــز وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران 

خانواده قوه قضائیه منعقد شد.
بــه گــزارش هیبنــا، طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر علی 
عســکری سرپرســت بانک مســکن و حســن عبدلیان پور 

وکال،  مرکــز  رییــس 
و  رســمی  کارشناســان 
مشــاوران خانــواده قــوه 
نامــه  تفاهــم  قضائیــه 
همــکاری میــان طرفیــن 
دکتــر  شــد.  امضــاء 
عســکری در این مراسم 
مــردم  اینکــه  بیــان  بــا 
شــدن  خانــه دار  بــرای 

نــگاه ویــژه ای به بانک مســکن دارند، گفــت: درحالی که 
بانک مســکن 20 درصد مســوولیت و تعهد تامین مالی 
طــرح نهضــت ملــی در میــان بانک هــا را بر عهــده دارد و 
تکلیــف بانــک بــرای ســال اول اجــرای ایــن طــرح، تامین 
مالی 210 هزار واحد مسکونی است اما تاکنون با توجه 
بــه نگرشــی کــه مردم نســبت به ایــن بانــک دارند، 665 
هــزار نفــر از ثبت نــام کنندگان طرح نهضت ملی، بانک 

مسکن را به عنوان بانک عامل انتخاب کرده اند.

وی افــزود: این موضوع موید مســوولیت اجتماعی 
دوش  روی  بــر  کــه  اســت  ســنگینی  رســالت  و  بــزرگ 
بانــک مســکن نهــاده شــده اســت و امیدواریــم بتوانیــم 
بــا اقداماتــی که انجــام می دهیم در حوزه رســالت بانک 

مسکن گام های بزرگی برداریم.
امضــای  بــه  اشــاره  بــا  مســکن  بانــک  سرپرســت 
و  رســمی  کارشناســان  و  وکال  مرکــز  بــا  تفاهم نامــه 
مشــاوران خانــواده قــوه قضائیــه ابراز امیــدواری کرد که 
این تفاهم نامه باب همکاری های بیشتری میان طرفین 
را باز کند و منشاء اثرات خوبی شده و دو طرف بتوانند 
از ظرفیت کارشناسی و خدماتی یکدیگر بهره مند شوند.
همچنین در این مراســم عیســی کاظم نژاد رییس 
هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به خدمات و عملکرد 
بانــک مســکن در ســال جــاری گفــت: بانــک مســکن در 
راســتای اجــرای برنامه هــای دولت در طــرح نهضت ملی 
مســکن نزدیــک بــه 55 هــزار میلیــارد تومــان قــرارداد 
منعقــد کــرده و طــی اجــرای ایــن طــرح حــدودا مبلغ 22 

هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

سرمایه انسانی؛ مزیت پایدار 
بانک توسعه تعاون 

سرپرســت بانک توســعه تعاون از ســرمایه انســانی به 
عنوان مزیت پایدار در جهت پیشــرفت عملیات بانکی 

یاد کرد.
محمد شــیخ حســینی سرپرست بانک توسعه تعاون در 
ارتباط ویدئو کنفرانسی 
شــعب  ادارات  بــا 
اســتان ها اظهار داشت: 
همــواره  ســازمان ها 
در پــی کســب و ایجــاد 
مزیت رقابتی در بازارها 
فعالیــت  عرصه هــای  و 

هستند.
فرآیندهــای  افــزود:  وی 
نویــن، محصــوالت جدیــد، روش هــای نوآورانــه فروش، 
و  بازاریابــی  راهبردهــای  انــواع  و  جدیــد  فناوری هــای 
توســعه بازار توســط ســازمان ها بــکار گرفته می شــود تا 
مخاطبین و مشــتریان بیشــتری را در بازار و اجتماع به 

سمت خود جذب نمایند.
شیخ حسینی تصریح کرد: با گذشت زمان معموال 
ســازمان ها از تکنولوژی هــا روش ها و راهبردهای اطالع 
یافتــه و آن را بــه نوعــی بــه دســت می آورنــد تــا در بازار 

رقابت عقب نمانند.
وی تاکیــد کــرد: آن مزیــت رقابتی کــه قابلیت کپی 
برداری ندارد مزیت ســرمایه انســانی اســت که چنانچه 
در اختیار سازمان باشد و به نحو مناسب مدیریت شود 
می تواند عامل اصلی موفقیت سازمان و تداوم در روند 

رو به پیشرفت سازمان تلقی شود.
در  گفــت:  تعــاون  توســعه  بانــک  سرپرســت 
ســازمان های خدمــات محــور و مشــتری محــور هماننــد 

بانک ها نقش اصلی بر عهده سرمایه انسانی است.
وی خاطــر نشــان کرد: خلق ارزش برای ســازمان و 
مشــتریان و ذی نفعان از طریق ســرمایه انســانی صورت 
می پذیــرد و حداکثــر ســازی رضایــت مشــتریان بــا ایفای 

نفش بهینه نیروی انسانی دست یافتنی است.

پرداخت ١٥٥ هزار وام بدون 
ضامن توسط بانک صادرات 
تســهیالت بــدون ضامــن بانــک صــادرات ایران تــا نیمه 

مهرماه سال جاری از ١٥٥ هزار فقره فراتر رفت.
ایــن  بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک صــادرات ، 
بانک به منظور تســهیل 
پرداخــت وام هــای خــرد 
از ســال ١٤٠٠ تــا نیمــه 
جــاری  ســال  مهرمــاه 
١٥٥ هــزار و٣٨٠ فقــره 
بــه ارزش بالــغ بــر ٣٤ 
میلیــارد   ٣٠٧ و  هــزار 
کارت  تســهیالت  ریــال 
اعتباری بدون ضامن به 

شاغالن و بازنشستگان پرداخت کرده است.
این تسهیالت حداکثر یک میلیارد ریال و در قالب 
کارت اعتبــاری مرابحــه بــا اقســاط حداکثــر ٣٦ ماهــه و 
شــاغالن،  بــه  ماهانــه  و  مســاوی  اقســاط  بازپرداخــت 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران دســتگاه های اجرایــی، 
نهادهای عمومی و شرکت های رتبه دار بخش خصوصی 
کــه واجــد شــرایط بخشــنامه ابالغــی هســتند، پرداخت 
می شود. بانک صادرات ایران برای تسهیل پرداخت وام 
بــدون ضامــن به مشــتریان و تحقق رویکــرد وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی پرداخــت این تســهیالت را با جدیت 
در دســتور کار قــرار داده کــه اعتبارســنجی و احراز توان 
بازپرداخــت متقاضــی، شــرط پرداخــت و صــدور کارت 

اعتباری است. 
همچنین شــاغالن بخش خصوصی که حقوقشــان 
از طریــق بانــک صــادرات ایــران پرداخــت می شــود، تــا 
ســقف ٥٠٠ میلیــون ریــال بر اســاس اعتبارســنجی و با 
اخذ نامه کســر از حقوق می توانند از این تســهیالت در 

قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند.

اعالم برنده طالیی ششمین 
جشنواره فروش بیمه  های 

عمر آسیا 
فــروش  جشــنواره  ششــمین  برنــدگان  کشــی  قرعــه 
بیمه  های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا، با انتخاب 
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در این جشنواره انجام شد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه آســیا، مراســم 
برنــدگان  قرعه کشــی 
جشــنواره  ششــمین 
فــروش بیمه  های جامع 
بــا  انــداز  پــس  و  عمــر 
حضــور مســعود بادیــن 
هیــأت  رییــس  نایــب 
مدیرعامــل،  و  مدیــره 
اعضــای هیــأت مدیــره، 
مدیرعامــل،  معاونیــن 
مدیــران و اعضــای هیــات نظــارت در ســالن اجتماعــات 

ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار شد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، درابتــدای ایــن مراســم، مدیر 
بیمه  هــای عمــر و پــس انــداز گزارشــی از نحــوه برگزاری 
ایــن جشــنواره، آمــار مشــارکت کننــدگان، تســهیالت، 

تخفیفات و چگونگی تخصیص جوایز ارائه داد.
در مراسم قرعه کشی برندگان ششمین جشنواره 
فــروش بیمه  هــای عمــر و پــس انــداز بیمــه آســیا 181 
بیمــه گــذار از میان خریداران این بیمه نامه در سراســر 
کشــور و براســاس شــاخص  های بیمــه نامه  هــای کیفی، 
بیمه گــذاران وفــادار و اســتان  ها، بــه قیــد قرعــه انتخاب 
شــدند و جوایــز طالیــی و ارزنــده ای بــه آنــان اختصاص 
یافــت. ایــن جوایــز از طریــق شــعب مربــوط بــه برندگان 

جشنواره اهدا خواهد شد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه مدیــرکل عملیــات پولــی و اعتبــاری 
بانــک مرکــزی، شــبکه بانکــی طــی شــش ماه 
اول امسال حدود 1۹5۴ هزار میلیارد تومان 
تســهیالت پرداخت کرده است که نسبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته حدود ۴۹ درصد 

رشد کرده است.
بــه گزارش خبرنــگار ایبِنا، حوزه خدمات 
عملیــات پولــی و اعتبــاری بانک مرکــزی، ســه 
بخــش اعتبــار، عملیــات بــازار بــاز و اســتفاده 
از ابزار هــای جدیــد در حــوزه زنجیــره تامیــن 
مالی تولید را در بر می گیرد. مدیر کل عملیات 
پولــی و اعتبــاری بانــک مرکــزی در گفتگــوی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار ایبِنا به بیــان عملکرد 
پولــی و اعتبــاری بانــک مرکزی در ســال جاری 

پرداخته است.
بــه گفتــه محمــد نادعلــی، شــبکه بانکی 
طی شــش ماه اول امســال حدود 195۴ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده است 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
حــدود ۴9 درصــد رشــد کــرده اســت. عمــده 
تسهیالت تکلیفی تسهیالت مربوط به ازدواج 

و فرزند آوری است.
وی افزود: 53۴ هزار فقره وام ازدواج تا 
تاریــخ 23 مهــر 1۴01 بــه مبلــغ 73 هزار 500 
میلیارد تومان پرداخت شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 55 درصد رشد 
داشــته اســت و همچنیــن بــه ۴31 هــزار نفــر 
تعلــق  فرزنــد آوری  قرض الحســنه  تســهیالت 
گرفتــه اســت که مبلغ آن بــه 17 هزار میلیارد 

تومان می رسد.

 خدمات حوزه عملیات پولی
و اعتباری بانک مرکزی

محمــد نادعلــی، مدیــرکل عملیــات پولی 
و اعتبــاری بانــک مرکــزی در گفتگو با خبرنگار 
ایبِنا در رابطه با وظایف حوزه پولی و اعتباری 
بانــک مرکــزی، گفــت: حــوزه پولــی و اعتبــاری 
بانک مرکــزی بــه ســه بخــش اجرایــی تقســیم 
می شــود و سه کار مشخص را انجام می دهد 
که اولین بخش مربوط به اعتبار، بخش دوم 
عملیات بازار باز و سومین بخش استفاده از 
ابزار هــای جدیــد در حوزه زنجیــره تامین مالی 

تولید است.
نادعلــی در ادامــه بــا اشــاره بــه خدمــات 
بخــش اعتبــار حــوزه پولــی و اعتبــاری بانــک 
مرکزی، افزود: در رابطه با اعتبار در گذشــته 
بــر  بانــک مرکــزی  و  بانک هــا  بیــن  تعامــالت 
اســاس خــط اعتبــاری تعریــف می شــد، یعنی 
بانک مرکــزی از طریــق خط اعتبــاری نیاز مالی 

بانک ها را برطرف می کرد. خوشبختانه بعد از 
راه انــدازی عملیات بازار بــاز ابزار های جدیدی 
در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که موجب 
شــد تــا جهــت تامیــن نیاز هــای فــوری و آنــی 
بانک هــا دیگــر از خطــوط اعتبــاری اســتفاده 

نشود.
وی افــزود: اداره اعتبــارات بانــک مرکزی 
بیش تــر بــر تکالیــف قانــون بودجــه و ســایر 
مصوبات متمرکز شــده است و این تکالیف را 
متناســب بــا ظرفیت و پتانســیل بانک ها بین 
بانک ها توزیع و سهمیه بندی و دستورالعمل، 
شــیوه نامه ها و مصوبــات مــورد نیــاز را ابــالغ 
می کند. اداره اعتبارات در ادامه نیز با پیگیری 
بر عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات نظارت 
کــرده و گزارشــات آن را طبــق قانــون بودجــه 
بــه مجلس شــورای اســالمی و مراجع نظارتی 

ارسال می کند. 
نادعلی با اشــاره به حــوزه دوم اقدامات 
عملیــات پولــی و اعتباری که عملیات بازار باز 
است و اعطای تسهیالت اعتباری را این حوزه 
انجــام می دهــد، ادامــه داد: در عملیــات بازار 
بــاز بانــک مرکزی از ابزار های نوینی اســتفاده 
می کند که در این راســتا متناســب با شــرایط 
از ابزار هایی مثل تسهیالت قاعده مند، توافق 
بازخریــد منطبــق با شــریعت یا همــان ریپو و 

دیگر ابزار های نوین، استفاده می کنیم.
نیاز هــای  بخــش  ایــن  در  افــزود:  وی 
بانک هــا را بــه شــکل غیر مســتقیم و در قالب 
حراج هایــی کــه بــه صــورت هفتگــی و مــوردی 
برگــزار می شــود، برطرف می کنیــم. حراج های 

مــوردی به صــورت تســهیالت قاعده منــد اجرا 
می شــود. تمام این ابزار ها وثیقه محور اســت 
و تمامــا در اختیــار بانــک مرکــزی اســت کــه 
می توانــد در سررســید رفتار بانک ها را تنظیم 
کنــد. در گذشــته اســتفاده از خــط اعتبــاری 
اختیــارات،  و  داشــت  همــراه  بــه  را  معایبــی 
بیش تر به بانک ســپرده می شــد و بانک ها با 
رســیدن بــه سررســید آن را تمدیــد می کردنــد 
که با ابزار های جدیدی که اســتفاده می شود، 
اختیــار مدیریت کامال به دســت بانک مرکزی 

سپرده شده است.
مدیــرکل عملیــات پولــی و اعتباری بانک 
مرکزی با تاکید بر استفاده از ابزار های جدید 
در حوزه زنجیره تامین مالی تولید و ابزار های 
اقدامــات  حــوزه  ســومین  افــزود:  اعتبــاری، 
عملیــات پولی و اعتبــاری بانک مرکزی مربوط 
بــه ایــن بخــش اســت. بــا ابزار هــای اعتبــاری 
نقــدی  پرداخــت  جــای  بــه  بانک هــا  جدیــد 
تســهیالت، به زنجیره ها و حلقه های مختلف 
تولیــد تســهیالت اعتبــاری پرداخــت می کنند. 
بانــک مرکــزی بــا شناســایی ایــن زنجیره ها در 
قالــب ابزار هــای اعتبــاری مثــل گواهــی اعتبار 
مولــد یا گام، برات الکترونیکی، اعتبار اســناد 
ریالــی و دیگــر ابزار هــا و در قبــال رســید هایی 
که صادر می شــود امر هدایت اعتبار را انجام 

می دهد.
نادعلــی اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن 
ابزار های اعتباری اوراق گام اســت که تاکنون 
حدود 26 همت اوراق گام توسط بانک مرکزی 
صــادر شــده و در اختیــار بانک  هــا قــرار گرفته 

اســت که بانک ها از این اوراق در شــبکه های 
تامین مالی تولید استفاده می کنند.

آمار و ارقام عملکرد پولی و 
اعتباری بانک مرکزی

مدیــرکل عملیــات پولــی و اعتباری بانک 
مرکــزی بــا ارائــه آمــار و ارقــام عملکــرد بانــک 
مرکزی در این حوزه، اظهار کرد: شبکه بانکی 
طی شــش ماه اول امســال حدود 195۴ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده است 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
حــدود ۴9 درصــد رشــد کــرده اســت. بخــش 
عمده این تسهیالت مربوط به تامین سرمایه 
در گــردش اســت کــه حدود 67 درصــد از این 

تسهیالت را در بر می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بخش دیگری که شــبکه 
بانکی به آن تســهیالت پرداخت کرده اســت، 
تســهیالت تکلیفی اســت که در قانون بودجه 
ســال 1۴01 به آن اشــاره شــده اســت، افزود: 
عمده تســهیالت تکلیفی تسهیالت مربوط به 
ازدواج و فرزنــد آوری اســت و تــا 23 مهــر مــاه 
امســال  53۴ هزار فقــره وام ازدواج به مبلغ 
73 هــزار 500 میلیــارد تومــان پرداخت شــده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
55 درصــد رشــد داشــته اســت، همچنیــن به 
قرض الحســنه  تســهیالت  نفــر  هــزار   ۴31
فرزند آوری تعلق گرفته اســت که مبلغ آن به 

17هزار میلیارد تومان می رسد.
بــرای  ایــن  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  وی 
قانــون  کــه طبــق  ودیعــه مســکن  تســهیالت 
جهش تولید مســکن مصوب شــده اســت نیز 
بــه 82 هــزار و 7۴0 نفــر مبلــغ ۴ هــزارو 700 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
اول  مــاه  شــش  طــی  افــزود:  نادعلــی 
امســال به 7 هزار و 612 شــرکت دانش بنیان 
تومــان  میلیــارد   500 و  هــزار   58 مبلــغ 
نســبت  کــه  شده اســت  پرداخــت  تســهیالت 
بــه شــش ماهه ابتدای ســال 1۴00 رشــد 100 

درصدی داشته است.
تکالیــف  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  وی 
تســهیالتی دیگــری کــه بــه بانک هــا ابــالغ و 
توســط آن ها اجرا شــده  اســت، اظهار کرد: به 
طور مثال برای خرید تضمینی گندم مبلغ 30 
هــزار میلیــارد تومان به صورت تســهیالتی به 
شرکت های دولتی بابت خرید تضمینی گندم 
پرداخــت شــده اســت. بــرای خریــد تضمینــی 
ســایر محصــوالت کشــاورزی و نهاده ها نیز 3 
هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شــده 

است.

“رضا نوحی حفظ آبادی” امروز در پنل نقش 
پلتفرم  های هوشــمند مالی در توسعه کسب 
و کارهــا که در مرکز همایش  های بین المللی 
کیــش برگــزار شــد، اعــالم کــرد: نگاهــی بــه 
روندهای معامالت و ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه به وضوح نشان می دهد که توسعه 
و  دسترســی  ســطح  افزایــش  در  فنــاوری 
سهولت روند سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
بهبــود  رونــد  ایــن  و  اســت  بــوده  گــذار  اثــر 

کارکردهای الکترونیکی ادامه دارد.
رضــا نوحــی حفظ آبــاد، مدیر نظــارت بر 
نهادهای مالی ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
گفــت: مــا بــه دنبــال رشــد ســرمایه گذاری بــه 
صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه هستیم، 
بــه طوریکــه همــه افراد نیــاز دارند بخشــی از 
عایدی خود را ســرمایه گذاری کنند و با صرفه 
جویی مصارف خود رفاه بیشــتری را در آینده 
رشــد  جریــان  در  افــزود:  او  باشــند.  داشــته 

ســرمایه گذاری غیــر مســتقیم، نقــش فناوری 
و پلتفرم  هــای هوشــمند مالی غیــر قابل انکار 
بــوده اســت بــه طوریکــه شــرایط امــروز بــازار 
سرمایه با قبل از سال 96 در این حیطه قابل 

مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه در ســال ٩٦ مسووالن 
به دنبال توســعه صندوق  های ســرمایه گذاری 
بودنــد، اظهــار داشــت: در آن زمــان فــارغ از 
اینکــه صنــدوق ســرمایه گذاری شــکل بگیــرد 
و دارایی  هــا در آن صنــدوق قــرار مــی گیــرد و 
اختالفــات مربــوط بــه پرتفــوی ایــن صنــدوق 
کــه بــه صورت روزانه محاســبه شــود و ســهم 
 هــر فــردی کــه در ایــن صنــدوق وارد و خــارج

امــر  یــک  شــود،  مشــخص  شــوند  مــی 
داشــت:  اظهــار  نوحــی  بــود.  فراســرزمینی 
بــه  گــذاران  ســرمایه  اســتقبال  و  اطمینــان 
حضــور در صندوق  های ســرمایه گذاری زمانی 
شــکل مــی گیــرد کــه فــرد بتوانــد در محیطی 

کامــال شــفاف و آســان ســرمایه گذاری کنــد؛ 
وجود این نیاز، باعث راه اندازی صندوق  های 
ســرمایه گذاری شــد و انجام چنین اتفاقی به 

عنوان گام اولیه تلقی شد.
او افــزود: گام دیگــر در راســتای توســعه 
صندوق ســرمایه گذاری ایــن بود که افراد باید 
برای ورود و خروج به صندوق ســرمایه گذاری 
یــا ابطــال آن، مراجعــه حضــوری مــی کردنــد 
نبــود  تعــداد شــعب گســترده  کــه  در حالــی 
نبودیــم.  شــعب  دارای  کشــور  در سراســر  و 
ســازمان  مالــی  نهادهــای  بــر  نظــارت  مدیــر 
بــورس و اوراق بهــادار اظهــار داشــت: در ایــن 
زمینــه اقدامــات الزم مبنــی بر ایجــاد صندوق 
شــد،  انجــام  معاملــه  قابــل  ســرمایه گذاری 
واحدهــای  گــذار  ســرمایه  صنــدوق  ایــن  در 
سرمایه گذاری را مشابه سهام خرید و فروش 
می کند که محاسبه nav صندوق  ها از روزانه 
بــه هــر دو دقیقه یکبــار نیز از دیگــر اقدامات 

انجام شده بود.
وی ادامه داد: همچنین مکانیسم قبلی 
کــه فــرد برای احــراز هویت یا صدور و ابطال 
با آن مواجه بود از جمله موضوعاتی بود که 
ســرمایه گــذار را دچــار تردیــد و ســرخوردگی 
مــی کرد امــا با توســعه تکنولوژی  ها، فرصت 
رشــد بــرای صندوق  هــا و ســهولت اقدامــات 
غیرحضــوری  شناســایی  بحــث  و  شــد  مهیــا 
یــا  اثرانگشــت  طریــق  از  ســرمایه گذاران 
نــگاری احــراز هویــت گامــی  ســامانه چهــره 
مهم در روند رشــد ســرمایه گذاری  ها در این 
بخش بود. وی در پایان گفت: روند توســعه 
فنــاوری و تکنولوژی  هــای روز دنیــا در جهــت 
ســهولت ســرمایه گذاری و اطمینــان بخشــی 
بــه ســرمایه گــذاران در بــازار ســرمایه ادامــه 
دارد کــه قطعــا توســعه ایــن فعالیت  هــا بــه 
رشــد اعتمادهــا بــه ســرمایه گذاری در بــازار 

ســرمایه اثر گذار است.

 بانــک مرکــزی اعــالم کــرد با هــدف حمایت از 
شــرکت  های دانــش بنیــان و تســهیل در ارائه 
خدمــات ارزی به این شــرکت  ها، شــرکت  های 
مذکور می توانند پس از تأئید معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و ارائه درخواست 
به بانک  های عامل، ارز مورد نیاز برای مصارف 
خرد شامل برگزاری و شرکت در همایش  های 
آزمایش  هــای  انجــام  هزینــه  المللــی،  بیــن 
علمــی و فنــی، شــرکت در دوره  های آموزشــی 
گواهینامه  هــای دریافــت  پژوهشــی،   و 
بیــن المللی )اســتاندارد، کیفیــت و..( و چاپ 

مقاالت علمی در نشــریات خارج از کشــور را 
در مدت ۴8 ساعت دریافت کنند. 

بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
مــدت زمــان فرآیند تخصیــص ارز برای تمامی 
گروه  هــای کاالیــی )بجــز کاالهــای اساســی( و 
خدمــات در ســایر بخش  هــا، در حــال حاضـــر 
30 روز اســت کــه ایــن مدت بــا تصمیم اتخاذ 
شــده برای شــرکت  های دانش بنیان به 2 روز 

کاهش یافت.
کــرد:  تأکیــد  همچنیــن  مرکــزی  بانــک 
تأمیــن ارز بــرای مصارف خدماتــی، محدود به 

شــرکت  های دولتــی نیســت و امــکان تأمیـــن 
ارز خدماتــی بــرای کلیه شــرکت  های فعال در 
بخــش خصوصــی، تعاونی  هــا و شــرکت  های 
هواپیمایــی غیردولتـــی نیــز فراهــم اســت.بر 
همیــن اســاس، شــرکت  های مذکــور میتوانند 
ارز مــورد نیــاز بــرای مصارفــی ماننــد اجــاره و 
حــق اشــتراک شــبکه  های اطالعتــی، بازاریابی 
و  فنــی  و  علمــی  آزمایش  هــای  دیجیتــال، 
دریافــت گواهی  های بین المللی )اســتاندارد، 
کیفیــت و...(، هزینه  هــای ســوخت، ناوبــری، 
هندلینــگ، حقــوق و حــق مأموریت پرســنل و 

عــوارض فرودگاهــی، حق عضویت  ها و ســایر 
اســناد  ارائــــه  از  پــس  را  خدماتــی  مصــارف 
مثبتــه، ازطریق بانک  های عامل تأمین کنند.

بنابر اعالم بانک مرکزی، فدراســیون  ها، 
المپیــک  ملــی  )کمیتــه  ورزشــی  کمیته  هــای 
و  زورخانــه ای  ورزش  هــای  و  پارالمپیــک(  و 
کشــتی پهلوانــی نیـــز می تواننــد ارز موردنیــاز 
بــرای مصارفــی از قبیــل اعــزام ورزشــکاران به 
مســابقات قهرمانــی، اعطای جوایــز و برگزاری 
مســابقات بیــن المللی را از طریـــق بانک های 

عامل تأمین کنند.

وزیــر خزانــه داری پیشــین ایــاالت متحــده طــی 
اظهاراتــی تأکیــد کرد کــه اقتصاد جهانی در زمان 
بــا بزرگتریــن چالش هــا در چهــار دهــه  حاضــر 

گذشته مواجه است.
نقــل  بــه  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
خزانــه داری  وزیــر  ســامرز،  لــری  راشــاتودی،  از 
پیشــین ایــاالت متحده، طی اظهاراتــی تأکید کرد 
کــه اقتصــاد جهانــی در زمــان حاضر بــا بزرگترین 

چالش ها در چهار دهه گذشته مواجه است.
ســامرز در نشســت ســاالنه مؤسســه مالــی 
بین المللی در واشنگتن گفت: این پیچیده ترین، 
از  مجموعــه  مقطعی تریــن  و  متفاوت تریــن 

چالش هایی اســت که می توانم در ۴0 ســالی که 
به چنین چیزهایی توجه کرده ام، به خاطر بیاورم.
وی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
و بانک هــای مرکــزی انتقــاد کــرد کــه ریســک های 
ناشی از تورم باال و مداوم را دست کم می گیرند و 
نتوانسته اند برای مقابله با این بحران بر اساس 

آن عمل کنند.

 هشدار جدی آنکتاد
درباره اقتصاد جهان

وزیر ســابق آمریــکا گفت: صادقانــه بگویم، 
فکر می کنم آتش نشانی هنوز در ایستگاه است، 

...من از این واکنش بسیار ناامید هستم.
ســامرز افــزود کــه بیــن افزایــش نرخ هــای 
بهره، دالر قوی تر، کمبود انرژی و غذا، تنش های 
ژئوپولیتیکــی و تغییــرات آب وهوایــی، بایــد یــک 
واکنــش اساســی پیشــنهاد شــود تــا وضعیــت را 
به ســمت بهتر شــدن تغییر دهد. با این حال، وی 

توضیح بیشتری در این مورد نداد.
بــر اســاس این گــزارش، فــدرال رزرو )بانک 
مرکــزی( آمریــکا در ســال جــاری میــالدی تاکنــون 
پنــج بــار نرخ بهره را افزایش داده اســت و ســایر 
بانک هــای مرکــزی در سراســر جهــان نیــز از ایــن 

روند پیروی کرده اند.

کــه  می گویــد  ســامرز  حــال،  ایــن  بــا 
افزایــش  مــورد  در  اقــدام  بــرای  تنظیم کننده هــا 
قیمت هــا بیــش از حــد منتظر ماندنــد و حتی اگر 
اقتصــاد را وارد رکــود کنــد، نرخ هــای بهــره بایــد 

بیشتر افزایش یابد.
وی در ادامــه گفــت: اگــر ســعی کنیــد از آن 
جلوگیری کنید، فقط با یک وضعیت رکود تورمی 
مواجه می شــوید و باید کمی بعد کار ســخت تری 
انجــام دهیــد، امــا ایــن کار عواقــب جانبــی بــرای 

دیگر کشورهای جهان دارد.
از  یکــی  کــه  کــرد  تأکیــد  ســامرز همچنیــن 
ایــن پیامدهــا مشــکالت تأمیــن مالــی بازارهــای 

اوراق قرضه اســت. وی تحــوالت اخیر در بریتانیا 
بانــک  گفــت  و  کــرد  مطــرح  نمونــه  به عنــوان  را 
انگلســتان مــاه گذشــته در واکنــش بــه کاهــش 
شــدید قیمــت اوراق قرضــه پــس از اعالم کاهش 
گســترده مالیــات توســط دولــت، برنامــه خریــد 

اضطراری اوراق قرضه دولتی را آغاز کرد.
وی اضافــه کــرد: آنچــه در بریتانیــا اتفــاق افتــاده 
اســت، برخــی از آن هــا یــک آســیب خودســاخته 
اســت، امــا برخــی از آن هــا لرزش هایی اســت که 
در سیستم جهانی اتفاق می افتد...، و وقتی لرزه 
خفیف دارید، همیشــه زلزلــه ندارید، اما احتماالً 

باید به فکر حفاظت در برابر زلزله باشید.

اقتصاد جهانی با بزرگترین چالش ها طی ۴۰ سال گذشته مواجه است

ارز خدماتـی شرکت  های دانش بنیـان ۴8 ساعتـه تأمیــن می شود

هدفگذاری برای رشد سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه

رشد ۴۹ درصدی تسهیالت اعطایی بانک ها
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برگزاری همایش ملی 
نخبگان با حمایت ویژه 

همراه اول 
دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شــعار »حکمرانی 
نخبــگان، ســرآمدی ایــران« با حضــور رئیس جمهوری و 

حمایت ویژه همراه اول برگزار شد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، دوازدهمین همایش ملی نخبگان با شعار 
»حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران« دیروز، با حضور 
حجت االســام سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری 
و جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر کشــور در 
مرکز همایش  های بین المللی جمهوری اســامی ایران 

برگزار شد.
در ایــن همایــش ملــی کــه بــا حمایــت ویــژه همراه 
شــد،  برگــزار  کشــور  نخبــگان  حامــی  عنــوان  بــه  اول 
ایــن جامعــه در  بــه نمایندگــی از  تعــدادی از نخبــگان 
برابــر رئیس جمهــوری به بیــان دیدگاه  هــا، نقطه نظرات 
و تجربیــات خــود از فعالیــت در فضــای دانشــگاهی و 
صنعــت پرداختنــد و ضمــن ارائه پیشــنهادهای کاربردی 
بــرای اعتــای ایــران، دغدغه  هــای خود را بی واســطه به 

مقام عالی اجرایی کشور عرضه کردند.
ایــن  افتتــاح  آییــن  در  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
رویــداد خطــاب بــه جامعــه نخبگانی اظهار کــرد: یکی از 
شــاخص  های نخبگی، قرار دادن کار و تاش در مســیر 
رفــع نیازهــای کشــور باشــد کــه ایــن خــود شــکرگزاری 
پروردگار بابت نعمت هوش و ذکاوتی است که به افراد 

خاصی عطا کرده است.
رئیس جمهــوری آفــت نخبگــی را »خــود برتربینی« 
دانســت و با تأکید بر اینکه نخبگان نباید به روحیه ای 
دچار شوند که توقع داشته باشند همه نسبت به آنان 
تواضــع داشــته باشــند، گفت: ابتکار عمــل نخبگان باید 
در زمینه گره گشایی از مسائل کشور، خدمت به مردم 

و حل مساله باشد.
وی ضمــن اعــام آمادگی برای همکاری و همراهی 
با تمامی مراکز علمی عالم، اذعان کرد: در اســتفاده از 
علم و دانش مرزی نداریم اما در نسخه  های ارائه شده 
از بیــرون، زبــدگان باید نهایت احتیاط و دقت را داشــته 
باشند تا نسخه  های ارائه شده در تطابق با زیست بوم 

ما باشند.
 رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه در دوران جنگ 
شــناختی و جنــگ نرم، برخاف دیگــر دوران  ها با مقوله 
»غارت مغزها« مواجه هســتیم، تصریح کرد: معتقدیم 
که جایگاه، کرامت و ارزش نخبگان باید حفظ شود؛ لذا 
وظیفــه مــا و نظــام حکمرانی حمایت همــه جانبه اعم از 
مالی و حقوقی از این قشر در راستای شکوفایی هر چه 

بیشتر استعدادهای آنان است.
رئیســی همچنیــن در بخشــی از صحبت  هــای خود 
بــار دیگــر بــر عــدم اســتفاده از کاالی خارجــی توســط 
دســتگاه  ها در صــورت وجــود نمونــه مشــابه داخلــی بــا 
کیفیــت و اســتاندارد مــورد قبــول تأکیــد کــرد و در برابر 
نخبــگان بــه صراحت اعــام کرد که ایــن موضوع تخلف 
اســت و در صــورت ارتــکاب از ســوی هــر دســتگاهی، 

پیگیری می شود.
آییــن افتتاحیــه  از برگــزاری  پــس  گفتنــی اســت، 
پنل  هایــی  در  نخبــگان،  ملــی  همایــش  دوازدهمیــن 
تخصصــی جایــگاه حکمرانــی نخبگانــی در مقوله  هایــی 
و  فنــاوری  »علــم،  اقتصــاد«،  و  »حکمرانــی  همچــون 
صنعت« و »فرهنگ، هنر و رسانه« با حضور چهره  های 
سرشــناس و متخصصان هر کدام از حوزه  ها به صورت 
همزمــان در ســالن  های اصلــی و جانبــی ســالن اجــاس 

سران بررسی شد.
بزرگتریــن  و  نخســتین  عنــوان  بــه  اول   همــراه 
اپراتــور تلفــن همراه کشــور که در این رویــداد با برپایی 
نمایشــگاهی جانبــی در ســالن اجــاس ســران حضــور 
مشــتریان،  ســرویس  های  معرفــی  ضمــن  بــود،  یافتــه 
آکادمــی همــراه و پلتفرم  هــای دیجیتال خود نظیر شــاد 
و اوانو در انتهای این مراسم نیز با اعطای هدایای ویژه 
به نخبگان و اســتعدادهای برتر حاضر در این همایش، 

از آنان تقدیر و تجلیل کرد.

سرمایه گذاری 1700 میلیارد 
ریالی ایمیدرو در پروژه 

بهسازی محور خرامه نی ریز
ایمیــدرو بــا هــدف توســعه زیرســاخت  ها در معادن 
پــروژه  بــه  ریــال  میلیــارد   1700 فــارس،  اســتان 
طراحــی و بهســازی قطعــه دوم محور خرامه نی ریز 

اختصاص داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی ایمیدرو، این مســیر به 
طول 27.2 کیلومتر است و در دست اقدام قرار دارد.

طــرح ایجــاد زیربناهــای الزم در معــادن بــزرگ و 
مناطــق معدنی)تحــت پوشــش ایمیــدرو( راهبــری ایــن 

پروژه را بر عهده دارد.
توســعه زیرســاخت  های معــادن بــه ویــژه در حوزه 
اصلــی  از سیاســت  های  و جــاده ســازی،  بــرق رســانی 

ایمیدرو در نقاط مختلف کشور به شمار می رود.

اخبـــــــــــــــــار

اهتمام ویژه و برنامه محور 
دبیرخانه شورای عالی برای حل 

و فصل مسائل و مشکالت
سرپرســت دبیرخانــه شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری 
ـ صنعتــی و ویــژه اقتصــادی، بــه منظور حضــور در آئین 
افتتاحیــه نمایشــگاه کیــش اینوکــس 2022 بــه جزیــره 

کیش سفر کرد. 
بــه گــزارش فرینــا، »نصرالــه ابراهیمــی« در اولین 
سفر خود به منطقه آزاد کیش، در بدو ورود به فرودگاه 
بین المللــی جزیــره در جمــع خبرنــگاران از اهتمــام ویژه 
و برنامــه محــور دبیرخانه شــورایعالی بــرای حل و فصل 
مسائل سازمان  های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 

در سطح کان خبر داد.
ابراهیمی، در خصوص آموزش و پرورش و پیگیری 
موضوعــات فرهنگــی جزیــره کیــش بیــان کــرد: توجه به 
موضوعات فرهنگی در مناطق آزاد بســیار حائز اهمیت 
اســت و از اولویت  هــای مــا در دولت مردمی جناب آقای 
دکتــر رئیســی اســت و در توســعه بخش  هــای آموزشــی 
و فرهنگــی جزیــره اهتمــام ویــژه ای خواهیــم داشــت و 
مدیــران عامــل و هیــات مدیره  هــای محتــرم مناطــق بــر 
اســاس برنامه  هــای راهبــردی و برنامــه بودجــه مصــوب 

1401 موضوع را دنبال خواهند کرد.
او در ارتبــاط بــا نوســازی خودروهــای فرســوده در 
مناطــق آزاد کشــور گفــت: اکثــر مناطــق آزاد بــا معضــل 
طبــق  اخیــرا  و  هســتند  مواجــه  فرســوده  خودروهــای 
مصوبــه هیــات محتــرم وزیــران و اباغیــه وزارت صمت، 
از خودروهــای هیبریــدی  تــا  اســت  برنامه ریــزی شــده 
و دوگانــه ســوز هــم بــرای مناطــق و هــم بــرای ورود بــه 
ســرزمین اصلی بهره برداری شــود که به جد در دســتور 
کار دبیرخانــه شــورایعالی قرارگرفتــه و در هیــات مدیره 

مناطق آزاد کشور پیگیری و دنبال خواهد شد.
آزاد  مناطــق  عالــی  شــورای  دبیرخانــه  سرپرســت 
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پاســخ به مهمترین 
رویکــرد دبیرخانــه بــرای جــذب ســرمایه گــذار در مناطق 
آزاد کشــور، گفــت: ســرمایه گــذار بایــد مشــوق و انگیزه 
ی الزم از حیــث تکمیــل حــوزه زیرســاخت  ها در بخــش 
را  تقنینــی  ـ  مقرراتــی  و بخش  هــای  )انــرژی(  ارتباطــی 
داشته باشد و ما در همین جهت موضوعات را از طریق 
دســتگاه  های اجرایــی متولی پیگیــری خواهیم کرد تا در 

الویت برنامه ها قرار دهند.
ابراهیمــی در ادامه اظهار کرد: اگر زیرســاخت  های 
نهادهای مالی به ویژه در حوزه  های بانک آفشــور، بیمه 
آفشــور و بــورس بین الملل در کنــار موضوعات داخلی، 
زیرساخت  های الزم را بر اساس تبصره 3 قانون بودجه 
1401 که از الزامات بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
اســت دنبال کنیم و زمینه  های الزم را برای تســهیل گری 
فرآیندهــای اداری در بخش  هــای اقتصــادی کشــور بــه 
منظــور انجــام امــور کســب و کارهــای بــزرگ، کوچــک و 
متوســط فراهــم نماییــم، قطــع بــه یقین ســرمایه گذاران 
زیــادی تمایــل به ســرمایه گذاری در ایــن مناطق خواهند 
بــا  بانکــی  نویــن  ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  تــا  داشــت 
کوتاهتریــن فرآیندهــا و کم کردن زمــان و هزینه، اقدام 

به برنامه ریزی در جهت توسعه سرمایه گذاری نمایند.
او افزود: برای رســیدن به این اهداف باید حمایت 
عملی از سرمایه گذاران داشته باشیم تا سرمایه گذار با 
اطمینان خاطر اعتبار و ســرمایه اش را برای انجام امور 
خدماتــی بــه مــردم، کمــک به اقتصــاد کشــور و افزايش 

تولید ناخالص داخلی)GDP( صرف کند.
گفتنی است؛ ادای احترام به مقام شهدای گمنام، 
حضــور در شــورای اداری منطقه و بررســی فعالیت  های 
جاری در ســازمان، دیدار با فعاالن اقتصادی و ســرمایه 
گذاران و بازدید از پروژه  های عمرانی از دیگر برنامه  های 

سفر دو روزه »ابراهیمی« به جزیره کیش است.
فرصت  هــای  معرفــی  نمایشــگاه  »چهاردهمیــن 
ســرمایه گذاری کشــور« و »نهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی«، با حضور 250 
شرکت داخلی و خارجی از 25 تا 28 مهر جاری در مرکز 

نمایشگاه  های بین المللی جزیره کیش برپاست.

 بازگشت کارخانه
»بانی نان« به چرخه تولید

مشکالت کارخانه »بانی نان« واقع در شهرک صنعتی 
نظرآباد با حمایت دســتگاه قضایی مرتفع و 1۵0 کارگر 

در این کارخانه مشغول به کار شدند.

به گزارش ایلنا، شرکت پیشگامان توسعه صنعت 
نــان« در شــهرک صنعتــی  نــام تجاری»بانــی  بــا  ابــرار 
نظرآبــاد کــرج از حــدود 12 ســال پیــش فعالیــت خود را 
آغــاز کــرد و بعــد به دلیل مشــکات خرید ماشــین آالت 
و بازپرداخــت اقســاط بانکــی دچــار رکــود شــده بــود، بــا 
حمایت دســتگاه قضا مشــکاتش مرتفع و با 150کارگر 

ادامه فعالیت داد.
ایــن  البــرز می گوینــد:  اســتان  کارگــری در  منابــع 
کارخانــه تولیدکننــده نان هــای حجیــم و نیمــه حجیم به 
دلیــل افزایــش بدهــی به تملک یکــی از بانک ها درآمده 
بــود کــه با درخواســت ســهامداران و مالــکان آن و طرح 
شــکایت بــه قــوه قضائیــه در نهایــت شــعبه 14 دادگاه 
تجدیدنظــر اســتان البــرز ســال ۹۹رای بــه ابطــال تملک 
و اســترداد ایــن واحــد تولیــد بــه مالــکان اصلــی کارخانه 
صادر می کند و بعد از آن اقدامات حمایتی قوه قضائیه 
برای احیای کارخانه بعد از چندین ســال تعطیلی ادامه 

داشته است.
بــه گفتــه وی؛ واحد تولیدی بانی نان روز دوشــنبه 
25 مهــر طــی مراســمی با حضور رئیس کل دادگســتری 
اســتان البرز و تعدادی دیگر از مســئوالن شــروع به کار 

کرده است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامــل فــوالد خراســان از رشــد تولید در 
تمام زنجیره تولید شرکت خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومــی مجتمع فوالد 
خراســان، کســری غفوری با بیان این که این 
شرکت در سال 1401 در تمام زنجیره تولیدی 
خود شــاهد رشــد چشم گیر بوده، افزود: باال 
بودن روحیه، تعهد سازمانی و انگیزه کارکنان 
با توجه به حمایت  های هرم مدیریتی شرکت 
از همکاران خود در جبهه تولید، از مهم ترین 
دالیل رشــد چشــم گیر تولید در هر 4 ناحیه 

اصلی تولید شرکت بوده است.
او تأمیــن بــه موقع مــواد اولیه و برنامه 

ریــزی و فرصت ســازی از توقف  های اجباری 
بــرای اجــرای تعمیــرات اصولــی را از دالیــل 
توفیــق ایــن مجتمــع بــر شــمرد و افــزود: از 
آغــاز ســال جــاری در کارخانــه گندله ســازی 
شــرکت شــاهد بیش ترین رشــد تولید بوده 
ایم و با 32 درصد رشــد در مقایســه با سال 
گذشــته، همکاران پرتاش مان موفق شــده 
انــد بیــش از یــک میلیون و 2770 تن گندله 

کنند. تولید 
تــا  افــزود:  خراســان  فــوالد  مدیرعامــل 
نیمــه مهــر امســال همچنین در ناحیــه »احیا 
مســتقیم« بــا 8 درصد افزایــش تولید به تناژ 

بیــش از ۶۹۹ هــزار و 400 تــن تولیــد دســت 
یافتیــم و در همیــن مــدت بــا تولیــد بیــش از 
50۹ هــزار و 200 تــن شــمش فوالدی و 334 
هــزار و 500 تــن محصــول نهایــی، بــه ترتیــب 
شــاهد رشــد 10 و 11 درصدی میــزان تولید در 
نواحی »فوالدســازی« و »نورد« در مقایســه 

با مدت مشابه پارسال بوده ایم.
فــروش  در  امســال  افــزود:  غفــوری 
محصــول نهایــی با تناژ فروش قریب به 285 
هزار و 300 تن موفق شــدیم 1۶ درصد رشــد 

فروش را در این زمینه ثبت کنیم.
او »تمرکــز بــر فــروش داخلــی بــه علــت 

اخــذ عــوارض فــروش صادراتــی محصــوالت« 
و »بازاریابــی در حــوزه میلگــرد« را دو عامــل 

توفیق شرکت در حوزه فروش بر شمرد.
این در حالی اســت که در حوزه عملکرد 
مالی، شرکت مجتمع فوالد خراسان توانسته 
بــا ثبــت رقم بیش از ۶3 هزار و 505 میلیارد 
ریــال ناشــی از فروش محصوالت خود، رشــد 
10 درصــدی را در ایــن حــوزه رقم زند و در این 
زمینه محصوالت نوردی شرکت با 43 هزار و 
240 میلیارد ریال شــاهد رشــدی 34 درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده 

است.

محصــول پــروژه TF21 بــه عنــوان محصولــی 
جدیــد بــر پایه پلتفــرم P200 با حضور مهدی 
اســالم پنــاه رئیــس ســازمان ملی اســتاندارد 
ایــران و خبرگزاری هــای داخلــی و بین المللی 

در مدل پرتوتایپ رونمایی شد.
بــه گــزارش عصر اقتصاد، گــروه صنعتی 
ایــران خــودرو در ســال های اخیر، بــا پژو 20۶ 
بازار  هاچ بک هــای  در  توجهــی  قابــل  ســهم 
اقتصــادی داشــته اســت و هرچنــد پــژو 20۶ 
محبوبیــت باالیــی میــان مشــتریان دارد، امــا 
ایــران خــودرو بــه فکــر ارائه محصولــی  مدرن 
و کــراس لوک  بر پایه پلتفرم P200 نیز بوده 

است.
محصــول  کمیتــه  تصمیمــات  براســاس 
ایــران خــودرو، ضرورت توســعه یــک محصول 
کراس لوک به منظور تکمیل سبد محصوالت 
پلتفــرم P200 احســاس و مقــرر شــد مرکــز 
تحقیقــات بــر روی پلتفــرم P200 ، خودرویــی 
بــا کــد پــروژه TF21 طراحــی کنــد. در نتیجــه 
مراحل تحقیق و مطالعه برای توســعه خودرو 
و  ویژگی  هــا  تمــام  از  خــوردار  بــر  کــه   TF21
اســتانداردهای روز باشــد، آغــاز و قرار بر این 
شــد بــا عرضــه محصــول کــراس لــوک پــروژه 
TF21 در کنــار محصول  هــاچ بــک پــژو 207 با 
تنوعــی از قــوای محرکــه و گیربکس؛ محدوده 
مناســبی از بخش هــای مختلــف قیمتــی بازار 
خودروهای  هــاچ بــک و کراس لــوک مجهز به  

تمامــی تجهیــزات ایمنــی و اســتاندارد تحــت 
پوشش قرار گیرد.

بازدیــد  بــا   1400 ســال  زمســتان  در 
مدیرعامــل گــروه صنعتی ایران خــودرو، مدل 
حجمــی تولیــد شــده از TF21 نهایــی شــد و از 
ابتدای سال 1401 نیز فرآیند توسعه و تکوین 
محصول این پروژه در ایران خودرو آغاز شد. 
طبق تاکیــدات مهدی خطیبی، فرآیند طراحی 
تا تولید انبوه این محصول در ظرف زمانی 18 

ماهه انجام خواهد شد.
 TF21 مــدل پروتوتایــپ محصــول پــروژه
رئیس جمهــوری  معــاون  حضــور  بــا  امــروز 
رونمایی شــده و مشــتریان در شــهریور ســال 
1402 در انتظــار تولیــد انبــوه ایــن محصــول 

جذاب خواهند بود.
قرار است در زمان عرضه این محصول، 
 )Medium( میانــی ،)Base( ســه نســخه پایــه
بــازار  بــه    P200 پلتفــرم پایــه  بــر  لوکــس  و 
عرضــه شــود. البته ایــران خودرو بــه خوبی از 
محبوبیت خودروهای  هاچ بک شــبه کراس در 
بــازار خــودروی ایران و دنیــا آگاه بوده و قصد 
دارد که مدل کراس لوک Cross Look خودرو 
TF21 کــه اســتایلی بین  هاچ بــک و کراس اوور 
دارد را طراحــی و تولیــد کنــد کــه اتفاقــا بیــن 
تمامی این نســخه  ها، اولویت تولید با همین 

مدل کراس لوک است.
ایــران خودرو در مدت اخیر توجه زیادی 

و  گذشــته  محصــوالت  استانداردســازی  بــه 
رعایــت اســتانداردهای 85گانه در محصوالت 
جدیــد خود کرده اســت. نتیجه این تاش  ها، 
عبــور از تمــام اســتانداردهای جدیــد 85گانــه 
 TF21 خــودروی  توســط  ملــی  ســخت گیرانه 
بــا  خــودرو  ایــن  نســخه  های  تمامــی  و  بــوده 
وجــود تفاوت  هایــی که در تریم داخل، ســطح 
امکانــات و حتــی تفاوت  هــای ظاهــری دارنــد، 
ملــی  اســتانداردهای  کــردن  پــاس  بــه  قــادر 
85گانه صنعت خودرو ایران هستند. الزم به 
ذکر اســت که محصول پــروژه TF21 موفق به 
پاس کردن اســتاندارد ایمنی حفاظت از عابر 
پیاده در برخورد هم شــده که اســتاندارد روز 

اروپا محسوب می شود.

امکانات ایمنی و رفاهی
امکانــات  زمینــه  در   TF21 خــودروی 
ایمنــی ، فراتــر از انتظــار ظاهــر شــده و دارای 
پایــداری  اعــم از سیســتم کنتــرل  تجهیزاتــی 
الکترونیکــی ESC، پایــش فشــار بــاد تایرهــا 
TPMS ، راهنمــای تعویــض دنــده )سیســتم 
GSI(، سنســور نــور و سنســور بــاران اســت. 
بدیــن ترتیــب TF21 بــه خوبی قــادر به رقابت 
با رقبای مطرح وارداتی هم رده در بازار ایران 

است.
از جملــه دیگــر تجهیــزات مــدل لوکــس 
خــودروی TF21 می توان به رینگ آلومینیومی 

15 اینچــی، غربیلــک فرمان با پوشــش چرمی 
فرمــان،  روی  کنترلــی  کلیدهــای  همــراه  بــه 
فرمان برقی، سیستم مالتی مدیا با نمایشگر 
لمســی هفــت اینچــی و سیســتم ورود بــدون 

کلید Keyless اشاره کرد.

مشخصات فنی
 TU5 بــه پیشــرانه آشــنای TF21 خــودرو
پاس مجهز بوده که یک موتور چهار سیلندر 
1۶ ســوپاپ تنفــس طبیعــی بــا حجــم دقیــق 
1587 ســی ســی است. این پیشــرانه قادر به 
تولیــد 110 اســب بخــار قــدرت در دور ۶000 و 
بیشــینه گشــتاور 150 نیوتن متر بوده که این 
توان توسط گیربکس شش سرعته اتوماتیک 
بــا قابلیــت تعویــض دنــده بــه صــورت تیــپ 
ترونیــک و همچنیــن گیربکــس دنــده ای پنــج 
ســرعته بــه چرخ  هــای جلــو منتقل می شــود. 
 TF21 البتــه ایــران خــودرو قصد تولید خــودرو
بــا گیربکــس شــش ســرعته دنــده ای را هــم 
 TF21 در آینــده دارد. بدیــن ترتیــب پیشــرانه
یکــی از محبوب تریــن پیشــرانه  هایی بــوده که 
روی خودروهــای تولیــدی نصب شــده اســت. 
از جملــه مزایــای پیشــرانه TU5P می توان به 
مصــرف ســوخت کم، آالیندگــی پایین، صدا و 
لــرزش کم، دوام باال، تعمیر آســان و فراوانی 

تعمیرکار و قطعات اشاره کرد.
در پروژه TF21، طراحی استایل ظاهری 
خودرو بر عهده واحد طراحی صنعتی معاونت 
تحقیقــات، طراحــی و تکوین محصوالت ایران 
خــودرو بــوده اســت. ضمــن این کــه طراحــی 
تمامــی قطعــات تزیینــی خارجــی و داخلی نیز 
بــا اســتفاده از توان مرکز تحقیقــات، ظرفیت 
تامیــن کننــدگان ســطح یک شــرکت ســاپکو و 

مشاوران خارجی در دست انجام است.
بــرای تولیــد بدنــه، نســبت بــه ســاخت 
قالب  های بدنه و ایجاد خط جدید بدنه سازی 
ظرفیت  هــای  از  اســت  قــرار  و  شــده  اقــدام 
موجــود ســالن  های مونتــاژ جهــت تولیــد ایــن 
خــودرو اســتفاده شــود. همچنیــن اســتفاده 
حداکثــری از تجهیــزات و امکانــات موجــود در 
پروســه صنعتــی ســازی به منظور دســت یابی 
قــرار  کار  در دســتور  بــه حداقــل هزینه کــرد 

گرفته است.
الزم بــه ذکــر اســت، در ایــن پــروژه برای 
اولین بار رویکرد سیستم محور برای انتخاب 
کار  دســتور  در   )Tiering( کننــدگان  تامیــن 
شــرکت طراحــی و مهندســی تامیــن قطعــات 
ایــران خودرو )ســاپکو( قرار گرفته اســت. این 
اقــدام گامــی بــزرگ در راســتای دســتیابی بــه 
اهــداف قیمتی منطقی و ســودآوری پایدار در 

عرضه محصول خواهد بود.

بــا وجــود اینکــه بیــش از 10 ســال از فعالیت 
رســمی شــرکت های دانش بنیــان بــر اســاس 
دانش بنیــان  مؤسســات  از  حمایــت  الیحــه 
اختراعــات  و  نوآوری هــا  تجاری ســازی  و 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  در 
جمهــوری می گــذرد، امــا موانــع و مشــکالت 

دانش بنیان ها همچنان پا بر جاست.
بوروکراسی سنگین اداری، سنگ اندازی 
بانک ها و تعلل در صدور مجوزها سه مانعی 
است که شرکت های دانش بنیان را به چالش 
کشــانده و در ایــن بیــن ســنگ اندازی بانک ها 
زیــر  تیغــی  همچــون  موانــع  ســایر  از  بیــش 
گلــوی دانش بنیان هــا را نشــانه گرفته اســت؛ 
اســتارتاپ ها،  خســتگی  جــز  کــه  مســئله ای 
ناامیــدی از طــی ادامــه مســیر و مهاجرت آنها 

به سایر کشورها دستاورد دیگری ندارد.
به نظر می رســد، مسئوالن و بانک هایی 
کــه ســد راه فعالیت شــرکت های دانش بنیان 
شــده و بــا ایــن کار مهاجــرت نخبــگان را بــه 
مهاجــرت دانش بنیان هــا رســاندند یــا آنطــور 
کــه بایــد از عواقــب ایــن کار اطاع نداشــته و 
یــا درصــدد هســتند تیشــه به ریشــه پایه های 
ایــن  بزننــد؛  فنــاوری کشــور  و  دانــش  علــم، 
ســنگ اندازی ها در حالــی رقــم می خــورد کــه 
ســال 1401 از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه 
نــام »تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« 
نامگــذاری شــده و انتظــار مــی رود، مســئوالن 

از  حمایــت  راســتای  در  پیــش  از  بیــش 
شرکت های دانش بنیان گام بردارند.

مدیر یک شرکت دانش بنیان در این باره 
بــه خبرنــگار ایســنا گفت: یکــی از چالش های 
ما ســنگ اندازی بانک ها در اعطای تســهیات 
از محــل تبصــره 18 اســت طــوری کــه بانک ها 
تصــور می کننــد، نبایــد تســهیات ارزان قیمت 
در اختیار شــرکت های دانش بنیــان قرار گیرد 

به همین دلیل مانع ایجاد می کنند.
او افــزود: شــرکت ما عضــو پــارک علــم و 
فناوری و تنها تولیدکننده شیرآالت پنوماتیک 
حوزه خودرو در کشــور و خاورمیانه محســوب 
شــده و به عنوان سومین کشــور به تکنولوژی 
ســاخت ایــن محصول دســت پیــدا کردیم و با 
کیفیت و قیمت مناســب در اختیار مشتریان 
قــرار می دهیــم بــا ایــن وجــود آنطــور کــه باید 

موردحمایت قرار نمی گیریم.
مدیــر این شــرکت اســتارتاپی ادامه داد: 
در دی  ســال گذشــته برای دریافت تســهیات 
تبصــره 18 بــه بانــک درخواســت دادیــم تــا بــا 
اســتفاده از آن اقــدام بــه خریــد ماشــین آالت 
جدید و افزایش تولید کنیم اما با وجود آنکه 
تمامی مراحل را طی کردیم بانک یک فرصت 
15 روزه را بــرای آماده ســازی مدارک موردنیاز 
داد کــه ایــن رونــد آماده ســازی 35 تا 45 روز 
طــول کشــید که پس از مراجعــه، بانک بدون 
هیچ پاســخ قانع کننده ای گفت زمان شــما به 

اتمام رسیده است!
تولیدکننــده  یــک  نبــوی،  حامــد  ســید 
و  درمانــی  کمــک  ارتوپــدی،  محصــوالت 
بانک هــا  ســنگ اندازی  از  نیــز  فیزیوتراپــی 
گایــه کــرد و گفــت: در حــال حاضــر مجموعه 
ما از دو کشــور تقاضــای قطعی همکاری دارد 
همچنیــن با چهار شــرکت نیــز در حال رایزنی 
بــرای صادرات هســتیم امــا بــرای تأمین مالی 
قراردادهــا با مشــکل مواجه شــدیم طوری که 
به ناچــار تحویل بــار را به زمان دیگری موکول 

کرده ایم.
اســتان  فنــاوری  و  علــم  پــارک  رئیــس 
شــرکت های  بــرای  ســرمایه  گلســتان تأمین 
علــم  پــارک  طریــق  ســه  از  را  دانش بنیــان 
معاونــت  صنــدوق  و   18 تبصــره  فنــاوری،  و 
شــکوفایی اعــام کــرد و گفت: اعتبــارات پــارک 
علم و فناوری محدود اســت و حمایت مالی از 
شرکت های دانش بنیان برحسب توان اعتباری 
ما انجام می شــود گرچه در ســه ســال گذشــته 
ایــن  اعتبــارات  و  داشــتیم  قابل توجهــی  رشــد 
بخــش از 300 میلیــون تومان به هفت میلیارد 
تومــان رســیده با این وجود ایــن ارقام به تولید 

کان شرکت های دانش بنیان کمکی نمی کند.
مهدی غفاری در گفتگو با ایسنا، اعطای 
تســهیات از محل تبصره 18 را مســیر خوبی 
برای کمک به دانش بنیان ها برشمرد و افزود: 
متأســفانه تاکنــون پرونده هــای تحقق یافته از 

محــل تبصــره 18 در گلســتان بســیار ناچیــز 
بــوده این مســاله گایــه جــدی را در مجموعه 
پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 
ایجاد کرده اســت. او افــزود: منابع تبصره 18 
شــرکت های دانش بنیــان کــه از طریــق بانــک 
پرداخــت می شــود، بانــک عامــل آن تجــارت 
شــده  انتخــاب  کشــور  از  بانــک  یــک  اســت، 
گلســتان  بــه  گذشــته  ســال  کــه  منابعــی  و 
اختصاص یافته بیش از 48 میلیارد تومان بود 
که از این میزان با حمایت معاونت اقتصادی 
میلیــارد   100 از  بیــش  گلســتان  اســتانداری 
تومــان طــرح به بانــک عامل معرفــی کردیم و 
از ســویی دیگــر رایزنی هــا بــا معاونــت علمــی 
ریاســت جمهــوری انجــام شــد تــا در صــورت 
معرفی طرح بیش از سهمیه اختصاص یافته، 

همکاری الزم را داشته باشند.
گفتنــی اســت، بر اســاس پژوهشــی که 
امسال درباره موضوع مهاجرت در میان چهار 
گروه اجتماعی دانشجویان و فارغ التحصیان،  
اســاتید، محققــان و پژوهشــگران، پزشــکان 
و پرســتاران و فعــاالن حــوزه کســب وکارهای 
نوپا)استارتاپ ها( توسط »رصدخانه مهاجرت 
ایران« تهیه و منتشــر شده شاخص مهاجرت 
برای گروه های دانشجویان و فارغ التحصیان 
و استارتاپی ها در تراز 40 درصد قرار گرفت و 
حــدود 40 تا 53 درصد افراد در همه گروه ها 

تمایل بسیار زیادی به مهاجرت دارند.

تیغ سنگ اندازی بانک ها زیر گلوی دانش بنیان ها

عملکرد موفق فوالد خراسان در 3 حوزه تولید 
فروش و مالی در سال جاری
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اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . چهارشنبه 27 مهــــــــــر 1401 . سال هجدهم . شماره 5011 . 

آگهی دعوت  شرکت کیان تجارت شهر آفرید  
بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران  شـرکت کیـان تجـارت شـهر آفریـد )سـهامی خـاص( بـه 
شـماره ثبـت 38896  و شناسـه ملـی  14009481666   دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا 
درجلسـه مجمـع  عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/08/08 در سـاعت 10 صبـح در 

محـل قانونـی شـرکت تشـکیل مـی شـود حضـور بهـم رسـانند.
دسـتور جلسـه مجمـع عـادی بطـور فـوق العـاده : - انتخـاب و تعییـن سـمت مدیـران و 

تعییـن وضعیـت حـق امضـا – تعییـن روزنامـه کثیراالنتشـار
 رئیس هیئت مدیره
آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی
هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
1 -رأی شماره 140160330001005238 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000021 
خانـم زهـره محمـدی زمانـی فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
59/98 مترمربع پاک شماره 10300 اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از آقای منصور رسولی کیا سند مالکیت مشاعی 
صادره در دفتر 569 صفحه 367 خریداری به موجب سـند رسـمی شـماره 12969 مورخ 

1398/06/05 دفترخانـه 61 قـم.)م الـف 14764( 
2- رأی شماره 140160330001005263 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000474 
آقای سـید علیرضا هاشـمی ده سـرخی فرزند سـیدعلی در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت 51/55 مترمربـع پـاک شـماره 11526 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 153651 مـورخ 1401/03/11 دفترخانـه 7 

قـم.)م الـف 14765( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد 
مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته 
باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت 
اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض 
بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی 
آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون 

مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویه و عصراقتصاد(.
تاریخ انتشار اول:   1401/07/12     تاریخ انتشار دوم :   1401/07/27

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شـرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000613  1ـ رأی شـماره 140160330002007899 مربـوط 
خانـم فهیمـه ثانـی فرزنـد محمدرضـا  ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا گردیـده 
اسـت بمسـاحت 50 مترمربـع در قسـمتی از پـالک شـماره 52 فرعـی از 1 فرعـی از 2302 اصلـی 
واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی مـع الواسـطه از آقـای بهبـود معـارف ونـد مالـک 

رسـمی طبـق صفحـه 223 دفتـر 241.)م الـف 14828( 
2- رأی شـماره 140160330002007896 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1401114430002000332 
آقای داود صدیقی فرزند محمد  ششـدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده اسـت 
بمسـاحت 51/12 مترمربـع در قسـمتی از پـالک شـماره فرعـی از 1752 اصلـی واقـع در بخـش دو 
ثبت قم مبایعه نامه عادی مع الواسـطه از مالکین رسـمی سـید محمدرضا، نرجس، معصومه، 
و منصـوره همگـی ناظـم حسـینی و بانـوان زینـب السـادات و فخرالسـادات برقعـی طبـق سـند 
قطعی 11183 – 135/27/07 دفتر 15 قم کما فرض اله نسبت به 5 سهم و عباس خداوردیان 
)نسـبت به سـه سـهم( و موسـی نصراللهی )نسـبت به 43 سـهم( طبق سـند قطعی 135906 – 

1389/08/13 دفترخانـه 4 قـم.)م الـف14829(
3ـ رأی شـماره 140160330002009624 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1399114430002001675 
آقای حسـین مطهری فرزند حسـن ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
50 مترمربع پالک شـماره فرعی از 2281/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی 

و خریـداری مـع الواسـطه از حسـن زرنـدی صفحـه 313 دفتـر 116.)م الـف 14830( 
4- رأی شـماره 140160330002005281 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002001922 
آقـای غضنفـر فیـروزی فرزنـد محمدنبـی در قسـمتی از  ششـدانگ قطعـه زمین کـه در آن احداث 
بنا شـده بمسـاحت 192/50 مترمربع پالک شـماره فرعی از 2181 اصلی واقع در بخش دو ثبت 
قـم مالکیـت متقاضـی طی سـند قطعی شـماره 125366 مـورخ 1381/12/28 دفترخانـه 3 قم.)م 

الـف 14770( 
5- رأی شـماره 140160330002008665 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1401114430002000665 

آقـای علـی آقازیارتـی فرزنـد حسـن ششـدانگ قطعـه زمیـن که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
133/40 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 84 فرعی از 1912 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 

مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعی صفحـه 154 دفتـر 118 و موروثی.) م الـف 14766( 
6- رأی شـماره 140160330002008044 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1401114430002000675 
خانـم مریـم والئـی اکبـر فرزنـد فتـح الـه ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمسـاحت 108/23 مترمربـع در قسـمتی از  پـالک شـماره فرعـی از 1741 اصلـی واقـع در بخـش 
دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند صلـح شـماره 11611 مـورخ 1398/2/30 دفترخانـه 107 

قـم.) م الـف 14767(
7- رأی شـماره 140160330002009296 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1400114430002000479 
آقای عباس جندقی فرزند جمشـید ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 
64 مترمربـع در قسـمتی از  پـالک شـماره فرعـی از 2475 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم 
مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از محمـد حسـینعلی زاده صفحـه 292 دفتـر 293.

) م الـف 14768(
8- رأی شـماره 140160330002008666 مربـوط بـه پرونـده کالسـه 1401114430002000173 
آقـای علـی معراجـی رئـوف فرزنـد بیازعلـی ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده 
بمساحت 60 مترمربع در قسمتی از  پالک شماره فرعی از 1967 اصلی واقع در بخش دو ثبت 

قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از مهـدی شـاکری.)م الـف 14769(
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی مراتـب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند ظرف مدت 2 
ماه از تاریخ انتشـار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم 
و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه 
و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم به 
توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بـود. )گویه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/07/12  تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/07/27

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

آگهی استفاده از حق تقدم  افزایش سرمایه
شرکت مداوا گستران ارکید )سهامی خاص(

به شماره ثبت 568571 و شناسه ملی 14009589391    
براسـاس مصوبـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1401/07/17 مبنـی بـر 
صـدور مجـوز افزایـش سـرمایه شـرکت  مقـرر گردیـد سـرمایه شـرکت از مبلـغ  
000 000 000 100 ریال تا مبلغ 000 000 000 500 ریال  منقسم به 000 000 1000  
سـهم بـا نـام 500  ريالـي  عـادی  از طریـق  صـدور سـهام جدیـد و بـا شـرایط 
مقـرر در مجمـع افزایـش یابـد.  در ایـن مرحلـه و بـا شـرایط مقـرر در مجمـع 
مذکور سرمایه از 000 000 000 100  ریال  تا  000 000 000 500  ریال  و با 

شـرایط ذیـل افزایـش مـی یابد:
مبلغ افزایش سرمایه :  000 000 000 400  ریال.

تعداد سـهام جدید ناشـی از افزایش سـرمایه و ارزش آن : تعداد 000 000 800 
سـهم بـا نـام 500 ریالـی .

میـزان حـق تقـدم هـر سـهامدار بـه ازای مالکیـت هـر یـک سـهم فعلـی   4   
سـهم  مـی باشـد.  

محل تامین مبلغ افزایش سرمایه :  مطالبات حال شده   می باشد.   
مهلت استفاده از حق تقدم: 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد. 
مراتـب در اجـرای مـواد 166 و 169 از قانـون اصـاح قسـمتی ازقانـون تجارت 
جهـت اطـاع و اسـتفاده کلیـه سـهامداران از حـق تقـدم متعلقـه بـه شـرح 
فـوق منتشـر و از آنـان درخواسـت مـی گـردد ظـرف مهلـت مقـرره قانونـی 
اقـدام  فـوق  بـا رعایـت شـرایط  تقـدم مربـوط  از حـق  اسـتفاده  بـه  نسـبت 
نماینـد . از بسـتانکاران درخواسـت مـی شـود مسـتندات  طلـب  و موافقـت 
خـود بـا تبدیـل طلـب بـه سـهام را  بـه هیـات مدیـره تحویل و رسـید دریافت 
نماینـد . بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی هیـأت مدیـره مـی 
توانـد حـق تقـدم هـای اسـتفاده نشـده و سـهام جدیـد ناشـی از آن را بنـا بـه 
شـرایط مصوب خود به سـایر متقاضیان  واگذار و نسـبت به ثبت سـرمایه 
جدیـد شـرکت تـا میـزان افزایـش یافتـه اقـدام نمـوده و مـاده مربوطـه در 

اساسـنامه را اصـاح نمایـد.
                                                                                    هیات مدیره

آگهی مفقودی
   درخصـوص مفقـود شـدن سـند مالکیـت خـودروی سـواری پـژو206 بـه 
رنـگ ذغالـی متالیـک مـدل1381 شـماره موتـور 24019079 شـماره شاسـی 
فرزنـد  زائـی  لـک  بنـام صنـم  ایـران21-219ی21  پـاک  81622789 شـماره 
نورمحمـد کدملـی 2030357235 شـماره شناسـنامه1760 متولـد 1359 
صـادره از گنبـدکاووس لـذا بـرگ سـبز )سـند مالکیـت( خـودروی فـوق الذکـر 

مفقـود  شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
455-استان گلستان-گرگان

 گردشگری؛ راهکار مقابله
با اثرات خشکسالی 

معاون هماهنگی امور زائران و گردشــگری اســتانداری 
فارس با اشــاره به اثرات خشکســالی ســنوات گذشــته 
بــر زندگــی مردم به ویژه جامعه روســتایی و عشــایری، 
بــرای  را راهــکاری  بــه ظرفیت هــای گردشــگری  توجــه 

مقابله با اثرات خشکسالی دانست. 
محمــد فــرخ زاده در حاشــیه جشــنواره عشــایری 
در یکــی از روســتاهای عشایرنشــین فــارس، توجــه بــه 
انتظارات جامعه عشایری را مهم دانست و گفت: ایجاد 
انگیــزه و توجــه بــه مطالبــات بــه حــق جامعــه عشــایری 
می تواند زمینه اتحاد ملی و نقش بخشی اقوام در اداره 
اســتان در زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، 

سیاسی و امنیتی را به دنبال داشته باشد.
او، حلقــه مفقــوده زندگــی شــهری را بــی هویتــی 
نشــات گرفتــه از نســخه های غیــر بومــی و غیــر ایرانــی 
دانســت و افــزود: گسســت بیــن نســلی و بحران هــای 
هویتــی بــه ویــژه در نســل نوجــوان کــه بــا فناوری هــای 
نوظهــور مانــوس شــده انــد افزایــش یافته و ایــن پدیده 
ناشــی از کــم توجهــی بــه میــراث ناملمــوس و میــراث 
فرهنگــی معنــوی بــوده و الزم اســت متولیــان فرهنگــی 
تدابیــر الزم بــرای انتقــال داشــته های غنــی نســل های 
گذشــته به نســل جدید به زبان روز و متناسب با ذائقه 

جوانان بیندیشند.
گردشــگری  و  زائریــن  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتانداری فــارس در جریــان ارائه تحقیقــات تاریخی و 
میدانی یکی از فرهیختگان محل، در خصوص تاریخچه 
روستای شرف آباد بر حفظ و صیانت از منابع طبیعی، 

محیط زیست و میراث فرهنگی تاکید کرد.
فــرخ زاده همچیــن طــی بازدیــد از چنــد نمایــش 
عشــایری و نمایشــگاه تولیــدات عشــایر و اقامتگاه هــای 
بوم گردی، تاکید کرد: خشــک ســالی، آینده استان را با 
خطر مواجه کرده و راه برون رفت از این بحران زیست 
محیطی اوال تغییر الگوی مصرف و ثانیا توجه و توسعه 
گردشــگری خصوصــاً متکــی بــر داشــته های فرهنگــی و 

قومیتی است.
او عنوان کرد: تولید اقالم ســالم به وســیله عشایر 
و ارائه به مردم و جذب گردشــگر و اقامت در خانه های 
بــوم گــردی و آشــنا نمــودن جوامــع شــهری بــا زیســت 
بوم هــای روســتایی می توانــد رویدادهــای زیبایــی را رقم 
بزنــد و نهایتــاً موجب رونق اقتصادی این منطقه خواهد 
شــد. معاون گردشــگری اســتانداری فارس همچنین در 
بازدید از چند پروژه شهرستان مانند سه چشمه قدیمی 
در کنار ســد ساســانی، وضع را برای تهیه بسته و جذب 

سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار داد.

تقویت بخش خصوصی، 
هدفگذاری مهم اقتصادی 

خراسان شمالی است
اســتاندار خراســان شــمالی در دیــدار ســفیر ایــران در 
ترکمنســتان، بــر تقویــت بخــش خصوصی و بازگشــایی 

گذر مرزی تاکید کرد.
به گزارش استانداری خراسان شمالی ، محمد رضا 
حســین نــژاد در دیــدار با اربــاب خالص ســفیر ایران در 
ترکمنســتان اظهــار کــرد: هدف گذاری اقتصادی اســتان، 
تقویــت بخــش خصوصی و دعوت از ســرمایه گذاران در 

مسیر توسعه استان است.
اقشــار  تمــام  بیــن  همدلــی  و  وحــدت  افــزود:  او 
مختلــف مــردم اســتان موجبات عمران و آبادانی ســریع 

تر را فراهم خواهد کرد.
اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بــرای 
تجار و بازرگانان اســتان، وجود ارتباطات قوی با کشــور 
ترکمنستان حائز اهمیت است، تصریح کرد: امیدواریم 
اســتاندار آخــال ترکمنســتان نیز بــه اهمیــت ایجاد گذر 
مرزی مشــترک با اســتان خراســان شــمالی توجه کند تا 
بتوانیــم بــا کمک بخش خصوصــی و تفاهم نامه منعقد 
شــده بیــن دو اســتان، مســیر توســعه و رونــق بیشــتر 

اقتصادی استان را هموارتر کنیم.

اخبـــــــــــــــــار

بهره برداری از سیصد و 
پنجاهمین جایگاه عرضه 

فرآورده های نفتی در منطقه 
آذربایجان شرقی

روح الــه عبدالعلــی زاده_ تبریــز، مدیــر شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده  هــای نفتــی منطقــه آذربایجــان شــرقی 
همزمــان بــا آغــاز هفتــه وحــدت از بهره بــرداری جایگاه 
اختصاصــی صــدرا بعنــوان ســیصد و پنجاهمین جایگاه 

این منطقه خبر داد.
ناصر راشــدی با اشــاره به اهتمام مدیریت و مســئولین 
منطقه در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان 
بــا توســعه جایگاه هــای عرضــه ســوخت، گفــت: جایگاه 
اختصاصــی صــدرا بعنــوان شــصت و ششــمین جایــگاه 
عرضه سوخت ناحیه مرکزی در شهر جدید سهند مورد 

بهره برداری و در مدار سوخت رسانی قرار گرفت.
او در ادامه افزود، جایگاه مذکور با ســرمایه گذاری 
بخــش خصــوص به ارزش 60 میلیارد ریال در زمینی به 
مســاحت 1000 متــر مربــع ، دارای 4ســکو بــا 8 تلمبه 4 
نازلــه و ظرفیــت کلــی مخــازن  133 هــزار لیتر در شــهر 
جدید ســهند احــداث و آماده خدمت سوخت رســانی به 

مشتریان به صورت شبانه روزی می باشد.
الزم به ذکر است، با راه اندازی این جایگاه عالوه 
بــر ارائــه خدمــات ســوخت رســانی، بــرای 6 نفــر نیــز به 

طورمستقیم اشتغال زایی صورت گرفته است. 
ســوخت  عرضــه  جایــگاه  بــاب   350 از  همچنیــن 
بــاب جایــگاه عرضــه  آذربایجــان شــرقی، 176  منطقــه 
ســوخت مایع و 174 باب نیز به جایگاه های عرضه ســی 

ان جی اختصاص دارد.

راه اندازی سامانه 
الکترونیکی ثبت تخلفات 

و پایش ساختمان های 
ناایمن لرستان

کــه ســامانه  کــرد  اعــام  لرســتان  بازرســی  مدیــر کل 
ســاختمان های  و پایــش  تخلفــات  ثبــت  الکترونیکــی 

ناایمن استان در حال انجام است.
ســعید رازانــی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
قســمتی از کارهــای ســامانه الکترونیکــی ثبــت تخلفات 
و پایش ساختمان های ناایمن با همکاری سازمان نظام 

مهندسی در لرستان انجام شده است.
او ادامــه داد: ایــن ســامانه بــا هدف ثبــت بازدید و 

تخلف از سوی ناظران ایجاد خواهد شد.
مدیــر کل بازرســی لرســتان گفــت: بــا ایجــاد ایــن 
ســامانه ارتباط سیســتمی بین ســازمان نظام مهندســی 
و شــهرداری ها ایجــاد و جلســاتی در ایــن راســتا بــا آنان 

برگزار خواهیم کرد.
رازانــی بــا اشــاره به اینکــه مابقی قســمت های این 
کار بایــد انجــام شــود، عنــوان کــرد: پیگیریم ایــن کار به 
انجام برســد تا هم مهندســین ناظر بتوانند مشــاهدات 
خود را ثبت و هم مامورین شهرداری؛ البته در کنار این 
دو نیز بازرســین ســازمان به صورت رندوم و تصادفی از 

آپارتمان های در او ساخت بازدید خواهند کرد.
وی افزود: چنانچه در هر آپارتمان در حال ساخت 
معلــوم شــود کــه مهنــدس ناظــر بــه وظیفــه خــود عمل 
نکــرده فــرد خاطی بالفاصلــه به نظام مهندســی معرفی 

می شود.
بازرس کل لرســتان عنــوان کرد: همچنین چنانچه 
از  بازدیــد  در  خــود  وظایــف  بــه  شــهرداری  ماموریــن 
ساختمان ها عمل نکنند افراد خاطی به هیات تخلفات 

اداری معرفی خواهند شد.
رازانــی بیــان کرد: این موضوع کاری جدید اســت و 
هنوز برای شــهرداری هایی که با سیســتم اداری ســنتی 

سروکار دارند جانیفتاده است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیــر کل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای 
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان با اشــاره 
در  روســتایی  متــوازن  توســعه  اهمیــت  بــه 
اســتان اعتبــارات واریــزی بــه دهیاری هــا در 
ســال جاری، با هدف محرومیت زدایی دارای 
افزایش چشمگیر بوده است و با تاش های 
مردمــی  دولــت  نــگاه  بــا  و  گرفتــه  صــورت 
اعتبــارات روســتایی اســتان 20درصد بیشــتر 

شده است.
مهرداد جهاندیده در جلسه دهیاری  های 

استان با بیان اینکه در سال جاری با افزایش 
چشــمگیر اعتبارات دهیاری  ها از محل ارزش 
افــزوده در مقایســه بــا ســال گذشــته مواجــه 
هســتیم کــه نقش بســیار مهمــی در عمران و 
آبادانــی روســتاها ایفا می کنــد، گفت: حدود 
70 میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل مــاده بنــد 
الــف مــاده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
بــه  روســتاهای اســتان اختصاص داده شــده 

است.
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه اعتبــارات تــا این 

مقطــع ســال معــادل کل اعتیــار واریــزی ســال 
1400 اســت، گفت: تخصیص اعتبارات حاصل 
از درآمدهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده 
بــرای عمــران و آبادانــی روســتاها کــه حاصــل 
اســت،  بــوده  اســتاندار  مســتمر  پیگیری هــای 
موجبــات هــم افزایــی در راســتای ارائه خدمات 
روســتاها  بــه  دولتــی  دســتگاه های  ســوی  از 
می شود که این امر اهتمام و توجه ویژه دولت 
سیزدهم به جامعه روستایی به ویژه در استان 

سیستان و بلوچستان را نشان می دهد.

جهاندیده در پایان با تشریح برنامه  های 
دفتر امور روســتایی و شــوراها گفت: در این 
بــازه زمانــی، برنامه هایی آموزشــی براســاس 
ســازمان  آمــوزش  و  مطالعــات  مرکــز  نظــر 
شــهرداری و دهیاری  هــای وزارت کشــور برای 
دهیاران و شــوراهای روســتایی و کارگاه  های 
تخصصــی بــرای مســئولین مالــی و ناظریــن 
کــه  کــه  اســت  شــده  گرفتــه  نظــر  در  فنــی 
 بــرای شــش ماهــه دوم، 10 عنــوان آموزشــی

خواهد بود.

تجــارت  و  رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
بــرای  برنامه ریــزی  از  اردبیــل  اســتان 
بهره بــرداری از 2۱0 واحــد تولیــدی و صنعتــی 
در اســتان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد کــه 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون۹۷ واحــد بــه 

بهره برداری رسیده است.
رامیــن صادقــی  دیــروز در مصاحبــه بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد: بهره بــرداری از۲10 
واحــد تولیــدی و صنعتــی تا پایان ســال جاری 
برنامــه ریزی شــده کــه از این تعداد 97 واحد 
تولیــدی بــه بهره بــرداری رســیده و بقیــه نیــز 
مطابــق برنامــه زمــان بنــدی بــه بهره بــرداری 

می رسد.
او ادامــه داد: پیش بینــی مــا ایجــاد 150 
واحــد تولیــدی و صنعتــی تا پایان ســال جاری 
بــود کــه در صــورت تحقــق کامــل ۲10 واحــد، 
زمینه اشتغال پنج هزار نفر در استان فراهم 

می شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اردبیــل همچنیــن با اشــاره بــه احیای 
واحدهای راکد و غیرفعال در استان افزود: از 
ابتــدای ســال جاری تاکنــون ۲5 واحد تولیدی 
راکد با اشتغال زایی 550 نفر به چرخه تولید 
بازگشــته کــه ایــن میزان تا پایان ســال به 50 

واحد تولیدی و صنعتی می رسد.
اســتان  در  کــرد:  خاطرنشــان  صادقــی 
اردبیل 70 واحد تولیدی راکد قابل احیا وجود 
دارد کــه 50 مــورد آن امســال از رکــود خــارج 

می شود.
او خاطرنشــان کــرد: حــدود 83 درصــد 
واحــد تولیــدی و صنعتــی اســتان فعال اســت 
کــه ایــن رقم نشــان می دهد تعــداد واحدهای 
فعــال در اســتان اردبیــل از متوســط کشــوری 

باال است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
 310 واگــذاری  از  همچنیــن  اردبیــل  اســتان 
معدن و محدوده اکتشــافی به سرمایه گذاران 
طریــق  از  معــادن  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر 
مزایــده و ثبــت نام در ســامانه ســتاد ایران به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
صادقــی افــزود: یکــی از محورهایــی کــه 
سازمان صمت بر مبنای برنامه های وزارتخانه 
کــرده  پیگیــری  واردات  از  بــرای جلوگیــری  و 
و  داخلــی  محصــوالت  تولیــد  بحــث  اســت، 
نهضــت ســاخت داخل بوده اســت که در این 
راســتا می تــوان بــه راه انــدازی واحــد تولیــدی 
تولیــد  زمینــه  در  کــه  کــرد  اشــاره  آذرعــرش 
و  دی  ای   ال   المپ هــای  رایانــه ای،  قطعــات 

باندهای ایستاده فعالیت می کند.
بیشــتر  گذشــته  در  کــرد:  اضافــه  او 
قطعاتــی ماننــد مــوس و کیبــورد وارداتــی بود 

امــا تولیــدات این واحد موجب شــده اســت تا 
عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، نیاز 

داخلی نیز برطرف شود.
گفتنــی اســت؛  اقتصاد اســتان اردبیل عمدتا 
تعریــف  گردشــگری  و  کشــاورزی  مبنــای  بــر 
شــده اســت با این وجود زمینه  ها و فرصتهای 
توســعه صنعــت ایــن اســتان هــم مهیاســت. 
جملــه  از  بــزرگ  معدنــی  پهنه هــای  کشــف 
معادن مس در مشگین شهر و خلخال چشم 
انداز توســعه این بخش از صنعت در اســتان 

اردبیل را بیش از پیش روشن کرده است.
از ســوی دیگــر کشــاورزی و گردشــگری 
بــه نوعی اقتصادهــای فصلی بوده و در فصل 
ســرما عمال فعالیت چندانی در این دو بخش 
دیــده نمی شــود از همیــن رو توســعه صنعت 
می توانــد زمینه اشــتغال و جهــش تولید را در 

همه فصول سال به همراه داشته باشد.

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای 
اســتانداری ســمنان با بیان اینکه 2۹ میلیارد 
تومــان از محــل ارزش افــزوده طــی یکســال 
رونــق  و  عمــران  توســعه،  بــرای  گذشــته 
روســتاهای ایــن اســتان پرداخت شــد، تاکید 
کرد که توسعه روستاها یکی از اولویت های 
دولت ســیزدهم اســت و اکنون با اقدام های 
انجــام شــده مهاجــرت از روســتاهای اســتان 

سمنان متوقف شده است.
مهــدی صمیمیــان دیــروز در گفت وگــو با 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: از مجمــوع ۲9 میلیــارد 
تومــان اعتبار پرداختــی از محل ارزش افزوده 
برای آبادانی روســتاهای اســتان ســمنان طی 

یکســال گذشــته، 15 میلیارد تومــان به ۲94  
روستای دارای دهیاری و 14 میلیارد تومان به 
فرمانداری هــا بــرای هزینه کــرد در روســتاهای 

بدون دهیاری پرداخت شده است.
او اظهــار کــرد: توزیــع میــزان اعتبــارات 
بیــن دهیاری هــای اســتان ســمنان در دولــت 
داشــت که  توجــه  قابــل  افزایــش  ســیزدهم 
نشــان از توجــه دولــت مردمــی آیت هللا ســید 

ابراهیم رئیسی به توسعه روستاهاست.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری ســمنان  اعــالم کــرد: ۲8 میلیــارد 
دهیاری هــای  بــرای  عمرانــی  اعتبــار  تومــان 
اســتان ســمنان در دولــت ســیزدهم درنظــر 

گرفته شد که در مقایسه با سال  گذشته 63 
درصد افزایش نشان می دهد.

صمیمیــان اضافــه کــرد: برای تجهیز و توســعه 
روســتایی انواع ماشــین آالت عمرانی از جمله 
و بیــن  خریــداری  نیــز  مینی لــودر  و  تراکتــور 
دهیاری های استان سمنان توزیع شده است. 
بر پایه سرشــماری نفوس ومسکن سال 
1395 کشــور، از مجمــوع جمعیــت افــزون بر 
70۲ هــزار نفــری اســتان ســمنان 45 هــزار و 
816 خانوار روســتایی در 549 روستا و آبادی 

استان زندگی می کنند.
ســمنان کــه دارالمرحمــه معــروف اســت 
 500 و  هــزار   97 بــه  نزدیــک  مســاحت  بــا 

کیلومتــر مربع یکی از پهناورترین اســتان های 
کشــور ایران اســت که با پنج و 9 دهم درصد 
مســاحت کل کشــور، از ایــن نظــر هفتمیــن 

استان ایران محسوب می شود.
این خطه از جانب شــمال به استان های 
از  مازنــدران،  و  گلســتان  شــمالی،  خراســان 
و  جنوبــی  خراســان  اســتان های  بــه  جنــوب 
اصفهان، از شــرق به اســتان خراســان رضوی 
و از غــرب بــه اســتان های تهــران و قم محدود 
موقعیــت  دلیــل  و بــه  پایــه  ایــن  بــر  اســت؛ 
بــا پایتخــت و هفــت  جغرافیایــی همجــواری 
اســتان مهــم کشــور، ایــن اســتان از اهمیــت 

زیادی برخوردار است.

توقف مهاجرت روستاییان استان سمنان

۹۷ واحد تولیدی اردبیل به بهره برداری رسید

 افزایش 20 درصدی اعتبارات دهیاری  ها
و عشایر سیستان و بلوچستان
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از سری دردسرهای مردم 
برای مسئوالن

راضیه حسینی

معــاون وزیــر ارتباطــات خطــاب بــه مردم و کســب 
و کارهــای اینســتاگرامی: »خودتــان از قبــل بایــد به این 
فکر می بودید که احیاناً 
اینســتاگرام  روزی  اگــر 
بســته شــود چه اتفاقی 
می افتــد؟ از ابتــدا نباید 
از اینســتاگرام استفاده 

می کردید.«
در ادامــه سلســله 
دردســرهای مــردم برای 
بســته  بــه  مســئوالن، 
شــدن اینستاگرام می رسیم. مشــکلی که دردسر زیادی 
ایجــاد کــرده. بــاز هم مردم با اشــتباهی بــزرگ باعث به 
زحمــت افتــادن مســئوالن شــدند. این همــه بی فکــری تا 
کی؟ واقعاً چرا باید اینســتاگرام را محیطی برای کســب 
و کار خــود قــرار می دادیــد؟ چرا کمی آینده نگر نبودید و 
فکر نکردید ممکن است روزی اینستاگرام از بین برود؟ 
بــه پلتفرم هــای داخلــی می رفتیــد.  ابتــدا  از  بایــد 
این همــه تنــوع را کجــای دنیــا می توانید پیــدا کنید؟ چرا 
این قــدر بیگانه پرســتید؟ وقتــی بــه قــول معــاون وزیــر 
ارتباطات ما توانایی رقابت با استارلینک را داریم و قرار 
اســت منظومــه ماهــواره ای بســازیم، دیگــر چیــزی مثل 
اینســتاگرام کــه برای مــان مثــل آب خــوردن اســت. حاال 
ارتباطــی بــا جهان نداشــته باشــد، چه اهمیتــی دارد؟ با 
ورود تعــداد زیــادی از افــراد، دچــار ســکته ناقــص، و در 
مواردی کامل، شــود. ســرعتش مثل الک پشت برعکس 
باشــد. این ها هیچ کدام اهمیتی ندارند. شــما اگر کننده 
کار بودید باید در همین بســتر هم می توانســتید کسب 
و کار خود را رونق بدهید. اگر نمی توانید شــاید مشــکل 
از خودتان است. کسب و کارتان را عوض کنید. فکرتان 
ولــی  نــو بســازید،  از  را  تغییــر دهیــد. کالً خودتــان  را 
دیگرهیچ وقــت چنیــن اشــتباه مهلکــی مرتکــب نشــوید. 
همیشــه بــه ایــن فکــر کنیــد که خارجی هــا وفــا ندارند و 
یــک روزی می رونــد. این فقــط پلتفرم های داخلی اند که 
تــا ابــد با شــما خواهند ماند. همه جا، هــر لحظه، حتی 
تــوی خــواب. آنهــا شــما را رهــا نخواهنــد کــرد. حتی اگر 
شــما بخواهید روزی رهای شان کنید. طوری وابسته تان 
می شــوند کــه اگــر یــک روز بهشــان ســر نزنیــد دلتنگــی 
می کنند و پیام می دهند :»چی شده؟ کم پیدایی؟ نکنه 
یــه خارجــی پیــدا کــردی؟... بــدو بیــا از نوه عمــوی خانم 
بــزرگ پیــام داری...بهش بگو یکم ادب داشــته باشــه... 

چند تا شوخی بی تربیتی فرستاده بود پاکش کردم.«
بــه نظرمــان بهتر اســت ابتــدا از مســئوالن محترم 
عذرخواهــی کنیــم. بعــد بــه کارهای گذشــته مان نگاهی 
بیندازیم اگر باز هم جایی موجبات نارضایتی مسئوالن 
را فراهم کرده بودیم جبران کنیم؛ و ســرآخر همگی به 

پلتفرم های داخلی کوچ کنیم.
 فقط یک هو نه. آرام آرام. یواش یواش.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت هللا  بازدیــد  در 
از وزارت آمــوزش و پــرورش کــه در ادامــه فرآینــد 
اجرایــی«  دســتگاه های  بــر  ســتادی  »نظــارت 
انجــام شــد وزیــر آمــوزش و پــرورش برنامه هــا و 
دستاوردهای یک ساله دولت سیزدهم در آموزش 

و پرورش را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، یوسف نوری با تشکر از توجه 
ویــژه رئیس جمهوری به آموزش وپرورش اظهار کرد: 
بی تردیــد این اقدام شایســته و بایســته دولت برای 
بررســی دســتگاه های دولتی با اولویت دستگاه های 
فرهنگــی نشــان از توجــه رئیس جمهــور بــه مســائل 

فرهنگی با رویکرد بهبود، اصالح و نظارت دارد.
عضــو کابینــه ایــران قــوی اظهــار کــرد: اولیــن 
دولــت  در  آموزش وپــرورش  عالــی  شــورای  جلســه 
ســیزدهم بــا حضــور شــما برگزار شــد و در شــهریور 
بــه  را  جلســه  دو  امســال  مهــر  در  و  جلســه  ســه 

آموزش وپرورش اختصاص دادید.
وی گفت: در اجالس یونســکو که در ســازمان 
ملل برگزار شــد، رد اســناد وارداتی و تأکید و ترویج 

بر سند تحول بنیادین آموزش وپرورش داشته اید.
نــوری بــا اشــاره بــه فعالیت هــای انجام شــده 
گفــت:  آموزش وپــرورش  در  ســیزدهم  دولــت  در 
اجرایــی ســازی رتبه بندی، بیمــه تکمیلی فرهنگیان، 
تغذیــه رایــگان دانش آموزان که حدود دوازده ســال 
قطع شده بود، اعتبارات سفرهای استانی که حدود 
دو برابــر اعتبــارات آموزش وپــرورش در این ســفرها 
تــا طرح هــای  اســت  اســتان ها اختصاص یافتــه  بــه 
نیمه تمــام را تکمیــل کننــد، از کارهــای خــوب دولت 

سیزدهم در آموزش وپرورش بوده است.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا اشــاره بــه 
ابتــدای  کــه آموزش وپــرورش در  وضعیــت موجــود 
دولــت ســیزدهم تحویــل گرفتــه شــد، اظهــار کــرد: 
در حــوزه فضــا و تجهیــزات بیش از ۱۳ هزارچشــمه 
ســرویس بهداشــتی و آبخوری نداشــتیم کــه اکنون 
نیمــی از ایــن کمبودهــا ساخته شــده اســت. ۸ هزار 
مدرســه کالس کپــری، ســنگ دســت چین و خشــک 
مصوبــه ای  اســاس  بــر  اکنــون  کــه  داشــتیم  چیــن 
کــه بــا ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و مجمــع خیریــن 
مدرسه ســاز داشــتیم تــا پایــان ســال کالس مدارس 

باالی ۱۲ نفر برچیده خواهد شد.
وضــع  بــه  اشــاره  بــا  آموزش وپــرورش  وزیــر 
معلمــان اظهــار کــرد: ۲ میلیــون و ۳00 هــزار تومان 
به طــور میانگیــن بــا اجــرای رتبه بنــدی معلمــان بــه 
حقــوق آنهــا اضافــه خواهــد شــد، همچنیــن الیحــه 
افزایش حقوق جدید مشــمول حال معلمان خواهد 
شــد و یــک رفاهــی در ســال جــاری در روز معلــم به 

معلمان پرداخت شده است.
عضــو کابینــه دولــت مردمی ایران قــوی بابیان 
حوزه کیفیت بخشی در آموزش وپرورش اظهار کرد: 
در طول دوره کرونا مدارس تعطیل شده بود که این 
تعطیلی آسیب هایی را به نظام تعلیم و تربیت وارد 
کرد که اثرات آن هنوز بر آموزش وپرورش باقیمانده 
اســت. در ایــن دوره اردوگاه ها تعطیل شــده بودند، 
در حوزه المپیادهای جهانی دانش آموزی بیشــتر از 
۹ مدال کسب نکرده بودیم، اما در دولت سیزدهم 
۲0 مــدال در طــول یــک ســال گذشــته کسب شــده 
اســت، مســابقات فرهنگی ورزشــی بعد از ۱۲ ســال 
مجــدداً راه انــدازی و ســند تحــول بنیادیــن بیشــتر 
به صورت ســتادی کارشــده بود و در مدارس اجرایی 
نشــده بــود. ســامانه های یکپارچــه آموزش وپرورش 
در  جذب شــده  دانشــجویان  بودنــد،  حذف شــده 
آنــان  بــرای  فضــا  پیش بینــی  فرهنگیــان  دانشــگاه 
نشــده بود و برای ۴0 هزار نفر دانشــجوی دانشگاه 
فرهنگیــان فضــای آموزشــی و خوابگاهی نداشــتیم. 
در کالس هــای درس تراکــم دانش آمــوز بیش از ۴0 
و ۵0 نفر داشــتیم و در آموزش های فنی و حرفه ای 
رشــد متوقف شــده بود که در این دوره تغییر خوبی 

ایجادشده است.
عضــو کابینــه دولت ســیزدهم بابیــان برخی 
از آمارهــای کمــی وزارت آموزش وپــرورش اظهــار 
کرد: وزارت آموزش وپرورش ۳۲ اداره کل ، ۷۲۸ 
منطقه آموزش وپرورش، ۱۱۴ هزار واحد آموزشی 
دارد کــه ۱۷،۸۵۴ واحــد آن ها مــدارس غیردولتی 
هســتند و هشــت ســازمان وابســته، دو دانشگاه 
و صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان داریــم. ۱۵ میلیــون 
و ۶00 هــزار دانش آمــوز در ســال تحصیلــی ۱۴0۱ 
دانــش  کــه ۵۷ درصــد  ثبت نــام کرده انــد   ۱۴0۲
دوره  در  درصــد   ۲۴ ابتدایــی،  دوره  در  آمــوزان 

متوسطه اول و ۱۲ درصد در متوسطه نظری و ۷ 
درصــد در فنــی و حرفــه ای و کار و دانش تحصیل 
می کننــد. همچنین تراکــم دانش آموزان در دوره 
ابتدایی در شهرها ۳۱ و در روستاها ۱۹،۵ است. 
میانگیــن کشــوری ۲۵،۹ اســت کــه در متوســطه 

اول ۲۷،۱ و در کار و دانش ۱۸،۷ است.
انســانی  نیــروی  داد:  ادامــه  وی 
از خزانــه حقــوق می گیــرد  کــه  آموزش وپــرورش 
۹۶۳ هــزار نفــر هســتند کــه ۴۳ درصــد در دوره 
ابتدایــی و ۴۷ درصــد در دوره متوســطه ۴ درصــد 
نیــز  ۶ درصــد  و  اداری هســتند  نیروهــای  فقــط 
نیروهای خدماتی هســتند. نســبت زن و مرد ۵۴ 
درصــد شــاغالن در آموزش وپــرورش زنــان و ۴۶ 
درصد آقایان هســتند. ســهم معلمــان از کارکنان 
آموزش وپــرورش ۷۱ و نیــم درصد به کل شــاغالن 
و ۳0 درصــد معلمــان فوق لیســانس و دکتــرا و 
۵۴ درصــد کارشناســی دارنــد. فضــای آموزشــی 
آموزش وپــرورش در ابتــدای انقالب اســالمی یک 
و نیم مترمربع به ازای هر دانش آموز بوده است 
کــه باهمــت جمهــوری اســالمی ایــران و علیرغــم 
همه محدودیت ها به ۵، ۲ مترمربع رسیده است 
امــا بــه دلیــل مهاجرت ها به کالن شــهرها ســرانه 
مترمربــع  مناطــق۲،۵  ایــن  در  آموزشــی  فضــای 
است، لذا  مهاجرت اثرات منفی بر سرانه فضای 

آموزشی گذاشته اند.
نــوری ادامــه داد: خیــران در ســال گذشــته ۳ 
هــزار میلیــارد تومــان تعهد کرده بودنــد، اما ۳ هزار 
و ۴00 میلیــارد تومان برای مدرسه ســازی اختصاص 
تعهــد  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۸ امســال  و  دادنــد 
آموزش وپــرورش  فضاهــای  درصــد   ۱۹،۲ کرده انــد. 

فرسوده یا نیازمند به بازسازی هستند.
اعتبــارات  گفــت:  آموزش وپــرورش  وزیــر 
آموزش وپرورش ۱۹۵ هزار میلیارد تومان اســت که 
اگر بر ۱۳ میلیون دانش آموز مدارس دولتی تقسیم 
نماییــم، هزینــه ای کــه دولــت بــرای هــر دانش آمــوز 
پرداخــت می کنــد بالــغ و ۱۳ میلیــون تومــان خواهد 
شــد. میانگیــن حقــوق همکاران فرهنگی بر اســاس 
آخریــن دریافتــی کــه از خزانــه داشــته ایم، هفــت 
میلیــون و هفت صــد و بیست وهشــت هــزار تومــان 

است که در صورت اجرای رتبه بندی افزایش خوبی 
خواهند داشت.

عضو کابینه دولت مردمی با اشاره به عملکرد 
آموزش وپــرورش در مقایســه با اهداف ســند تحول 
حکمرانــی  حــوزه  در  کــرد:  اظهــار  مردمــی  دولــت 
آموزش وپــرورش به عنــوان چالــش بــر بخشــی نگری 
در آموزش وپــرورش و آموزش وپــرورش به مثابه یک 
امــر ملــی، اولین ضعفی که مشــخص شــد با ســایر 
دســتگاه ها و ذینفعــان آموزش وپــرورش مشــارکت 
خیــری  کــه  داشــته ایم  مــواردی  دارد.  وجــود  کمــی 
مدرســه ای ســاخته اســت و خیر برای ایجاد انضباط 
و مشــارکت در اداره مدرســه حضور پیداکرده است 
که به وی اجازه نداده اند، لذا اولین محور استفاده 
از ظرفیت همه ذینفعان و بازیگران بوده اســت که 
در جلســات شــورای مدیران و معاونان این موضوع 

را محور قرار داده ایم تا این فرهنگ ایجاد شود.
عضــو کابینــه دولــت مردمــی اظهــار کــرد: همچنیــن 
تفاهم نامه ای با ۱۷ دســتگاه نهاد و موسسه منعقد 
کرده ایــم کــه بــا بنیــاد برکــت و بــا حضــور حضــرت 
آیت هللا محمدی گلپایگانی ۱۵0 مدرسه بهره برداری 
کردیــم. بــا وزارت دفــاع در بخش هــای زیــر ســاخته 
آموزش وپــرورش  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
شــفافیت  و  دقیــق  نظــارت  و  برنامه ریــزی  بــرای 
همکاری هــای خوبی شــده اســت. مصوبــات حمایت 
از دانش بنیان هــا کــه تأکیــد دولت هم بوده اســت، 

تصویب شده است.
کــه  فعالیت هایــی  ســایر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــده  ســیزدهم  دولــت  در  و  آموزش وپــرورش  در 
اســت، گفــت: نــگارش نهایی ســند تحــول بنیادین، 
آموزش وپــرورش،  حکمرانــی  نظــام  مردمی ســازی 
واگذاری مدارس به خیرین شروع، راه اندازی تعداد 
۳۲ قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشــی، 
شناسایی ۵۴۵ گروه جهادی در حوزه های مختلف، 
روزهــای  در  اردوگاه هــا  و  ورزشــگاه ها  آزادســازی 
شناســایی  خانواده هــا،  بــرای  جمعــه  و  پنجشــنبه 
مأموریت هــا  و  سیاســت ها  در  ســاختاری  تداخــل 
سیاســت ها،  هماهنگــی  و  ســازی  یکپارچگــی  و 
اجرایی ســازی ســند تحول بنیادین، زیرا  ســند باید 
به مدرسه برود و در آن اجرا شود، شناسایی موانع 

اجرایــی ســند تحول، طرح مــدارس تحولی، آموزش 
ره یــاران تحــول بــه ۱۵00 نفــر جــوان، انطبــاق ۹0 
درصــد برنامه هــای آموزش وپــرورش با ســند تحول، 
پژوهــش پشــتیبان بــرای رتبه بندی مــدارس انجام، 
مدیریت تعارض منافع، اجرای طرح تثبیت یادگیری 
در تابســتان، اجــرای پویش هایی مانند نوشــت افزار 
ایرانــی بــرای یک میلیــون دانش آموز نیازمنــد، اعزام 
۱0 هــزار نیــروی جهــادی بــه مناطــق، کاهــش تراکم 
دانش آموزی، کاهش بازماندگان از تحصیل، شروع 
تغذیــه رایــگان، توزیــع ســرانه مــدارس، بازطراحــی 
برنامه درس ملی و چرخش مرکز سنجش و تبدیل 
آن به مرکز سنجش و پایش کیفیت، ایجاد سامانه 
یکپارچــه بــرای تضمیــن کیفیــت و تقویــت و ارتقــاء 
دانشــگاه فرهنگیان از مهم ترین کارهایی اســت که 

در طول دوره یک ساله انجام شده است.
کــرد:  تصریــح  آموزش وپــرورش  وزیــر 
زیســت بوم جدیــد به تدریــج بایــد در آموزش هــا 
آموزشــی  هوشــمند  ســامانه  یابنــد،  حضــور 
انجام شــده اســت تــا تغییــرات بــر اســاس هوش 
صــورت  کالن  داده هــای  پیمایــش  و  مصنوعــی 
گیــرد، بازطراحی شــاخه های دوره متوســطه دوم 
لحــاظ شــود و رشــته ها و کســب وکارهای نویــن 
بایــد هدف گــذاری شــود تــا دانش آمــوزان در این 
فضــا فعاالنــه وارد شــوند، چنــد مدرســه محــوری 

به خصوص در هنرستان ها انجام شود.
وی ادامــه داد: آســیب های اجتماعــی کــه در 
دوره کرونــا تشــدید شــده اســت و بــا رشــدی که در 
دوره کرونــا اتفاق افتاده اســت بــرای دانش آموزانی 
که به دچار آســیب اجتماعی شــده اند و در ســامانه 
نماد ثبت شــده اند باید اقدامی را با هماهنگی همه 

نهادها و تأمین مالی آن انجام دهیم.
وی در پایــان تصریــح کــرد: آموزش وپــرورش 
برای تحول کار را آغاز کرده است و در برخی موارد 
بــه توفیقاتی رســیده اســت، در دســتگاه های بزرگ 
خصوصــاً آموزشــی و فرهنگــی معمــوالً پیچیدگی ها 
زیــاد اســت امــا حرکت ها را در راســتای ســند تحول 
دولت مردمی به ســرعت انجام داده ایم و امیدواریم 
در ایــن راســتا بــا مســاعدت های و همراهــی ویــژه 

رئیس جمهوری بتوانیم به اهدافمان برسیم.

اعــام مدیــرکل دارو و مــواد تحــت  بنابــر 
کنترل سازمان غذا و دارو، برنامه ریزی های الزم 
برای تامین آنتی بیوتیک ها از طریق تولید داخل 
و واردات انجام شــده و تا ۱۵ روز آینده مشــکل 

کمبود این داروها رفع می شود.
حسین شمالی در گفت وگو با ایرنا با اشاره 
بــه اینکــه در هفته هــای اخیر گزارش هــای زیادی 
از داروخانه هــا در مــورد کمبود آنتی بیوتیک ها به 
ســازمان غذا و دارو ارائه شده افزود: گران شدن 
مــواد اولیــه و مصــرف بی رویــه و تجویــز زیــاد این 
داروهــا بــا توجه به شــیوع کرونا در کشــور منجر 

به کمبود آن شده است.
نیمــه  در  آنتی بیوتیک هــا  تولیــد  میــزان 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۳0 درصد افزایش داشــته است اما الگوی تجویز 
ایــن دارو و مصــرف آنهــا در کشــور درســت نبوده 
و باعــث شــده در برنامه ریزی تامین آنها مشــکل 

ایجاد شود.
شــمالی بــا بیــان اینکــه تامیــن آنتی بیوتیک هــا از 
طریــق تولیــد داخــل و حتــی واردات در اولویــت 
اســت، تصریح کرد: به دلیل اینکه در فصل ســرما 
و بــا شــیوع بیماری هــای تنفســی میــزان مصــرف 
آنتی بیوتیک هــا زیــاد اســت، جلســاتی متعددی با 
شرکت های دارویی در زمینه تامین آنتی بیوتیک ها 
برگــزار کردیــم و قرار اســت واردات مواد اولیه این 
داروها را افزایش دهیم تا به تامین پایدار برسیم 

و دیگری کمبودی نداشته باشیم.
مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنترل ســازمان 

غــذا و دارو اضافــه کــرد: بــا توجــه به گران شــدن 
بــا  داریــم  ســعی  آنتی بیوتیک هــا،  اولیــه  مــواد 
پوشــش بیمــه ای، هزینه پرداختــی از جیب مردم 
افزایش نیابد و تا ۱۵ روز دیگر مشکل کمبود این 

داروها برطرف می شود.

 کمبود آنتی بیوتیک ها
تا ۱۵ روز دیگر رفع می شود

بهــرام عین اللهــی، وزیر بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی نیــز دیــروز ۲۵ مهــر در جلســه 
گفتــه  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
بــود، بــه دلیــل مصــرف بــاال در فصــل تابســتان 
بــا کمبــود ســرم و در فصــول پاییــز و زمســتان بــا 
کمبود آنتی بیوتیک مواجه هســتیم که برای رفع 

ایــن کمبودهــا پیش بینی های الزم انجام شــده و 
حــدود یــک هفتــه آینــده به مقــدار فــراوان از هر 

دو محصول به داروخانه ها تحویل خواهد شد.
پیش تر نیز علی فاطمی نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران گفته بود که با اجرای طرح دارو 
قیمــت خریــد مــواد اولیــه تولیــد داروهــا افزایش 
یافتــه اســت و ســهم مــواد اولیــه آنتی بیوتیک هــا 
۷0 درصــد اســت و بیــش از ســایر داروهای دیگر 

افزایش یافته است.
البتــه اخیــرا ســازمان  فاطمــی تاکیــد کــرد: 
غــذا و دارو تجدیــد نظــر کرده کــه افزایش قیمت 
مواد اولیه دارو به گونه ای باشــد که برای صنایع 
داروســازی بــه صرفــه باشــد و پرداختــی از جیــب 

مردم نیز کاهش یابد.

بــه گفتــه وی، آنتی بیوتیک هــا در برابــر عفونت های 
ناشــی از میکروارگانیســم ها مؤثرنــد و برخی از آنها 
در برابــر انــواع مختلــف بیماری هــا مــورد اســتفاده 
قــرار می گیرنــد و ایــن داروها می تواننــد باکتری های 
موجود در بدن را از بین ببرند و به عنوان دارو برای 
مقابلــه بــا بیماری های مختلفی اســتفاده می شــوند 

که ناشی از میکروارگانیسم های مضر هستند.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح 
کــرد: یکــی از مزایــای مهــم این داروها این اســت 
که به سلول های طبیعی بدن آسیب نمی رسانند 
و فقــط میکروارگانیســم های عامــل بیمــاری را از 
بیــن می برنــد امــا آنتی بیوتیک هــا بــرای حملــه به 
ســلول های انســانی نیز جهت درمان ســرطان در 

حال حاضر ساخته شده است.

دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا ضمــن 
اعــام واریانت هــای جدیــد شناســایی شــده از 
کووید ۱۹ در برخی کشــورها و روند شــیوع آن، 
در عین حال نســبت به روند افزایشــی آنفلوآنزا 
در کشــور و احتمــال اپیدمــی ایــن بیمــاری طــی 

ماه های آتی هشدار داد.
به گزارش ایســنا، دکتــر حمیدرضا جماعتی 
بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتــاد و هفتمیــن جلســه 
کمیتــه علمــی کشــوری کرونا، اظهار کــرد: در این 
نشســت، آخریــن وضــع کرونــا در جهــان و ایــران 
بررســی شــد. در برخــی کشــورها ماننــد آمریــکا، 
آلمــان، ســنگاپور، بنــگالدش و هنــد، مــوارد ابتال 
برخــی  و  افزایــش  حــال  در  مقــداری  کرونــا  بــه 

واریانت های جدید، در حال شیوع است.
وی افــزود: قبــال در برخی از کشــورها مانند 
آمریکا و آلمان، سویه BA۴ شایع بود که امروزه 
در بســیاری از کشــورها، BA۵ جایگزین آن شده 
اســت. واریانت جدیــد BA۴.۶ در آمریکا افزایش 
یافته و حدود ۱۳.۶ موارد شناســایی شده مربوط 

به این زیرسویه جدید بوده است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان 
کــرد: واریانت هــای جدیــد BF۷ و XBB بــه تازگی 
شناســایی شــده بــه گونــه ای کــه BF۷ در آمریــکا 
و XBB در ســنگاپور، بنــگالدش و هنــد در حــال 
افزایــش اســت و برخــی صاحب نظــران معتقدند 
که با شناســایی این زیرســویه ها، کرونا به سمت 

SARS COVID تیپ یک یا سه می رود.
جماعتــی بــا اشــاره بــه شناســایی زیرســویه های 
جدیــد کرونــا، یــادآور شــد: خوشــبختانه بــه دلیل 
بــه  کشــورها  اکثــر  در  گســترده  واکسیناســیون 
ویــژه کشــورهای آمریــکا، ســنگاپور، بنــگالدش و 
هنــد علیرغــم افزایــش موارد اُمیکــرون، هنوز هم 
میزان مرگ و میر، کم اســت. به عنوان نمونه در 
ســنگاپور، موارد جدید ابتال به کرونا، ۹ هزار نفر 
در یک روز بوده و میزان فوتی، ۲ نفر بوده است.
و  وحشــی گری  میــزان  کــرد:  تصریــح  وی 
افزایــش مــرگ و میــر واریانت ها و زیرســویه های 
جدیــد به دلیل ســرایت زایی بــاال، کاهش یافته و 
از سوی دیگر به دلیل ایمنی بدن مردم با ابتال به 
بیماری و واکسیناسیون، نیز مرگ و میر بیماران 

کووید۱۹، کمتر شده است.
دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا گفــت: 
امــکان  پیش بینی هــا،  و  مطالعــات  بــه  باتوجــه 
 BQ۱.۳ ،BQ۱.۱ ،BQ۱ شــیوع واریانت هایی ماننــد
و XBB کــه بــه ســرعت جهــش پیــدا می کنند، در 
فصل سرما و زمستان وجود دارد. این واریانت ها 
سرایت زایی باال اما مرگ و میر بسیار کمی دارند. 
یکی از ویژگی های این زیرســویه ها این اســت که 
علیرغــم عالئــم کــم و حتــی بــدون عالمــت بــودن 
آنهــا، ممکــن اســت عــوارض و مشــکالت قلبــی، 
عروقی، گوارشــی و استخوانی، عضالنی و دیابت 

بعد از ابتال به وجود آید.

از  اســتقبال  اینکــه  بیــان  بــا  جماعتــی 
واکسیناســیون در کشــور مناســب بــوده اســت، 
گفت: میزان تزریق نوبت ســوم و یادآور واکســن 
کرونا در کشــور ما در هفته های اخیر نســبت به 

روند جهانی، بهتر بوده است.
و  پاییــز  فصــل  شــروع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بازگشــایی مدارس، گفت: روند ابتال به آنفلوآنزا 
گذشــته،  روزهــای  در  اســت.  افزایــش  حــال  در 
نمونــه   ۱00 روی  بــر  کــه  ای  ســاده  بررســی  در 
آزمایشــگاهی از بخــش مراقبت هــای ویــژه انجام 
شــده بــود، ۳۹ مــورد ابتــال بــه آنفلوآنــزا گــزارش 

شــده کــه ایــن می توانــد هشــداری بــرای اپیدمــی 
آنفلوآنزا در هفته ها و ماه های آینده باشد.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان 
کــرد: توصیــه ما در شــرایط کنونی، تــداوم رعایت 
فضاهــای  در  ویــژه  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای 
و  آموزشــی  مســقف، مکان هــای شــلوغ، مراکــز 
پیشــگیری  بــرای  عمومــی  نقــل  و  حمــل  بخــش 
از ابتــال بــه آنفلوآنــزا اســت. مهمتریــن پروتــکل 
بهداشــتی در حــال حاضــر، اســتفاده از ماســک 
اســت امــا شستشــوی مــداوم دســتها و رعایــت 

فاصله فیزیکی نیز مهم است.

واکســن  تزریــق  اینکــه  بیــان  بــا  جماعتــی 
آنفلوآنزا تاثیر زیادی در کاهش بستری شدن در 
بیمارســتان ها و مــرگ و میــر دارد، افــزود: توصیه 
مــا ایــن اســت که کــودکان، افــراد بــا بیماری های 
زمینــه ای، ســالمندان و افــراد باالتــر از ۶۵ ســال 
واکســن  درمانــی،  و  بهداشــتی  نیروهــای  نیــز  و 

آنفلوآنزا را تزریق کنند.
بنابــر اعالم وزارت بهداشــت، وی به تشــابه 
عالئم آنفلوآنزا و کرونا در بیماران اشاره و تاکید 
کــرد: توصیــه مــا ایــن اســت کــه همــکاران کادر 
درمانی پس از مشــاهده عالئم و برای تشــخیص 
دقیــق، حتمــا تســت های تشــخیصی را تجویــز و 
مشــخص کننــد کــه بیماری فــرد، آنفلوآنزا اســت 
یــا کرونــا؛ چراکــه درمــان ایــن دو بیمــاری، کامــال 
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و در صــورت گرفتاری 

شدید، نیاز به درمان های اختصاصی دارد.
دبیــر کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا یــادآور 
داشــته  توجــه  متخصصــان  و  پزشــکان  شــد: 
باشــند کــه از تجویــز بی رویــه آنتــی بیوتیک ها به 
خصوص آزیترومایســین باتوجه به فصل سرما و 
شــیوع عفونت های ویروســی از جملــه آنفلوآنزا، 
تاثیــر  بیوتیک هــا  آنتــی  چــون  کننــد؛  خــودداری 
بســزایی در بهبود شــرایط این بیماران ندارند و از 
ســوی دیگــر، ایــن تجویز و مصــرف بی رویه باعث 
ایجــاد مقاومت هــای آنتــی بیوتیکــی و عوارض در 

برخی بیماران می شود.

 آبان ۹۹ نقطه جوش
بازار مسکن

قیمــت  ســالیانه  رشــد  رونــد  ماهــه   ۵۴ منحنــی 
مســکن شهر تهران نشان می دهد که آبان ۱۳۹۹ بازار 
بــه باالتریــن میــزان افزایــش قیمت رســیده و در ادامه 

روند نزولی به خود گرفته است.
به گزارش ایسنا، بررسی رشد قیمت مسکن شهر 
تهــران از ابتــدای ســال ۱۳۹۷ تــا کنــون براســاس آمــار 
منتشــر شــده از ســوی بانــک مرکــزی، گویــای آن اســت 
کــه بــازار دو قلــه قیمتی را در اردیبهشــت ۱۳۹۸ و آبان 
۱۳۹۹ تجربه کرده است. در دو مقطع مذکور نرخ رشد 
ســالیانه قیمــت مســکن در شــهر تهــران بــه ترتیــب ۱۱۲ 

درصد و ۱۱۸ درصد بوده است.
نمودار رشد قیمت مسکن در پایتخت طی ۵۴ ماه 
گذشــته نشــان می دهد پس از رشد مداوم قیمت ها که 
آذر ۱۳۹۶ آغاز شــده و تا اردیبهشــت ۱۳۹۸ ادامه یافته 
بــازار در ادامــه رونــد نزولــی به خــود گرفتــه و مجددا از 
خرداد ۱۳۹۹ شــروع به صعود کرده اســت. آبان ۱۳۹۹ 
بــازار قلــه قیمتــی ۳۱ ماهــه را بــا ۱۱۸ درصد رشــد لمس 

کرده و سپس شروع به افت کرده است.
از طــرف دیگــر بهمــن و اســفند ۱۴00 و فروردیــن 
۱۴0۱ را می توان نقاط کف بازار به لحاظ شــاخص رشــد 
قیمت دانســت که نرخ افزایش ســالیانه در هر سه ماه 
مذکــور حــدود ۱۶ درصــد بود. در ادامه قیمت مســکن تا 
تیرمــاه ۱۴0۱ شــیب صعــودی گرفته و مجــددا دچار افت 

شده است.
مقایســه شــاخص رشــد قیمت مســکن و اجاره بها 
نیــز گویــای آن اســت که از اردیبهشــت ۱۴00 به بعد دو 
شــاخص مذکــور روند معکوس داشــته اند. بدین ترتیب 
که نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن کاهشی و شیب 
اجاره بها افزایشــی بوده اســت. شــهریور ۱۴0۱ شــاخص 
ســالیانه قیمــت اجــاره در شــهر تهــران ۴0.۹ درصــد بود 
که در مقایســه با تیرماه )۴۷.۴( درصد افت ۶.۵ درصد 
داشــته اســت. میزان افزایش ســالیانه قیمت نیز ۳۶.۳ 
درصــد اعالم شــد که  و بــه رقم ۴۳.۲ میلیون تومان در 

هر متر مربع رسید.
منحنــی رشــد ســالیانه در هــر دو شــاخص قیمــت 
و اجــاره بهــا از تیرمــاه ۱۴0۱ رونــد نزولــی به خــود گرفته 
و پیش بینــی می شــود در صورتــی کــه شــوکی بــه لحــاظ 
متغیرهای بیرونی به بازار مســکن وارد نشــود این روند 

دست کم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: کمبود آنتی بیوتیک ها تا ۱۵ روز 
دیگر رفع می شود

 افزایش میانگین۲ میلیون و ۳00 هزارتومانی حقوق معلمان
در صورت اجرای رتبه بندی

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعام کرد: هشدار اپیدمی 
آنفلوآنزا در کشور


