
رشد تولید واردات محور به باالی
۱۵ درصد رسید

۱۵۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت بانک مرکزی 
برای نجات دارو

صفحه 8صفحه 3

چرا ایده «کارآمدی جزیره ای» 
جواب نیم دهد

"تأثیر شوک مالی، رفتار و دانش
بر شکنندگی مالی جوانان مجرد"

مترجم: مهبد رضا اسکوییان
کارشناس ارشد اقتصاد در تجارت الکترونیک 

 بودجه ریاضتی انگلیس به رغم رکود اقتصادی
در این کشور

ترجمه: محمود نواب مطلق

عقبگرد بازارهای سرمایه اروپا در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱(

شــکنندگی مالی، موضوع مهمــی در رفاه افراد 
است زیرا تأثیر منفی بر افراد، جامعه و کشور 
دارد. شکنندگی مالی وضعیتی است که در آن 
یک شــوک مالی کوچک می تواند منجر به یک 

بحران اقتصادی شود .
شکنندگی مالی پدیده ای است که امروزه 
گریبان جوانان را گرفته اســت. تغییرات سبک 
زندگی در مقایسه با نسل های قبلی، جوانان را 
در برابر شکنندگی مالی آسیب پذیر کرده بدون 

اینکه متوجه باشند و تنها عوامل شوک مالی، ارتباط باالیی با 
شکنندگی مالی داشتند. 

شــوک های مالــی ماننــد بیــکاری موقت یــا دائــم، ناتوانی 
جســمی، طــاق، مــرگ، تغییــر در نــرخ بهــره وام و همچنیــن 
بــازار ســهام از جملــه عوامــل ایجاد شــکنندگی مالی هســتند. 
شــکنندگی مالــی نه تنها در کشــورهای عقب مانــده و در حال 
توسعه اتفاق می افتد، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز رخ 
می دهد و همه طبقات درآمدی خانوارها، اعم از باال، متوسط 
یا پایین، آن را تجربه می کنند این وضعیت نشان می دهد که 
شــکنندگی مالی نســبت به تغییرات شــدید در وضعیت مالی 
حساسیت دارد. شکنندگی مالی که به طور گسترده در سطح 
اقتصاد خرد خانوار رخ می دهد، می تواند بر اقتصاد کان یک 

کشور تأثیر بگذارد.
ثابت شده که خرید آناین راحتی را برای جوانان فراهم 
می کنــد. جوانــان برای تحقیق، انتخــاب و خرید محصول مورد 
نظر خود تنها کافی است دکمه ای را در گوشی هوشمند خود 
فشار دهند. در همان زمان، جوانان نیز به راحتی تحت تأثیر 
پیشــنهادات تخفیف و نظرات ارســال شــده توســط خریداران 
قبلی قرار می گیرند. بنابراین، دانش هزینه باید با روند خرید 
آنایــن تطبیــق داده شــود جوانــان نیز باید با اولویــت دادن به 
نیازها بر خواســته ها هزینه کنند. ســبک زندگی مجلل و عدم 
مواجهــه کافــی بــا مدیریــت مالی می توانــد جوانــان را در برابر 

شکنندگی مالی آسیب پذیر کند.
بــر  موثــر  پیش بینی کننــده  عوامــل  مالــی،  شــوک های 
شــکنندگی مالــی هســتند. شــوک های مالــی باعــث از دســت 
رفتــن منابــع درآمد خانــوار در نتیجه بیکاری یا مرگ می شــود. 
شوک های مالی می تواند به دلیل تغییر در سیاست های دولت 
یا موسسات مالی نیز رخ دهد. برای مقابله با شوک های مالی، 
جوانان باید پس انداز یا منابع مالی داشته باشند که بتوانند 
حداقل ســه ماه بقا را تامین کنند. به این معنی که پس انداز 
و ســرمایه گذاری می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای مقابلــه بــا 
شوک های مالی مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا پیشنهاد می شود 
دولت برای جوانانی که به میزان مشخصی پس انداز می کنند، 

مشوق های غیرمالی ارائه دهد.
دانــش مالی به افــراد اجازه می دهد قبل از تصمیم گیری 
مالــی کــه می توانــد منجر بــه شــکنندگی مالی شــود، تجزیه و 
تحلیــل و مقایســه کنند. دانش مالــی به افراد کمک می کند تا 
تصمیمات مالی صحیح را مدیریت و اتخاذ کنند. دانش مالی 

همچنین نقش مهمی در مقابله با بدهی دارد.
در ذیل دانش مالی سرفصل »دانش خرج کردن«، افراد 
را آموزش می دهد که ضرورت ها را بر خواسته ها ترجیح دهند. 
»دانش پس انداز« به عنوان مانعی در مقابل شوک های مالی 
کــه عاملــی برای بروز شــکنندگی مالی هســتند عمــل می کند. 
همچنین »دانش بدهی« بقدری مهم است که باعث می شود 
افــراد دچــار مشــکل بدهکاری نشــوند زیرا بدهی بیــش از حد 

منجر به شکنندگی مالی خواهد شد.
عــاوه بــر ایــن، »رفتارهــای بدهــکاری« محرکــی بــرای 
شــکنندگی مالی است شــوک های مالی باعث ایجاد مشکات 
در تامین بقا، مشکات در پس انداز و استفاده زیاد از اعتبار 
می شــود بــه ایــن ترتیب، شــوک های مالی نیــز از جمله عوامل 

مؤثر در شکنندگی مالی هستند.
مطالعــات در ایــاالت متحــده و چندیــن کشــور در قــاره 
اروپــا نشــان داد کــه نســل هــزاره بیــن ســنین 18 تا 35 ســال 
از نظر مالی بیشــتر شــکننده اند.  شــکنندگی مالی نه تنها در 
میــان افــراد کــم درآمــد، بلکــه در میــان افراد با درآمد متوســط 
نیز رخ می دهد. همین مطالعات نشان می دهد خانوارهای با 
درآمد باال و ســطح تحصیات باال در مقایســه با خانوارهای با 
درآمد متوســط، پتانســیل مواجهه با شکنندگی مالی را دارند، 
اما شکنندگی مالی این امکان را دارد که در تمام اقشار جامعه 

بدون توجه به ســطح درآمد، نژاد، جنســیت و 
سن درگیر کند.

شکنندگی مالی در میان جوانان
شــکنندگی مالــی در بین جوانــان نیاز به توجه 
جدی تــری دارد، زیــرا آنهــا رکــن اصلــی فعالیت 
اقتصادی یک کشــور هســتند. متوسط جوانان 
نســل هــزاره امــروزه بــازار کار را پــر کــرده انــد. 
قــدرت خریــد نســل هــزاره به یــک نیــروی بازار 
مهــم در اقتصــاد تبدیــل شــده؛ اگــر شــکنندگی مالــی در بیــن 
جوانــان زیــاد اتفــاق بیفتــد، نــه تنها زندگــی روزمــره را پیچیده 
می کنــد، بلکــه بــر رشــد اقتصــادی کشــورها نیــز تأثیــر منفــی 
می گــذارد در ایــن صــورت، رفــاه مالــی جوانان به دلیــل تأثیر و 
نقش تعیین کننده جوانان در فعالیت های اقتصادی، به یکی از 
عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی یا در تضاد تبدیل می شود.

دانــش مخــارج در حصــول اطمینــان از اینکــه افــراد طبق 
برنامــه مالــی خــود خــرج می کنند از اهمیــت ویــژه ای برخوردار 
است. مطالعات نشان داده روزنامه ها، تلویزیون و رسانه های 
اجتماعــی نقــش مهمــی در تشــویق و تأثیرگــذاری افــراد بــرای 
پس انــداز دارنــد، افــرادی هســتند که هنوز تمایلی به ســرمایه 
گــذاری ندارنــد زیــرا از اهمیت پس انداز آگاهــی ندارند؛ این در 
حالی اســت که دسترســی به پس انداز برنامه ریزی شــده برای 

مواقع اضطراری و بازنشستگی حیاتی است .
همچنیــن رفتــار مالی نقــش مهمی در تأثیرگــذاری بر رفاه 
افــراد دارد؛ اکثــر جوانان علیرغم فعال بــودن در معامات مالی، 
بــرای افزایش مســئولیت های مالــی آمادگی ندارنــد، رفتار مالی 
سالم را می توان از طریق نگرش افراد نسبت به مدیریت جریان 
ورودی و خروجی پول، مدیریت وام ها و سرمایه گذاری مشاهده 
کرد نسل جوان به ندرت پس انداز خود را برنامه ریزی می کند.

رفتارهای »خرج کردن« براســاس درآمد و ســبک زندگی 
افراد متفاوت است. سبد هزینه کرد جوانان به شدت بر غذا، 
خرید و سرگرمی متمرکز است. بین رفتار درآمد و هزینه رابطه 
مثبت وجود دارد و ثابت شده که تهیه لیست خرید به کنترل 

مخارج کمک می کند.
رفتارهای »پس انداز« بر اساس هر فرد و انگیزه متفاوت 
اســت؛ تأثیر والدین مهمترین عامل موثر بر پس انداز جوانان 
است رفتار پس انداز فقط در اوایل جوانی ادامه می یابد و به 

تدریج با توجه به محیط زندگی تغییر می کند. 
بحران هــای اقتصــادی و مالــی منجــر بــه افزایــش بدهــی 
خانوارهــا بــرای رفع نیازهای معیشــتی شــده اســت. شکســت 
در مقابلــه بــا شــوک های مالــی، شــکل گیری رفتار مالی ســالم 
را دشــوارتر می کنــد. طبــق  تجربــه شــخصی افراد شــوک مالی 
را در ســنین، قومیت هــا و درآمدهــای مختلف تجربه می کنند. 
شــوک های مالــی باعــث می شــود کــه افــراد در تامیــن بقــا و 
پس انداز با مشــکل مواجه شــوند و منجر به اســتفاده زیاد از 

اعتبار وام می شوند.
مطالعــه ای کــه یادداشــت پیــش روی شــما براســاس آن 
تهیه شده، می تواند مرجعی برای سیاستگذارانی مانند وزارت 
آمــوزش و پــرورش و بانــک مرکــزی باشــد. وزارت آمــوزش و 
پرورش  ممکن اســت آموزش ســواد مالی را در مرحله ابتدایی 
مدرســه به ســطح دانشــگاه در نظــر بگیرد و معرفــی کند. این 
مهم است زیرا رفتار مالی را از سنین پایین شکل می گیرد. از 
سوی دیگر، بانک مرکزی نیاز به تدوین سیاست های مالی، به 
ویژه تسهیات وام اعتباری، اعم از کارت اعتباری، وام خودرو، 
وام شخصی یا وام اماک دارد که برای جوانان مناسب باشد. 
جــدای از آن، بانــک مرکــزی نیــز بایــد اطمینان حاصــل کند که 
هرگونــه تغییــر در سیاســت پولــی باعث ایجاد شــوک مالی به 

ضرر مالی شخصی جوانان نشود.
•توضیحات: این مقاله براســاس مطالعه صورت گرفته توسط 
مرکــز مطالعــات توســعه، دانشــکده علــوم اجتماعــی و علــوم 
انسانی، دانشگاه Kebangsaan مالزی تنظیم شده که تعیین 
عوامل مؤثر بر شکنندگی مالی جوانان مجرد در مناطق شهری 
را مدنظر داشته و جامعه آماری این پژوهش را نیز جوانان 25 
تا 34 ساله مجرد شهری تشکیل دادند و  پرسشنامه به عنوان 
ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفت و به صورت آناین توزیع 
شد. در مجموع 374 نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

منبع: مقاله »تأثیر شوک مالی، رفتار و دانش بر شکنندگی مالی جوانان مجرد« تهیه شده در 
مرکز مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی و علوم انسانی، دانشگاه Kebangsaan مالزی
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محمود پوررضائی فشخامی

چهــره  دو  شــاکری،  مجیــد  و  درودیــان  حســین 
اقتصــادی فعال در توئیتــر، این روزها توصیه های 
حکمرانــی مشــابهی بــه جمهــوری اســامی ارائــه 
می کننــد کــه ایــده محــوری آنهــا را می تــوان، بــه 
»کارآمــدی  جزیــره ای«،  »کارآمــدی  اختصــار، 

نقطه ای« یا »کارآمدی پروژه محور« نامید.
چکیــده ایــن ایــده کــه ادعا می شــود معطوف 
»ایده هــای  و  اســت  زمیــن«  روی  بــه »واقعیــات 

ملمــوس« بــرای »توانمندســازی حکومــت« و غلبــه بــر »ناکارایــی 
اجرایی« دارد، به این شرح است: 

راهــکار عبــور از بحــران کنونــی به نمایش در آمــدن کارآمدی 
حکومــت از طریــق حــل چنــد مشــکل خــاص و اجــرای چنــد پــروژه 

چشم پرکن است.
از آنجا که این نوشتار طوالنی است، بهتر است همین حاال 
به این پرســش پاســخ بدهم که چرا در روزهایی که نســخه پیچی 
برای امروز و فردای ایران، پرطرفدارترین شغل کشور است، به این 

دو بزرگوار گیر داده ام؟
پاســخ: چــون خودی انــد و گرچــه اکنــون نقــش مؤثــری در 
تصمیم ســازی ها ندارنــد، چنانچــه اراده ای بــرای ایجــاد تغییرات در 
ً جز نخســتین صداهایی خواهند بود  حکومت ایجاد شــود، احتماال

که شنیده می شود.

طراحان ایده کارآمدی جزیره ای چه می گویند
بــرای آغــاز بحــث بــه ایــن توئیــت درودیان که شــاکری هــم آن را 

ریتوئیت کرده است، توجه کنید: 
»دولت باید ببیند مشکل روی زمین چیست )پیشنهاد من: 
بحران آب-فرونشست،مسکن، ناترازی گاز(؛ سپس برای حل آنها 
برنامه ای بدهد؛ و آنگاه داللت سیاستی آن برنامه ها برای سیاست 
خارجــی، نقدینگــی، بودجــه ... را پیــدا و دنبال کنــد. نه اینکه خود 
مذاکره، نقدینگی و بودجه بجای مشکات روی زمین اصالت پیدا 

کند«

توصیه  هــای سیاســتی و حکمرانــی درودیان و شــاکری را می توان 
چنین صورت بندی کرد: 

الــف- برخــاف بســیاری کــه اعتراضــات اخیر را ناشــی از انباشــت 
نارضایتی های اجتماعی می پندارند و همین ویژگی را متمایزکننده 
آن، از اعتراضــات ســال های 98 و 96 )مطالبــه اقتصــادی(، 88 و 
78 )مطالبــه سیاســی( می داننــد، درودیان و شــاکری معتقدند در 
اعتراضات ســال 1401 نیز مطالبات اقتصادی دســت باال را دارند و 

در نتیجه »واکنش معقول«  به آن نیز واکنشی اقتصادی است.
شــاکری در این باره  گفته اســت: »تصور من این اســت كه 
واكنــش معقــول بــه ناآرامى، "اقتصادى" اســت. منظــور از واكنش 
معقــول، واكنشــی اســت كه انــرژى ناآرامــى را برای توانمندســازی 
حكمرانــى اســتفاده كنــد. مــن تصــور مى كنــم بــه جــز این مســیر، 

شانسی برای بدست آوردن "نتیجه" وجود ندارد.«

ب- بــر پایــه ایــن تحلیــل، پیشــنهاد سیاســتی و توصیــه حاکمیتی 
اصلی درودیان و شــاکری به جمهوری اســامی این اســت که برای 
»ناکارایی اجرایی« چاره ای بیندیشد و »توانمندسازی حکومت«  را 

در دستور کار قرار دهد. 

درودیــان بــه ایــن گــزاره متمایــل اســت کــه در صــورت ایجاد 
کارآمدی چه بســا »انســداد سیاســی« کنونی از نظر بیشــتر مردم 
اهمیت نداشــته باشــد: »معضل اصلی کشــور،هم آیندی "انسداد 

سیاسی" و "ناکارایی اجرایی" است. از یکسو مسیر 
متعارف تغییرات سیاسی در کشور مسدود است؛ 
امــا اگــر تدبیر زندگی روزمره مردم با کارایی صورت 
می گرفــت، چه بســا بــرای غالــب مردم کــه خواهان 
اهمیتــی  سیاســی  انســداد  معیشــت اند،  و  رفــاه 

نمی داشت.«
شــاکریان نیــز تأکیــد می کنــد: توانمندســازی 
حکومت »تنها شروع ممکن« برای »احیای حقوق 
اساســی« اســت: »توانمندســازی حكومــت، تنهــا 
شروع ممكن براى راهی است كه به احیای حقوق اساسی مى رسد. 
از این ناآرامى، توانمندســازی در نمى آید. این شــیوه حكمرانى هم 
حكومت را توانمند نمى كند. اگر معترضین روى خواسته اى متمركز 
مى شــدند كــه حكومــت براى پاســخ به آن چــاره ای به جــز توانمند 

شدن نداشت، همه برنده بودیم.«

پ- بــا ایــن حــال، آنــگاه کــه بــه مرحلــه توصیــه راهــکار می رســد، 
درودیان و شاکری، از لوازم کارآمد شدن حکومت، در کلیت خود، 
ســخنی بــه میــان نمی آورنــد، بلکه چند مســأله/ پروژه را فهرســت 
می کنند و می گویند اگر جمهوری اســامی بر این مشــکات/ امور 

متمرکز شود، از بحران کنونی عبور خواهد کرد. 
درودیان در راســتای توصیه حل 4 بحران آب، فرونشســت، 
مســکن و ناتــرازی گاز، پیشــنهاد ســاخت »چنــد بافت شــهری« را 
مطرح  و آن را »دســتاورد ملموس وســط بحران فقدان دســتاورد 

روی زمین« توصیف می کند: 
حــول  بودجــه،  کســری  و  نقدینگــی  بــر  تمرکــز  »به جــای 
کان شــهرها چنــد بافت شــهری بــزرگ جدیدِ بــه روز تعریف کنید، 
با اقســاط بلندمدت به مردم فروخته، با ریل به مرکز شــهر وصل، 
و قیمــت یوتیلیتــی در آن را آزاد کنیــد. تدبیــری روی زمیــن بــرای 
نزولی کــردن قیمــت مســکن در کان شــهر؛ رونــق صنایــع، اصــاح 
قیمــت ســوخت، امیــدواری مردم بــا کمترین نیاز بــه واردات و ارز، 
کمتریــن مانــع تحریمــی، بدون وابســتگی به فاینانــس خارجی، با 
دانش فنی و ظرفیت اجرایی در دسترس، گامی نافذ برای تشکیل 
ســرمایه، رشــد و مقابله با تورم. دســتاوردی ملموس وسط بحران 

فقدان دستاوردِ روی زمین«

جالب آنکه یکی از توصیه های سیاستی شاکری به حکمرانان 
نیز »توسعه شهری« است: »آرزو این بود که به عنوان اصاح بعد 
از ناآرامــی، ایران از توســعه شــهری بعنوان ظــرف بازتعریف روش 
حکمرانــی اســتفاده کنــد، امــا فعــا دولت به جای توســعه شــهری 
دنبال »خانه ساختن«اســت، ان هم از روشــی که حتی منجر به 

ساختن خانه هم نمی شود.«

و البته برخی توصیه  های پروژه محور دیگر هم شــاکری ارائه 
می دهــد: »آرزو ایــن بــود کــه ایــران اصاحــات را از تعریــف نظــام 
رفاهی شامل حداقل کالری، سکونت )و نه مالکیت( در دسترس 
و اصــاح نظام بیمه درمانی شــروع کنــد. فعا مورد اول که به نفع 
پرداخت نقدی کنار گذاشــته شــد؛ مورد دوم هم دســتکم یکســال 
دیگر معطل ازمون و خطای طرح از پیش شکســت خورده ســاخت 

مسکن با وام ارزان است.«

در ایــن میــان، درودیــان نه تنها از تمرکز بــر چند طرح »قابل 
فــروش بــه افــکار عمومــی« دفــاع می کنــد، معتقــد اســت بقیــه 
سیاست های کان هم باید در خدمت همین چند طرح قرار گیرد: 
»نقطه شــروع، روی زمین اســت؛ چند طرح روی زمینِ مفید برای 
کشــور و قابل فروش به افکار عمومی. الباقی سیاســت های ما در 
بودجــه و نقدینگــی و... باید تابع تاش برای موفقیت این طرح ها 

و توسعه آنها باشد.«

او اضافــه می کنــد: »اقتصاددانــان غالبــا در فضایــی ایزوله از 
واقعیات روی زمین پرورش می یابند. آنها حسی ضعیف نسبت به 
کسب وکار و صنعت و کشاورزی دارند. در عالم ذهنی اغلب آنها، 
تنظیم نرخ بهره و مالیات و رشد نقدینگی و... بر طرحهای اجرایی 

روی زمین ارجحیت دارد. سیاستمدار امروز ایران، نباید در چنین 
عالَمی فرو رود. اقتصادخوانده ای ناخلفم که گمان میکنم اگر بجای 
اقتصاددانــان، افــرادی از جنــس صنعتگری و کارآفرینــی و تولید و 
کســب وکار در رأس تصمیم گیری هــای اقتصــادی باشــند، وضعیت 

بهتری برای این کشور رقم خواهد خورد.«

چرا جواب نمی دهد
همان طور که از پیشــنهادهای درودیان و شــاکری مشخص است، 
ایــده کلــی آنــان این اســت که حکومت بــا نشــان دادن کارآمدی از 
خــود می توانــد بــر بحران کنونــی فائق آید؛ البته مشــروط بر اینکه 
ســنگ بــزرگ برنــدارد و بر حل چند مشــکل و پیشــبرد چنــد پروژه 

متمرکز شود.

حاال مشکل ایده پردازی هایی از این دست چیست؟ 
پاســخ: مشــکل این اســت کــه حتی اگــر کارآمدی، راهــکار عبور از 
بحــران کنونــی باشــد و ایــن فرض هم پذیرفته شــود کــه کارآمدی 
در چنــد حــوزه یــا پــروژه می توانــد ســایر مطالبــات را بی اهمیــت یا 
کم اهمیت جلوه دهد، باید یادآور شد که کارآمدی، چنان که برخی 

تصور می کنند، در دسترس حکومت قرار ندارد. 
بــه عبــارت دیگر، کارآمدی کلی یا مــوردی لوازمی دارد و فقط 
با اراده و تصمیم حکومت ها به دست نمی آید، واال کدام دولت با 
هر گرایش سیاســی و با هر خاســتگاه اجتماعی و اقتصادی اســت 

که نخواهد کارآمد باشد؟
حرکت در مســیر توســعه، به عنوان مصداق اتم کارآمدی در 
عصر حاضر، سه مانع اصلی دارد: ندانستن، نخواستن، نتوانستن.
گاهــی کارگــزاران نمی داننــد چــه بایــد بکننــد. البتــه امــروزه 
بــا انباشــت تجربــه   جهانــی، انتشــار انبــوه اطاعــات و فراوانــی 
متخصصان، نادان ماندن در این حوزه سخت تر از دانا شدن است. 
 از سوی دیگر، عجم اوغلو و رابینسون در کتاب »چرا ملت ها 
شکســت می خوردنــد« توضیــح  داده انــد کــه در مــوارد بســیاری، 
کارگــزاران و حلقــه وابستگانشــان می داننــد چــه بایــد بکننــد، امــا 
نمی خواهنــد انجامــش دهنــد؛ چــون تــن دادن بــه آنچــه می دانند 

منافع شان را به مخاطره می اندازد. 
با این حال، مواردی نیز وجود دارد که کارگزاران هم می دانند 
چه باید بکنند و هم می خواهند آن را انجام دهند، اما نمی توانند؛ 

چون لوازم اجرایی کردن تصمیماتشان را فراهم نکرده اند.
پذیــرش  مــورد  اگــر  حتــی  نیــز  جزیــره ای  کارآمــدی  ایــده 

سیاست گذار قرار گیرد،  در این مرحله به بن بست می خورد.
در غیاب لوازم کارآمدی، هر نوع تمرکز بر رفع چند مشکل یا 
پیش برد چند پروژه دهان پرکن، جز ســرازیر کردن دســت ودلبازانه 
و نامتــوازن منابــع کمیــاب در مســیر حیف و میل نیســت و فراهم 
کردن بستری برای انواع مفاسد، از رانت گرفته تا رشوه و اختاس 

نیست. 
حاال لوازم کارآمدی چیست که دست وپای حکومت را می بندد 
و هــر سیاســت/طرح/برنامه ای را زمین گیــر  و در یــک کام، 

حکمرانی را مختل می کند؟ 
پاســخ اجمالــی: همان چیز هایــی کــه درودیــان و شــاکری گمان 
می کنند با کارآمدی جزیره ای می توان از اهمیت آنها کاست یا 

مطالبه آنها را به تأخیر انداخت. 

پی نوشت 1: از آنجا که بر ادبیات اقتصادی مسلط نیستم، ممکن 
اســت آنچــه در ابتــدای این رشــته توئیت ایده کارآمــدی جزیره ای 
نامیده  شده است، اصطاح شناخته شده   دیگری نزد اقتصاددانان 
داشــته باشد. قصد اصطاح سازی نداشتم، بنابراین اصراری هم 

روی این عناوین ندارم.

پی نوشــت 2: ایــن نوشــتار درصــدد آن نیســت کــه بگویــد همــه 
حرف  هــای درودیــان و شــاکری در ایده کارآمــدی نقطه ای خاصه 
می شود. آنان ایده های دیگری را هم مطرح می کنند و البته مانند 

هر دو آدم دیگری، در مواردی هم تفاوت دیدگاه دارند.

پی نوشت 3: احتماالً فقط درودیان و شاکری نیستند که از ایده 
کارآمدی جزیره ای دفاع می کنند؛ اما از آنجا که بیشتر توئیت های 
ایــن دو نفــر بــه چشــمم خــورده اســت، روی آنهــا متمرکز شــدم. 
امیدوارم واضح باشــد که هدف این نوشــتار، تخریب درودیان و 
شاکری نیست، بلکه مقصود نقد ایده و راهکار  خروج از بحران 

آنان است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

»ژِرِمــی هانــت« وزیراقتصادودارایــی انگلیس 
بودجــه  )2۶آبــان(  نوامبــر   1۷ روزپنجشــنبه 
ریاضتــی دولت را رونمایی کــرد. دراین بودجه 
تــا حــد ۵۵ میلیــارد پونــد افزایــش مالیــات و 
توقــف هزینه هــای عمومــی دولــت پیش بینــی 
شده است. این بودجه ریاضتی با این ویژگی ها 
به منظور احیای وضعیت مالی اقتصاد انگلیس 
درحالی ارائه می شــود که این کشورهم اکنون 

وارد رکود اقتصادی شده است.
»ژِرِمی هانت« وزیراقتصادودارایی انگلیس با لحنی کاما 
حساب شده درمقابل مجلس این کشور برنامه ریاضتی بودجه 

دولــت را ارائــه داد و گفــت: »مــن تــاش کردم 
کاما صادقانه از کسانی که بیشتر دارند تقاضا 
کنم ســهم بیشــتری در اقتصاد داشته باشند تا 
به ثبات و توازن برســیم. بنا به گفته ســازمان 
دولتی پیش بینی بودجه انگلستان مانند سایر 

کشورها وارد رکود اقتصادی شده است.
 تولیدناخالــص داخلی انگلیس در ســال 
2023)1402( 1/4 درصد کاهش خواهد یافت. 
این بودجه ســه اولویت مهم دارد: ثبات، رشــد 

وخدمات عمومی. 
ادامه در صفحه 4

تأمیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی دربازارهــای 
مالی اروپا در شــش ماهه نخســت ســال 2022 
)دی1400 تا خرداد1401( به شــدت کاهش یافته 
و ارقــام آن درحــد ارقام قبل از کرونا باقی ماند. 
این ارقام تا حد زیادی با ارقام سال 2021)1400( 
نیــز فاصلــه دارند. این امر موضوع اتحاد مجدد 
بازارهای سرمایه را میان فرانسه و آلمان مطرح 
کــرده است.رؤســای بانکهــای مرکــزی آلمــان و 

فرانسه اوایل هفته گذشته آنرا اعام کردند.
براســاس آمــار انجمــن مالی بازارهــای اروپا ســهم تأمین 
مالی بازارهای اروپایی برای بنگاه های اقتصادی در شش ماهه 

نخست ســال2022 )دی1400تاخرداد1401( به 
9/4درصــد رســید. درحالیکــه این رقــم درزمان 
مشابه سال قبل14/1 درصد و دوسال قبل11/3 
درصــد بــوده اســت. عواملــی چون جنــگ میان 
روســیه و اوکراین، باال رفتن تورم، سیاســتهای 
انقباضی پولی بانکهای مرکزی و هراس از بروز 
رکــود اقتصــادی همگــی منجــر به ایــن کاهش 
ســوی  از  اقتصــادی  بنگاههــای  مالــی  تأمیــن 
بازارهای مالی اروپا در شرایط تاریک آغاز سال 

2022)دی1400( شدند. 
ادامه در صفحه 4

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

کارآمدی جزیره ای حتی اگر مورد پذیرش سیاستگذار 
قرار گیرد، در عمل به بن بست یم خورد
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تمام محدودیت های کرونا 
برای سفر به امارات لغو شد

تمــام ،۲۰۲۲ جهانــی جــام آغــاز آســتانه در امــارات
محدودیتهــایکرونــارابرایســفربهاینکشــورلغو

کرد.
بــه گزارش ایســنا، تــا پیش از این بــرای ورود به امارات 
متحده عربی الزم بود مدرکی در تایید سالمت و بهبودی 
از کرونا ارائه شــود. امارات از جمله کشــورهایی بود که 
در اجــرای مقــررات کرونا ســختگیری زیادی داشــت، اما 
اکنــون در آســتانه آغــاز جام جهانــی ۲۰۲۲ مقامات این 
کشــور از لغــو تمــام محدودیت های مرتبــط با همه گیری 
کوویــد-۱۹ برای ســفر به امارات متحــده عربی خبر داده 
و اعالم کرده اند مسافران می توانند با مجوزهای معتبر 

همانند گذشته به این کشور سفر کنند.
تــا کنون بیش از ۱۲۰ کشــور محدودیت های کرونا 
را بــرای مســافران لغــو کرده انــد، قطر به عنــوان میزبان 
جــام جهانــی ۲۰۲۲ نیــز به تازگی به جمع این کشــورها 

پیوسته است.
تحلیــل رزرو پروازهای جام جهانی نشــان می دهد 
 ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  دوره  در  عربــی،  متحــده  امــارات 
عالوه بــر این کــه قوی ترین عملکرد را در جذب گردشــگر 
خواهد داشــت، بیشــترین ســود را از ســفر تماشــاچیان 
نصیــب خــود خواهــد کــرد. رزرو پروازهــا بــه قطــر از ۳۱ 
کشــور شــرکت کننده در جام جهانی فوتبال و همچنین 
از امارات متحده عربی که بسیاری از هواداران در طول 
مســابقات در این کشــور مســتقر خواهند شد، در حال 
حاضر ۱۰ برابر بیشتر از قبل از همه گیری کرونا است.

هرچنــد بــه دلیــل بحــران دیپلماتیــک بیــن قطــر و 
امارات، پروازهای مســتقیم بین این دو کشــور از ســال 
۲۰۱۷ تــا ۲۰۲۱ متوقــف بود، اما حاال رزرو بلیت پروازها 
از امــارات بــه قطر در بازه جام جهانی ۱۰۳ برابر بیشــتر 

از حجِم سال ۲۰۱۶ شده است.
وجــود  و  اقامتگاه هــا  بــودن  گــران  و  محدودیــت 
برخــی قوانین ســختگیرانه در قطــرـ  میزبان جام جهانی 
ـ ســبب شــده بیشــتر تماشــاچیان و هــواداران   ۲۰۲۲
مســابقات فوتبــال، امــارات را که منطقه ای توریســتی و 
در دســترس تر است، به عنوان محل استقرار در دوران 

جام جهانی انتخاب کنند.

۶۳۴ هزار میلیارد تومان 
خرید اینترنتی در ۷ ماه

در۷ماهنخستامسالحدود۶۳۴هزارمیلیاردتومان
خریــداینترنتــیانجــامشــدهاســتکهنســبتبــهمدت
مشابهسالقبلافزایش۱۶درصدیرانشانمیدهد.

بــه گزارش مهر، بررســی های وضــع خرید اینترنتی 
در مهر سال جاری نشان می دهد که در این ماه حدود 
۹۶ هــزار میلیــارد تومــان خرید اینترنتی انجام شــده که 

سهمی حدود ۱۳.۶ درصدی از کل تراکنش ها دارد.
بر اســاس برآوردهــای اتاق بازرگانــی تهران، خرید 
اینترنتــی در مهــر مــاه نســبت ماه قبل )شــهریور ماه( با 
کاهش ۴ درصدی مواجه شــده اما در عین حال نســبت 

به مهر سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.
همچنیــن در ۷ مــاه نخســت امســال حــدود ۶۳۴ 
هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است که 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایش ۱۶ درصدی 

را نشان می دهد.
روندماهانهخریداینترنتیازابتدای۹۸تامهر۱۴۰۱

طبق بررســی های انجام شــده، سهم استان تهران 
از کل خرید اینترنتی در کشور طی هفت ماهه نخست 

سال جاری ۸۹ درصد بوده است.
همچنیــن برآوردهــای اتــاق بازرگانــی تهران نشــان 
می دهــد کــه روند عمومــی نزولی کل تراکنشــهای خرید 
)موبایــل- اینترنتــی- پایانــه فروشــگاهی( از مــرداد ســال 
۱۳۹۹ آغاز شــده اســت که همین تجربه مشابه را برای 

خریدهای اینترنتی با نوساناتی کمتر داشته ایم.
رشدواقعیتراکنشهاوخریداینترنتی

افــت کل تراکنشــهای خریــد واقعــی در شــهریور با 
منفی ۲۵.۶ درصد تشــدید شــده اســت و شاهد کاسته 

شدن از نرخ افت در مهر به حدود ۲۱ درصد هستیم.
همچنین خرید اینترنتی واقعی در شــهریور ۲۳.۳ 
درصد افت کرده است که شاهد استمرار رشد منفی در 

مهر با رقم ۷.۲ درصد بوده ایم.

پرداخت تسهیالت با نرخ 
سود ۱۴ درصد به واحدهای 

دانش بنیان و صادرات گرا
بــراســاساطالعاتــیکــهســازمانصنایــعکوچــکو
شهرکهایصنعتیایراندادهاست،صندوقضمانت
ســرمایهگذاریصنایــعکوچــکتســهیالتیبانرخســود
۱۴درصــدبــهبــهواحدهــایدانشبنیــانوصادراتگرا

پرداختمیکند.
به گزارش ایســنا، صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک بــا همــکاری بانــک ســپه بــه واحدهــای 
تولیــدی دانش بنیــان و صادرات محور تســهیالت مالی با 
نرخ ترجیحی )نرخ ســود( ۱۴ درصد برای تامین ســرمایه 

در گردش و سرمایه ثابت پرداخت می کند.
 این تسهیالت در راستای تفاهم نامه منعقد شده 
میــان صندوق ضمانت ســرمایه گــذاری صنایع کوچک و 
بانــک ســپه در جهــت حمایــت از بخــش تولیــد و صنایع 

کوچک با پرداخت تسهیالت تلفیقی بوده است.
در مجمــوع مبلــغ ۹۰ میلیــارد تومــان بــرای اعتبــار 
بخشــی بــه صنایع کوچک بــا اولویت واحدهــای تولیدی 

دانش بنیان و صادرات محور تخصیص یافته است.
همانطــور کــه اشــاره شــد، تســهیالت اعطایــی بــه 
واحدهــای تولیدی متقاضی دریافت تســهیالت ســرمایه 
در گردش و سرمایه ثابت )جهت خرید ماشین آالت( با 

نرخ ترجیحی ۱۴ درصد پرداخت می شود.
فرآینــد پرداخــت ایــن تســهیالت از طریــق ســامانه 
صدور ضمانتنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک انجام می شــود که لینک ورود به آن به نشــانی 

www.sif.ir است.

اخبـــــــــــــــــار

مرغ در سراشیبی قیمت
مشــاهداتمیدانــیحاکیازآناســتکــهقیمتمرغ
تــازهکامــلکاهشــیشــدهوحتــیدربرخــیمغازههــا

کمترازنرخمصوبنیزعرضهمیشود.
به گزارش ایســنا، براســاس مشــاهدات میدانی از 
مغازه های سطح شهر تهران قیمت هرکیلو مرغ گرم ۶۰ 
تا ۶۳ هزارتومان اســت. این در حالیســت که هفته های 
قبل قیمت هرکیلو از این کاالی پروتئینی پر مصرف در 

سبد خانوار تا ۷۰هزارتومان هم رسیده بود.
در میــدان میــوه و تــره بــار نیز قیمــت هرکیلو مرغ 
کامــل تــازه ۵۴هــزارو ۲۰۰تومــان اســت. مــرغ منجمــد 
و  میادیــن  در  هزارتومــان   ۴۵ تــا   ۴۳ قیمــت  بــا  نیــز 
فروشــگاه های زنجیــره ای عرضه می شــود. چندی پیش، 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی کشــور از کاهشی 
شدن قیمت ها و رسیدن قیمت هرکیلو مرغ به کمتر از 
۶۳هزارتومان یعنی همان نرخ مصوب خبر داد و اعالم 
کــرد کــه قیمــت مــرغ زنــده در اســتان های معیــن تهران 
که تامین کننده مرغ تهران هســتند، کاهش یافته و به 

کیلویی ۴۰ تا ۴۳ هزارتومان رسیده است.

 افزایش قیمت موتور
تا ۴۰۰ میلیون تومان

بــهگفتــهعضوانجمــنموتورســیکلتایران،اســتقبال
زیادازموتورســیکلتموجبشــدتنوعتولیداینکاال
افزایــشیابــدواکنــونبــهبیــشاز۱۵۰نــوعرســیده

است.
افــزود:  حجــازی  ابوالفضــل  تســنیم،  گــزارش  بــه 
تولیــد موتورســیکلت از زمانــی کــه خــودرو گــران شــد، 
رونــق گرفــت و موجــب شــد تنــوع تولیــد ایــن کاال در 
مقایسه با گذشته افزایش یابد، این افزایش تقاضا نیز 
باعــث افزایــش قیمــت شــد به نحــوی که اکنــون قیمت 
موتورســیکلت از ۵۰ تــا ۴۰۰ میلیــون تومان اســت؛ این 
افزایش قیمت باعث شــد این محصول به عنوان کاالی 

لوکس به شمار بیاید. 
وی گفــت: در گذشــته قیمــت موتورســیکلت هایی 
که در ایران تولید می شد بین ۳ تا ۵ میلیون تومان بود 
بــه همیــن دلیل اصــوالً جزو کاالی ســرمایه ای به شــمار 
نمی رفــت، امــا اکنــون جــزو کاال هــای لوکــس بــه شــمار 
مــی رود. اکنــون نحوه اســتفاده از موتورســیکلت هم در 
مقایسه با گذشته تغییر کرده و فرهنگ استفاده از آن 

در بین مردم جا افتاده است. 
حجــازی ادامــه داد: ۱۵ کارخانــه اکنــون در کشــور 
موتورســیکلت تولیــد می کننــد کــه همیــن عامــل باعــث 

افزایش اشتغال زایی در صنعت موتورسیکلت شد. 
عضــو انجمــن موتورســیکلت ایــران بــا بیــان اینکــه 
شــماره  موتورســیکلت  هــزار   ۱۲۰ امســال  ابتــدای  از 
گــذاری شــده اســت، گفــت: هم اکنــون حــدود ۷۰ هزار 
موتورســیکلت در انبــار موتورسیکلت ســازان اســت کــه 
علت آن هم فرارســیدن فصل سرماســت البته با آمدن 
بهمن و استقبال از بهار، فروش مجدد افزایش می یابد.

افزایش ۶ برابری قیمت 
نهاده های دامی

معاونعمرانوامورزیربناییســازمانعشــایریگفت
بــهدنبــالاخــذمجــوزصــادرات۲۰۰۰راسدام کــه

عشایریبهکشورهایخلیجفارسهستیم.
میزبــان در حاشــیه مراســم تکریــم و معارفــه مدیر 
کل امور عشایری خراسان شمالی در گفت وگو با ایسنا 
اظهــار کــرد: تاکنــون ۱۰ هــزار راس دام عشــایری نیــز 

صادرات شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۲۰۰ طــرح 
آبرســانی پایــدار تهیــه، مطالعــه و در حــال اجــرا اســت، 
آبرســانی  طــرح   ۲۰۰ تکمیــل  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان 
مذکــور بــه ۸۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت و بــا 
اتمام ســاخت آنها شــاخص آبرسانی پایدار تا ۱۵ درصد 

افزایش می یابد.
میزبــان بــا بیــان اینکــه از ســال ۹۸ بالــغ بــر ۶۰۰ 
میلیــارد تومــان بــرای آبرســانی پایــدار جامعــه عشــایری 
اختصاص یافت، ادامه داد: در همین راستا ۵۶۰ پروژه 
متوســط بــه بــاال در مناطــق مختلف کشــور اجرایی شــد 
پایــدار ۱۱ درصــد  و شــاخض برخــورداری از آب شــرب 
افزایش یافت. در شرایط کنونی ۳۵.۵ درصد از جامعه 
عشــایری از آب آشــامیدنی بهداشــتی برخوردار اســت و 
اگر موضوع بهســازی چشــمه و ...را در نظر بگیریم این 

شاخص به ۶۸ درصد می رسد.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت نهاده هــای دامی 
تصریــح کــرد: قیمت نهاده های دامی تــا ۶ برابر افزایش 
یافته این در حالی اســت که قیمت دام زنده و گوشــت 

قرمز حتی تا دو برابر نیز افزایش نیافته است.
میزبــان تاکیــد کــرد: بــرای کمک به عشــایر و حفظ 
تحویــل  همچــون  مختلفــی  طرح هــای  مولــد  دام هــای 
بــرای  قیمــت  ارزان  تســهیالت  ارائــه  مــدت دار،  علوفــه 
خریــد نهاده هــای دامــی از محــل بنــد ب تبصــره ۱۶ در 

حال اجراست.

اخبـــــــــــــــــار

مشــاهداتمیدانیحاکــیازافزایشقیمت
پیازورســیدنقیمتاینکاالیپرمصرفبه

بیشاز۲۰هزارتوماناست.
بــا  گذشــته  ســال های  روال  طبــق 
سردترشــدن هوا، قیمــت برخی از محصوالت 
کشــاورزی افزایــش یافــت. بررســی ها نشــان 
می دهــد قیمــت پیــاز و گوچــه فرنگی نســبت 
بــه مهــر رشــد دو برابــری را تجربــه کــرد. ایــن 
افزایش نرخ نسبت به دو هفته پیش ۵۰۰۰ 

تومان است.
کارگــر،  اســدهللا  کــه  قیمتــی  افزایــش 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی 

فصــل  تغییــر  را  آن  علــت  تهــران  اســتان 
می دانــد و می گویــد کــه همیشــه در ایــن 
بــه  موقــع ســال محصــوالت دورشــهری 
جنــوب  محصــوالت  و  می رســد  اتمــام 

می آیــد  دســت  بــه  کشــور 
آمــدن  دســت  بــه  تــا  و 

جنــوب  محصــوالت 
کشور و جایگزینی آنها 
قیمت ها دچار نوســان 

می شود. 
وی همچنین اضافه 

جدیــد  محصــوالت  ورود  بــا  کــه  کــرد 
بــه بــازار قیمت هــا بــه زودی کاهشــی 

می شود.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا 
بارندگی هــای اخیــر منجــر به از 
بیــن رفتن محصــوالت از جمله 
گوجــه فرنگی و پیــاز و افزایش 

قیمــت آنهــا نشــده اســت؟ گفت: 
بارندگــی اتفــاق افتــاده ولــی علــت اصلــی 

نیست و ممکن است تنها منجر به کندی در 
برداشت محصوالت شده باشد.

کارگــر بــا اشــاره بــه اینکــه معمــوال بــا ورود 

انبــوه گوجــه فرنگــی و پیــاز محصــوالت ارزان 
در ســال های  فرآینــد  ایــن  گفــت:  می شــود، 

یک مــاه  تــا  روز   ۱۵ قبــل 
طــول می کشــید ولی به 
نظر می رســد که امسال 

زودتــر محصــوالت جنوب 

وارد بازار شود و قیمت ها کاهش یابد.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که 
قیمــت برخــی از اقــالم صیفی جــات در هفتــه 
اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت 

پیاز سفید و شیری در مغازه های سطح شهر 
تهــران بــه ۱۶ هزارتومــان و پیــاز قرمــز بــه ۲۲ 
هزارتومــان رســیده اســت. ایــن در حالیســت 
کــه هفته هــای قبــل قیمت آن حــدود ۱۱ تا ۱۴ 

هزارتومان بود.

ایــران برنــج واردکننــدگان انجمــن رئیــس
عنــوانکــرد،اگرچــهپیــشازایــنقیمتها،
رونــدصعــودیداشــتهاند،امــاامســالبــازار
و بــوده برخــوردار نســبی ثبــات از برنــج
کمبــودیدرتأمیــننیــازبــازاروجــودنداردو
قیمتهــادرحــدقابــلقبــولبــازارمتعــادل
شدهومستنداتمرکزآمارنیزمبینومؤید

اینشرایطاست.
بــه گــزارش انجمــن واردکننــدگان برنــج 
ایــران، کریــم اخوان اکبری افــزود: با توجه به 
اینکــه حــدود ۴۰ درصد برنج مورد نیاز کشــور 
تأمیــن می شــود، همراهــی  واردات  از محــل 
دولــت بــا واردکننــدگان و پذیرش درخواســت 
فصلــی  ممنوعیــت  لغــو  بــر  مبنــی  انجمــن 
واردات در  امســال  تــا  واردات، موجــب شــد 

شرایط بهتری انجام شود.
رئیــس انجمــن واردکننــدگان برنج ایران 
دربــاره آنچــه در چنــد ســال گذشــته بــر بــازار 
مــواد غذایــی و محصوالت کشــاورزی گذشــته 
اســت، اظهار کرد: ســال های گذشــته با توجه 
بــه تحــوالت جهانــی بــازار مــواد غذایــی متأثر 
از اتفاقــات مختلــف از جمله جنگ دو کشــور 
روســیه و اوکرایــن کــه هــر دو از بزرگ تریــن 
محصــوالت  و  غذایــی  مــواد  صادرکننــدگان 

کشــاورزی هســتند و همچنیــن شــیوع کرونــا 
مــواد  اســتراتژیک  ذخایــر  افزایــش  بــه  کــه 
غذایــی کشــورهای بــزرگ ماننــد چیــن منتهی 
شــد، پیش بینــی افزایــش قیمــت محصــوالت 
کشــاورزی در بازارهــای جهانــی تحقــق یافت، 
امــا امســال بــا توجــه بــه اینکه ایــن دو بحران 
پشــت ســر گذاشته شــده اســت، روند تأمین 
ذخایر استراتژیک در سطح جهانی به شرایط 

عادی خود برگشته است.
مثبــت  امتیــازات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خریــد برنــج در بازارهــای جهانــی در ابتــدای 
لغــو  پیشــنهاد  ارائــه  از  برداشــت  فصــل 
ممنوعیــت فصلــی واردات برنــج بــه دولــت 
خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  و  داد  خبــر 
دولــت ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و امســال 
ابتــدای  در  توانســتند  برنــج  واردکننــدگان 
فصل برداشــت، وارد بازار شــده و با شــرایط 
بهتــر و مناســب تری اقــدام به خریــد برنج از 

کشورهای تولیدکننده کنند.
صعــودی  رونــد  دربــاره  اکبــری  اخــوان 
قیمــت برنــج وارداتــی در بازار کشــور طی یک 
ســال گذشــته متأثــر از افزایــش نــرخ تــورم و 
شــرایط کالن اقتصــاد کشــور، گفــت: امســال 
رونــد عرضــه و تقاضا در بازار برنج در شــرایط 

متعادلــی قــرار دارد و در ایــن شــرایط امیدوار 
هســتیم قیمــت انــواع برنج تعدیل شــده و با 

نرخ منطقی در بازار عرضه  شود.

 تداومثبات
وتعادلقیمتهادربازار

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال از یــک 
ســو بــا افزایــش تولیــد داخــل روبرو هســتیم 
و از طرفــی بــا لغــو ممنوعیت فصلــی واردات، 
رقــم  بهتــری  شــرایط  در  خارجــی  خریدهــای 
خــورده اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه از 
یــک ســو در ابتــدای فصل برداشــت برنج های 
خارجی و واردات هستیم و از طرفی در داخل 
کشور نیز برداشت کشت دوم و عرضه آن به 
بــازار بــا حجم قابل توجهی آغاز شــده اســت، 
می تــوان امیــدوار بــود بــا خریدهــای جدیــد و 
ورود محصــوالت نــو، ثبات و تعــادل قیمت ها 

در بازار تداوم یابد.
چنــد  طــی  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
انجمــن  هشــدارهای  به رغــم  گذشــته  ســال 
واردکننــدگان برنج ایران برخی ســهواً یا عمداً 
بــه افزایــش قیمــت برنــج تولیــد داخــل دامن 
زدنــد و نتیجــه ایــن رفتــار را امــروز در بــازار 

مشــاهده می کنیــم کــه قیمــت برنــج ایرانــی 
به انــدازه ای افزایــش یافتــه اســت که از ســبد 
مصــرف بســیاری از خانواده هــا خارج شــده و 
متأســفانه اقشــار کــم درآمــد امــکان خریــد و 

مصرف محصول داخلی را ندارند.
رئیــس انجمن واردکنندگان برنج ایران 
با اشــاره بــه اینکه واردکننــدگان برنج اجازه 
نمی دهنــد بــازار با کمبود کاال روبرو شــود و 
بهتریــن محصول کیفی را با قیمت مناســب 
بــرای مصرف کننــده ایرانــی تأمیــن می کنند، 
اظهــار داشــت: انجمــن واردکننــدگان برنــج 
غذایــی  امنیــت  بــه  می کنــد  تــالش  ایــران 
کشــور و تنظیــم بــازار کمــک کنــد و در هــر 
شــرایطی هماننــد تمــام مردم ایــران اولویت 
اول انجمــن و اعضــای آن حمایــت از تولیــد 

داخل است.
از  قدردانــی  ضمــن  اکبــری  اخــوان 
همراهی وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان ها 
زیرمجموعــه آن بــا انجمــن واردکنندگان برنج 
ایــران، افــزود: قطعــاً حمایــت دولــت از تجــار 
فعــال در صنعــت برنــج موجــب می شــود تــا 
هزینه هــای واردات کاهــش یابــد و نتیجــه آن 
بــه طــور مســتقیم بر قیمت و در نهایت ســبد 

معیشت خانوار نمود پیدا می کند.

مدیرعاملاتحادیهتعاونیهایفرشدســتباف،
پشموابریشمرادومادهاولیهموردنیازفرش
دســتبافدانســتکهتابعقیمتدالرهستندو
تاکیــدکردکــهافزایشقیمتمواداولیهموجب

باالرفتنقیمتتمامشدهفرشخواهدشد.
عبــدهللا بهرامــی در گفت وگــو با ایســنا، در 
ارزیابــی وضعیت بازار فرش دســتباف و صادرات 
آن در هفــت مــاه گذشــته ابــراز عقیــده کــرد و 
گفت: متاسفانه اتفاق مثبتی در طول هفت ماه 
گذشــته در زمینه فرش دســتباف صــورت نگرفته 
و شــاید نســبت بــه ســال قبــل کاهــش صــادرات 

هم داشــته باشیم. امســال نمایشگاه بین المللی 
فرش دســتباف بعد از دو ســال تاخیر برگزار شــد 
ولــی بــه دلیل عــدم تبلیغات و عــدم دعوت تجار 

دستاورد قابل توجهی به دنبال نداشت.
تعهدارزیهمچنانچالشپیشروی

صادرکنندگانفرش
وی ادامــه داد: مباحثــی همچــون مــراودات مالــی و 
تعهــد ارزی کــه بــرای صادرکنندگان فرش دســتباف 
مشــکالتی ایجــاد کــرده، باعــث شــد کــه نمایشــگاه 
نقطــه عطــف مثبتــی در صــادرات فــرش دســتباف 
نداشــته باشــد. رئیــس کمیســیون صنایــع دســتی، 

فرش و گردشگری اتاق تعاون ایران، افزایش قیمت 
مــواد اولیــه، عــدم اجــرای قانون بیمه و عــدم تامین 
تســهیالت مالــی ارزان قیمــت را در تولید و صادرات 
فــرش دســتباف موثر خوانــد. بهرامی دربــاره تامین 
مواد اولیه فرش دستباف، گفت: قیمت مواد اولیه 
و مــورد نیــاز فــرش بــه شــدت افزایــش یافته اســت 
بــه نحوی که با نوســان قیمــت دالر تهیه مواد اولیه 
فرش نیز دشــوار شــده اســت زیرا عمده مواد اولیه 

بافت فرش یعنی ابریشم و پشم را وارد می کنیم.
 حمایتازنوغانداران

ووجودظرفیتتولیدپشمدرداخل

وی ادامــه داد: سال هاســت کــه اعــالم می کنیــم 
بحــث حمایــت از نوغــان داران جــدی گرفته شــود 
نمی گیــرد.  صــورت  الزم  اقــدام  و  حمایــت  ولــی 
در حــال حاضــر انــواع پشــم هایی کــه بــرای تولید 
و بافــت فرش هــای ریزبافــت نیــاز اســت را وارد 
می کنیم. نیاز ساالنه کشور به ابریشم نیز  ۷۰۰ 
تن است که حدود ۵۰۰ تن ابریشم وارد می کنیم 
ولی این محصوالت تابع قیمت دالر هستند و با 

نرخ ارز آزاد وارد می شوند.
بــه گفتــه مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای فرش 
دســتباف، وقتــی قیمــت مــواد اولیه بــاال می رود، 

روی هزینه هــای دســتمزد و حمــل و نقــل نیز اثر 
می گــذارد و در نتیجــه قیمــت تمام شــده فرش را 
باال می برد. بهرامی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی 
و بازاریابــی دربــاره فرش دســتباف اظهار کرد: ما 
بایــد طــوری برنامه ریزی و بازاریابی کنیم که هم 
مواد مورد نیاز فرش در داخل تامین شوند و هم 
زمینه صادرات فرش دستباف را فراهم کنیم و از 
مســئوالن امر انتظار داریم برای حل دغدغه های 
مهــم قالیبافــان دربــاره تهیــه و تامین مــواد اولیه 
ارزان و فراهــم کــردن بســترهای صــادرات فرش، 

حمایت ها و اقدامات الزم را صورت دهند.

رئیــسدبیرخانــهســتادســاماندهیحمایــت
ازمشــاغلخانگــیوزارتتعــاون،کارورفاه
متقاضیــان طرحهــای کــه گفــت اجتماعــی
مشــاغلخانگــیبــهبانکهایعامــلمعرفی
شــدهاستکه۹۰۰میلیاردتومانتسهیالت

پرداختشدهاست.
آزیتــا همتیان در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد:  طرح های مشــاغل خانگی به ارزش یک 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک ها ارســال 

شده است که در نوبت پرداخت هستند.
وی ادامه داد: یک وقفه کوتاهی به خاطر 
منفــی بــودن تراز منابــع و مصــارف بانک های 
بــا  امیدواریــم  کــه  بــود  عامــل صورت گرفتــه 

پرداخــت تســهیالت شــاهد جــذب تســهیالت 
مشاغل باشیم.

بــه گفته وی، امســال ســه هــزار میلیارد 
تومــان تســهیالت مشــاغل خانگــی اســت کــه 
بــا نــرخ بهــره پاییــن بــه متقاضیــان پرداخــت 

می شود.
بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
مصوبه های دومین جلسه ستاد ملی مشاغل 
ایــن  خانگــی در دولــت ســیزدهم گفــت: در 
جلســه کــه بــا حضور وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
عضــو  دســتگاه های  شــد،  برگــزار  اجتماعــی 
ســتاد گزارش هــای عملکــردی را ارائه کردند و 

پیشنهادهای خوبی ارائه شد.

ســاماندهی  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
حمایت از مشــاغل خانگــی وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی  افــزود: حدود ۱۲ مصوبه در 
ایــن جلســه بــه تصویــب رســید کــه مهم ترین 
آنها تأکید بر پرداخت تسهیالت و اضافه شدن 

رشته های جدید مشاغل خانگی بود.
 وی بــا بیــان اینکــه تســهیلگری صــدور 
مجوزها در دولت ســیزدهم ســرعت بخشیده 
شــد گفــت: از بهمن مــاه ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک 
بــه ۱۳۰ هــزار فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی 

صادر شده است.
همتیان عنوان کرد: از ابتدای امســال تا 
اول آبان  ۷۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر 

شده است.
مجــوز  درصــد   ۹۵ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رشــته های مشــاغل خانگی به صورت برخط و 
ثبــت محــور صادر می شــود گفت: حــدود ۱۰۰ 
رشته جدید به این مشاغل اضافه شده است 

تا به سرعت مجوزها صادر  شود.
ســاماندهی  ســتاد  دبیرخانــه  رئیــس 
تعــاون،  وزارت  خانگــی  مشــاغل  از  حمایــت 
کار و رفــاه اجتماعــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
همراهی بانک ها و مســاعدت دولت در حوزه 
پرداخت تســهیالت مشــاغل خانگــی، تا پایان 
امســال بــه تعهــد ۳۰۰ هــزار شــغلی در ایــن 

حوزه دست پیدا کنیم.

 مدیرعاملاتحادیهتعاونیهایفرشدستبافمطرحکرد:تاثیرنوساننرخدالر
برقیمتتمامشدهفرش

رئیسانجمنواردکنندگانبرنج:قیمتبرنجدربازار
متعادلشد

پرداخت۹۰۰میلیاردتومانازتسهیالتمشاغلخانگی

پیازهاییکهاشکمشتریانرادرآورد



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی  . شنبه 28 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5032 . 

واردات خودروهای فرانسوی 
به ایران ممنوع شد

ســخنگوی وزارت صمت اعالم کــرد واردات خودروهای 
فرانســوی بــه ایــران از ســوی ایــن وزارتخانــه ممنــوع و 

تحریم شده است.
قالیبــاف، ســخنگوی وزارت  امیــد  گــزارش تســنیم،  بــه 
صمــت اعــام کــرد کــه واردات خودروهــای فرانســوی به 
ایران از سوی این وزارتخانه ممنوع و تحریم شده است.
وی تاکید کرد: وزارت صمت و دولت ایران خودروسازان 
فرانســوی را بــه خاطــر رفتارشــان تحریــم کــرده اســت و 
دیگــر نمی گــذارد تا آن ها بتوانند با ابزار تحریم، صنعت 

و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند.
 بــه گفتــه قالیباف، به خاطر رفتــار غیرحرفه ای که 
فرانسوی ها در سال های گذشته داشته اند، دیگر اجازه 
ثبت سفارش و واردات محصوالت رنو، پژو، سیتروئن و 

سایر خودروسازان فرانسوی را نمی دهیم.
وی ادامه داد: در این چند مدت هم هیچ مجوزی 
و  نکرده ایــم  صــادر  فرانســوی  خودروهــای  ورود  بــرای 
تمرکزمان برای واردات، صرفاً بر روی خودروهای ژاپنی، 

کره ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.

رئیس پیشین سازمان 
توسعه تجارت: تجارت 

خارجی کشور مانند 
گوسفند قربانی شده است

رئیس پیشــین ســازمان توســعه تجارت خاطر نشــان کرد: 
تجــارت خارجــی کشــور بــه گوســفند قربانــی تبدیــل شــده 
اســت که در جشــن و عزا نخســت ســر این بخش قربانی 
می شــود. زمانی کــه تنش هــای سیاســی مــا بــا کشــورهای 
همسایه و غیر همسایه تشدید پیدا می کند اولین بارقه ها 

آن را می توان در بعد تجارت خارجی مشاهده کرد.
محمدرضــا مــودودی در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره 
پیمان هــای منطقــه ای  ایــران در  اهمیــت عضویــت  بــه 
کشورهای حوزه اوراسیا، گفت: ایران در سال های اخیر 
روابــط خــود را بــا کشــورهای بلــوک شــرق به ویــژه حوزه 
اوراســیا بهبود بخشید و توانستیم توافقات را از مرحله 

تعارفات به مرحله اجرا هدایت کنیم.
وی بــا طــرح این پرســش که آیا ما می توانیم ســهم قابل 
توجهــی از بــازار ایــن منطقــه به دســت بیاوریــم؟ گفــت: 
رسیدن به این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت ها و تدوین 
ضوابطــی بلندمدتــی اســت که بــه آنها نیــاز داریم و این 
موضوع بزرگ ترین عامل در محدود کردن تجارت است.
ایــن کارشــناس حــوزه تجــارت بین الملــل با اشــاره 
بــه لــزوم برقــراری روابط بانکی ایران با ســایر کشــورها، 
گفــت: تجــار ایرانــی بایــد بتوانــد بــا ارزهــای رایــج دنیــا 
تجــارت کنــد. تجــارت با ارزهای ملــی و محلی برای تجار 
بخــش خصوصی ریســک تجــارت را باال می بــرد از طرف 
دیگــر ضوابــط بــه دلیــل تنظیــم بــازار تجــارت را محــدود 
می کنــد که این عامل بســیار برای حــوزه تجارت خارجی 
خطرنــاک اســت و ایــن تفکر مقــررات خلق الســاعه باید 
تبدیل و پایدار شود. مودودی با اشاره به محدودیت ها 
واردات، گفــت: بایــد بپذیریم که تجارت تخصص اســت 
و نبایــد صرفــا از بنگاه هــای تولیــدی حمایت کنیم که به 
تجارت ادامه بدهند و اجازه رشد و بلوغ به شرکت های 
بازرگانــی را بایــد بدهیــم؛ چراکــه ایــن شــرکت ها باعــث 

تولید ثروت و اشتغال می شوند.
وی با انتقاد از نبود شرکت های توانمند لجستیکی 
در کشــور، خاطر نشــان کرد: زیرساخت های لجستیکی 
مــا ایرادهــای اساســی دارد و ضوابــط و قوانین تعرفه ای 
مــا پیچیــده اســت و ما جز معدود کشــورهایی هســتیم 
که تعرفه گمرکی ما باالست. این موضوع  تجارت ما را 
محدود می کند تا نتوانیم ســهم خود را بازار کشــورهای 
منطقــه ای ارتقــا بدهیم و این فرصت تجاری را به تولید 

ثروت تبدیل کنیم.
رئیــس پیشــین ســازمان توســعه و تجارت بــا بیان 
اینکــه سیاســت های تجــاری ما همواره از سیاســت های 
بین المللی و ارزی داخلی تاثیر می پذیرد، گفت: تجارت 
خارجی کشور به گوسفند قربانی تبدیل شده است که 
در جشــن و عزا نخســت سر این بخش قربانی می شود 
و زمانی که تنش های سیاســی ما با کشــورهای همسایه 
و غیر همسایه تشدید پیدا می کند اولین بارقه ها آن را 
می توان در بعد تجارت خارجی مشاهده کنیم، یکسری 
محدودیت های را ارتقا می دهند و آثار آن را در تولید و 

تجارت کشور نمود پیدا می کند.

اخبـــــــــــــــــار

تولید نوکیا در ایران
پیگیری ها نشــان می دهد عالوه بر تولید لوازم خانگی 
برندهــای مشــهور در ایــران ظاهــرا نوکیــا نیــز در ایران 

اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.
در روزهــای اخیــر گزارشــی تحــت عنــوان »فــروش 
کاالهــای ایرانی با نام برندهــای خارجی!« در خبرگزاری 

مهر منتشر شد.
پرداختــه شــد  ایــن موضــوع  بــه  گــزارش  ایــن  در 
کــه برخــی از شــرکت های تولیــدی داخلــی، بــدون اخــذ 
نمایندگی از شرکت های خارجی، تولیدات خود را با نام 
و نشــان آن شــرکت ها بــه فــروش می رســانند، بــه طــور 
مثــال شــاهد فــروش تلویزیــون ســونی و تلفــن همــراه 
نوکیــا هســتیم کــه از قــرار معلوم بدون کســب مجوز از 
شــرکت مجوز از شــرکت مرجع، در داخل کشــور مونتاژ 

می شوند.
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که در ایران 
قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام های تجاری 
وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو 
موافقت نامه مادرید در خصوص ثبت بین المللی عائم 
و حمایــت از نام هــای تجــاری اســت و بــر همین اســاس 
شــرکت ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را 

با برندهای غیر به فروش برسانند.
فــارغ از این مســاله، در ایــران قانونی تحت عنوان 
»حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان« وجود دارد که در 
ســال ۸۸ بــه تصویــب مجلس شــورای اســامی رســیده 
اســت. مطابق مــاده ۲ این قانون، کلیــه عرضه کنندگان 
کاال و خدمات، مسئول صحت و سامت کاال و خدمات 
عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین 
و یــا مندرجــات قــرارداد مربوطــه یــا عــرف در معامــات 
هســتند. همان طور که در این بند قانونی آمده اســت، 
و در  بــوده  عرضه کننــدگان کاال، مســئول صحــت کاال 
صــورت عــدم انطبــاق کاال بایــد بــه مشــتری، خســارت 

پرداخت کنند.
معاون هماهنگی و محیط کسب وکار صمت: این 

موضوع به ما مربوط نمی شود
ســید مهــدی نیــازی، معــاون هماهنگــی و محیــط 
کســب وکار صمــت در گفت وگــو بــا مهــر در واکنــش بــه 
اعطــای مجــوز بــه برخــی شــرکت های داخلــی مبنــی بــر 
تولیــد محصــوالت خــود بــا برندهــای خارجی بــدون نیاز 
بــه موافقــت و تأییــد شــرکت مرجــع گفت: ایــن موضوع 
مربــوط بــه معاونت ما نیســت اما صــدور مجوز فعالیت 
ایــن شــرکت ها نیــز طبیعتاً تحــت قاعــده و قانونی بوده 
اســت؛ متولی امر این موضوع ســازمان حمایت اســت و 

در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.
محیــط  و  هماهنگــی  معــاون  عجیــب  اظهارنظــر 
کســب وکار در حالــی اســت کــه ایــن مقــام مســئول از 
شــرکت تولیدکننــده نوکیای ایرانــی! بازدید مفصلی هم 
داشــته اســت؛ بــا ایــن وجود بــه نظر می رســد هنوز هم 
برخی از مسئوالن وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی 
که از سوی این شرکت ها صورت می گیرد، قرار ندارند.

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم 
هستیم؛ این چه سوالی است که می پرسید

عاوه بر این، صدیف بیک زاده، دبیر ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید، اقدام یک شــرکت داخلی نســبت به 
تولیــد نوکیــای ایرانــی بدون اخذ مجوز از شــرکت مرجع 
را منطقــی عنــوان کرد؛ وی درحالی کــه چندان حاضر به 
پاسخ به سواالت نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی 
در تولیــدات ایــن شــرکت و یــا ســایر شــرکت ها ماحظه 

نشده است.
 معاون وزارت صمت:

سازمان حمایت باید پاسخگو باشد
بــا  اگــر محصــوالت شــرکت فــوق  ادامــه داد:  وی 
مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی 
از برند صورت گیرد، ســازمان حمایت باید در این زمینه 

پاسخگو باشد.
بیــک زاده در انتهــا گفــت: در حــال حاضــر ۷۰ هزار 
واحــد تولیــدی داریــم که در حال فعالیت هســتند، حاال 
اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی 
شــود، همچنیــن صــدور جواز تأســیس و بهره بــرداری از 
طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت گرفته و این 

سازمان باید دراین باره پاسخگو باشد.
صنایــع  مدیــرکل  شــکراللهی،  محســن  همچنیــن 
در  گفت وگــو  بــه  حاضــر  اداری صمــت  و  لوازم خانگــی 
این باره نشد و موضوع فیک فروشی شرکت های داخلی 
کــه  اینجاســت  جالــب  داد،  ارجــاع  کارشناســان  بــه  را 
شــماره تماس ارســال شــده از ســوی این مقام مســئول 
برای خبرنگار به صورت بی وقفه مشــغول بوده و امکان 

برقراری تماس با آن وجود ندارد.
آدرس غلط مسئوالن وزارت صمت درباره فیک فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل 
و رفــع موانــع تولیــد در اظهــارات خــود ســعی دارد بــا 
تشکیک نسبت به اصالت گوشی های وارداتی، انگشت 
تولیدکننــده  خارجــی  شــرکت های  بــه ســمت  را  اتهــام 
گوشــی های تلفن همــراه بــرده و به نوعی صورت مســاله 
تقلــب شــرکت تولیدکننده نوکیــای ایرانی را حذف کرده 

و به حاشیه ببرد.
مطــرح  شــرکت های  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
تولیدکننده گوشی تلفن همراه در جهان، دارای نام های 
تجاری کاماً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله 
ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه های مختلفی 
در جهان داشــته و تولیدات آنها تحت لیســانس شرکت 
مرکــزی اســت، اما شــرکت تولیدکننــده نوکیــای ایرانی، 
هیچ گونــه مجــوزی مبنــی بــر اخــذ نمایندگــی یــا تحــت 

لیسانس بودن را دریافت نکرده است.
آیا مسئوالن وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا 

بی خبرند
تحقیقات نشــان می دهد در دی ماه ســال گذشته، 
از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت 
تولیدکننــده گوشــی موبایــل مجــوز مونتــاژ محصــوالت 
تلفــن همــراه بــا برنــد نوکیــا بــدون اخــذ نمایندگــی از 
کمپانــی اصلی داده شــده اســت که بررســی های ثانویه 
حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید 
گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی 

نیز می کند.
بــه عبارتــی بــا وجــود اینکــه صــدور مجــوز و پروانه 
بهره بــرداری بــه ســازمان صمــت اســتان مرکــزی مربــوط 
می شــود؛ اما با دخالت مســتقیم این نهاد دولتی مجوز 
تولیــد کاال بــدون اخــذ نمایندگــی از شــرکت مــادر صادر 

شده است.

خبـــــــــــــــــر

بررســی  بــا  بانکــی  و  پولــی  پژوهشــکده 
کــرد  اعــالم  بورســی  شــرکت های  اطالعــات 
رشــد شــرکت هایی که نهاده های تولید آن ها 
وابســتگی شــدیدی به واردات داشته در مهر 
امسال روند صعودی و مثبت داشته است.

از  پــس  اقتصــاد،  وزارت  گــزارش  بــه 
اعمــال دور جدیــد تحریم هــا و خــروج آمریــکا 
از برجــام در زمــان ریاســت جمهــوری ترامپ، 
تحریم هــا بر شــرکت های واردات محــور تأثیر 
منفــی گذاشــت کــه یکــی از مهم تریــن دالیــل 
کاهــش تولیــدات صنعتــی از ســال ۹۷ تا ۹۸ 

بوده است.
بــر اســاس گــزارش پژوهشــکده پولــی و 
بانکی، روند کاهش تولیدات صنعتی از سال 

۹۷ تا فصل ســوم ســال ۹۸ ادامه داشت و از 
فصل چهارم ۱۳۹۸ رشد تولید بخش صنعت 
مثبــت شــد و در ســال ۱۴۰۰ نیــز ادامــه پیــدا 

کرد.
چون درجه وابســتگی به واردات در بین 
صنایــع و حتی شــرکت های مختلف، متفاوت 
اســت، بدیهــی اســت مشــکلی ماننــد تحریــم 
کــه واردات را مختــل می کنــد بــر روی صنایــع 

وابسته تر اثر بیشتری دارد.
بــرای اینکــه اثــر واردات بــر رشــد تولیــد 
صنایــع مشــخص شــود شــرکت ها بــر اســاس 
درجه وابستگی به واردات )نسبت نهاده های 
وارداتــی( بــه دو گــروه واردات محور شــدید و 
واردات محــوری کــم تقســیم شــده اند و رشــد 

تولید در این دو گروه در دوره های مختلف با 
هم مقایسه شده است.

در آبان ماه تا اسفندماه ۱۴۰۰ در حالی 
رشــد شرکت های با درجه واردات محوری باال 
در بــازه مثبــت ۲.۶ تــا ۴ درصــد بــوده، رشــد 
ســایر شــرکت ها در بــازه منفــی ۱.۸ تــا منفــی 
۳.۸ درصد بوده و روند نزولی داشته است.

در اردیبهشــت و خــرداد ۱۴۰۱ در حالــی 
که رشــد شــرکت های کمتر وابسته به واردات 
منفــی بــوده، رشــد تولید شــرکت های واردات 
محــور بــه طــور متوســط بــاالی ۶ درصــد بوده 

است.
بــا توجــه بــه وضــع محدودیــت واردات 
کاالهــای نهایــی کــه جایگزیــن داخلــی دارنــد، 

کــه  محــوری  واردات  شــرکت های  در  تولیــد 
عمدتــاً با محصوالت وارداتی رقابت می کردند 
و حــاال رقیبی ندارنــد به طور قابل ماحظه ای 

افزایش داشته است.
در تابستان ۱۴۰۱ نیز این الگو تکرار شد 
و در حالی که گروه شرکت های کمتر وابسته 
بــه واردات در ایــن مــاه رشــد منفــی و نزدیک 
بــه صفــر داشــتند، رشــد شــرکت های واردات 
محور به باالی ۱۰ درصد رسید. در مهرماه نیز 
اختــاف رشــد ایــن دو گروه بیشــتر شــد و در 
حالی که رشد شرکت های واردات محور روند 
صعودی و مثبت داشــته و به باالی ۱۵ درصد 
رســیده است، رشد شرکت های دیگر منفی و 

نزولی بوده است.

مدیــر عامــل اتحادیــه دامــداران ایــران خاطر 
بــود  قــرار  توافــق،  براســاس  کــرد:  نشــان 
اتحادیــه دامــداران از طریق قرنطینه  بوشــهر 
کــه قطری هــا خــود در آنجــا ســرمایه گذاری 
کرده بودند 50 هزار راس گوسفند نر به این 
کشور صادر کند. مقدمات انجام این کار نیز 
فراهم شد اما متاسفانه کارت بازرگانی برای 
افراد زیادی صادر شده و همین مسئله روند 

صادرات دام را باچالش مواجه کرد.
مجتبــی عالــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، در 
پاســخ به این پرســش که شــما از صادرات ۵۰ 
هــزار راس دام زنــده به قطــر برای جام جهانی 
فوتبــال خبــر دادیــد آیــا موفق به صــادرات این 
تعداد دام به قطر شدید؟ گفت: برنامه اصلی 
این بود که اتحادیه دامداران از طریق قرنطینه  
بوشهر که قطری ها خود در آنجا سرمایه گذاری 
کرده بودند ۵۰ هزار راس گوســفند نر به این 
کشــور صــادر کند. مقدمات انجــام این کار نیز 
فراهم شــد؛ اما متاسفانه کارت بازرگانی برای 
افراد زیادی صادر شــده اســت و همین مساله 
رونــد صــادرات دام را با چالــش مواجه کرده و 

به نوعی بازار قطر را خراب کردند.
بــا  ایــران  دامــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل 
اشــاره بــه از دســت رفتــن بــازار قطــر، گفــت: 
طرف قطری به ایران آمد و کارهای قرنطینه ای 
نیــز انجــام شــد اما بــه دالیلی که اشــاره کردم 
این بازار را از دســت دادیم؛ البته گزارش های 
طریــق  از  قطــر  بــه  دام  صــادرات  بــه  مبنــی 
دامداران خوزستان به دست ما رسیده است.

همچنیــن در ایــن رابطــه افشــین صــدر 
اتحادیــه دام ســبک، گفــت:  رئیــس  دادرس 
اطاعاتــی کــه مســئوالن بــرای صــادرات دام 
کــردن  دلخــوش  باهــدف  می کننــد  اعــام 

تولیدکنندگان در رسانه ها مطرح می شود اما 
در عمــل شــاهد اجــرا نمی شــوند. وی بــا بیان 
اینکــه گزارشــی از صــادرات دام به قطــر ارائه 
نشــده اســت، گفــت: تا به امــروز بیش از ۷۰ 
هــزار راس دام بــه کشــورهای عــراق و کویــت 
صادر کرده ایم؛ اما این رقم از صادرات چندان 

تاثیری در قیمت دام زنده نمی گذارد.
رئیــس اتحادیــه دام ســبک ادامــه داد: 
معاون امور دام وزارت کشاورزی تعداد مازاد 
دام ســبک را حــدود ۲ میلیــون راس عنــوان 
بــا همیــن  اگــر صــادرات دام  کــرده اســت و 
روند ادامه داشــته باشــد تا پایان ســال شــاید 
بتــوان حــدود ۲۰۰ هــزار راس دام صادر کنیم 
کــه ایــن عدد فاصله معناداری بــا تعداد مازاد 

ســنگین  دام  بــرای  تولیــد  شــرایط  دارد.  دام 
پیچیده تر اســت چراکه عوارض سنگینی برای 
صــادرات ایــن دام وضع شــد و همین مســاله 
انگیــزه  صــادرات را ســلب کرد. از ســوی دیگر 
این گوشــت نتوانســت در بــازار داخلی جذب 
تولیدکننــدگان  ایــن  شــرایط  ایــن رو  از  شــود 

بسیار پیچیده  شده است.
نــر  بــره  قیمــت  میانگیــن  صــدردادرس 
تومــان  تــا ۷۳ هــزار  را کیلویــی ۷۲  پــرواری 
دانســت و افــزود: قیمــت دام زنــده بــا قیمت 

گوشت در بازار رابطه منطقی ندارد.
این فعال حوزه دامپروری با اشاره به کمبود 
نقدینگــی دامــداران، گفت: طرح دامدارکارت به 
صورت کامل اجرا نشــد؛ همچنین بعد از حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانــی دولــت بــه دامــداران تعهداتی 
داد کــه درعمــل به هیچ کــدام از آنها عمل نکرد 
بنابرایــن دامــدار بایــد نهاده مورد نیــاز را ۶ برابر 
قیمــت اســفند خریــداری کنــد امــا قیمــت دام 
تولیــدش تغییــر نکنــد. طبیعی اســت کــه تولید 
دیگــر توجیــه اقتصــادی نــدارد از ایــن رو شــاهد 
کشتار دام های مولد از سوی دامداران هستیم؛ 
وزارت کشــاورزی هــم برنامــه ای بــرای کمــک بــه 
از  نــدارد و در کاغــذ  تولیدکننــدگان دام مولــد 
دام پــروری حمایــت می کند. به گفتــه وی؛ وقتی 
دام مولــدی نباشــد بــره ای نیســت کــه بخواهیم 
آن را پروار کنیم و وقتی دامی برای پروار نباشد 
گوشتی تولید نمی شود، این خاصه حال تولید 

دام در کشور است.

و  صنایــع  کمیســیون  رئیســه  هیــات  عضــو 
معــادن مجلــس شــورای اســالمی در رابطــه 
بــا انتقــاد دبیر انجمــن واردکننــدگان خودرو 
بایــد  خودروســازان  »چــرا  اینکــه  بــر  مبنــی 
کننــد  درازی  دســت  خــودرو  واردات  بــه 
آنهــا  کــه  گفــت  باشــند«،  حمایــت  مــورد  و 
تولیدکننده هایی مانند ایران خودرو و ســایپا 
را می بیننــد، ولی حدود ۳00 شــرکت در این 
حــوزه فعالنــد و تبصــره دیگری هــم آمده که 
اگر این واردکنندگان خودرو وارد کردند باید 
پاســخگوی مشکالت بعدی این خودروها نیز 

باید باشند.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  جــدی  علــی 
انجمــن  دبیــر  اخیــر  انتقــاد  بــا  رابطــه  در 
واردکننــدگان خودرو دربــاره آیین نامه واردات 
خودرو، گفت: آیین نامه قبلی رسانه ای شد و 
آیین نامه جدید نیز کاما رسانه ای شده است 
و در قانونی که مجلس ارائه کرد بندی وجود 

داشــت کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
آن را بــر ایــن اســاس کــه ســاماندهی واردات 
خــودرو باید همراه بــا انتقال دانش و فناوری 

باشد، اصاح کرد.
عضو هیات رئیســه کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلــس تصریــح کــرد: این بنــد باعث 
می شــود کســانی که می خواهند خــودرو وارد 
کننــد همزمــان بایــد هــم تولیــد داشــته و هم 
انتقال دانش داشــته باشــند که این بند آیین 
نامــه تــا حــدودی دســت وزارتخانــه را بســته 
اســت و مانع می شــود تــا واردکننــدگان صرفا 

نتوانند به صورت تجاری خودرو وارد کنند.
بخــش  مجموعه هــای  بنابرایــن  افــزود:  وی 
خصوصــی و دولتــی و همه کســانی کــه در حوزه 
خــودرو کار می کننــد می تواننــد همراه بــا انتقال 
دانش واردات داشته باشند؛ یعنی بحث واردات 
را کــه انجــام می دهنــد در کنــار آن مثــا دانــش 
فنی گیربکس یا موتور هیبریدی را نیز می توانند 

وارد کننــد و یــا اینکــه واردات بعضــی از قطعــات 
الکترونیکــی کــه در کشــور نداریــم را می تواننــد 
در قراردادهایشــان بــا شــرکت های تولیدکننــده 

خودرو که بین المللی هستند، بگنجانند.
جــدی در ادامــه اظهــار کــرد: در مــاده ۴ 
قانون ســاماندهی واردات خــودرو یک تبصره 
آورده انــد کــه واردات بایــد همــراه بــا دانش و 
فناوری باشد و این موضوع را در آیین نامه ای 
کــه دولــت تصویــب کــرده برابــر قانــون لحاظ 
کرده انــد کــه تــا حــدودی واردات خــودرو را از 
حالــت تجــاری تبدیــل به ایــن کرده کــه وقتی 
واردات صــورت می گیــرد مقــداری دانش فنی 

هم بتوانند از آنها دریافت کنند.
عضو هیات رئیســه کمیســیون صنایع و 
معــادن مجلــس در رابطــه با این انتقــاد دبیر 
انجمــن واردکننــدگان خــودرو مبنــی بــر اینکه 
»خودروســازان تولیدکننــده هســتند چرا باید 
به واردات دســت درازی کنند و مورد حمایت 

باشــند«، اظهــار کــرد: آنهــا تولیدکننده هایــی 
ماننــد ایــران خودرو و ســایپا را می بینند، ولی 
بایــد گفــت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شــرکت در این 
حــوزه فعالنــد و اگــر در بررســی ها مشــخص 
بــا دانــش و  شــود کــه وارداتشــان می توانــد 
فنــاوری هم همراه باشــد قطعــا وزارت صمت 
آنجــا  در  امــا  کــرد.  نخواهــد  مخالفــت  هــم 
تبصــره دیگــری هم آمده که این واردکنندگان 
بایــد بتواننــد خدمــات پــس از فــروش را هــم 
ارائــه بدهنــد و اگــر خــودرو وارد کردنــد بایــد 
پاســخگوی مشــکات بعدی این خودروها نیز 

باید باشند.
موضــوع  ایــن  البتــه  شــد:  یــادآور  وی 
یــک مقــدار مســاله ایجــاد می کنــد، چــرا کــه 
در گذشــته شــاهد بودیــم کــه واردکننــدگان 
خودروهــای چینــی را وارد کردنــد امــا قطعات 
آن وجود نداشت و در نتیجه مردم با مشکل 

مواجه شدند.

آمــار ارائــه شــده از ســوی تولیدکننــدگان بــزرگ 
تایــر، از تولیــد قریــب بــه ۱۱۸ هــزار تــن از انواع 
تایرهــا معــادل بیــش از ۱۸.5میلیــون حلقــه در 
پنــج ماهــه امســال حکایــت دارد کــه رشــد یــک 
درصــدی بــه لحــاظ وزنــی و رشــد دو درصــدی به 
لحاظ تعداد این کاال را نســبت به مدت مشــابه 

سال گذشته نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد 
تایرســازان بزرگ کشــور طی هفت ماهه امسال، 
در مجمــوع ۱۶۵هــزار و ۶۲۷ تــن تایــر)کل تایــر 
تولیــدی کشــور( معــادل ۲۶ میلیــون و ۱۷۳ هزار 
و ۱۷۵ حلقه تولید شــده اســت. میزان تولید تایر 
در هفــت ماهــه ســال گذشــته برابــر ۱۶۵ هزار و 
۵۲۱ تــن )معــادل ۲۶ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۱۵ 
حلقه( ثبت شــده اســت؛ بر این اساس مجمموع 
تولید تایر کشــور در مدت مذکور ســال جاری به 
لحــاظ تغییــر چندانــی نداشــته و از منظــر تعــداد 

حلقه ها سه درصد افت داشته است.
امــا ایــن در حالیســت کــه تولیــد کل تایــر 
خودروهــا به میزان ســه درصد بــه لحاظ تعدادی 

بــه لحــاظ وزنــی  امــا همچنــان  افزایــش داشــته 
تغییری نکرده است.

از ایــن میزان تایر تولیدی کشــور طی هفت 
ماهــه امســال، ۱۴۹ هــزار و ۷۱۲ تــن تایــر انــواع 
خــودرو معــادل ۱۴ میلیــون و۱۷۷ هــزار و ۳۷۰ 
تــن در مجمــوع هفــت ماهه امســال تولید شــده 
کــه نســبت به ۱۴۹ هــزار و ۴۶۴ تــن )۱۳ میلیون 
و ۸۰۱ هــزار و ۴۳۸ حلقــه( تولیــدی در مجمــوع 
هفــت ماهــه ۱۴۰۰ به لحاظ وزنــی تغییر چندانی 
نداشــته، امــا بــه لحــاظ تعداد ســه درصد بیشــتر 

شده است.
تنها تولید تایر خودروهای سواری بیشتر شد

طبــق آمــار، بیشــترین و تنها رشــد تولید که 
ســبب توازن رشــد کلی تولید شده است، مربوط 

به رشد تولید تایر خودروهای سواری است.
از ابتدای ســال جاری تا پایان مهر ماه، ۹۳ 
هــزار و ۶۵۰ تــن تایــر خــودرو ســواری معــادل ۱۲ 
میلیــون و ۵۳۸ هــزار و ۲۸۹ حلقــه تولیــد شــده 
کــه بــه لحاظ وزنی ۹ درصد و به لحاظ تعداد پنج 
درصــد بیــش از آمــار تولیدی مدت مشــابه ســال 

گذشــته اســت. در هفــت ماهــه ۱۴۰۰ قریــب بــه 
۸۶ هــزار و ۴۷ تــن معادل ۱۱ میلیون و ۹۶۱ هزار 
و ۹۷۹ حلقــه تایــر خــودرو ســواری در کشــور بــه 

تولید رسیده بود.
در مقابــل تولید تایر وانتی در این مقایســه 
آمــاری، ۱۱ درصــد از منظــر تعدادی و ۱۰ درصد به 
لحاظ وزنی، کمتر شــده اســت. تولیــد این تایرها 
از ۱۵ هــزار و ۷۷۶ تــن )یــک میلیــون و ۹ هــزار و 
۸۵ حلقه( در مجموع هفت ماهه نخســت ســال 
گذشته به ۱۴ هزار و ۱۳۸ تن )۸۹۶ هزار و ۶۳۹ 
حلقــه( در مجمــوع هفــت ماهــه ابتدایــی ۱۴۰۱ 

رسیده است.
در مدت مذکور ســال جاری از نظر وزنی ۱۱ 
درصــد  و تعــدادی ۱۳ درصد تولیــد تایرهای باری 
و اتوبوســی نســبت بــه مجموع تولید ایــن تایرها 
در مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. 

در هفت ماهه ۱۴۰۱ حدود ۲۸ هزار و ۸۶۷ 
تــن تایــر بــاری و اتوبوســی معــادل ۴۳۵ هــزار و 
۷۸۴ حلقه تولید شــده اســت. این در حالیســت 
که در مدت مشــابه ســال گذشــته آمار تولید این 

تایرهــا ۳۲ هــزار و ۳۰۴ تــن برابــر ۵۰۰ هــزار و 
۴۹۳ حلقه ثبت شده است.

تولیــد تایرهــای کشــاورزی نیــز در مجمــوع 
هفــت ماهه با افــت ۱۴ درصدی به لحاظ وزنی به 
۱۰ هزار و ۷۰۶ تن )تولید ۱۲ هزار و ۴۶۲ تن تایر 
کشــاورزی در هفــت ماهــه ۱۴۰۰( رســیده کــه به 
لحاظ تعدادی برابر ۲۸۶ هزار و ۹۰۸ حلقه است 
که نسبت به ۳۰۲ هزار و ۳۸۵ حلقه تولیدی در 
مدت مشــابه سال گذشــته پنج در افت را تجربه 
کرده اســت. بیشــترین افت تولیــد تایرها در این 
مقایســه میزان تولید تایرها را تایرهای راه ســازی 

و صنعتی به خود اختصاص داده اند.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ماه ۲۳۵۰ 
تــن، معــادل ۱۹ هزار و ۷۵۰ حلقه تایر راه ســازی 
و صنعتــی در کشــور تولیــد شــده کــه به نســبت 
۲۸۷۶ تــن معــادل ۲۷ هزار و ۴۹۶ حلقه تولیدی 
در مجمــوع هفــت ماهــه ۱۴۰۰ به ترتیب به لحاظ 
وزنــی ۱۸ درصــد و از منظــر تعــدادی ۲۸ درصــد 
افــت تولیــد را در کارنامــه عملکــرد هفــت ماهــه 

تایرسازان ثبت کرده اند.

 تولید تایرهای غیر خودرویی
هم افزایش نداشت

طبــق آمــار، تولید تایر دوچرخــه و موتور در مدت 
مذکور ســال جاری نسبت به آمار تولید در مدت 
مشابه سال ۱۴۰۰، تغییر چندانی نداشته است.
در حالیکــه در مجمــوع هفــت ماهــه ســال 
و  میلیــون  )چهــار  تــن   ۱۷۶ و  هــزار   ۱۰ گذشــته 
۷۴۸ هــزار و ۴۰۰ حلقــه( تایــر دوچرخــه و موتــور 
در کشــور تولید شــد، این عدد در مجموع هفت 
ماهه امســال به ۱۰ هزار و ۲۵۱ تن معادل چهار 
میلیون و ۴۵۷ هزار و ۲۸۰ حلقه رسیده است.

در نهایــت در هفــت ماهه ســال جاری ۵۶۶۳ تن 
انواع تیوب تولید شــده  که معادل هفت میلیون 
و ۵۳۸ هزار و ۵۲۵ حلقه ثبت شــده اســت. این 
در حالیســت کــه در مدت مشــابه ســال گذشــته 
۵۸۸۱ تــن معــادل هشــت میلیــون و ۳۴۵ هــزار 
و ۹۷۷ حلقــه تیــوب در کشــور بــه تولیــد رســیده 
بود؛ براین اساس تولید تویوب در کشور با افت 
چهار درصدی وزنی و ۱۰ درصدی تعدادی نســبت 

به هفت ماهه سال گذشته روبرو شده است.

تولید تایرهای سواری ۳ درصد رشد اما تولید کل تایر کشور ۳ درصد افت کرد

جدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس: واردکنندگان 
خودرو در صورت پاسخگویی پس از فروش، خودرو وارد کنند

توقف صادرات دام زنده به قطر در آستانه جام جهانی

 رشد تولید واردات محور به باالی
۱5 درصد رسید
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بلینکن: مسیر دور زدن 
تحریم های ایران را مختل 

می کنیم
کــه کــرد عنــوان اظهاراتــی در آمریــکا خارجــه وزیــر
واشــنگتنبــهتــاشخــودبــرایجلوگیــریازدورزدن

تحریمهاازسویایرانادامهخواهدداد.
بــه گــزارش ایســنا، آنتونــی بلینکــن، وزیــر خارجــه 

آمریکا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
»ما به مختل کردن تالش های ایران برای دور زدن 
تحریم هایــش ادامه می دهیم. وزارت خزانه داری آمریکا 
شــرکت هایی را بــه دالیــل قضایــی مختلــف بــه خاطــر 
دخیــل بــودن در فــروش نفــت و گاز ایــران تحریم کرده 
اســت. هرکــس کــه این تبــادالت را تســهیل کنــد، خطر 

تحریم های آمریکا را به جان می خرد.«

چین: اعمال فشار علیه 
ایران به حل مساله 

هسته ای کمکی نمی کند
معــاونرئیــسنمایندگــیدائــمچیــندرســازمانملل
عنوانکردکهتحتفشــارگذاشــتنایرانهیچکمکی

بهحلوفصلمسالههستهاینخواهدکرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شینهوا، وانگ چانگ، 
معــاون رئیــس نمایندگــی دائــم چیــن در ســازمان ملــل 
گفت که پکن مخالف اعمال فشــار علیه ایران از طریق 

صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس اتمی است.
وی بیــان کــرد: مشــکالت پادمانی حل نشــده ایران 
درواقع مشکالت دوجانبه میان ایران و مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هستند و باید از طریق گفت وگو 

و رایزنی میان دو طرف حل شود.
این مقام ارشد چینی عنوان کرد که پکن خواستار 
اقدامــات قاطــع از ســوی طرفیــن در حمایــت از آژانــس 
ایــران و حل وفصــل  بــا  افزایــش همــکاری  بــرای  اتمــی 

مشکالت از طریق گفت وگو است.
وانــگ چانــگ همچنیــن تاکید کرد کــه مذاکرات بر 

سر احیای برجام در مرحله حیاتی قرار دارد.

سوآپ گاز تامین کننده 
امنیت سیاسی و اقتصادی

یــکنماینــدهمجلــستاکیــدکردکــهامنیــتجلوههای
مختلفــیداردویکــیازابعــادآن،امنیــتدرعرصــه
ایــران تبدیــل ســبب ســوآپ قــرارداد اســت؛ انــرژی
بــههــاوبگازیمنطقــهودرپــیآنوابســتگیســایر

کشورهابهایرانمیشود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، نماینده مــردم خمینی 
شــهر در مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص مزایــای 
قــرارداد ســوآپ بــرای کشــور، بیــان کــرد: قراردادهــای 
ســوآپ بــه معنــای آن اســت کــه گاهی کشــوری متاع و 
مزیتی دارد و آن را طبق قراردادی در اختیار کشور دیگر 
قرار می دهد، سپس در جای دیگر معادل آن را تحویل 
می گیرد، این نوع قرار دادها ســبب کاهش هزینه های 

حمل ونقل و فراهم شدن زیرساخت ها می شود.
محمــد تقــی نقــد علــی در گفت وگــو با »مهــر« در 
ادامــه افــزود: قطعــاً با قرارداد ســوآپ، می تــوان نیاز به 
گاز بخش شمالی کشور را تأمین کرد و معادل آن را در 
جنوب تحویل داد؛ قرارداد سوآپ گاز یقیناً یک قرارداد 
سود آور هم برای ایران و هم برای کشورهای دخیل در 
این قرارداد، محســوب می شــود، به ویژه این که قرارداد 
ســوآپ می تواند اثر تحریم های تحمیل شــده بر کشــور 

را خنثی کند.
او در ادامه اشــاره کرد: امنیت جلوه های مختلفی 
دارد کــه یکــی از ابعــاد آن، امنیــت در عرصــه ی انــرژی 
است؛ قرارداد سوآپ سبب تبدیل ایران به هاوب گازی 
منطقــه و در پــی آن وابســتگی ســایر کشــورها بــه ایران 
می شــود، همین موضوع باعث شــکل گیری ارتباط و در 
هــم تنیدگی روابط کشــورهای طرف قرارداد و همچنین 

ایجاد منافع مشترک بین آنها می شود.
ایــن نماینــده در ادامــه افــزود: در این شــرایط، زمان هایی 
که با چالش های امنیتی مواجه می شــویم کشــورها با در 
نظــر گرفتــن منافع مشــترک خــود به تصمیم گیــری اقدام 
می کنند؛ در واقع قرارداد سوآپ ضمانتی برای ارتباط های 

دوستانه بین ایران و کشورهای دیگر خواهد بود.
نقــد علــی در پایــان در خصــوص امــکان راه یابــی 
ایــران بــه بــازار گاز اروپــا نیــز گفــت: بــا توجــه بــه جنگ 
بیــن  زیــادی  و تنش هــای  روســیه، چالــش  و  اوکرایــن 
روسیه و کشورهای اروپایی شکل گرفته، در این شرایط 
روســیه تصمیــم بــه عــدم فــروش گاز بــه اروپــا را اتخــاذ 
کرده؛ این موضوع یک حلقه ی واسطه ای است تا ایران 
بتواند به وســیله ی آن توســط کشــورهایی مانند ترکیه، 
به کشورهای اروپایی که اکنون نیاز مبرم به گاز دارند، 
گاز رســانی کنــد و از ایــن طریــق ســود فراوانــی نصیــب 

کشورمان شود.

اخبـــــــــــــــــار

عقبگرد بازارهای سرمایه 
اروپا در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱(

ادامهازصفحها

مطالــب منتشــره شــده ایــن انجمــن در روز پنجشــنبه 
۱۷نوامبــر )۲۶آبــان( تغییــرات عمــده فعالیــت بازارهــای 
از  ناشــی  را   )۱۴۰۱(۲۰۲۲ ســال  در  اروپــا  در  ســرمایه 
تحوالت اقتصادی- اجتماعی و جغرافیای سیاســی جهان 
ذکر کرده اســت. این درحالیســت که دوســال قبل از آن 
میــزان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به وســیله منابع 
مالــی بازارهای ســرمایه اروپا بــه رکوردهای قابل توجهی 
دســت یافته بــود. این انجمــن گردآورنده برجســته ترین 
نهادهــای مالــی کشــورهای اروپایــی اســت. درکل میــزان 
انتشــار بدهــی و اوراق ســهام در شــش ماهه نخســت 
ســال۲۰۲۲)دی۱۴۰۰تاخرداد۱۴۰۱( بــه میــزان ۳۲درصــد 
درمقایســه با ســال قبل از آن کاهش یافته اســت. این 
رخــداد باعــث شــد تا موضوع اتحاد بازارهای ســرمایه در 
اروپــا مجــدد بــر ســر زبانهــا جــاری شــود. موضوعــی  کــه 
از ســال ۲۰۱۴ )۱۳۹۳( تاکنــون اصــال ســخنی از آن بــه 
میــان نیامــده اســت. هــدف آن ایجــاد یک بازار ســرمایه 
واحد اروپایی به منظور تقویت گردش ســرمایه و تأمین 
مالــی شــرکتهای نوآفریــن و صنایــع کوچــک و متوســط 
تعریف شــده بود. براســاس نظرات مقامات این انجمن 
هــدف اصلی این بازار متحد ســرمایه »شــتاب در تأمین 
مالــی اقتصــاد« عنوان شــده اســت. امــا به اعتقــاد آنان 
شکل گیری این بازار هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشته 

است. این موضوع مجددا در ابتدای هفته مطرح شد.
رؤســای بانکهــای مرکــزی آلمــان و فرانســه در مطالــب 
منتشــر شــده در روزنامــه لوموند بخــش تریبون در روز 
دوشــنبه ۱۴نوامبــر )۲۳آبــان( »برفوریــت اتحاد حقیقی 
برایــن  داشــتند.  تأکیــد  دراروپــا«   ســرمایه  بازارهــای 
اســاس آنهــا معتقدنــد: »به منظور شــتاب بخشــیدن به 
رشــد اقتصــادی ضمــن رعایــت تمامــی ضوابــط زیســت 
محیطــی و دیجتالــی باید فعالیتهای خود را برای تقویت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی همزمان افزایش دهیم. 
بطور مشخص این به مفهوم ایجاد یک نقطه دسترسی 
اروپایســت کــه بــه عنــوان یــک بن ســازه اطالعاتــی برای 

سرمایه گذاران بین المللی نیز کاربرد خواهد داشت.
اتحاد بازارهای ســرمایه ضمن ارتقای معنادار فرصتهای 
مناســب مالــی بایــد عنایت ویژه بــه شــرکتهای نوآفرین 
داشــته باشــد. صنایع کوچک و متوســط نیز باید به این 
بن ســازه برای تأمین مالی خود دسترســی آســان داشته 

باشند.« 
رؤســای بانکهــای مرکــزی آلمــان و فرانســه هــر دو 
از دولتهــای خــود خواســته اند در دام جدایــی در شــرایط 
حســاس کنونــی ناشــی از بحــران انــرژی، تــورم و جنــگ 
روســیه و اوکرایــن گرفتــار نشــوند. شــرایطی کــه باعــث 
آســیب فعالیتهای بنگاههای اقتصادی شــده است. آنان 
می گویند: »اتحاد ما به این دالیل بســیار ســخت شــده 
امــا بســیار ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر نیز هســت. آنچه 
برای همه اورپا مفید است برای ما نیز به عنوان فرانسه 

و آلمان مفید اســت. جدایی ما به ضررماست.«
منبع:روزنامهتریبیون

 بودجه ریاضتی انگلیس
 به رغم رکود اقتصادی

در این کشور
ادامهازصفحه1

پــس از اختالفــات مالــی ناشــی از سیاســتهای دولت 
قبلــی کــه منجــر بــه بــی ثباتی هایــی شــد موضــوع ثبــات 
اقتصادی اولویت اول اســت. همچنین برای مبارزه با تورم 
که بیشتر موجب آسیب به فقرا می شود رسیدن به ثبات 

اهمیت قابل توجهی دارد.
ازنظــر وزیراقتصــاد انگلیــس »عوامــل جهانــی نظیــر 
عواقب پساکرونا و جنگ روسیه با اوکراین که در باال رفتن 
قیمتها و بروز بحران انرژی نقشی اساسی داشتند از جمله 
عوامل اصلی تورم محسوب می شوند.« وی دراین رونمایی 
از بودجــه فهرســتی از اقدامــات ۵۵میلیــارد پونــدی آنــرا به 
منظور برقراری انســجام در اقتصاد کشــوراعالم کرد. براین 
اساس آستانه مالیات بردرآمد به نحو قابل توجهی کاهش 
یافته است و مالیات غولهای نفتی که از باال رفتن انفجاری 
قیمتهای انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین درآمدهای 
نجومی کسب کرده اند به مقدار زیادی افزایش یافته است.
او همچنیــن تــالش فراوانی کرده تــا دربرنامه بودجه 
وضعیــت بســیار آشــفته بــازار را که  ناشــی از سیاســتهای 
حســاب نشــده انبســاطی دولــت قبــل بــوده تا حــد زیادی 
ســاماندهی کنــد. سیاســتهایی کــه هزینه بدهی کشــور را 
افزایــش دادنــد. وزیر اقتصاد جدید انگلیس براین موضوع 
دقــت فراوان داشــته اســت تا بــرای تهیه برنامــه بودجه به 
ارقــام ســازمان دولتــی پیــش بینــی بودجــه توجــه خــاص 
کنــد. زیــرا دولــت قبــل در اقدامــی کامــال نســنجیده بدون 
کوچکتریــن توجــه به ایــن ارقام یک برنامــه کوچک بودجه 
فاجعه بار ارائه کرد و بازار را بهم ریخت. بدین ترتیب وی 
کلیــه برنامه های انبســاطی دولت کوتــاه مدت لیزتراس را 
مبنــی براعطــای  کمک هزینه های فــراوان انرژی و کاهش 

همه جانبه مالیاتی کنار گذاشت.
معجــون مالیاتــی جدیــد که برای انگلیســیها ســخت 
قابل هضم اســت زمانی وارد اقتصاد این کشــور می شــود 
که تولید ناخالض داخلی آن در ســه ماهه ســوم ســال ۰/۲ 
درصد کاهش یافته است. براساس اطالعات بانک مرکزی 
انگلیــس رکــود اقتصــادی تــا دوســال آینــده ادامــه خواهــد 
یافت. گرچه ســازمان دولتی پیش بینی بودجه برای ســال 

جاری رشد اقتصادی ۴/۲ درصدی پیش بینی کرده است.
کشــور انگلیــس عــالوه بــر عواقب پســاکرونا و جنگ 
روسیه با اوکراین از عواقب برگزیت نیز رنج می برد. براین 
اســاس ارتبــاط تجــاری بــا اروپــا به شــدت تحت تأثیــر قرار 
گرفته و این کشور نمی تواند از نیروی کار قاره اروپا همسایه 
خــود اســتفاده کنــد. همیــن امــر منجر بــه تــورم و کاهش 
بهــره وری شده اســت. لنــدن براســاس اعــالم وزیــر اقتصاد 
جدیــدش میــزان مالیات برغولهای نفتــی را از ۲۵درصد به 
۳۵درصدافزایش می دهد. این افزایش با سه ســال تمدید 
تــا ســال ۲۰۲۸ )۱۴۰۷( ادامــه خواهــد یافت. همچنین یک 
مالیــات جدیــد موقتی تا ۴۵درصد برای تولیدکنندگان برق 

درنظر گرفته شده است.
منبع:فیگارو

اخبـــــــــــــــــار

طبقگفتهوزیرارتباطاتوفناوریاطاعات
شــبکهملــیاطاعــاتدر1۰ســالتنهــا۳۰ 
درصــدپیشــرفتداشــتهامــاظرفیکســال
وانــدیایــنطــرحبــهپیشــرفت۵۹درصدی

رسیدهاست.
ملــی  ایســنا، طــرح شــبکه  گــزارش  بــه 
 ۱۳۸۴ ســال  اواخــر  از  کشــور  در  اطالعــات 
ایــن  پیاده ســازی  دلیــل  مهم تریــن  و  مطــرح 
شبکه در آن سال  کاهش وابستگی به شبکه 
جهانی اینترنت اعالم شد. در سند »ضرورت 
تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات« آمده 
که شــبکه ملی اطالعات به عنوان زیرســاخت 
همــه  شــبکه  مجــازی،  فضــای  کل  ارتباطــی 
شــبکه های کشــور است. این شــبکه متشکل 
از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل 
در  حفاظت شــده  شــبکه ای  داخلــی،  کامــالً 
مقایسه با اینترنت و شبکه ای با امکان عرضه 
انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای 

آحاد مردم است.
چارچــوب  در  اطالعــات  ملــی  شــبکه 
قوانین جمهوری اســالمی ایران با پشــتیبانی 
کامــل از دیگــر اقدامــات آموزشــی، حقوقــی 
مطمئــن  و  مطلــوب  نحــو  بــه  قضایــی  و 
تامین کننــده نیازهــای ارتباطــی بــرای انــواع 
در  آنهــا  از  یکــی  حداقــل  کــه  ذی نفعانــی 
داخل کشــور قرار دارد، اســت و امکان ارائه 
انــواع خدمــات و محتواهــای فضــای مجــازی 
در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعی، 
را  دفاعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  فرهنگــی، 
در  همچنیــن  می کنــد.  فراهــم  کشــور  در 
ســند ضــرورت تبییــن الزامــات شــبکه ملــی 
قابلیــت  بــا  شــبکه ای  ایجــاد  بــر  اطالعــات، 
میــان  پایــدار  و  امــن  ارتباطــات  برقــراری 
دســتگاه ها و مراکز حیاتی کشــور و میزبانی 
جهانــی  شــبکه  نبــود  صــورت  در  داخلــی 

اینترنت تاکید شــده است.
در ســال های بعــد از ۱۳۸۴ عمــال اجرای 
ایــن طــرح بــا کنــدی انجام می شــد تــا این که 
در دولــت یازدهــم، اجــرای ایــن طــرح پیگیری 
و درنهایــت در اواخــر همــان دولت اعالم شــد 
کــه فازهــای اول، دوم و ســوم آن افتتــاح و 
رونمایی شده است؛ اما این شتاب بخشی به 

روند اجرای این  پروژه در دولت ســیزدهم از 
مهــم تریــن اقدمات وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات اســت؛ بنابراین طرح شتاب بخشــی 
بــه رونــد اجرای شــبکه ملی اطالعــات، از مهر 
ســال گذشــته آغاز شــده و اکنونهم در مرحله 

اجرا قرار دارد.
براســاس گزارشــی که وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات به مناســبت هفته دولت در 
تابســتان سال جاری منتشر کرد این  طرح در 
ابتــدای دولت ســیزدهم، پیشــرفت حدود ۳۰ 
درصدی داشــت و ســپس به ۴۴ درصد رســید 
انجــام شــده  براســاس هدف گــذاری هــای  و 
دســت یابی بــه پیشــرفت ۶۰ درصــدی تا پایان 

سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
در  شــده  انجــام  اقدامــات  مهم تریــن 
تشــکیل  پــروژه شــامل  ایــن  تحقــق  راســتای 
شــورای راهبردی اجرای شبکه ملی اطالعات، 
خــاک  از  ترانزیــت  درصــدی   ۱۰۰ افزایــش 
جمهوری اســالمی ایــران، آغاز پــروژه افزایش 
۷۰ درصدی ظرفیت شــبکه زیرســاخت کشور 
دهنــده  ارائــه  ســامانه های  عملیات ســازی  و 
اطالعــات  ملــی  شــبکه  دامنــه  نــام  خدمــات 

)DNS( است.

چهتعدادروستابهشبکه
ملیاطاعاتمتصلشدهاند؟

بــر ایــن اســاس از زمــان آخریــن افتتــاح 
پــروژه اتصال روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار به 
شبکه پرسرعت و پایدار که در ۲۸ اردیبهشت 
امســال اتفــاق افتــاد، عملیــات اجرایــی ایــن 

پروژه همچنان با سرعت ادامه دارد.
در همین رابطه در هفته دولت امســال 
گزارشــی از آخرین اتصال روســتاها به شبکه 
ملی اطالعات ارائه شــد؛ بر این اســاس ظرف 
۱۰ مــاه گذشــته، بیــش ۲۰۰۰هــزار روســتای 
جدیــد بــه شــبکه ملــی اطالعــات متصــل و در 
هفتــه دولــت هــم نزدیــک بــه ۴۰۰ روســتای 
جدید متصل شدند و همانطور که وعده داده 
شــده قرار اســت تا پایان شــهریور سال آینده 
همــه روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار به شــبکه 

ملی اطالعات متصل شوند.
اکنــون درحالــی کــه دبیــر کل اتحادیــه 
جهانــی مخابــرات اعالم کرده حدود ۶۰ درصد 
از مــردم دنیــا بــه ارتباطــات دسترســی دارند، 
در ایــران حتی روســتاها هــم اینترنت دارند و 
۸۶ درصــد روســتاها به شــبکه ملــی اطالعات 
متصــل هســتند و از خدماتــی که روی شــبکه 
وجــود دارد بــه خوبــی مــی تواننــد اســتفاده 
کننــد. طبــق پیــش بینی ها اعالم شــده که در 
شــش ماهه اول ســال آینده کل روســتاها به 

شبکه ملی اطالعات متصل می شوند.
گفتنی است یکی از مشکالتی که وجود 

داشــت ایــن بود که شــاخصی برای پیشــرفت 
شــبکه ملــی اطالعــات وجــود نداشــت. وزیــر 
پیشــین گفتــه بــود کــه ایــن شــبکه ۷۰ درصد 
پیشــرفت داشــته اما مرکز ملی فضای مجازی 

پیشرفت آن را ۳۰ درصد اعالم  کرد.
 بر این اســاس در وهله اول ســعی شــد 
بــه یک ادبیات مشــترک دســت یافت و بیش 
از ۱۰۰ شاخص تعریف شد تا میزان پیشرفت 
شــبکه ملــی اطالعــات را به شــکل کمی اعالم 
کرد.  براســاس آخرین ســنجش ها در ابتدای 
دولــت ســیزدهم با وجود این کــه قریب به ۱۰ 
ســال از هدف گذاری برای تحقق شــبکه ملی 
اطالعــات می گشــت میــزان پیشــرفت آن تنها 

۳۰ درصد بود.
و  ارتباطــات  وزیــر  پــور،  زارع  عیســی 
فنــاوری اطالعــات، هم به تازگی گفته اســت: 
بــا تــالش  بــا افتخــار اعــالم می کنیــم  امــروز 
تحقــق  میــزان  ارتباطــات  وزارت  شــبانه روزی 
درصــد   ۵۹ از  بیــش  اطالعــات  ملــی  شــبکه 
پیشــرفت داشــته اســت. در ۱۰ ســال تنها ۳۰ 
درصد پیشــرفت داشته اما در ظرف یک سال 
و اندی به پیشرفت ۵۹ درصدی رسیده است 
و با برنامه  ریزی صورت گرفته ظرف یک سال 
و نیــم آینــده یعنی تا ســال ۱۴۰۳ شــبکه ملی 

اطالعات محقق خواهد شد.
او معتقد اســت البته این پروژه یک کار 
پویا و دائمی است که متناسب با فناوری های 
روز بایــد توســعه یابد. ما بــه دنبال ایجاد یک 
شــبکه پرســرعت، با کیفیت و امن در گستره 
جغرافیایــی جمهــوری اســالمی ایران هســتیم 
که خدمات با کیفیت و پرسرعت و مطبوع به 
مردم ارائه شــود. اگر حمایت ها ادامه داشــته 
باشد شاید زودتر از سال ۱۴۰۳ این پروژه به 

سرانجام برسد.
طبــق ایــن گــزارش از ابتــدای خــرداد تــا 
روســتای  جــاری، ۳۵۸  ســال  مــرداد  انتهــای 
جدیــد در اقصــی نقــاط ایران کــه عموما دارای 
ســاخت  زیــر  فاقــد  و  العبــور  صعــب  مســیر 
مناســب هســتند، بــه شــبکه ملــی اطالعــات 
پیوســتند کــه در مجمــوع آنها ۳۴ هــزار ۲۹۲ 
خانــوار بــا حــدود ۱۱۷ هــزار نفــر جمعیــت از 
ارتباطات پایدار و پر سرعت برخوردار شدند.

ســازمانانرژیهــایتجدیدپذیــروبهرهوریبرق
ایــراناعــامکــردکــهطبــقمصوبــهجدیــدوزیر
نیرونرخپایهخریدتضمینیبرقازنیروگاههای
زیستتودهنسبتبهسالقبلافزایشتقریبی

۲تا۳برابریپیداکردهاست.
امــور  و  روابط عمومــی  دیــروز  گــزارش  بــه 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ســازمان  بین الملــل 
بهــره وری بــرق ایــران، )ســاتبا(، ایــن ســازمان در 
جهــت اهــداف و رســالت ســازمانی کــه توســعه و 
ارتقــای ظرفیــت تولید برق کشــور از طریق منابع 
افزایــش  بــه  اقــدام  اســت،  تجدیدپذیــر  انــرژی 
نرخ های خرید تضمینی برق از انواع منابع انرژی 

تجدیدپذیر کرده است.

عــالوه بــر منابــع انــرژی خورشــیدی، بادی و 
آبی، یکی دیگر از منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید 

برق در نیروگاه های زیست توده است.
یــک   )Biomass( بیومــس  یــا  زیســت توده 
منبع تجدیدپذیر انرژی اســت که از مواد زیســتی 
به دســت می آید.زیســت توده یکــی از منابع مهم 
انرژی هــای تجدیدشــونده محســوب می شــود که 
سهم بزرگی در میان دیگر انواع منابع انرژی های 

نو برای تولید برق را دارا است.
مصوبــه جدیــد وزارت نیــرو عالوه بــر ارتقای 
پیوســت  دارای  کشــور،  بــرق  تولیــد  ظرفیــت 
معضــالت  از  بســیاری  و  بــوده  زیســت محیطی 
حوزه پســماند که اثرات مضاعفی بر آلودگی های 

محیط زیست دارد را رفع می کند.
بنــا بــر ابالغ وزیر نیــرو، نرخ های خریــد تضمینی 
برق از منابع انرژی زیســت توده، با توجه به نوع 
فنــاوری ظرفیــت نیروگاه زیســت تــوده و حداکثر 

زمان مجاز برای احداث نیروگاه است.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ پایــه خریــد 
نیــروگاه زیســت توده لندفیــل در ســال گذشــته 
۵۶۷۰ ریــال و نیروگاه زیســت توده بیوشــیمیایی 
۷۳۵۰ ریال بوده است که بر اساس نرخ جدید، 

نزدیک به دوبرابر افزایش نرخ داشته است.
نیــروگاه  خریــد  پایــه  نــرخ  همچنیــن 
گذشــته  ســال  در  ترموشــیمیایی  زیســت توده 
۷۷۷۰ ریــال بــوده کــه بــا اعالم نــرخ خرید جدید 

۲۲۰۰۰ ریالی، افزایش حدودا سه برابری دارد.
مســئولیت  راســتای  در  ســاتبا  ســازمان 
محیط زیســت  ســالمت  از  حمایــت  و  اجتماعــی 
کشور، نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه های 
زیست توده در استان های ساحلی و کالن شهرها 
با ضریب ۱/۲ محاســبه می کند و به نسبت دیگر 

مناطق، افزایش تقریبی ۲۰ درصدی دارد.
نرخ هــای خریــد تضمینــی هرســاله به علت 
تــورم و شــاخص های CPI، تصاعــدی محاســبه و 
بــا افزایــش مواجه می شــوند. به همیــن دلیل در 
نرخ هــای خریــد، ســاالنه تعدیل هایــی پیش بینی 

شده تا این افزایش قیمت را کنترل کند.
باتوجه به ۲۰ساله بودن دوره خرید تضمینی 

برق از نیروگاه ها، ســازمان ســاتبا در فرمول های 
ســال های  در  تضمینــی،  خریــد  نــرخ  محاســبه  
هشتم، دوازدهم و شانزدهم ضریب ۶۰ درصدی 
تعدیــل را اعمــال می کنــد تــا نرخ تصاعــدی خرید 
را کاهــش دهــد. امــا در مصوبــه ابالغی از ســوی 
وزیر نیرو، در این سه سال که بیشترین ضریب 
تعدیل اعمال می شــود، نیروگاه های زیســت توده 
مشمول ضریب دوره ای کاهشی و فرایند کاهش 

نرخ خرید نمی شوند.
دوره  حداکثــر  مصوبــه،  ایــن  اســاس  بــر 
زیســت توده  نیروگاه هــای  احــداث  بــرای  مجــاز 
در دســتورالعمل ابالغــی باتوجه بــه نــوع فنــاوری 

نیروگاه از ۲۴ تا ۳۰ ماه پیش بینی شده است.

اشــاره بــا مجارســتان در ایــران ســفیر
بــا مجارســتان سرســختانه مخالفــت بــه
سیاستهایتحریمیعلیهایرانازرشد۵۶ 
درصــدیحجــمتجــارتخارجیدوکشــوردر

نیمهاولامسالخبرداد.
ســید  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
احســان خاندوزی که برای شرکت در سومین 
کمیســیون مشــترک ایــران و مجارســتان بــه 
یــک  افــزود: تجربــه  کــرده،  بوداپســت ســفر 
ســال اخیر نشــان داده که تحریــم، نمی تواند 
جلوی رشــد و توســعه تجارت ایــران را بگیرد.
وی گفت: ســال گذشــته کمتر از نصف سطح 
فعلــی نفــت صــادر می کردیم و حجــم تجارت 
خارجــی ایــران زیر ۱۰۰ میلیــارد دالر بود که تا 

پایان سال جاری قطعا باالتر خواهد رفت.

اخیــر  ســال  یــک  در  کــرد:  اضافــه  او 
اثبــات کردیــم که تحریم و فشــارهای دشــمن 
کنــد  منــزوی  و  محصــور  را  ایــران  نمی توانــد 
هرچند هزینه هایی به ما تحمیل کرده است.
وزیــر اقتصــاد از توان باالی شــرکت های 
ایرانــی در حــوزه دانــش بنیــان خبــر داد کــه 
طرف های تجاری از شنیدن این سطح از توان 

شرکت های ایرانی تعجب کرده اند.
ســیزدهم  دولــت  تاکیــد  از  خانــدوزی 
بــر توســعه تجــارت خارجــی و ســرمایه گذاری 
خارجی ســخن گفت و درباره برنامه نشســت 
ســوم کمیســیون مشــترک ایران و مجارستان 
هم عنوان کرد: مجارستان در حوزه سیاست 
خارجی مواضع مســتقلی اتخاذ کرده اســت و 
مقامــات این کشــور هم در مذاکــرات اخیر بر 

رفع همه مشــکالت و موانع تجارت دو کشــور 
تاکید کرده اند.

مجارستان؛شریکراهبردی
ایراندرشرقاروپا

ســفیر  همچنیــن  مراســم،  ایــن  در 
جمهوری اســالمی ایران در مجارســتان گفت: 
مجارســتان کشــوری بــا اقتصــاد متوســط در 
حوزه شــرق اروپا محسوب می شود. عارفی با 
اشــاره به مخالفت سرســختانه مجارســتان با 
سیاســت های تحریمــی، به روابــط تاریخی دو 
کشــور اشــاره کرد و سال آینده را هشتادمین 
سال ارتقای روابط دو کشور به سطح سفارت 

خواند.
خارجــی  تجــارت  حجــم  او،  گفتــه  بــه 

بــا  و  اســت  دالر  میلیــارد   ۲۸۰ مجارســتان 
کشــورهای مختلــف جهــان روابــط اقتصــادی 

دارد.
ســفیر ایــران از رشــد ۵۶ درصــدی حجم 
تجارت خارجی دو کشور در نیمه اول امسال 
خبر داد. خوراک دام وطیور، کود ، پتروشیمی 
مــورد  محصــوالت  جملــه  از  آالت  ماشــین  و 

مبادله دو کشور است.
در این نشســت، تعدادی از تجار ایرانی 
مقیــم مجارســتان بــه بیــان دیدگاههــای خود 
دربــاره نحوه توســعه روابط تجاری دو کشــور 
پرداختند. رفع موانع بانکی و ارائه راهکارهای 
گمرکــی، حمــل و نقل و بازاریابــی محصوالت 
ایران در مجارســتان از جمله مباحثی بود که 

این فعاالن اقتصادی به آن اشاره کردند.

افزایش۲تا۳برابرینرخخریدبرقازنیروگاههایزیستتوده

شبکهملیاطاعاتبهپیشرفت۵۹درصدیرسید

تجارتایرانومجارستان۵۶درصدرشدکرد
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تفویض اختیار به شركت های 
بیمه ای از طرف بیمه مركزی با 
جدیت بیشتری دنبال می شود
آییــن نامــه شــماره ۹۰ شــورای عالــی بیمــه بــا هــدف 
کاهش تصدی گری و چابک سازی نهاد ناظر همچنین 
تســهیل تدریجــی رونــد جوانگرایــی در صنعــت بیمــه و  

قوانیــن  چارچــوب  در 
مــورد  باالدســتی 
گرفتــه  قــرار  بازنگــری 

است.
کل  اداره  گــزارش  بــه 
امــور  و  روابــط عمومــی 
بین الملــل بیمــه مرکزی 
قائم مقام و عضو هیات 
مرکــزی  بیمــه  عامــل 

بــا  اعــالم ایــن مطلــب و تاکیــد بــر ایــن نکته کــه اصالح 
آییــن نامــه ۹۰ موجــب توســعه صنعــت بیمــه و تقویــت 
کمی و کیفی منابع انسانی می شود ، خاطرنشان کرد: 
نهــاد ناظــر صنعــت بیمــه در راســتای کاهــش اختیارات 
اجرایــی خــود و تمرکز بیشــتر بر تقویت ابعــاد نظارتی و 
ماموریتهای اصلی، مسئولیت احراز صالحیت مسئوالن 
کلیدی و عملیاتی غیر از مدیران ارشــد را به موسســات 

بیمه ای واگذار کرده است .
دکتــر مجیــد مشــعلچی بــا تشــریح اهمیــت ایجاد 
تحــول در ایــن صنعــت گفــت: بــا اجــرای این آییــن نامه 
کلیــدیِ  مســئوالن  انتصــاب  در   آن  مــوارد  ورعایــت 
موسسات صنعت،  یک گام بلند به سمت چابک سازی 

در اداره صنعت بیمه برداشته خواهد شد.
وی تصریــح کــرد:  این آیین نامــه از تاریخ تصویب 
و ابــالغ شــورای عالــی بیمــه اجرایــی و عطف به ماســبق 

نخواهد شد.
شــایان ذکر اســت این موارد در قالب  پیشنهادات 
بیمه مرکزی و کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه به  
سیصد و نود و دومین نشست شورا ارایه شده است و 

هنوز به تصویب نهایی اعضا نرسیده است.

برگزاری بیست و یکمین 
همایش سراسری بازرسان 

بانک ملی ایران
نخســتین روز از بیســت و یکمیــن همایــش و کارگاه 
آموزشــی سراســری بازرســان بانــک ملــی ایــران کــه بــا 

مقــام،  قائــم  حضــور 
اعضــای هیــات مدیــره، 
هیــات عامــل، معاونان 
از  دیگــر  جمعــی  و 
بانــک  ارشــد  مدیــران 
از  بیــش  شــد،  برگــزار 
بازرســان  از  نفــر   4۰۰
بانک از سراســر کشــور 
و  رفاهــی  مرکــز  در 

آموزشی بابلسر گردهم آمده اند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این 
همایش ضمن تشــریح نقش موثر بازرســان در توســعه 
بانک، نسبت به اهمیت نظارت سیستماتیک و بازنگری 

در رویه  ها و فرایندهای بازرسی تاکید شد.
ابوالفضــل نجارزاده قائم مقام بانک ملی ایران در 
این همایش ضمن تشکر از تالش  ها و زحمات بازرسان 
در کل کشــور بــا بیــان ایــن کــه عملکــرد و فعالیت  هــای 
بازرســان اثرگــذاری باالیــی در بانک دارد، اظهارداشــت: 
بــا توجــه بــه اهمیــت ارائــه خدمــات بهینه به مشــتریان 
در بانــک ضــرورت دارد بازرســان بــا راهنمایــی همکاران 

و واحدها، حساسیت الزم را در همکاران ایجاد کنند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه صیانــت از ارزش  ها رکن 
اساســی هــر ســازمانی اســت، گفــت: بازرســی در بانک 
ایــران نقــش و جایــگاه ویــژه ای دارد و همــواره  ملــی 
بازرســان باید به مســایل با رویکرد پیشگیرانه بنگرند و 

بر حفظ و صیانت از ارزش  ها متمرکز باشند.
نجارزاده در ادامه با بیان این که مهم ترین اهداف 
در نظــارت بــر واحد  هــای بانــک ، تحقــق ارائــه بهتریــن 
خدمات به مشــتریان اســت، گفت: با اصالح و بازنگری 
بر امور رویه  های بازرســان شــاهد ارتقای ســطح کمی و 

کیفی آن  ها خواهیم بود.

کوتاه از بانک و بیمه

 12 هزار مرکز درمانی
مراكز طرف قرارداد بیمه دانا 
مدیرعامل بیمه دانا در نشســت هم اندیشــی با کارکنان 
و نمایندگان بیمه دانا در استان قزوین، ضمن قدردانی 
از زحمات و عملکرد این 
شعبه اعالم کرد: شعبه 
قزویــن از نظر شــاخص 
فروش و سرانه حق بیمه 
و  شایســته  عملکــرد 
مطلوبــی داشــته اســت 
و در مجمــوع شــاخص 
شــعبه  ایــن  بهــره وری 
نیــز نســبت به متوســط 

کشوری از رتبه قابل قبولی برخوردار بوده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه دانــا، دکتــر رضــا 
جعفــری با ابراز خرســندی از وضعیــت مطلوب پرداخت 
خســارت ها و همچنیــن عملکــرد مطلوب شــبکه فروش 
رونــد  ایــن  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  قزویــن،  شــعبه 
روزبه روز بهبود پیدا کرده و شــاخص های عملکردی نیز 
حفظ شود.  وی در ادامه سخنان خود در این نشست، 
بــا تأکیــد بر اصل تنوع بخشــی به خدمــات و محصوالت 
بیمه ای از کارکنان و نمایندگان شــبکه فروش خواســت 
بــا سیاســت های شــرکت، طرح هــای طالیــی و  همــراه 
نقــره ای مهــر دانا را به مشــتریان ارائه دهند و به بهبود 

کیفیت پرتفوی شرکت کمک کنند.   
گفتنــی اســت؛ ابــاذر نــوروزی، رئیس شــعبه بیمه 
دانا در اســتان قزوین نیز ضمن ارائه گزارش اجمالی از 
عملکرد این شعبه و با اشاره به اینکه این شعبه، سال 
14۰۰ را با 28۰ میلیارد تومان پرتفوی و نسبت خسارت 
52 درصد، ســپری کرده اســت با ابراز امیدواری نســبت 
به تحقق بودجه 57۰ میلیارد تومانی تعیین شده برای 
شــعبه قزوین در ســال 14۰1، به بیان برخی دغدغه ها، 

مشکالت و مطالبات این شعبه پرداخت. 

بانک گردشگری به خریداران 
کاالی ایرانی تا 1۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت پرداخت می کند
بانــک گردشــگری بــه متقاضیان خریــد کاالی ایرانی  از 
نمایشــگاه جهــاد کاال تــا ۱۰۰ میلیــون تومان تســهیالت 

پرداخت می کند.
روابــط  گــزارش  بــه 
بانــک  عمومــی 
حســین  گردشــگری،  
و  مقــام  قائــم  رحمتــی 
عضو هیات مدیره بانک 
مدیــران  و  گردشــگری 
گروه جهاد کاال با هدف 
تولیــدات  از  حمایــت 
داخلــی تفاهــم نامــه همــکاری امضــا شــد. طبــق تفاهم 
نامــه مذکور متقاضیان خرید کاالی ایرانی از نمایشــگاه 
جهاد کاال می توانند از تســهیالت بانک گردشــگری برای 
خریــد کاالی مــورد نیــاز خــود بــه صــورت اقســاطی بهره 
مند شوند. نمایشگاه جهاد کاال در محل نمایشگاه  های 
دائمی بین المللی تهران دایر شده و اکثر تولیدکنندگان 
بــزرگ داخلــی در آن حضور دارند. متقاضیان می توانند 
کاالی مــورد نظــر خــود را بــدون واســطه و بــه صــورت 

مستقیم تهیه کنند .
میــزان تســهیالت خرید لوازم خانگی از نمایشــگاه 
جهاد کاال بین ۳۰ تا  حداکثر 1۰۰ میلیون تومان اســت 
که با اعتبارسنجی وام تعلق می گیرد. مزایای جهاد کاال 
بــرای تولیدکنندگان شــامل ایجــاد نقدینگی برای تولید، 
افزایــش ظرفیــت تولیــد، برندســازی در جامعــه ایرانــی 
و فــروش حضــوری و آنالیــن اســت. مزایــای جهــاد کاال 
بــرای خریداران نیز شــامل تســهیالت بلندمــدت بانکی، 
افزایــش قــدرت خریــد، ارائه جهیزیــه ایرانــی و وفاداری 

سازمانی است.

پست بانک ایران به عنوان 
برترین بانک دولتی انتخاب شد

و  دولتــی  بانــک  برتریــن  به عنــوان  ایــران  پســت بانک 
دستگاه اجرایی برتر در جشنواه شهید رجایی از سوی 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی انتخــاب شــد با حضور 
دکتر احسان خاندوزی، 
اقتصــادی  امــور  وزیــر 
پســت  از  دارایــی،  و 
بانک ایــران در ارزیابی 
ســال۱4۰۰در  عملکــرد 
جشــنواره  هفدهمیــن 
ایــن  رجایــی  شــهید 
به عنــوان  وزارت خانــه، 
برتریــن بانــک دولتــی و 

دستگاه اجرایی برتر تقدیر شد.
در  بانکریــال  پســت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مراســمی کــه بــه همیــن منظــور هفتــه گذشــته برگــزار 
شــد، دکتــر خانــدوزی، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی از 
بهــزاد شــیری، مدیــر عامــل پســت بانک ایــران بــا اهدای 
لــوح ســپاس قدردانی کرد. پســت بانک ایــران در جهت 
اجرای جز بند)ب( بخشــنامه جشــنواره شــهید رجایی و 
بــا تالش های مدیرعامل، اعضــای هیات مدیره، مدیران، 
کارکنان و مسووالن باجه های بانکی روستایی توانست 
حداکثر امتیاز در ارزیابی عملکرد14۰۰ به عنوان برترین 
بانــک دولتــی و دســتگاه اجرایــی برتــر در وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی را کسب کند. بر اساس این گزارش، 
پست بانک ایران در سال1۳۹۹ نیز عنوان برترین بانک 
دولتی در جشــنواره شــهید رجایی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی را به دســت آورده بود. همچنین در ســال14۰۰ 
نیز در جشنواره شهید رجایی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات در ارزیابی شــاخص های عمومی و اختصاصی 
عنوان دستگاه برتر را کسب کرده بود. پست بانک ایران 
بــرای ســومین ســال پیاپــی اســت کــه به عنوان دســتگاه 

اجرایی برتر انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

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:

فــروش اوراق گواهــی ارزی بانــک مرکــزی کــه 
بــودن  مالیــات، صفــر  از  معــاف  و  ســه ماهه 
حق الوکالــه  تســویه نقدی )ریالــی( و همچنین 
امــکان تحویــل فیزیکــی ارز از ویژگی هــای آن 

است از روز )شنبه ۲۸ آبان( آغاز می شود.
به منظور گسترش و تسهیل استفاده از 
ابزارهای مالی در شــبکه بانکی کشــور، بانک 
عامــل )بانــک ملــی ایــران( از روز )شــنبه 28 
آبــان( مجــاز اســت بــه نیابت از بانــک مرکزی 
نســبت بــه عرضــه »اوراق گواهــی ارزی بانک 

مرکزی« اقدام کند.
ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک 
عامــل اســت و اوراق بــا نــام، تنهــا و اصالتــاً 
قابل خریــد از ســوی اشــخاص حقیقــی ایرانی 
باالتر از 18 ســال و تاریخ انتشــار و سررســید 
آن بــه ترتیــب 25 /8 /14۰1 و 25 /11 /14۰1 

خواهد بود.
  حداقــل و حداکثر میــزان خرید اوراق از 
ســوی هر شــخص حقیقــی به ترتیــب معادل 
ریالــی 1۰۰۰ دالر و 4۰۰۰ دالر اســت. ضمنــاً 
باتوجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از 
1۰۰ دالر، مبالغ گواهی های مزبور مضاربی از 
معــادل ریالــی 1۰۰ دالر قابل عرضه و بازخرید 

خواهد بود.

انتشــار  زمــان  در  اوراق  وجــه   پرداخــت 
تنهــا به »ریال« خواهد بــود. بانک مرکزی به 
وکالــت از خریــداران اوراق، نســبت بــه تأمین 
ارز )دالر( و نگهــداری آن تــا زمــان سررســید 

اوراق اقدام می کند.
اوراق از ســوی بانــک عامــل بــه نیابت از 
بانــک مرکــزی قابل بازخرید قبل از سررســید 
طبــق بند )۹( خواهد بــود. دارندگان اوراق در 
سررســید، می تواننــد یکــی از روش هــای زیــر 
را انتخــاب کننــد: الــف( پرداخــت حق الوکالــه 
مذکــور در تبصــره ذیــل ایــن بنــد و دریافــت 
اســکناس ارز )دالر( از بانــک عامــل تســویه 
نقدی )ریالی( که در این صورت حق الوکاله ای 

دریافت نخواهد شد.
نــرخ حق الوکالــه معــادل هفــت درصــد 
)7٪( مبلــغ ریالــی در زمــان سررســید مذکــور 
محاســبه  مبنــای  بــود.  خواهــد   )7( بنــد  در 
بــرای تعییــن مبلــغ ریالــی در زمــان بازخریــد، 
سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل 

دالر توافقی )اسکناس( است.
نــرخ پایانــی روز قبــل نمــاد دالر توافقی 
ارزی  معامــالت  متشــکل  بــازار  )اســکناس( 
)میانگیــن موزون معامــالت نماد دالر توافقی 
شــرکت  اطالع رســانی  پایــگاه  در  قبــل(  روز 

مدیریت بازار متشــکل معامــالت ارز ایران به 
آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.

بانــک عامــل مکلــف اســت به صــورت هفتگی 
منابــع ریالــی حاصــل از فــروش ایــن اوراق را 
پس از انجام هماهنگی الزم با اداره عملیات 
ارزی این بانک، به حســاب های معرفی شــده 
نــزد اداره معامــالت ریالی بانــک مرکزی واریز 
کند در صورت درخواســت دارنده اوراق مبنی 
بــر بازخریــد اوراق، بانــک عامل موظف اســت 
طبــق جــزو )ب( بنــد )۶( و بر اســاس ترتیبات 
بنــد )7(، نســبت به تسویه حســاب بــا دارنده 

اوراق در همان روز اقدام کند.
در صــورت مراجعه نکردن صاحب اوراق 
در سررســید، بانک عامل موظف اســت ریال 
حاصــل از تســویه اوراق مزبــور را بــر مبنــای 
مفــاد جــزو )ب( بنــد )۶( و بنــد )7( محاســبه 
و به حســاب ریالی شــخص که در زمان خرید 

اوراق معرفی کرده، واریز کند.
پــس از انجام تسویه حســاب با صاحبان 
اوراق در روز سررســید یا پیش از آن حســب 
عامــل  بانــک   ،)7( و   )۶( بندهــای  ترتیبــات 
موظف اســت به منظور وصول وجوه پرداختی 
بــه دارنــدگان اوراق از ایــن بانــک، نســبت بــه 
ارســال گــزارش معامــالت در مقاطــع هفتگی 

بــه »اداره عملیــات ارزی« )روز دوشــنبه هــر 
هفتــه(، اقدام کند. ترتیبــات اجرایی این بند، 

توسط اداره مذکور ابالغ خواهد شد.
به منظــور  اســت  مکلــف  عامــل  بانــک 
دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به 
دارندگان اوراق در سررســید )حسب ترتیبات 
بندهــای )۶( و )7(( اطالعــات مربوطــه را  بــه 
اداره عملیــات ارزی اعــالم کند. اوراق موضوع 
ایــن بخشــنامه بــه اســتناد مــاده )2۹( قانــون 
رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظام 

مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، 
جمعــی  به صــورت  اوراق  تســویه  و  بازخریــد 
تعیین و متعاقباً توســط اداره حســابداری کل 
و بودجــه محاســبه و به حســاب بانــک عامــل 

واریز خواهد شد.
اوراق از طریق ســامانه ســیما متعلق به 
بانــک مرکــزی جمهوری اســالمی ایــران عرضه 
و بازخریــد می شــود و انجــام معامــالت ثانویه 

اوراق امکان پذیر نیست.
همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط 
بــه شــرح بندهــای فــوق بــه خریــداران اوراق، 
»تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی 

بانک مرکزی« نیز از ایشان اخذ شود.

ســرمایه  بــازار  تثبیــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
از  عدالــت  ســهام  فــروش  شــرط  مــورد  در 
ســوی مشــموالن عنــوان کــرد زمــان فــروش 
ســهام عدالت از ســوی مشــموالنی که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کــرده بودنــد به تصمیــم نهایی شــورای عالی 

بورس بستگی دارد.
بــه گــزارش ایســنا، پیمــان حــدادی، در 
مــورد فعالیــت صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه 
ایــن  اصلــی  اهــداف  از  یکــی  داد:  توضیــح 
صندوق حفظ ثبات در بازار ســرمایه اســت به 
همیــن دلیــل صندوق تثبیت هر روز اقدام به 

خرید و فروش سهم نمی کند.
صنــدوق  امنــای  هیــات  داد:  ادامــه  وی 
تثبیــت از وزیــر اقتصاد، رئیــس بانک مرکزی، 
رئیــس  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
ســازمان بورس و رئیس صندوق توســعه ملی 
تشــکیل شــده اســت و این که صندوق تثبیت 
چه سهم هایی را خرید و فروش کند براساس 
آیین نامــه ای اســت کــه از ســوی هیــات امنــا 

تصویب شده است.
مدیرعامــل صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
ادامــه داد: بنابرایــن زمانــی کــه در برخــی از 
شــاخص های بازار تغییراتی ایجاد شــود یا در 
بازارهــای جهانی یا بازار ارز نوســاناتی صورت 
بگیــرد صنــدوق تثبیت وارد بازار می شــود. در 

حــال حاضــر ایــن صنــدوق در 51۰ نماد ســهم 
دارد کــه ایــن ســهام صرفــا از نمادهــای بزرگ 
تشــکیل نشــده اند امــا نقدشــوندگی ســهام، 
از  بازارگــردان  فعالیــت  نــوع  و  ســهام  ســایز 

اهمیت زیادی برخوردار است.
حدادی در مورد ســرمایه  گذاری صندوق توسعه 
ملــی در بــازار ســرمایه اظهــار کرد: ایــن صندوق 
بــه صــورت غیرمســتقیم اقــدام بــه خریــد ســهم 
می کنــد خرید این صندوق هم از طریق صندوق 
تثبیــت انجــام می شــود. ایــن اقدام توســط خود 
سازمان بورس هم انجام می شود. وی از انتشار 
گزارش هایــی در مــورد فعالیــت صنــدوق تثبیت 

بازار سرمایه در ماه های آینده خبر داد.
مدیرعامــل صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
در مورد میزان دارایی این صندوق اظهار کرد: 
میــزان دارایــی صنــدوق تثبیت در اواخر ســال 
قبل ۶۰۰۰ میلیارد تومان و در حال حاضر 12 

هزار میلیارد تومان است.
راه اندازی بورس بین الملل پیشنهاد دبیر 

قبلی مناطق آزاد بود
حــدادی در ادامــه در مــورد راه انــدازی 
بــورس بین الملــل اظهــار کرد: راه انــدازی این 
بــورس حــدود دو مــاه قبــل در شــورای عالــی 
بــورس مطــرح و تصویــب شــد از شــرایط راه 
اندازی بورس بین الملل این است که حداقل 
خارجــی  ســهامداران  از  ســهام  درصــد   ۶۰

متشکل شود و معامالت ارزی باشد.
وی ادامــه داد: تاکنــون بــه غیــر از یــک 
بانــک داخلــی هیــچ نهــاد دیگــری درخواســت 
ســرمایه  گــذاری در ایــن راســتا را ارائــه نکرده 
اســت امــا ســازمان بــورس از هر نهــاد داخلی 
و بین المللــی کــه مایــل به ســرمایه  گذاری در 
این بخش اســت دعوت می کند و در کمترین 

زمان اقدامات اجرایی انجام می شود.
مدیرعامــل صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه بــا 
بیــان این کــه راه انــدازی بــورس بین الملــل بــه 
درخواســت دبیر ســابق مناطق آزاد بود، ادامه 
داد: نهادهای خارجی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس به دبیر ســابق اعالم آمادگی کردند. اما 

آینده این بازار هنوز مشخص نیست.
مشــاور رئیــس ســازمان بــورس در امــور 
وضعیــت  آخریــن  مــورد  در  عدالــت  ســهام 
بازگشــایی نمادهــای ســرمایه گذاری اســتانی 
اظهــار کــرد: در خــرداد شــورای عالــی بــورس، 
ســازمان بــورس را مکلف کــرد تمهیداتی برای 
برگزاری مجامع شــرکت های مذکور بیندیشد. 
سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
هــم مقدمــات برگزاری مجامــع را انجام دادند 

و اکنون آمادگی برگزاری هستند.  
حــدادی ادامــه داد: امــا نهــادی کــه بایــد 
در نهایت مجوز برگزاری یا بازگشــایی نمادها 
را صــادر کنــد شــورای عالــی بــورس اســت که 
اســت.  نــداده  انجــام  را  اقــدام  ایــن  تاکنــون 
بــه  آینــده  مــاه  تــا  موضــوع  ایــن  امیدواریــم 

جمع بندی برسد.

دولــت بــه عنوان یــک بنگاه دار بــزرگ بعد از 
تامیــن منابــع در ســال های گذشــته، بــورس 
را بــه حــال خــود رهــا کــرد و حــاال حتــی برای 
جبران زیانی که به سهامداران تحمیل کرده 
تســهیل  را  تولیــد  پاگیــر  و  دســت  مقــررات 

نکرده است.
بسیاری از فعاالن بازار سرمایه معتقدند 
که دولت در چند ســال گذشــته نه تنها نقش 
مفیــدی برای بورس نداشــته بلکــه اقداماتش 
در راســتای زیان ســهامداران بوده است، زیرا 
دولــت بــه عنوان یک بنــگاه دار بزرگ از طریق 
جــذب نقدینگــی در ســال ۹۹ منابع مورد نیاز 
خود را تامین کرد و بعد از آن بازار را به حال 
خــود رهــا کــرد و حتــی سیاســت های حمایتی 

هم برای بازگشت زیان مردم اجرا نکرد.
و  پــول  بــازار  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران در گفت وگو با 
بازار ضمن اشــاره به اینکه بازار ســرمایه روند 
طبیعــی خــود را بایــد داشــته باشــد، گفــت: 
بــورس آیینه تمام نمای اقتصاد کشــور اســت 
اما از آنجایی که قبال دعوت عمومی دولت از 
مردم برای ســرمایه گذاری در بورس منجر به 
ســرازیر شــدن پول  هــای زیــادی به بازار شــده 
بــود تعــادل طبیعــی بــازار بهــم خــورده بــود و 
در واقــع در برابــر رشــد نقدینگــی ابتدا عرضه 
ســهام اتفاق نیفتاد و برخی از ســهام ها رشــد 
حبابــی پیــدا کرد زیرا متصــور بودند که دولت 
حمایــت خواهــد کــرد و بعــد از اینکــه دولــت 
تامیــن مالــی شــداز اواســط ســال ۹۹ حمایت 
خــود را از بــورس برداشــت و بعــد از آن بــازار 
دچار یک سراشیبی شد و به شدت افت کرد.
عبــاس آرگــون بــا بیــان اینکه در شــرایط 
بیــن  از  ســرمایه  بــازار  در  اعتمــاد  کنونــی 
رفتــه اســت، افــزود: بــا وجــود اینکــه دولــت 
می توانســت از ایــن منابــع مالــی بــرای اجرای 
پروژه هــا اســتفاده کنــد و همچنیــن نقدینگی 
را از بخش هــای غیــر مولــد از طریــق ســهام 
امــا  کنــد،  مولــد  بخش هــای  وارد  شــرکت ها 
ایــن اتفــاق نیفتاد او گفــت: در حالی که بازار 
ســرمایه ظرفیت های خوبی بــرای تامین مالی 
دارد تــا پول هــای راکد و غیرمولد را در مســیر 

توسعه کشور بکار گیرد.
او دربــاره پیش بینــی وضــع آینــده بــازار 
سرمایه تصریح کرد: با توجه به تورم دو سال 
اخیــر بــازار نــه تنها پیشــرفت نکرده پســرفت 
هــم داشــته اســت، زیــرا بی اعتمــادی مانــع از 

جــذب ســرمایه گذاری شــده اســت، از طــرف 
دیگــر دخالت هــای دولــت هــم کــه ناشــی از 
قیمت گذاری دســتوری و سیاســت گذاری های 
غیرکارشناســی بــوده منجــر شــد کــه برخی از 
شــرکت ها بــا زیــان مواجــه شــوند و ســهامدار 
هــم زیــان ببینــد و حــاال اگر شــرایط اقتصادی 
پیش بینی پذیــر باشــد بــا توجه به رشــد ســایر 
کنــد،  رشــد  می توانــد  هــم  بــورس  بازارهــا، 
ایــن  بلندمــدت  و  مــدت  میــان  در  بنابرایــن 

بازارها باهم هماهنگ می شوند.
آرگــون افــزود: پــس از رشــد قیمــت ارز 
در هفته هــای گذشــته بــازار ســرمایه هم باید 
رشــد داشــته باشــد، زیرا این مساله روی نرخ 
جایگزینــی شــرکت ها تاثیر می گــذارد و ارزش 
ریالی شــرکت باال مــی رود و به تبع آن قیمت 
ســهام هم باال می رود. با این حال در شــرایط 
کنونی سهامداران باید ریسک پذیری بیشتری 
داشــته باشــند و ایــن مســاله را مــالک قــرار 
دهنــد تــا بپذیرند بورس در بلندمدت نســبت 
بــه ســایر بازارهــا بیشــتر سودســاز اســت، در 
غیــر اینصــورت عرضه هــا در بــورس همچنــان 

باال خواهد بود.

بــازار  او دربــاره نقــش دولــت در رشــد 
ســرمایه گفــت: بــازار نبایــد بــه صــورت کاذب 
رشد کند و باید براساس حاشیه سودآوری یا 
بــر مبنــای تورم و ارزش جایگزینی رشــد کند، 
بــه همیــن دلیل نمی توان ادعا کرد که دولت 
اراده ای برای رشــد بازار ندارد و اگر قصد کند 
می توانــد بــه رشــد شــاخص کمــک کنــد و اگر 
این اتفاق بیفتد کامال رشد کاذب خواهد بود 

مانند اتفاقی که در سال ۹۹ رخ داد.
و  پــول  بــازار  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران دربــاره اینکــه 
دولــت در شــرایط کنونــی بــا کنتــرل شــاخص 
بــورس بــه دنبــال مهــار تــورم اســت، اظهــار 
کــرد: شــاید در یــک بــازه زمانــی دولــت بتواند 
قیمت هــا را ســرکوب کند اما بعــد از آن دیگر 
نمی توانــد مانــع رشــد قیمــت کاالهــا شــود و 
حتی تورم به صورت انفجاری تکرار می شود.

بــرای  دولــت  نقــش  تنهــا  دربــاره  او 
بــورس، گفــت: امیدواریــم کــه برجــام  رشــد 
بــا  بتوانــد  کشــور  و  برســد  ســرانجام  بــه 
ریســک کمتــری بــا دنیــا کار کنــد و امــروز این 
محدودیت ها شرایط بدی را به اقتصاد کشور 
تحمیــل کــرده و بــه تبــع آن بــازار تحــت تاثیر 
قــرار گرفتــه، بــه عبــارت دیگــر رشــد اســمی 
رخ  امــروز  نتیجــه تحریم هــا  در  کــه  شــرکت 
مــی دهــد خیلــی ارزشــمند نیســت بلکــه باید 
حاشــیه ســود شرکت در نتیجه افزایش تولید 

و صادرات اتفاق بیفتد.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه قوانین و مقررات 
 P/E بایــد مانــع زا نباشــند و از طــرف دیگــر
شــرکت ها باید پیش بینی پذیر شوند، تصریح 
کــرد: هرکــدام از بســته های حمایتــی دولــت 
می تواند به افزایش اعتماد به بازار کمک کند 
و بعــد از آن ســرمایه گذار نیــازی بــه حمایــت 
دولت ندارد، زیرا براســاس شمه اقتصادی به 

سمت بازارهای سودساز می رود.
بخش نظارتی حداقل وظیفه خود را در 

بورس انجام نداده است
برخــی معتقدنــد کــه دولــت در بخــش 
نظارتی حداقل وظیفه خود را در بورس انجام 
نــداده زیرا در ســال های گذشــته برخی کدها 
در بــورس بــا دســتکاری در ســفارش گذاری و 
معامــالت بــورس منجــر به زیــان ســهامداران 
خــرد شــدند و دســتگاه های نظارتــی برخــورد 

درستی با این مساله نداشتند.
یــک نماینــده مجلــس ضمــن تاکیــد بــر 

اینکــه نقــش دولــت در بــازار ســرمایه باید در 
زمینــه تســهیل گری و جلوگیــری از قوانیــن و 
مقررات ضد تولید شــود، گفت: وقتی قوانین 
و مقــررات منجــر به این شــوند که شــرکت ها 
زیان ببینند قطعا سهام آن شرکت در بورس 
هــم افــت خواهــد کــرد و در شــرایط کنونــی 
کــه بازارهــای مختلــف دچــار التهــاب هســتند 
هرگونــه انتقــال نقدینگــی از بــورس به ســایر 

بازارها به زیان اقتصاد و مردم است.
محمدحسن آصفری با بیان اینکه دولت 
پیــش از ایــن ســرمایه های مــردم را بــه بورس 
فراخوانده و این یک تعهد برای آن ایجاد کرده 
اســت، اظهار کرد: دولت نمی تواند نســبت به 
نوســانات رو به پایین بورس بی تفاوت باشــد 
و قطعــا از طریق بســته های حمایتی می تواند 
روی بــازار تاثیــر مثبــت بگــذارد، بــرای نمونــه 
تثبیــت  از طریــق صنــدوق  نقدینگــی  تزریــق 
بــه بــورس و همچنیــن تغییــر رویــه عملکــرد 
حقوقی هــا و بازارگردان ها می تواند بازار را به 
تعادل برســاند و این به معنای دخالت منفی 

در بورس نیست.
از  دیگــر  یکــی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
اقداماتی که دولت باید انجام دهد رســیدگی 
بــه تخلفــات برخــی کدهــا در بــورس اســت، 
اظهــار کــرد: همانطــوری که پیش تــر دولت و 
دســتگاه های نظارتــی در بــورس وعــده داده 
بودنــد بایــد بــا کدهــای خــاص در بــورس کــه 
منجــر بــه نوســانات شــدیدی و تخلفاتــی در 
معامــالت شــده بودند باید برخورد می شــدتا 
از ایــن طریــق عالوه بــر اینکه اعتمــاد به بازار 
برگردد، مانع از سواســتفاده از بورس شوند، 
زیرا در ســال های گذشــته برخــی از بورس به 
ســودهای کالن دســت یافتنــد و بعــد کامــل 
ســرمایه خــود را از بــازار خارج کردنــد و تاوان 

آن را هم اکنون مردم می دهند.
براســاس ایــن گــزارش نقــش دولــت در 
بورس می تواند هم مثبت و هم منفی باشــد 
این مساله بستگی به اقدامات آن دارد و اگر 
تــالش کنــد از طریــق رفــع موانــع و اقدامــات 
تســهیل گرانــه بــه تولید و صادرات در کشــور 
کمــک کنــد بــورس رونــق می گیــرد، امــا اگــر 
بخواهــد کــه همچنان بــه دنبال تامیــن منابع 
بودجــه از ایــن بــازار باشــد یا سیاســت گذاری 
در راســتای قیمت گــذاری دســتوری یــا کنتــرل 
تــورم از بــورس انجام دهد اثــرات آن به زیان 

سهامداران خرد خواهد بود.

در حالی که رئیس سازمان بورس از ورود مستقیم 
صنــدوق توســعه ملــی بــه بــازار ســهام خبــر داده 
بــود، رئیــس صنــدوق تثبیــت ســرمایه ایــن موضوع 
را تکذیــب کــرد و گفــت کــه صندوق تنهــا به صورت 
غیرمســتقیم در بورس حضــور دارد که این موضوع 

سبب بروز ابهاماتی شده است.
به گزارش تسنیم، دهم آبان سال 14۰1 بود که 
مجیــد عشــقی رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
خبــر از ورود مســتقیم صنــدوق توســعه ملی به بازار 

سرمایه داد.
وی گفــت که صندوق توســعه ملی بــرای اولین بار با 
کد معامالتی خود، در بورس تهران ســهام خریداری 
کرد. صندوق توســعه ملی که یک منبع بین النســلی 
به حســاب می آید، دارایی ارزنده ای را در قیمت های 
بســیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشــور 
و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم 

این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.
ایــن صحبت هــا در حالی مطرح شــد کــه پیمان 
حــدادی رییــس صنــدوق تثبیــت بــازار ســرمایه روز 
چهارشــنبه اعــالم کــرد کــه صنــدوق توســعه ملــی به 
صــورت غیــر مســتقیم و از طریــق ســپرده گــذاری در 
صندوق تثبیت مشابه اتفاقی که در آبان ماه افتاده 
اقــدام بــه خریــد ســهم می کنــد. بــر ایــن اســاس این 

صندوق مستقیم آق ام به خرید سهم نمی کند.

گفتنــی اســت، چندی پیش مصوبه ای از ســوی 
هیأت امنای صندوق توســعه ملی به تصویب رســید 
اجــازه ســرمایه گذاری و مشــارکت بــه ایــن صنــدوق 
داده شده است. در اساسنامه صندوق توسعه ملی 
اجازه مشارکت در بخش خارج از کشور داده شده و 
هیــأت امنــای صندوق ۳ میلیارد یورو برای این حوزه 

اختصاص داده است.
عیوضلــو عضــو هیــات مدیــره صنــدوق توســعه 
ملــی با اشــاره بــه مصوبه اخیر هیــات امنای صندوق 
مجــوز  صنــدوق  ایــن  کــه  بــود  گفتــه  ملــی  توســعه 
ســرمایه گذاری مســتقیم داخلــی را نیــز پیــدا کــرده 
اســت، گفته بود: در حوزه ســرمایه گذاری داخلی نیز 
بــه مــواردی در اســانامه صنــدوق اشــاره شــده اما در 
عین حال ضوابط دیگری نیز حاکم بر صندوق است.
الزم بــه ذکــر اســت، پیگیری هایی برای شــفاف 
شــدن ایــن موضــوع از طریــق صنــدوق توســعه ملــی 
انجــام شــده کــه هنــوز به نتیجه نرســیده اســت، در 
نتیجه مشخص نیست که در نهایت صندوق توسعه 
ملی به طور مســتقیم وارد بازار ســرمایه شــده است 
یــا خیــر. امــا بــا توجــه بــه اظهاراتــی کــه در گذشــته 
مطرح بود، صندوق این مجوز را یافته بود تا به طور 
مســتقیم اقــدام بــه ســرمایه گذاری کند بــا این وجود 
اینکــه آیــا صنــدوق در ایــن مقطــع وارد بــازار ســهام 

شده، مورد ابهام قرار گرفته است.

 ابهامات تازه درباره ورود مستقیم
صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه

شرط فروش سهام عدالت

آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر 4۰۰۰ دالر

نقش سیاه و سفید دولت در بورس



 . شنبه 28 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5032 . شـــــــــــرکتها

ت اول(
) نوب

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  انتشار نوبت اول : 1401/08/28   نوبت  دوم : 1401/08/29

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی :

 و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت خریـداری نمایـد . کلیـه مراحـل مناقصـه از طریـق درگاه  سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ) سـتاد ( بـه آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد . بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود . هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/09/03
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/09/15

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 1401/09/15

»آگهی مناقصه عمومی خرید «
شماره های 231 ، 232 و 233 سال 1401

شناسه : 1413076

محل اعتبارتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال (واحد تعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیفشماره فراخوانشماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

غیرعمرانی1،545،000،000کیلوگرم150000پرکلرین2311شماره 2001001403000225 مورخ 1401/08/25

232شماره 2001001403000226 مورخ 1401/08/25
متر2000لوله پلی اتیلن 1200

غیرعمرانی900،000،000
متر3000لوله پلی اتیلن 2250

2331شماره 2001001403000227 مورخ 1401/08/25
 لوله چدن داکتیل

عمرانی2،208،000،000متر690کالس C 30 به قطر 600

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره 
1401/45/ ع

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد" خرید، نصب 
و راه اندازی دستگاه نمونه گیر اتوماتیک بر روی محل ریزش نوار نقاله 
کارخانه گندله سازی شماره یک" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR  بخش 
مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی 
تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت14:00 روز 
یکشنبه مــورخ 1401/09/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و 
اجرای موضوع  از محل  بازدید  می باشد.  تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا 
مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 1401/09/06 
مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه 
می بایست عیناً مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به 

ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

برگزاری ششمین همایش 
ملی پیشرفت های سازمانی 

با حمایت ایرانسل
بــا  ســازمانی  پیشــرفت های  ملــی  همایــش  ششــمین 
هــوش  و  ســازمانی  معمــاری  هم افزایــی  محوریــت 
مصنوعــی، بــا حمایــت ایرانســل و پخــش مســتقیم از 

تلویزیون اینترنتی لنز، در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، ششمین دوره 
همایش ملی پیشــرفت های ســازمانی، با تمرکز بر »هم 
افزایــی معمــاری ســازمانی و هــوش مصنوعــی«، از ۲۵ 
آبان ۱۴۰۱، به مدت دو روز و به میزبانی دانشگاه شهید 
بهشتی، در مرکز همایش  های بین المللی این دانشگاه، 

آغاز شده است.
اولیــن و بزرگتریــن اپراتــور دیجیتــال ایــران، ضمن 
حمایــت از ایــن همایــش، بــه صــورت زنــده و در هــر دو 
روز، پخــش مســتقیم آن را از طریــق تلویزیون اینترنتی 
لنــز انجــام می دهــد. عالقه منــدان می توانند بــا ورود به 
وب ســایت lenz.ir و مراجعــه بــه بخــش پخــش زنــده، 
را  همایــش  ایــن  برنامه هــای  و  ســخنرانی ها  تمامــی 

مشاهده کنند.
محورهــای اصلــی ششــمین همایــش ملــی پیشــرفت های 
چارچوب هــا،  ســازمانی،  »معمــاری  شــامل  ســازمانی 
متدولوژی هــا و مدل هــای مرجــع«، » تحــول دیجیتــال و 
فناوری های هوشمند«، »مهندسی سرویس«، »مدیریت 
داده هــای ســازمان، کاربــرد هوش تجــاری و داده کاوی«، 
»مهندســی ســازمان و فرآیندهای کســب وکار«، »امنیت 
در معمــاری ســازمانی« و »معمــاری ســازمانی و هــوش 
مصنوعــی« اســت. در این همایش، ســخنرانان کلیدی از 
کشــورهای مختلــف از جمله پروفســور مارکــوس هلفرت 
از دانشــگاه مینــوت ایرلنــد، دکتر جان گوتزه از دانشــگاه 
فنــاوری اطالعــات کپنهــاگ دانمــارک و دکتــر پاالب ســاها 

مدیرکل »The Open Group« از هند حضور دارند.
همایــش ملــی پیشــرفت های معمــاری ســازمانی، 
بــا هــدف ایجــاد بســتری بــرای ارائــه و تبــادل آخریــن 
دســتاوردهای پژوهشــی، آموزشــی و تجربــی محققــان، 
متخصصــان، دانشــجویان و دســت اندرکاران این حوزه، 
معمــاری  آزمایشــگاه های  همــکاری  بــا   ۱۳۹۶ ســال  از 
ســازمانی مســتقر در دانشــگاه های سراســر کشــور و با 
حمایت ســازمان ها و شــرکت های دولتی و خصوصی به 
صورت ســاالنه برگزار می شــود. نخستین دوره همایش 
در دانشــگاه شــهید بهشــتی، دومین دوره در دانشــگاه 
صنعتــی  دانشــگاه  در  دوره  ســومین  شــیراز،  صنعتــی 
شــریف، چهارمیــن دوره در دانشــگاه تهــران و پنجمیــن 
دوره در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگزار شــده اســت. 
ششــمین دوره ایــن همایــش نیــز در روزهــای ۲۵ و ۲۶ 
آبــان ۱۴۰۱، از ســاعت ۹ تــا ۱۷:۳۰، در دانشــگاه شــهید 

بهشتی تهران در حال برگزاری است.
ایرانســل، نخســتین ارائه دهنــده ۵G و رکورددار ســرعت 
اینترنت در ایران، پیش از نیز با کمک مجموعه »مجموعه 
ایرانســل لبز« که از ســال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط 
ایرانســل، اولیــن و بزرگتریــن اپراتــور دیجیتــال ایــران، با 
جامعه دانشــگاهی و کمک به مراکز علمی، اســتارتاپ ها 
و شــرکت های فنــاور و بــا مأموریــت انجــام فعالیت هــای 
تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینه شبکه 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات و کســب وکارهای پیرامونی 
با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، 
اعم از دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها 
نیازمندی هــای  تأمیــن  هــدف  بــا  فنــاور،  شــرکت های  و 
بازار ICT تأســیس شــده اســت، در پی حرکت در مســیر 
گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال 
و خلــق آینــده ای همــگام بــا تحوالت دنیــای دیجیتال گام 
برداشــته اســت تــا بــا بهره گیــری از فناوری هــای برتــر در 

حوزه های مختلف، خلق ارزش کند.

خبـــــــــــــــــر

 هفتمین رویداد نونمایی 
آذر امسال برگزار می شود

هفتمیــن رویــداد نونمایــی در تاریــخ یکــم آذرماه ســال 
جــاری بــا معرفــی محصــوالت فناورانــه و نوآورانــه در 

صنعت برق برگزار می شود.
بــه واســطه فعالیت هــای  پــارک فنــاوری پردیــس 
گسترده در حوزه توسعه تجارت محصوالت دانش بنیان 
و فنــاور و بــا هــدف توســعه بــازار ایــن محصــوالت  و بــه 
منظــور معرفــی درســت محصوالت به جامعــه مخاطب، 
سلســله رویدادهای »نونمایی« را طراحی و اجرا نموده 
اســت. شــرکت هایی کــه محصــول آمــاده بــرای معرفــی 
بــه بــازار دارنــد می تواننــد از ظرفیت این رویــداد تجاری 
استفاده کرده و در یک فضای مناسب و طی یک فرایند 
اســتاندارد محصــول خــود را به مشــتریان و بــازار هدف 

معرفی کنند.
در همین راســتا در ایــن رویداد محصوالت معرفی 
شــده و امــکان مذاکــره بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر 

وجود خواهد داشت.
اطالعــات  دریافــت  بــرای  می تواننــد  عالقمنــدان 
بیشــتر و ثبت نــام بــرای حضــور و یــا ارائــه محصــول در 
رویــداد بــا شــماره  تمــاس ۲۸۴۲۹۷۰۹-۰۲۱ ، دبیرخانــه 
اجرایــی رویداد )شــرکت نوروبیــز(، تماس بگیرند و یا به 

آدرس www.nonamayi.ir مراجعه کنند.

کشف و انهدام باند گسترده 
تولید و توزیع قطعات تقلبی 

خودرو
با همکاری شــرکت ایســاکو و اداره آگاهی تهران بزرگ 
باند گســترده جعل و فروش قطعات تقلبی خودرو در 

استان تهران کشف و منهدم شد.
به گزارش ایکوپرس، مدیریت حراســت شــرکت ایساکو 
پــس از اطــالع از فــروش قطعــات تقلبــی بــا جزییــات 
و  برچســب  بســته بندی،  ملزومــات  همچــون  مجعــول 
هولوگرام به نام شرکت ایساکو با همکاری اداره مبارزه 
بــا جعــل و کاله بــرداری آگاهــی تهــران بــزرگ موفــق بــه 

کشف یک باند ۱۲ نفره قطعات تقلبی خودرو شدند.
این شــرکت از اســفند ســال ۱۴۰۰ پس از دریافت 
اخباری مبنی بر عرضه برخی قطعات خودروی مشکوک 
بــه تقلــب در بســته بندی منقــوش به لیبــل و هولوگرام 
جدیــد ایــن شــرکت، فروشــگاهی را در ایــن خصوص در 
شهرســتان بومهن شناســایی کرد و با اطمینان از تقلب 
صــورت گرفتــه و بــا توجــه و تهدید امنیت جانــی و مالی 
هموطنــان، نهادهــای مرتبــط را در جریــان ایــن تقلــب 

گسترده قرار داد.
در جســت وجوهای پلیــس در این زمینه، ســه باب انبار، 
دو بــاب فروشــگاه لــوازم یدکــی، یــک دســتگاه آپارتمــان 
مســکونی بــرای چــاپ بارکدهــای مجعــول و دو چاپخانــه 
شناســایی و ۱۲ نفــر درایــن رابطه بازداشــت شــده اند. از 
محل زندگی متهمان و اماکن یاد شده حجم قابل توجهی 
قطعات تقلبی، ملزومات و تجهیزات بســته بندی شــامل 
نایلــون، کارتــن، انواع لیبل و هولوگرام، چاپگر، شــابلون 
و دســتگاه  های دوخــت و ... کشــف و ضبــط شــده اســت 
و بــا توجــه به گســتردگی ابعــاد فعالیت ایــن باند پرونده 

همچنان در مراحل بازپرسی و بازجویی قرار دارد.
گفتنــی اســت، شــرکت ایســاکو بــه عنــوان ارائــه 
دهنده خدمات پس از فروش ایران خودرو و در راستای 
مسوولیت اجتماعی خود همواره عالوه بر پایش و رصد 
روزانــه بــازار و زیــر نظــر گرفتن ســودجویانی کــه جان و 
مــال مــردم را از طریــق تولید و توزیــع قطعات تقلبی به 
بــازی می گیرنــد، برنامه هــای مختلفــی را در دســتور کار 
خود دارد. این شــرکت به خریداران قطعات ایســاکویی 
تاکیــد می کنــد به منظــور آگاهی از اصالــت قطعه، پس 
از خرید، شماره بارکد درج شده بر روی بسته بندی آن 
را به شــماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک کنند و از این طریق اصل 

بودن یا نبودن قطعه را استعالم کنند.
همچنین با توجه به اتصال ســامانه »اصل بخرید 
ایســاکو« بــه »ســامانه جامــع تجــارت وزارت صمــت« 
خریــداران قطعــات پــس از ارســال بارکــد بــه ســامانه 
ایساکو کد رهگیری سامانه وزارت صمت را نیز دریافت 
خواهنــد کرد و می تواننــد از اصل بودن قطعه خریداری 

شده اطمینان کامل پیدا کنند.

مدیریت HSE گهرزمین 
بازهم درخشید 

HSE گهرزمیــن موفــق به کســب رتبه عالی تک ســتاره 
اجرای ششمین برنامه عملکرد HSE شرکت  های تابعه 

سازمان ایمیدرو شد.
نتایج اجرای ششمین برنامه ممیزی عملکرد HSE کلیه 
شــرکت  های صنعتــی، معدنــی تابعه ســازمان توســعه و 
نوســازی معــادن و صنایــع معدن ایــران) ایمیدرو( اعالم 
شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســنگ آهــن گهرزمیــن، مدیریــت HSE ایــن شــرکت بــا 
کسب ۴۱۸ امتیاز موفق به اخذ باالترین امتیاز و سطح 

عملکرد عالی تک ستاره شد.
سید شجاع الدین گلسرخی، مدیر HSE گهرزمین، 
ضمــن اعــالم ایــن خبــر عنــوان کــرد: ســازمان ایمیــدرو 
درخــرداد مــاه ســال جــاری بــر اســاس ۴۰۰ شــاخص در 
حوزه  هــای مختلــف ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت 
عملکرد سال ۱۴۰۰ واحدهای تابعه خود را ممیزی نمود 
که خوشبختانه نتیجه این ارزیابی نشان می دهد، سیر 
صعودی بهبود مســتمر و تکاملی مدیریت HSE شــرکت 
گهرزمیــن بــا تدبیــر و بــا حمایت  های همــه جانبه هیات 
مدیره، مدیرعامل، معاونت توســعه مدیریت و ســرمایه 
و  کارشناســان  مدیــران،  معاونــان،  تمامــی  و  انســانی 
همچنین مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت  های 
پیمانــکاری خصوصــا تــالش بــی وقفــه تمامــی همــکاران 

ارجمند مدیریت HSE همچنان ادامه دارد.
بزرگ،اظهــار  موفقیــت  ایــن  تبریــک  ضمــن  او 
امیــدواری کــرد که با تالش بی شــائبه کارکنان مدیریت  
HSE گهرزمین، شــاهد موفقیت روزافزون این مدیریت 

در امور محوله باشیم.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان 
منطقــه آزاد ارس در دیــدار بــا مدیــر مجتمع 
مس ســونگون دســتور تشــکیل تیم مشترک 
بــرای مطالعــه ســرمایه گذاری در معدن مس 

مسجد داغی را صادر کرد.
امــور  و  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بین الملــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، مجیــد 
کیانی عصر چهارشنبه هفته گذشته همچنین 
بــا پیشــنهاد همــکاری در توســعه معدن مس 
ســونگون و سرمایه گذاری مشــترک در معدن 
مســجد داغی و چند پــروژه تولیدی و صنعتی 
مرتبــط بــا ایــن صنعت از ســوی مدیــر مجتمع 

مس سونگون موافقت کرد. 
او با اســتقبال از طــرح راه اندازی صنایع 
پایین دست مس در منطقه آزاد ارس، اظهار 
کــرد: راه انــدازی ســاب زون صنایــع معدنــی و 
مــس در ارس و تولیــد صنایــع پاییــن دســت 
مــس و توســعه خوشــه ای این صنعــت، قطعا 
بــه اقتصــاد کشــور  بــرای کمــک  گام موثــری 

خواهد بود. 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس در 

پاســخ بــه تامیــن نیــاز خودروهــای کامیونی و 
معدنــی مجتمــع مس ســونگون، خاطرنشــان 
کرد: خوشــبختانه کامیون های شــرکت آمیکو 
نیــاز حمل و نقــل جاده ای را رفــع می کند؛ برای 
نیــز زمینــه تولیــد  صرفه جویــی در هزینه هــا 
تــراک  دامــپ  معدنــی  حمل ونقــل  دســتگاه 
و ســرمایه گذاری مشــترک بــا شــرکت آمیکــو 

فراهم است. 
کیانــی دســتور نــگارش متــن تفاهم نامه 
آزاد  منطقــه  ســازمان  مشــترک  همــکاری 
ارس بــا مجتمــع مــس ســونگون را صــادر و با 
سرمایه گذاری مجتمع مس سونگون در تولید 
تایــر ماشــین معدنــی دامــپ تــراک و برخــی 

قطعات وارداتی معدنی موافقت کرد. 
مــس  مجتمــع  مدیــران  بــه  خطــاب  او 
ســونگون، گفــت: از تــوان کارخانه هــای فعال 
ارس در زمینه خودروسازی و فوالد و سرمایه 

گذاری مشترک استفاده کنید. 
مدیــر مجتمع مس ســونگون نیــز در این دیدار 
بــه  ســونگون  مــس  معــدن  الحــاق  خواســتار 
منطقــه آزاد ارس شــد و بیــان داشــت: مــس 

سونگون با ۷ درصد اکتشاف بزرگترین معدن 
مــس خاورمیانــه اســت و بــا تکمیــل فازهــای 
توسعه ای در آینده نزدیک به یکی از بزرگترین 
معــادن مــس جهــان و بــه یکــی از پنــج پــروژه 
عظیم سرمایه گذاری در کشور تبدیل می شود. 
معبــود عبــاس زاده افــزود: عالقمنــد بــه 
بهره منــدی از ظرفیت هــای قانونــی ارس برای 
توســعه صنعــت مــس اســتان و تامین بخش 

بزرگی از نیازهای کشور هستیم. 
اســتان  صــادرات  مجمــوع  گفــت:  او 
آذربایجان شــرقی کمتــر از یــک و نیــم میلیارد 
دالر اســت، درحالی که ارزآوری مجتمع مس 

سونگون ۴ میلیارد دالر است. 
از  ســونگون  مــس  مجتمــع  مدیــر 
پیشــنهاد مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد 
ارس برای اســتفاده از ظرفیت کارخانه های 
فعال در صنعت فوالد و خودرو برای تامین 
نیازهای مجتمع مس ســونگون و راه اندازی 
معدن مســجد داغی اســتقبال و تاکید کرد: 
آمــاده اقــدام در ســریع تریــن زمــان ممکــن 

هستیم.

مشــاور رئیس جمهــوری و دبیــر شــورای عالی 
اقتصــادی  ویــژه  و  ـ صنعتــی  تجــاری  آزاد  مناطــق 
مناطــق  ســاماندهی  بــرای  رئیس جمهــوری  گفــت: 
حاشیه نشینی چابهار و بهره مندی مردم از مسکن 
مناســب، امکانات آب و برق، مدرســه و بهداشــت 
و صــدور ســند مالکیت دســتورات ویــژه ای را صادر 

کردند که این دســتورات در حال انجام است.
روز  عبدالملکــی  حجــت  فرینــا،  گــزارش  بــه 
حاشــیه  مناطــق  از  بازدیــد  حاشــیه  در  چهارشــنبه 
ایرنــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  چابهــار  نشــین 

اظهارداشــت: بــه دلیــل اهمیــت موضــوع نخســتین 
بازدید از حاشــیه نشــینی شهر چابهار انجام شده و 
از نزدیک با حضور در بافت فرسوده شهر و حاشیه 
آن بازدیــد و در جریــان مســائل و مشــکالت هزاران 
نفر از مردم که در شرایط سخت در سکونتگاه های 

نامناسب و کپر زندگی می کردند، قرار گرفتم.
عبدالملکی بیان کرد: متاسفانه در بافت شهر 
و حاشــیه شــهر چابهــار بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر 
اقیانوســی ایران و با قابلیت تجاری و اقتصادی باال 
و منطقه ای راهبردی، مردم بدون امکانات اولیه در 

کپر سکونت دارند بنابراین با حضور در این منطقه 
با حضور اعضای شــورای اســالمی شــهر، شهرداری، 
مســئوالن حــوزه زمیــن و مســکن و اعضــای شــورای 
اداری مقــرر شــد اقدامات مناســب بــرای رفاه مردم 

این مناطق انجام شود.
او بــا اشــاره بــه ســفر ســال گذشــته رئیس جمهوری 
به چابهار، خاطرنشــان کرد: یک مجموعه مســکونی 
یک هــزار واحــدی در مناطــق حاشــیه نشــین چابهار 
در حــال ســاخت اســت کــه بــا پیشــرفت ۴۰ درصــد 
بــزودی آمــاده تحویــل بــه مــردم می شــود و عالوه بر 

آن ســاماندهی ایــن مناطــق و بهره مندی از امکانات 
اولیه نیز در حال برنامه ریزی و انجام است.

بــه  داد:  ادامــه  رئیس جمهــوری  مشــاور 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار هماهنگی و 
دستورات الزم داده شد تا مشکالت مردم در حوزه 
بــرق، آب و ســند مالکیت را مرتفع تــا مردم بتوانند 

به خوبی در این مناطق سکونت داشته باشند.
شــهرداری  بــا  کــرد:  تصریــح  عبدالملکــی 
الزم  هماهنگــی  نیــز  شــهر  اســالمی  شــورای  و 
انجــام شــد و قــرار اســت کوچــه، خیابان و ســایر 

زیرســاخت های الزم را بــا هماهنگــی منطقه آزاد 
مشــخص و برنامه ریزی کنند تا مشــکالت مردم 

این منطقه به حداقل برسد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه های مختلــف 
اجرایــی بایــد بــا هماهنگــی هــم بــرای ســاماندهی 
حاشــیه نشــینی شــهر چابهار تالش کنند تا ســریعا 
شــاهد امکانــات الزم زندگــی باشــیم، افــزود: رهبــر 
توســعه  بــرای  رئیس جمهــوری  و  انقــالب  معظــم 
بــزرگ  طرح هــای  و  دارنــد  تاکیــد  مکــران  ســواحل 

زیرساختی در حال اجراست.

رئیس شــورای جهاد کاال با اشــاره به اهداف 
طــرح جهــاد کاال تاکیــد کــرد کــه هــدف مــا از 
اجــرای ایــن طــرح، تســهیل در فراینــد خریــد 
بــا قیمــت مناســب و  لــوازم خانگــی ایرانــی 
شــرایط اقســاط مناسب بود که به لطف خدا 

امروز این مهم محقق شد
بــه گزارش عصر اقتصــاد، مهدی کریمی 
افزود : در این طرح، حذف واسطه  ها و واریز 
مســتقیم منابــع مالی به حســاب تولیدکننده 
لــوازم خانگــی ایرانــی اولویــت مجموعــه جهاد 
کاال بــوده تــا بــه ایــن واســطه، مصــرف کننده 
نهایــی بــا کمتریــن هزینــه بتوانــد کاالی مورد 

نیاز خودرا تهیه کند.
او ادامــه داد: در این طرح دولت محترم 
و همچنیــن بانک  هــا همراهــی الزم را داشــته 
انــد و بــه زودی در تمامی ۳۲ اســتان کشــور، 

این طرح اجرایی خواهد شد.
رئیــس شــورای جهــاد کاال افزود : طــرح جهاد 
کاال در ابتدای راه است و تا این لحظه حدود 
۵۰ هــزار میلیــارد از طریــق بانک  های مختلف 
تامین منابع شــده اســت. به همــت مجموعه 
جهــاد کاال قصــد داریــم در ســال ۱۴۰۲ میزان 
منابع را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.
دیگــر  از   : گفــت  پایــان  در  کریمــی 
برنامه  هــای مجموعه جهاد کاال، طرح ضمانت 
کاالی ایرانــی اســت کــه طــی ماه هــای آینــده 
اجرایی خواهد شــد. باید مصرف کننده کاالی 
ایرانــی بــا خیــال آســوده کاال تولیــد داخــل را 
خریداری کند، بر همین اساس طرح ضمانت 
کاالی ایرانی را در دستور کار خود قرار دادیم.
معــاون رئیس جمهــوری در امــور مجلس 
نیــز کــه در مراســم افتتاحیه طــرح ملی جهاد 

کاال  حضــور داشــت، با اشــاره بــه مزایای این 
طــرح گفــت : نــام ایــن طــرح بســیار مقــدس 
اســت و مــا امیدواریم به همــت این مجموعه 

جهادی، تمامی اهداف آن محقق شود.
افــزود:  ادامــه  در  حســینی  ســیدمحمد 
همانگونــه کــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز بــه 
اهمیت بخش تولید بارها اشــاره فرموده اند، 

برای توســعه و پیشــرفت در حــوزه تولید باید 
تمامــی حمایت  هــای الزم از این بخش صورت 

بپذیرد.
ملــی  طرح هــای  اجــرای   : داد  ادامــه  او 
اینچنینــی به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد 
تــا منابــع الزم برای تولید، با حذف واســطه  ها 
و از محل فروش کاالی تولیدی خود به دست 

بیاورنــد و ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت 
است.

ایــن مســئول در پایــان گفــت : امیدواریــم این 
طــرح ملــی بــه تمامــی اهــداف خــود برســد و 
استمرار داشته باشد چرا که باور ما این است، 
حمایت از تولیدکننده و عرضه بی واسطه کاال 

به تنظیم بازار نیز کمک می کند.

طرح ملی جهاد کاال؛ تسهیل کننده فرایند 
خرید لوازم خانگی

دستورات ویژه رئیس جمهوری؛ ساماندهی حاشیه نشینی چابهار

سرمایه گذاری مس سونگون در ارس
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آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

نظـر بـه دسـتور مـواد 1 و 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع ماده یک قانون مذکور 
مسـتقر در واحد ثبتی آمل مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای 

الزم صـادر گردیـده جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیـل آگهـی مـی گردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه

70-اصلی )قرا کاسمده و اسکومحله(
1941 فرعـی آقـای عـزت الـه فضلـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا سـاختمان احداثـی بـا 
کاربری مسـکونی به مسـاحت 619،77 متر مربع. خریداری شـده باواسـطه از کاظم فضلی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی و مـاده 13- آییـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق 
روزنامـه محلـی و کثیـر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در 
صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی در روسـتاها از طریـق الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت 
محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، 
گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور 
سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت. 
بدیهـی اسـت برابـر مـاده 13 آئیـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از اماکـی کـه قبا اظهارنامه 
ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتـی بـا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حـاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و 
نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر مـی نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/08/28
شناسه : 1403211  حسن صالحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

برابر رای شماره 9055 مورخ 1401/07/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفات 
مالکانـه بـا معـارض متقاضـی بنـام رحیـم رضائی فرزند شـعبانعلی نسـبت به ششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 26494،45 مترمربـع قسـمتی از پـاک 1- اصلـی بـه شـماره کاسـه 
1401/193 واقـع در اراضـی حسـین آبـاد بخـش 18 ثبـت بهشـهر محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/08/28    تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/09/12

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر -  محمد مهدی قلیان
شناسه آگهی : 1409671

آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

نظـر بـه دسـتور مـواد 1 و 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع ماده یک قانون مذکور 
مسـتقر در واحد ثبتی آمل مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای 

الزم صـادر گردیـده جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیـل آگهـی مـی گردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه

4-اصلی )قریه کاک علیا(
3716 فرعی از 3 فرعی آقای علیرضا سیفی در ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی که کل عرصه آن موقوفه است به مساحت 48 متر مربع. خریداری شده باواسطه از 

محترم کرد و مع الواسطه از عزت اله سیفی و مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه آمل.
لـذا بـه موجـب مـاده 3- قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلـی و کثیـر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه 
اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی 
در روسـتاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به 
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت 
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت. بدیهی اسـت برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکـور در مـورد قسـمتی از اماکـی کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتی بـا رای 
هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود، مراتـب را در اولیـن آگهی نوبتی و تحدید 
حـدود بـه صـورت همزمـان باطـاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه امـاک در جریان ثبـت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/28     تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/12
حسن صالحی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل      شناسه آگهی: 1409866

آگهی مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو SD - TU5 206 بـه شـماره موتـور   
NAAP41FD3EJ686775 و  163B0112414 و شـماره شاسـی 

شـماره پالک ۱۳۷ق۷۱ ایران ۷۷ به نام سـمیه کرم الدین مفقود 
گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهـی تغییـرات شـرکت بـا مسـئولیت محـدود افـق کویـر معدن فالت آسـیا 
بـه شناسـه ملـی 14005229657 و بـه شـماره ثبـت 2490 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/06/22 تصمیمـات ذیـل 
اتخـاذ شـد : شـرکت همـگام سـرام غـرب )سـهامی خـاص( بـه شـماره ثبـت 
307944 و شـماره ملی 10103461798  به نمایندگی آقای جالل شـهرابی 
بـه شـماره ملـی 0032913702 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و شـرکت 
پدیـده هـای معدنـی فـالت آسـیا )بـا مسـئولیت محـدود( بـه شـماره ثبـت 
مسـعود  آقـای  نمایندگـی  بـه   10103430926 ملـی  شناسـه  و   307439
باریکانـی بـه شـماره ملـی 4899660804 بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت 
مدیـره و آقـای امیراحمـد موسـوی بلـده شـماره ملـی 0054891655 خـارج 
از شـرکاء بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره و قائـم مقـام مدیرعامـل و آقـای 
سـید نورالدیـن موسـوی بلـده شـماره ملـی 0044399588 خـارج از شـرکاء 
و خـارج از اعضـاء هیئـت مدیـره بـه سـمت مدیرعامـل بـرای مـدت نامحـدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور ، چک ها ، سفته ها ، بروات 
و قراردادهـا بـا امضـاء متفـق مدیـر عامـل و یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره 
یـا قائـم مقـام مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیـاب مدیـر عامـل بـا 
امضـاء متفـق دو تـن از اعضـاء هیئـت مدیـره یا قائم مقـام مدیرعامل همراه 
با مهر شـرکت و اسـناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه 
با مهر شـرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا قائم 

مقـام مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد.
 اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان سـمنان مرجـع ثبـت شـرکت هـا و 

موسسـات غیرتجـاری دامغـان )1412255( 

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

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۳۴۵ - مـورخ ۱۴۰۱/۸/۴ هیـات اول/دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم راضیـه میرزائـی  بـه 
شناسـنامه شـماره ۵۲۰۰۰۰۳۶۹۵ کد ملی ۵۲۰۰۰۰۳۶۹۵ صادره از میامی فرزند حسـن در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ۱۰۹/۸۵ متـر مربـع  پـالک ۷۹ فرعی از  
۲۵ - اصلـی واقـع در شـاهبداغ شهرسـتان گرمسـار )مبایعـه نامـه عـادی خریـداری از محمدآقا 
پازوکـی( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

شناسه :    ۱۴۰۱۸۸۱ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

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

اجرای عملیات سمپاشی و 
آفت زدایی از مزارع و باغات 

منطقه ناژوان
مدیــر طــرح ســاماندهی نــاژوان گفــت: ۲۰۰ هکتــار از 
باغــات و مــزارع متعلــق بــه مــردم در منطقــه نــاژوان 
بــا همــکاری و مشــارکت جهــاد کشــاورزی سمپاشــی و 

آفت زدایی شد. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، مهــدی قائلــی اظهــار کرد: در اجــرای این طرح 
کــه بــه مــدت ۱۵ روز و در ســطح منطقــه نــاژوان انجــام 
شــد، بیش از ۱۶ هزار لیتر محلول ســم ویژه کشــاورزی 
و بــا هــدف مقابلــه با آفت مگــس مدیترانه ای اســتفاده 

شده است.
او ادامــه داد: در اجــرای ایــن طــرح که در نوع خود 
بزرگترین عملیات سمپاشــی در شهر اصفهان محسوب 
می شود، بیش از ۱۰۰ نیروی متخصص و کارکنان حوزه 

فضای سبز ناژوان همکاری داشته اند.
مدیــر طــرح ســاماندهی نــاژوان با بیان اینکــه این طرح 
بــا همــکاری و مشــارکت مدیریــت حفــظ نباتــات جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان اصفهــان و بــا نظــارت مرکز جهاد 
کشــاورزی رهنــان اجــرا شــد، گفــت: همزمان بــا اجرای 
ایــن طــرح بــا توزیــع محلول هــای ویــژه بیــن باغــداران 
بیش از ۴۰ هکتار از باغات نیز توســط خود کشــاورزان 

سمپاشی شد.
او بــا قدردانــی از همراهی باغداران و کشــاورزان 
وجــود  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  ایــن عملیــات  اجــرای  در 
ظرفیت کم نظیر کشاورزی در عرصه ناژوان امیدواریم 
ایــن همــکاری در بیــن صنــف کشــاورزان و باغــداران، 
مدیریت جهاد کشــاورزی و مدیریت ناژوان شــهرداری 
اصفهان هر روز بهتر و مؤثرتر از قبل باشــد و موجب 
حفظ مطلوب عرصه فضای ســبز ناژوان به عنوان ریه 

و تنفس گاه شــهر اصفهان شود.

خبـــــــــــــــــر

تحویل  4 هزار و 232 بسته 
نوشت افزار اهدایی شرکت 
ملی نفت به کمیته امداد 

 امام خمینی)ره( فارس
به وسیله زاگرس جنوبی

در راســتای عمــل بــه مســئولیت  های اجتماعــی تعــداد 
4 هــزار و ۲3۲ بســته نوشــت افــزار  اهدایــی شــرکت 
آمــوزان  دانــش  هــدف  توانمندســازی  بــا  نفــت  ملــی 
مناطق  اطراف تاسیســات نفتی و گازی اســتان فارس 
، بــه وســیله شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس 
جنوبــی بــه کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( این اســتان 

تحویل شد.
مدیرعامــل شــرکت نفت مناطــق مرکزی ایران در 
مراســم اهــدای ایــن بســته  های آموزشــی گفــت: ایــن 
بســته  های آموزشــی طی تفاهم نامه ســه جانبه میان 
معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محروم ریاســت 
جمهوری، شــرکت ملی نفت ایران و کمیته امداد امام 
خمینــی)ره( از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران تهیه و 
بــرای تحویــل بــه کمیته  هــای امداد اســتانی، در اختیار 
خیــز  گاز  و  نفتخیــز  اســتان  های  در  خــود  نماینــدگان 

کشــور قرار داده است.
ســید ابوالحسن محمدی ، ادامه داد: این بسته  ها 
در اختیــار دانش آموزان کمتر برخوردار شهرســتان  های 
سروســتان، کــوار، فیروزآباد، فراشــبند، قیــر و کارزین، 
امــام  امــداد  کمیتــه  توســط  پیشــتر  کــه  مهــر  و  المــرد 

خمینی)ره( شناسایی شده اند، قرار می گیرد.
او گفت: در پویش اهدای تامین نوشــت افزار  به 
دانــش آمــوزان مناطــق کمتــر برخــوردار مناطــق نفتخیز 
و گازخیــز کشــور در مجمــوع ۴۰ هــزار بســته آموزشــی 
ایــام،  هرمــزگان،  خوزســتان،  فــارس،  اســتان  های  در 
لرستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، بوشهر و کهگیلویه 

و بویراحمد اهدا می شود.
مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران با 
اشــاره به اینکه ۱۴ درصد از گاز کشــور در استان فارس 
تولید می شــود، افزود: یکی از اولویت  ها و رویکردهای 
شــرکت ملــی نفت در کنار فعالیــت در جبهه اقتصادی، 
کمــک به توســعه مناطق کمتر برخــوردار، مجاور مناطق 

عملیاتی است.
مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی،طــرح ضربتــی توســعه میادیــن گازی در جنــوب 
اســتان فارس را فرصت مناســبی برای توســعه جوامعه 
محلی، اشتغالزایی و تقویت پیمانکاران بومی دانست و 
اضافه کرد: عاوه بر این، زاگرس جنوبی طی سال های 
گذشــته در راســتای عمــل بــه مســئولیت  های اجتماعــی 
بــه طــور داوطلبانــه در کمــک بــه حادثه دیــدگان بایای 
طبیعــی، بیمــاری کرونــا، بهســازی جاده هــای محلــی و 
آبرسانی به عشایر و روستاها در مناطق عملیاتی فعال 

بوده است.
فرهنگــی  باشــگاه  تاســیس  همچنیــن  محمــدی، 
ورزشــی زاگــرس جنوبــی در ســال جــاری را گامــی دیگــر 
در جهــت ارتقــا ســطح انجــام مســئولیت های اجتماعــی 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  فــارس  اســتان  در  نفــت  وزارت 
توســعه ورزش هــای همگانــی و حمایــت از ورزش هــای 
قهرمانــی و تشــویق جوانــان در مناطــق عملیاتــی ایــن 
شــرکت به فعالیت  های ورزشی از دالیل اصلی تاسیس 

و راه اندازی این باشگاه ورزشی است.
او در پایــان در خصــوص پذیرش گروه  های جهادی 
پزشکی، عمرانی، فرهنگی، هنری و... در سطح مناطق 
عملیاتی این شــرکت و توســعه همکاری های دوجانبه و 
سه جانبه با استانداری و کمیته امداد امام خمینی)ره( 

اعام آمادگی کرد.

تحقق ۸۰ درصدی مصوبات 
سفرهای شهرستانی 

استاندار خراسان جنوبی
اســتاندار خراســان  امــور عمرانــی  معــاون هماهنگــی 
جنوبــی اعــام کــرد کــه مصوبــات خوبــی در ســفرهای 
شهرستانی استاندار به تصویب رسیده و تاکنون بیش 

از ۸۰ درصد این مصوبات محقق شده است.

به گزارش ایســنا، علیرضا عباس زاده، پنج شــنبه 
۲۶ آبان در نشســت بررســی مصوبات ســفر اســتاندار 
از  یکــی  بــه شهرســتان های درمیــان و طبــس گفــت: 
برنامه هــای محــوری دولت ســیزدهم و شــخص رئیس 
هیــات  و  جمهــور  رئیــس  اســتانی  ســفرهای  جمهــور، 
دولت اســت که در همین راســتا سومین سفر استانی 
دولــت در شــهریور ۱۴۰۰ بــه خراســان جنوبــی صــورت 

گرفت.
او افزود: رئیس جمهور در یک سال اول دولت به 
۳۱ اســتان کشــور ســفر کرد و بر همین مبنا ســفرهای 

شهرستانی استاندار نیز برنامه ریزی و اجرایی شد.
کــرد:  اظهــار  جنوبــی  خراســان  اســتاندار  معــاون 
اســتان  شهرســتان های  تمامــی  بــه  تاکنــون  اســتاندار 
حداقل یک دوره سفر داشته و مشکات از نزدیک رصد 

و پیگیری شده است.
مشــکات  مهم تریــن  اینکــه  بیــان  بــا  عبــاس زاده 
دســتگاه های اجرایــی در حــوزه خدمات رســانی، در ایــن 
ســفرها مطرح و بررســی شــده اســت، گفــت: مصوبات 
بســیار خوبی نیز به تصویب رســیده و به دســتگاه های 
مجــری از طریــق فرمانداران اباغ شــده که همه آنها به 
وســیله دبیرخانه پیگیری مصوبات ســفر اســتانداری به 

طور مرتب دنبال می شوند.

اخبـــــــــــــــــار

معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: برای 
تکمیــل بانــد دوم مســیر ارتباطــی میرجاوه - 
زاهدان- بم ســه هــزار و ۸۵۰ میلیارد تومان 

اعتبار موردنیاز است.
مهــدی پارســی پنجشــنبه در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار ایرنا اظهار کرد: طول کلی مســیر 
ارتباطــی میرجــاوه- زاهدان- بــم ۲۹۸ کیلومتر 
هســت که تاکنون در این مســیر ۹۴ کیلومتر 
بانــد دوم احــداث و بــه بهره بــرداری رســیده و 
اکنــون نیــز ۳۸ کیلومتــر بانــد دوم در دســت 
ســاخت اســت. او ادامه داد: با توجه به اینکه 
توسعه زیرساخت  ها بویژه بزرگراه از الزامات 
مهــم رشــد اقتصــادی و افزایــش رفــاه عمومی 
بــر روی  بــه شــمار مــی رود و ســرمایه گذاری 
آنهــا فعالیت هــای اقتصــادی را تحریــک کــرده 
و بــا کاهــش هزینه های تجــارت و حمل ونقل 
باعــث بهبــود رقابت پذیری شــده و در نهایت 
به توســعه و رشد اقتصادی کمک می کند این 
اداره کل تــاش جهــادی خــود را معطــوف بــه 
توســعه شــاخص ها کــرده تــا بتوانــد میانگین 
راه هــا و بزرگراه هــا ایــن اســتان را بــه ســطح 

مطلوب برساند.
معاون مهندســی و ســاخت اداره  کل راه 
و شهرســازی سیســتان و بلوچســتان بــا بیان 
اینکــه در ۳ ســال اخیر اقدامــات ارزنده ای در 
توســعه بزرگــراه اســتان صــورت گرفتــه که در 
تاریخ استان نظیر نداشته است، خاطرنشان 
کــرد: بــا تخصیص به موقع اعتبــارات تا پایان 

کامــل  بزرگــراه شــدن  جــاری عاوه بــر  ســال 
پــر  بخــش  و  آبــاد  نصــرت   - زاهــدان  مســیر 
ترافیــک کمربندی غربی زاهــدان، ۱۰ کیلومتر 
از مسیر زاهدان - میرجاوه نیز برای نخستین 

بار دوبانده می شود.
 ۱۴۰ حــدود  هم اینــک  گفــت:  پارســی 
کیلومتر طرح راه سازی در مسیرهای زاهدان- 
میرجاوه، زاهدان- نصرت آباد، زاهدان- زابل، 
)قطعــه  خــاش   - زاهــدان  بیرجنــد،  زاهــدان- 
۱بطــول ۲۰کیلومتــر ( زابل- زهــک و همچنین 
احــداث راه اصلــی در مســیرهای اســکل آباد- 
بزمــان، خاش –روتک به همراه پل شــیله در 
دســت ساخت است که بر اساس برنامه این 

اداره کل متعهــد شــده ۷۰ کیلومتــر باند دوم 
را تا پایان سال جاری به بهره برداری برساند.
توســعه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  او 
شــبکه راه هــای اســتان بویژه ســاخت بزرگراه 
اتصــال  تجــارت،  و  ترانزیــت  بــا هــدف رشــد 
راه هــای داخلــی به محورهای مــرزی، افزایش 
درآمدهــای ارزی، افزایــش ســرعت انتقال بار 
و مســافر و کاهــش زمــان ســیر بــه طــور ویژه 
در دســتور کار اداره کل راه و شهرســازی قرار 
گرفتــه با تامین یک هزار میلیارد تومان اعتبار 
بسیاری از طرح های این اداره کل در حوزه راه 
تکمیل و تعهد این اداره کل طبق برنامه زمان 

بندی شده محقق می شود.

اداره  کل راه و  معــاون مهندســی و ســاخت 
میــزان  بلوچســتان  و  سیســتان  شهرســازی 
اعتبارات و زمان اباغ آن را یکی از چالش  های 
عنــوان  بلوچســتان  و  سیســتان  راه  حــوزه 
کــرد و افــزود: راه ســازی یکــی از فعالیت  هــای 
عمرانــی هزینــه بر و زمان بر اســت و با توجه 
بــه ویژگی  هــای جغرافیایی اســتان  کــه برخی 
مناطــق آن ســخت گــذر و کوهســتانی اســت 

راهسازی نیاز به بودجه بیشتری دارد .
کارگاه   ۱۵ تمامــی  داد:  ادامــه  پارســی 
راه ســازی اســتان با وجود بدهی بیش از ۵۰۰ 
میلیارد تومانی که در تاریخ راه سازی استان 

بی سابقه بوده فعال است.

فرمانده بسیج اقشار سپاه عاشورای آذربایجان 
شــرقی اعــام کــرد کــه هفتــه بســیج بــا شــعار 
بســیج، خدمتگــزار ملــت ایران و با اجــرای دهها 
برنامــه در حوزه  هــای مختلــف در ســطح اســتان 

برگزار خواهد شد. 
ســرهنگ صفدری در گفت وگوی اختصاصی 
بــا خبرنــگار عصــر اقتصــاد، بــا بیــان اینکــه طــرح 
ســبوس دار کردن نان در ســطح شهر تبریز، برای 
اولیــن بــار در صــورت تصویــب در ایــن شــهر اجرا 
خواهــد شــد، گفت: ایــن طرح بــرای اولین بار در 
کشــور، بــه همــت بســیج اقشــار اســتان و بــرای 
امنیــت غذایــی شــهروندان اجــرا خواهــد شــد تــا 

مردم، نان با کیفیت و سالم مصرف کنند.
 او با بیان اینکه بسیج نه تنها در این هفته 
بلکــه در تمــام ایــام ســال، آمــاده خدمت رســانی 
بــه آحــاد جامعه اســت، اظهار داشــت: بســیج به 
عنــوان یــک نیــروی فی ســبیل هللا،همــواره برای 
جلــب رضایــت الهــی، در صــف اول خدمتگزاری و 

کارهای عام المنفعه است. 
بــا  عاشــورا  ســپاه  اقشــار  بســیج  فرمانــده 
بــا  عاشــورا،  ســپاه  اقشــار  بســیج  اینکــه  بیــان 

بیســت ســازمان خدمتگزار در استان برای تحقق 
دولــت اســامی تــاش مــی کنــد، گفــت: بســیج 
اقشــار اســتان بــا ۲۰ ســازمان خدمتگــزار و ده ها 
مجمــع اندیشــه ورزی بــرای رفع موانع، شــناخت 
ظرفیت  هــا و ارائــه راهــکار، در راســتای کمــک بــه 
تحقق آرمان های نظام مقدس، فعالیت می کند.
از  یکــی  تبییــن  جهــاد  گفــت:  صفــدری 
اولویت  های اصلی بســیج اســت کــه رهبر معظم 
ایــن خصــوص بســیار  انقــاب اســامی هــم در 
تأکیــد دارنــد، لــذا بــا اســتفاده از ظرفیــت و توان 
بسیج اقشار، بنا داریم که در مقابل هجمه  های 
رسانه ای، مجازی و سایبری دشمنان، مثل جنگ 

تحمیلی، دفاع جانانه داشته باشیم.
او از اجــرای طــرح کمــک مؤمنانــه در طــول 
هفتــه بســیج خبــر داد و گفت: در هفته بســیج، 
طــرح کمــک مؤمنانه و اهداء جهیزیه به زوج های 
کم بضاعت، مثل همیشــه با مشــارکت مؤسســه 
خیریــه بســیج اصنــاف و بازاریــان تبریــز، ادامــه 

خواهد داشت .
ایــن مســئول افــزود: دیــدار با نماینــده ولی 
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه محبــوب اســتان 

بــه مناســبت بســیج، ویزیــت و درمان رایــگان به 
وســیله بســیج جامعــه پزشــکی  در حاشــیه  های 
شــهر و روســتاهای دور افتاده، افتتــاح خانه  های 
محــروم توســط بســیج عشــایری، تهیــه و توزیــع 
لــوازم خانگــی در بیــن اقشــار کــم درآمــد توســط 
بســیج کارگــری، اهــداء لــوازم التحریــر ، اجــرای 
میزهــای خدمت در مســاجد با حضور مســئولین 
دولتــی توســط بســیج کارمنــدان، اجرای مشــاوره 
توســط  محــات  و  مســاجد  در  حقوقــی  رایــگان 
بســیج حقوقدانــان و افتتــاح کلینیــک تخصصــی 
صنعت و معدن با ۱۳ بخش تخصصی برای ارائه 
مشاوره رایگان به فعالین این حوزه توسط بسیج 
مهندســین صنعت و معــدن، از برنامه  های هفته 

بسیج است.
فرمانده بســیج اقشــار ســپاه عاشــورا ادامه 
داد: آزاد ســازی زندانیــان غیــر عمــد توســط کلیه 
اقشــار، تجلیــل از قهرمانــان ورزشــی و همایــش 
جامعــه بســیج ورزشــکاران، اجــرای یادواره  هــای 
شــهدا و دیــدار و تجلیــل از خانواده  هــای معظــم 
شــهدا، ایثارگر و جانباز در ســطح استان، تجلیل 
از نخبــگان علمــی، فرهنگــی و ورزشــی بســیج، 

افتتــاح نمایشــگاه عکس ویژه بســیج هنرمندان، 
اجــرای ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــرای 
قرض الحســنه  تســهیات  اعطــاء  کارآفرینــان، 
اشــتغال از طریــق پشــتیبانی بســیج ســازندگی 
هفتــه  برنامه  هــای  دیگــر  از  و...  عاشــورا  ســپاه 

بسیج است.
تبییــن،  جهــاد  همایــش  اجــرای  صفــدری 
مجامــع  برگــزاری  شــهدا،  مــزار  عطرافشــانی 
شهرســتانی و مجمــع عالــی بســیج اســتان جهت 
تصویــب نهایــی حــل مشــکات و موانــع موجــود 
در شهرســتان و اســتان در زمینه  هــای عمرانــی، 
اقتصــادی، حقوقی ، بهداشــت و اجــرای رزمایش 
جمعــه تاجمعــه توســط هــر قشــر یــک خدمــت و 
یــک کاال بــه جامعــه  و شــرکت پرشــور کلیــه ی 
ســازمانهای اقشــار در رزمایــش شــکوه و اقتــدار 
۵آذر جهــت اعام آمادگی بعنــوان خادمان ملت 
وسربازان مقام معظم رهبری برای تجدید میثاق 

از سایر برنامه  های هفته بسیج بیان کرد.
 نهایــت شــرکت پرشــور کلیه ی ســازمانهای 
اقشــار در رزمــاش حضــور شــکوه واقتدلــر ۵آذر 
ملــت  خادمــان  بعنــوان  آمادگــی  اعــام  جهــت 

وسربازان مقام معظم رهبری برای تجدید میثاق 
واعــام ســربازی تــا آخریــن نفــس ونشــان دادن 
آمادگــی واتحــاد بــا ایــن عنــوان کــه آمریــکا هیــچ 
غلطی نمی تواند بکند ومقاومت تا پیروزی نهایی 

اسام وشکست استکبار ادامه دارد
او افــزود: بســیج اقشــار اســتان بــا اعضــاء نخبه، 
علمــی، دانشــگاهی و انقابی، بــرای رفع موانع و 
مشــکات، برنامه  هــای کان و عملــی را اجــرا می 
کنــد کــه امیدواریم خروجــی این فعالیتهــا بتواند 

موجب رضایت مردم و گره گشای موانع باشد.
فرمانده بسیج اقشار سپاه عاشورا بسیج را 
نیروی مردمی، وفادار به والیت و انقاب دانست 
و گفــت: دشــمنان انقــاب در صــدد این هســتند 
کــه بیــن بســیج و مــردم فاصلــه ایجــاد کننــد چرا 
که اســتکبار، بســیج را یک مانع برای رســیدن به 

اهداف شوم خود می داند.
در  بســیجیان  افــزود:  خاتمــه  در  صفــدری 
طول این هفته عاوه بر خدمات عمومی، تجدید 
بیعــت بــا رهبر فرزانــه انقاب اســامی می کنند 
که تا آخرین لحظه عمر خود، به فرامین ایشــان 

و آرمانهای مقدس انقاب، عمل کنند.

افتتاح کلینیک تخصصی صنعت و معدن با ۱3 بخش تخصصی به مناسبت هفته بسیج
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اگر چالش ها بگذارند
راضیه حسینی

معــاون رئیس جمهوری:»می خواهنــد کشــور را بــا 
چالش هایــی مواجــه کننــد تــا در حرکــت شــتابان دولت 

برای رفع مشکالت توقف ایجاد کنند.«
بهتر بود می گفتید »می خواهند در حرکت شتابان 
دولــت و مجلــس بــرای 
رفــع مشــکالت چالــش 

ایجاد کنند.«
جــای  البتــه 
کــه  دارد  خوش حالــی 
نشــده اند  موفــق  هنــوز 
و مســئوالن بــا قــدرت و 
شــدت هــر چــه بیشــتر 
بــه  حرکــت  حــال  در 
ســمت جلو هســتند. در آخرین حرکت ســریع ، فوری و 
محیر العقــول، نمایندگان مجلس کلیات طرح تأســیس 
ســازمان ملــی اقامــت را تصویــب کردنــد. مــاده 41 ایــن 
قانــون می گوید:»قانــون اصــالح قانــون تعییــن تکلیــف 
فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی 
از زمــان اجــرای ایــن قانــون، به اســتثنای افــرادی که در 

سامانه مذکور ثبت نام کرده اند لغو می گردد.«
توجــه کردیــد؟ بــا ســرعت، یکــی از مشــکالت تعــدادی از 
هموطنان مــان حــل شــد. حــاال دیگــر می تواننــد بــا خیــال 
راحت تابعیت ایران را نداشته باشند و از هیچ امکانات و 
مزایایی بهره مند نشوند. امکاناتی که با تالش شبانه روزی 

مسئوالن، در حال افزایش سرسام آوری است. 
مجلس گرامی با تمام توان مشغول برطرف کردن 
مشکالت مرم است. گویا در اقدامی تازه تصمیم گرفته 
دنــده عقــب بگیــرد و هرچــه قانــون در گذشــته تصویب 
کرده، که در حد یک پر کاه به نفع قشری از مردم بوده 
را زیر بگیرد. با این فرمان احتمال دارد به زودی شاهد 
این خبرها باشیم »افزایش مدت سربازی به سه سال، 
صیانــت از مــا، نه تنهــا در مقابــل اینترنــت، بلکــه انــواع 
موبایل هــای هوشــمند، طــرح برگزاری کنکــور به صورت 

ماهانه و...«
دولــت هــم با تــالش بی وقفه قیمــت دالر را طوری 

باال می برد که در گینس ثبت شویم.
باقــی قیمت هــا هم با کمی تــالش به نزدیکی ثبت 
رکوردهای جهانی می رســند و باالخره یک ســکو را از آن 
خودشــان می کننــد. البتــه اگر دشــمنان بگذارند و مدام 
چالــش ایجــاد نکنند. چشــم ندارند ببینند مســئوالن ما 
باســرعت در حــال پیشــرفت ند. همیشــه همیــن بــوده. 
حســودها به قطار ایســتاده ســنگ پرت نمی کنند، بلکه 
به قطار در حال حرکت پرت می کنند، البته مهم نیست 

مسیر قطار به کدام طرف است؟ آینده یا گذشته.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
از ممنوعیــت واگــذاری داروخانه هــای دولتــی به 
بخــش خصوصــی، خبر داد و بر افزایش تولید و 

صادرات دارو تاکید کرد.
بهــرام  وبــدا،  ســایت  گــزارش  اســاس  بــر 
دارو  و  غــذا  معاونــان  همایــش  در  عین اللهــی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور که در ســالن 
رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران برگــزار شــد 
بــا اشــاره بــه طرح دارویــار، اظهار کــرد: این طرح 
جلوی تخصیص بی حساب و کتاب ارز ترجیحی، 

تعارض منافع و قاچاق دارو را گرفت.
وی بــا بیــان این که ما تابع قانون هســتیم، 
تصریح کرد: نمایندگان مجلس شرط کرده بودند 

که قیمت دارو نباید افزایش یافته و نرخ آن باید 
مانند شــهریور ســال 14۰۰ باشــد کــه بهترین راه 

برای تحقق آن اجرای طرح دارویار بود.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با 
بیان اینکه در طرح دارویار همه اجزا برنامه ریزی 
بــود، تصریــح کــرد: مبحــث  و پیش بینــی شــده 
دارو، بســیار پیچیــده اســت و از همــه کســانی 
کــه صنایــع دارویــی را در ایــن شــرایط ســرپا نگــه 
داشــتند، قدردانــی می کنیــم؛ چراکــه تحریم ها را 

بی اثر کردند.
دکتــر عین اللهــی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه در 
سازمان غذا و دارو تعارض منافع و سوءاستفاده، 
خــط قرمــز مــا محســوب می شــود، تصریــح کــرد: 

مســئوالن غذا و دارو در مرکز و اســتان ها بدانند 
که کوچکترین سوءاستفاده تحمل نخواهد شود 

و اغماضی هم صورت نخواهد گرفت.
 ضرورت ورود بخش خصوصی

به حوزه تولید دارو
بــر  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه تولید دارو 
تاکیــد کــرد و گفــت: باید از کشــور واردکننده دارو 

به کشور صادرکننده دارو تغییر جهت دهیم.

فرآیند توزیع دارو باید بر اساس 
آمایش سرزمینی صورت گیرد

دکتــر عین  اللهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای 
داروســازان منافــع ملــی باید در اولویت باشــد نه 
منافــع محلــی، افــزود: فرآیند توزیــع دارو باید بر 

اساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.
وی همچنیــن تاکیــد کرد: باید سیســتم های 
مــورد  دارو  و  غــذا  ســازمان  در  نظارتــی  نویــن 
اســتفاده قرار گرفته و نظارت ها مســتمر باشــد و 
هیــچ داروخانــه بخش دولتی به بخش خصوصی 

واگذار نشود.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
پایــان عنوان کرد: در شــرایط فعلــی باید در تمام 
زمینه های بهداشتی و درمانی، به صورت جهادی 

و شبانه روزی کار کنیم.

چالش هــای  رفــع  بــرای  مرکــزی  بانــک 
نقدینگــی صنعــت دارو ۱۵ هــزار میلیــارد تومــان 
اعتبارات تخصیص داده که اگر بانک های عامل 
زیر بار پرداخت این تســهیالت بروند بخشــی از 

مشکالت کمبود دارو برطرف می شود.
هــر چند این روزهــا حال و روز بازار دارویی 
کشــور خوب نیســت و بیماران ناچار هســتند در 
صف هــای عریــض و طویــل دریافــت دارو انتظــار 
بکشــند و بعضــا هــم بــا جمله »ایــن دارو موجود 
نیســت« مواجه شــوند اما با قرار گرفتن موضوع 
و  مهــم کشــوری  دارو صــدر موضوعــات  کمبــود 
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نماینــدگان  تــالش 
اســالمی و ورود رئیــس جمهــوری بــه رفــع بحران 
پیش آمده خبرهای امیدوارکننده ای از این حوزه 

شنیده می شود.
بــا  درصــدی   ۹ افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
همــت نمایندگان مــردم در مجلس به یک درصد 
کاهــش یافتــه و بانــک مرکــزی هــم تخصیص 1۵ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت به شــرکت ها را در 
برنامه قرار داده است. اتفاقاتی از این دست که 
هرچنــد نیــاز بود زودتر رخ می داد اما باز هم اگر 
تمــام بخش هــای دولتــی و غیــر دولتی بــرای رفع 
معضل تامین دشــوار دارو دســت در دســت هم 
دهنــد بــاز هم می توان امیدوار بود که مشــکالت 
ســریع تر برطــرف شــود و جــان تعــداد کمتــری از 

مردم در خطر بیفتد.
مدیــره  هیــات  رئیــس  عبــده زاده،  محمــد 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
با اشــاره بــه اینکه دربــاره چالش هــای نقدینگی، 
کــرده  اعمــال  دســتورالعمل هایی  مرکــزی  بانــک 
اســت بــه بازار گفــت: »بانــک مرکزی دو دســتور 
عمــل ابــالغ کــرده کــه شــامل تخصیــص 1۵ هزار 
میلیــارد تومــان تســهیالت بــه صنعت داروســازی 

و دریافــت تســهیالت دو برابــر صورت هــای مالــی 
اســاس  ایــن  بــر  شــرکت ها می شــود. همچنیــن 
بانک ها از محدودیت تراز منفی منابع خودشــان 
خارج می شوند و می توانند تسهیالت خوبی را در 

اختیار شرکت های داروسازی قرار دهند.«
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن 
ســال  مالــی  صورت هــای  مبنــای  بــر  تســهیالت 
گذشــته شــرکت های داروســازی اســت که مبنای 
ارزششــان ارز دولتــی بــوده اســت، افــزود: »ایــن 
تســهیالت دوبرابــر صورت های مالی شــرکت های 
داروســازی در نظــر گرفتــه اســت. یعنــی تــا ۲۰۰ 
درصد مجاز کرده اند و اگر بیشــتر هم نیاز باشــد 
دســتورالعمل دارد کــه بــه شــرکت ها تســهیالت 

اختصاص داده شود.«

تسهیالت بانک مرکزی ناجی 
بازار دارویی

عبده زاده گفت: »بانک مرکزی دستورالعمل هایی 
کــه ابــالغ کــرده، دســتورالعمل های خیلــی خوبی 
اســت امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد و مــا و بانــک 
مرکــزی بایــد پیگیــری کنیــم اجرایــی و عملیاتــی 
شــدن آنهــا در بانک هــای عامــل اســت. خیلــی از 
شــرکت ها کــه بــه بانک هــا مراجعــه می کننــد بــا 
ایــن  می شــوند.  مواجــه  آنهــا  نقدینگــی  کمبــود 
موضوع هم باید از طریق شرکت ها پیگیری شود 
و هــم از طریــق فشــاری کــه باید از بانــک مرکزی 
بــه بانک هــای عامــل وارد شــود تــا ایــن موضــوع 

عملیاتی شود.«
ســندیکای صاحبــان  مدیــره  هیــات  رئیــس 
صنایع داروهای انسانی ایران اضافه کرد: »سال 
بانــک  کــه  نبــود  دســتورالعملی  چنیــن  گذشــته 
مرکــزی نامــه بزنــد و 1۵ هــزار میلیــارد تومــان را 
بــرای صنعــت دارو قــرار دهد. بانک ها بر اســاس 

بــه شــرکت ها  منابعــی کــه دارنــد حــد اعتبــاری 
می دادند و کارهایشان را انجام می دادند اما این 
موضــوع خــارج از منابعی اســت کــه قبال بانک ها 

در اختیار شرکت ها قرار می دادند.«
وی تاکیــد کــرد: »بحث نقدینگی یک بخش 
آن مرتبــط بــا منابــع بانکــی اســت، بحــث دیگری 
موضــوع  دارد  وجــود  بانکــی  منابــع  از  غیــر  کــه 
بازپرداخــت مطالبات ســازمان های بیمه گر اســت 
کــه بــه شــکل همزمــان در حــال انجــام اســت. 
همچنیــن بدهــی دانشــگاه  های علــوم پزشــکی و 
مراکز دولتی به شرکت های پخش است که همه 
با هم این چرخه نقدینگی را باید مدیریت کنند. 
وگرنــه بانک مرکــزی که مهمترین دســتورالعملی 
کــه بایــد ابالغ می کــرده را ابالغ کــرده و در بحث 

اجرای آن نیازمند پیگیری جدی است.«
عبــده زاده ادامــه داد: »همچنیــن همزمــان 
بانــک مرکــزی  اجــرای دســتورالعمل  بــا پیگیــری 
تخصیص بودجه کافی از ســوی سازمان برنامه و 
بودجه به ســازمان های بیمه گر و پرداخت بدهی 
مراکــز دولتــی بــه شــرکت های پخــش اســت کــه 
بایــد بــه زنجیــره تامین برگردد و نیاز اســت که با 
جدیت بیشتری پیگیری شود. اگر این موضوعات 
بــه صــورت همزمــان پیگیــری شــود تا حــد زیادی 
مشکالت حل می شود اما اگر نشود به طور حتم 

مشکالت جدی تر می شود.«

بدون تسهیالت بانکی مشکل 
صنعت تشدید می شود

ســید علــی فاطمــی، نایــب رئیــس انجمــن 
داروسازان ایران گفت: »با یک سری از کارهایی 
که اکنون انجام شــده و کاهش مالیات بر ارزش 
افــزوده واردات مــواد اولیــه از ۹ درصــد بــه یــک 
درصد که مجلس تصویب کرد و قول تســهیالتی 

که داده شــد امیدواریم مشــکالت شرکت ها برای 
واردات مــواد اولیــه شــان حــل شــود. امــا قبــل از 
این شرایط خیلی دشوار شده بود، بخصوص که 
قیمــت ارز از دولتــی به نیمایی تغییر یافته بود و 

حدود ۷ و ۸ برابر شده بود.«
وی افــزود: »بنابرایــن خیلــی از شــرکت ها 
تــوان مالــی ایــن را کــه بخواهنــد واردات انجــام 
دهنــد یــا مــواد اولیــه را از گمــرک ترخیــص کننــد 
بــه خاطــر نقدینگــی بــرای خریــد و عــدد خیلــی 
بزرگ مالیات بر ارزش افزوده نداشــتند اما با دو 
تمهیدی که از سوی مجلس و نظام بانکی انجام 
شــد امیدواریــم مشــکل کارخانه هــا بــرای تامیــن 

نقدینگی مواد اولیه برطرف شود.«
فاطمــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چقدر 
به نظر او بانک ها توان عمل به تعهدات شــان را 
دارنــد؟ ادامــه داد: »هیچ قضاوتــی در این زمینه 
نمی توانــم کنــم و ایــن موضــوع بــه تصمیم دولت 
بســتگی دارد کــه چقــدر در تخصیــص تســهیالت 
صنایع جدی باشد. اما فکر می کنم این تصمیم در 
هیات وزیران و شــورای پول و اعتبار گرفته شــده 
باشد که این تسهیالت در اختیار کارخانه ها قرار 
بگیرد. فکر می کنم چاره دیگری هم نباشد چون 
اگر نتوانیم تسهیالت الزم را در اختیار کارخانه ها 
قــرار دهیــم مشــکالت کمبودهای دارویــی به این 

زودی ها حل نمی شود.«

انبار خالی مواد اولیه دارویی
ایــران  داروســازان  انجمــن  رئیــس  نایــب 
تاکیــد کــرد: »حســن طــرح دارویــار این بــود که 
شــرکت ها را از دریافــت ارز دولتــی بی نیــاز کرد 
امــا عیبــی کــه داشــت ایــن بــود کــه همزمــان با 
آن بایــد پیش بینــی الزم بــرای نقدینگــی یا توان 
بــا  بتواننــد  کــه  می شــد  هــم  شــرکت ها  مالــی 

قیمــت چنــد برابــر مــواد را وارد کننــد. ایــن کار 
بــا چنــد مــاه تاخیر انجــام می گیــرد و امیدواریم 
موثــر باشــد. البتــه بایــد ببینیم و منتظر باشــیم 
کــه ایــن تســهیالت بــه انــدازه کافــی و در زمــان 
مناســب تخصیــص داده می شــود یــا نــه؟ چــون 
وقــت زیــادی هــم شــرکت ها بــرای تامیــن مــواد 
اولیــه ندارنــد چــرا که در این چنــد ماه موجودی 

انبار خیلی از شــرکت ها کم شــده است.«
فاطمــی دربــاره زمان رفع کامل مشــکالت 
دارویــی اضافــه کــرد: »زمــان دقیقــی نمی تــوان 
عنــوان کــرد چــون حــل مشــکالت دارویــی فقط 
بــه نقدینگــی منتهــی نمی شــود کــه بگوییم اگر 
مشکل کمبود نقدینگی از طریق سیستم مالی 
یــا هزینه هــا کم شــود از طریق کاهــش مالیات 
بتوانیــم مشــکل کمبــود دارویــی را حــل کنیــم. 
بخشــی از کمبــود دارویی بــه قیمت گذاری دارو 
هم بر می گردد که قیمت دارو باید متناسب با 
تورمــی کــه در جامعه وجود دارد به روزرســانی 

شود.«
دیدیــم  تابســتان  »اواخــر  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت های  رضایــت  مــورد  قیمت گــذاری  کــه 
تولیدکننده نبود و آنها تولیداتشان را کم کردند. 
هــم  بهداشــت  وزارت  برنامه ریــزی  همینطــور 
تاثیرگــذار در کاهــش کمبودهــای دارویــی اســت 
و امیدواریــم ایــن چنــد عامــل به خوبــی مدیریت 
شود. هم برنامه ریزی برای تولید و وارداتی که از 
سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد به درستی 
تولیدکننــدگان  بــرای  هزینه هــا  و  شــود  انجــام 
کاهش یابد و نقدینگی الزم به آنها داده شــود و 
قیمتــی که دولت می گذارد متناســب با نرخ تورم 
باشــد. اگر همه اینها با هم به درســتی عمل کند 
می توانیــم انتظار داشــته باشــیم کــه کمبودها در 

زمان کوتاه مدت برطرف شود.«

عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان و 
صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، درباره واردات 
۴۵۰۰ یونیــت دندانپزشــکی کــه مجوز آنها تحت 
عنــوان یونیــت دندانپزشــکی اطفال صادر شــده 

است، توضیحاتی ارائه داد.
محمدرضــا ضیایــی، در گفت وگــو بــا مهــر گفــت: 
از ســال ۹۶ اداره کل تجهیزات پزشــکی ســازمان 
غذا و دارو نســبت به صدور مجوز واردات 4۵۰۰ 
یونیــت دندانپزشــکی بــا کــد IRC تحــت عنــوان 

یونیت دندانپزشکی اطفال اقدام کرد.
وی ضمــن گالیــه از رونــد صدور مجــوز برای 
واردات یونیت دندانپزشکی اطفال افزود: اصالً ما 
در دنیــا کاالیی تحت عنوان یونیت دندانپزشــکی 
تولیدکننــدگان  معتبرتریــن  و  نداریــم  اطفــال 
تجهیــزات پزشــکی در دنیــا، یونیت دندانپزشــکی 

اطفال تولید نمی کنند.
ضیایــی ادامــه داد: آنچــه در دنیــا و ایــران 
تولیــد می شــود، یونیــت دندانپزشــکی بزرگســال 
است و فقط تُشک بچه روی آن قرار می دهند تا 

کودک قدری باالتر قرار بگیرد.
وی با اشــاره به صدور کد IRC برای واردات 
یونیــت دندانپزشــکی اطفــال در ســال ۹۶ گفــت: 
نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشــیم، این 
اســت کــه در زمــان صــدور مجــوز بــرای واردات 

یــک کاال، بایــد مــدارک الزم را بگیریــم که شــامل 
کمپانی سازنده، تصویری از کاال و استانداردهای 
کاالی وارداتی اســت. در واقع، مجوزها بر مبنای 

همین سه مدرک صادر می شود.
کارشــناس  کــه  اطالعاتــی  افــزود:  ضیایــی 
مربوطــه بــرای واردات ایــن یونیت ها در آن ســال 
صادر کرده، مربوط به یونیت بزرگسال از شرکتی 

بوده که اصالً یونیت اطفال تولید نمی کند.
وی بــا عنــوان این مطلب که گفته می شــود 
خطــای کارشــناس در صــدور مجــوز بــوده اســت، 
ادامــه داد: مجــوز واردات یونیــت دندانپزشــکی 
در حالی صادر شــده اســت که ۳۲ ســال اســت، 
۶ تولیــد کننــده داخلــی با افتخار مشــغول تأمین 
یونیت هــای بــا کیفیــت دندانپزشــکی در کشــور 

هستند و حتی صادرات نیز انجام می شود.
عضــو هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان تجهیزات پزشــکی افزود: صادرات 
یونیــت دندانپزشــکی بــه ۲۰ کشــور دنیــا انجــام 
می شود و ایران وارد دروازه صادرات شده است.
ضیایی با اشاره به بیانات رهبری در حمایت 
از تولیــد داخــل و ممنوعیــت واردات کاالیــی کــه 
مشــابه داخلــی بــا کیفیــت دارد، گفت: بــا صدور 
مجوز واردات 4۵۰۰ یونیت دندانپزشــکی، ســهم 
۶ شــرکت داخلــی را بــه یــک شــرکت داده ایم که 

واردات را از مسیر غیرقانونی انجام داده است.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیا 
4۵۰۰ یونیت دندانپزشــکی اجــازه ترخیص گرفته 
اند یا خیر، افزود: در سال ۹۶ تعداد ۷۵۰ یونیت؛ 
در ســال ۹۷ تعداد ۵۵۰ یونیت؛ ســال ۹۸ تعداد 
۸۵۰؛ ســال ۹۹ تعداد ۹۵۰ و در ســال های 14۰۰ 
و 14۰1 تعداد 1۶۰۰ یونیت ترخیص شــده اســت و 
صرفاً ۲۰۰ یونیت همچنان ترخیص نشده است.

عضــو هیأت مدیره انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان تجهیــزات پزشــکی، بــا عنــوان این 
بیــرون  از وزارت بهداشــت  اخبــاری  کــه  مطلــب 
آمده که از ستاد تدابیر ویژه وزارتخانه مصوبه ای 
گرفتــه انــد کــه یــک تعــداد از همیــن یونیت هــای 
وارداتــی را خریــداری و بــه دانشــگاه های دولتــی 
داده انــد، گفت: وزارت بهداشــت بــا خرید کاالی 
خارجی، باعث می شود سهم تولید کننده داخلی 
از بیــن بــرود. نهایتــاً می تواند شــرکت وارد کننده 
را جریمــه و مبلــغ جریمه را صــرف خرید از تولید 
کننــدگان داخلــی کنــد و بــه دانشــگاه ها هدیــه 
دهد. وی با عنوان این مطلب که موضوع قاچاق 
کاال مطــرح اســت، ادامــه داد: بــر اســاس بند پ 
قوانیــن گمرکــی و بنــد ز قانــون مبــارزه بــا قاچاق 
کاال، اگر اظهار کاال با ماهیت آن مغایرت داشته 
باشد، حکم کاالی قاچاق را دارد. لذا، یونیت های 

بــه عنــوان کاالی قاچــاق  از ســال ۹۶،  وارداتــی 
محســوب می شــوند. زیــرا، آنچــه بــه عنــوان کــد 
IRC صادر شــده، با کاالیی که وارد شــده اســت، 

مغایرت دارد.
ضیایی، خواســتار بررســی موضوع از ســوی 
افــزود:  و  دادگســتری شــد  رســمی  کارشناســان 
ایــن یونیت هــا در دســترس بوده و قابل بررســی 
قاچــاق  کاالی  آیــا  شــود  مشــخص  کــه  هســتند 

محسوب می شوند یا خیر.
یونیت هــای  کــه  بگیریــم  فــرض  اگــر  گفــت:  وی 
دندانپزشــکی اطفال وارد کرده اند، باید در راســتای 
سیاســت های اقتصادی کشــور، 1۰ درصد از ظرفیت 
تولیــد بــه واردات کاالی »تاپ برند« اختصاص یابد. 
به طوری که نیاز ما ساالنه 1۵۰۰ یونیت دندانپزشکی 
اســت که می توان حداکثر 1۵۰ یونیت از کشــورهای 
معتبــر اروپایــی وارد کــرد. امــا، یونیت  هایی کــه وارد 

شده است، از کشور چین هستند.
ضیایــی ادامــه داد: ضابطــه حمایت از تولید 
داخــل در ســال ۹4 توســط اداره کل تجهیــزات 
پزشــکی تبییــن شــده اســت. یعنــی از ســال ۹4، 

واردات ممنوع شده است.
وی از ترخیص 4۰۰ یونیت دندانپزشــکی در 
مهــر 14۰1 از گمــرک بندرعبــاس خبر داد و گفت: 
اداره کل تجهیــزات پزشــکی بندرعبــاس به دنبال 

ابطال کدهای وارداتی است.
ضیایــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که چــرا از 
ســال ۹۶ که مجوز صادر شــده اســت نســبت به 
ایــن تصمیــم مخالفــت نکــرده ایــد، افــزود: چــون 
اطالعــات آن بیــرون نیامــده بــود و مــا اطالعی از 

صدور مجوز و واردات این یونیت ها نداشتیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا 
مدیرکل تجهیزات پزشــکی اجــازه ترخیص داده و 
آیــا امــکان لغــو مجــوز وجــود دارد یا خیــر، گفت: 
وقتــی ایــن موضــوع را مطــرح کردیــم، مدیــرکل 
تجهیــزات پزشــکی گفــت چــاره ای نداشــتم، چون 

مجوز واردات صادر شده است.
ضیایــی در عیــن حــال از پیگیــری موضــوع 
واردات یونیت هــای دندانپزشــکی از طریــق نایب 
رئیس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس خبر 
داد و افــزود: مــدارک این واردات در حال بازبینی 
است و امیدواریم به نتیجه خوشایندی برسد که 

تولید کنندگان داخلی دلسرد نشوند.
تولیدکننــده  شــرکت   ۶ بــه  اشــاره  بــا  وی 
یونیت هــای دندانپزشــکی در کشــور، افــزود: این 
شــرکت ها حداقــل بــرای ۵۰۰۰ نفــر بــه صــورت 
مستقیم و غیر مستقیم، اشتغال ایجاد کرده اند 
و اگر از سوی دولت حمایت نشوند، اشتغال این 

افراد به مخاطره می افتد.

۱۵۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت بانک مرکزی برای نجات دارو

پشت پرده واردات ۴۵۰۰ یونیت دندانپزشکی

وزیر بهداشت تاکید 
 کرد: ممنوعیت واگذاری

 داروخانه های دولتی
به بخش خصوصی

افزایش سهم هزینه سالمت 
بعد از اجرای طرح دارویاری

تدویــن  و  اســتاندارد  تعییــن  گــروه  رئیــس 
گایدالین هــای درمــان وزارت بهداشــت، ســهم هزینــه 

دارو در نظام سالمت را بسیار باال دانست.
ســمینار  اولیــن  در  بخشــنده،  مهــر،  گــزارش  بــه 
»تصمیم گیــری مبتنــی بــر شــواهد، بررســی چالش های 
دارویــی در اقتصــاد ســالمت و ارائــه راهکارها برای آن« 
کــه روز پنج شــنبه در ســالن اجتماعات دانشــگاه علوم 
دربــاره  برگــزار شــد،  اجتماعــی  توانبخشــی و ســالمت 
چرایــی تدویــن راهنمــای بالینــی مصرف داروهــا، گفت: 
ســهم هزینــه دارو در حــوزه ســالمت بســیار باال اســت. 
مرجــع قیمت گــذاری و سیاســت گذاری دارو بــا خدمــات 
نظــام ســالمت بســیار متفــاوت اســت و مــا می خواهیم 
داشــته  وجــود  مــردم  تمــام  بــرای  عادالنــه  دسترســی 
باشــد و مــا از طریــق ایــن گایدالین هــا می توانیــم منابع 
ســازمان های بیمه گر را ســاماندهی کرده و از هدر رفت 

منابع جلوگیری کنیم.
وی افــزود: ســازمان های بیمه گــر خریــد خــود را بر 
اساس راهنماهای بالینی تدوین شده انجام می دهند و 
بستر الکترونیک هم باید بر اساس این راهنمای بالینی 
صــورت گیــرد و می توانــد از تجویــز بی رویــه جلوگیــری 
کنــد. در عیــن حــال نظام ارجاع هم باید بر اســاس این 

راهنماهای بالینی باشد.
بخشــنده ادامــه داد: در محاکــم قضائــی گایدالین هــای 
مــا مرجــع اصلــی ســازمان پزشــکی قانونی اســت و باید 
وحــدت رویــه ای وجود داشــته باشــد تا همه پزشــکان از 
این گایدالین های تدوین شده پیروی کنند و از اقدامات 

فردمحور خودداری کنند.
وی تاکیــد کــرد: مــا عــالوه بــر اینکــه در راهنمــای 
تجویــز داروهــا بــه هر دارویــی انحصارا اشــاره می کنیم، 
در پروتــکل بیماری هــا هــم بــه داروهــای درمانــی مرتبط 

اشاره می کنیم.
بخشــنده دربــاره ســهم هزینــه دارو و تجهیــزات 
پزشــکی در هزینه های سالمت، گفت: به طور میانگین 
قبل از اجرای طرح دارویاری یعنی قبل از ۲۳ تیر سال 
جــاری، حــدود ۳۶ درصــد از کل هزینه هــای ســالمت را 
شــامل می شــد کــه پــس از اجــرای طــرح دارویــاری و به 
دنبــال آزاد شــدن ارز دارو در حالــی کــه ارز تجهیــزات 
پزشکی باقی ماند، عدد ۳۶ درصد به 4۵ درصد افزایش 
یافــت. در صــورت آزاد شــدن ارز تجهیــزات پزشــکی این 
ســهم بــه بیــش از ۵۰ درصــد خواهــد رســید. بــر همین 
اساس، مدیریت منابع بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
وی ادامــه داد: گایدالین هــای تدویــن شــده توســط 
ما به دانشگاه های علوم پزشکی، سازمان های بیمه گر، 
پزشــکی قانونــی ارجــاع داده می شــود تا همــه با وحدت 

رویه اقدام کنند.
بخشــنده افــزود: پیشــنهاد می کنیــم گایدالین هایــی کــه 
نوشــته ایم در پرونده الکترونیک ســالمت در بستر نظام 
ارجاع، HIS بیمارستانی و نسخه نویسی الکترونیک اجرا 
و پیاده سازی شود تا نظارت بر گایدالین ها بهبود یابد.


