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در 21 آبان شاخص کل به رقم یک میلیون و 426 هزار واحد ارتقا یافت که رشدی حدود 16 درصدی بود 
و این رشدی قابل طی 12 روز بود و به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران نگران این رشد بودند
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تشریح سازوکار فروش نفت خام توسط
اشخاص »حقوقی« وابسته به دستگاه های اجرایی

خودپردازهای بانکی به نا آرامی ها پیوستند 
محمد ارفع 

تورم در ژاپن باالترین میزان از سال 1۹82 است
ترجمه: سلیم حیدری

اشاره:
نظــر بــه انتشــار گزارشــی بــا عنــوان »خطرتکثیــر 
قانونــی بابــک زنجانــی« در روزنامــه عصر اقتصاد 
مــورخ 1401/8/25 و طــرح پــاره ای مطالــب خــاف 
واقــع، توضیحاتــی جهــت اطــاع و تنویــر افــکار 
مخاطبــان آن جریــده ارســال می گــردد. لــذا مقرر 
فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات، توضیحات 

ارسالی در اسرع وقت انتشار یابد.

جوابیه:
نظر به انتشار مطلبی درخصوص اباغیه اخیر مربوط به فروش 
نفت خام در روزنامه عصراقتصاد و طرح پاره ای ابهامات پیرامون 
آن، ضمــن تبییــن و تشــریح فراینــد آن، توضیحاتی جهت آگاهی 

مخاطبان به شرح ذیل اعام می شود:
۱- مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسالمی، 
بــر اســاس جــزء )۱( بنــد )ز( تبصره ۱۹ دســتگاه های اجرایــی دارای 
اعتبــار اجــازه دارنــد از طریــق شــرکت ملــی نفــت ایران نســبت به 
فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای 
قانون مصوب مجلس، آیین نامه اجرایی آن نیز ۱8 آبان ماه از سوی 

معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.
2- ایــن قانــون و آییــن نامــه اجرایــی آن در راســتای اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیــت فــروش و تهاتــر نفت برای ســاخت مســکن، 
احــداث جــاده و ریــل و دیگر ســرمایه گــذاری های بــزرگ مورد نیاز 

کشور تصویب و ابالغ شده است.
3-  براساس این آیین نامه دستگاه های اجرایی دارای اعتبار 
بــرای فــروش نفــت، بایــد در مرحلــه نخســت از ســازمان برنامــه و 
بودجه کشور تخصیص دریافت و آن را به وزارت نفت ارائه دهند، 
همچنین دستگاه های اجرایی همزمان با این اقدام باید یک شرکت 
بازرگانی معتبر و فعال در حوزه تجارت نفت، فرآورده های نفتی و 

پتروشیمی را به وزارت نفت معرفی کنند.
 ۴- وزارت نفت پس از معرفی شرکت بازرگانی معرفی شده 
که اشخاص حقوقی هستند اقدام به ارزیابی آنها می کند، شرکت 
بازرگانی معرفی شده باید دارای سابقه فعالیت در بخش تجارت 
نفــت، فرآورده هــای نفتــی و پتروشــیمی باشــد، ضمن اینکــه برای 
دریافت نفت باید ضمانت نامه معتبر بانکی به شرکت ملی نفت 
ایران ارائه دهد که در صورت تســویه نشــدن بهای محوله ها، این 

ضمانت نامه ها در عوض آن ضبط خواهند شد.
 5- شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شرکت های 
بازرگانــی، ضمانت نامــه بانکی از بانک های معتبــر داخلی که مورد 
تأییــد شــورای عالــی امنیــت ملــی هســتنند، دریافت می کنــد. این 
ســازوکارها در مجمــوع بــرای ایــن طراحــی شــده اند کــه جلوی هر 
نــوع سوءاســتفاده، رانــت یا موارد این چنینی گرفته شــود و طبعا 
طــرح موضوعاتــی ماننــد ظهــور بابــک زنجانــی و امثال بــا توجه به 

ابالغیــه  و  قانــون مجلــس  چارچوب هــای محکــم 
دولت، بالوجه است.

  6- شــرکت هایی کــه بــا آنهــا قــرارداد فروش 
نفــت امضــا می شــود مجــاز بــه فــروش نفــت بــه 
مشتریان کنونی نفت ایران نیستند، این شرکت ها 
در شــرایطی می تواننــد نفــت برداشــت کننــد کــه 

بازارهای صادراتی جدید پیدا کنند.
7- مسیر فروش نفت شرکت های بازرگانی از 
زمان تحویل نفت تا رسیدن به مقصد برای مختل 

نشدن بازار فعلی فروش نفت ایران تحت کنترل خواهد بود.
ســوی  از  نفــت  فــروش  از  حاصــل  ارز  پرداخــت  8-بــرای   
شرکت های بازرگانی، خریدار باید پول آن را به حساب بانک مرکزی 
ایران واریز کند و بانک مرکزی این پول را تبدیل به ریال کرده و در 
اختیار خزانه داری کل کشــور قرار دهد. در واقع برداشــت کنندگان 
نفت متعهد می شوند ارز حاصل از فروش نفت را به حساب بانک 

مرکزی واریز کنند.
۹- شرکت ملی نفت ایران در صورت هرگونه تخطی از سوی 
شرکت های بازرگانی ضمانت های اخذ شده را به اجرا می گذارد. در 
عیــن حــال وزارت نفــت در تالش برای اســتفاده از تمام ظرفیت ها 
برای فروش نفت است و فروش حتی یک بشکه نفت بیشتر را در 
شرایط تحریمی غنیمت می داند و از این رو از همه فعاالن توانمند 

در تجارت نفت حمایت می کند.
۱۰- به نظر می رسد بعضی رسانه ها بدون دقت به محتوای 
آیین نامه دولت درباره فروش نفت به اشخاص »حقوقی« وابسته 
بــه دســتگاه هــای اجرایــی مورد نظر قانــون، از آن بــه فروش نفت 
به اشخاص »حقیقی« تعبیر کرده اند که ناگفته پیداست که این 
تعبیــر تــا چــه حد با واقعیت تناقــض دارد. یعنی عمال خود قانون، 
محتــوای آییــن نامه و شــیوه اجــرای آن کامال مــورد بی توجهی قرار 
گرفته و صرفا از روی عنوان درباره آن گزارش نوشته شده و اظهار 

نظر شده است.
۱۱- نباید از یاد برد که شیوه فروش نفت به اشخاص حقوقی 
مــورد تاییــد دســتگاه ها کــم و بیــش و بســته بــه شــدت و ضعــف 
تحریم هــا در ســال هــای پس از تحریم در همــه دولت ها از جمله 
دولت های دهم تا دوازدهم وجود داشته و قانون و آیین نامه فعلی 
برای ضابطه مند کردن بیشتر و تدقیق چارچوب ها و کاربردی کردن 

آن طراحی، تصویب و ابالغ شده است.
 متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان

»خطرتکثیر قانونی بابک زنجانی«
بنابــر وظیفــه قانونــی خــود جوابیــه وزارت در صفحــه نخســت 
روزنامه امروز منتشر شد، اما اگر خوانندگان نسبت به مطلبی 
کــه به آن پاســخ داده شــده، حضــور ذهن ندارند مــی توانند با 
اســکن کــردن کیــو آر کــد زیــر اصــل متــن را در ســایت روزنامــه 

عصراقتصاد مالحظه کنند.

تیتــر فــوق شــاید بــرای شــما تعجــب آور باشــد و از 
همیــن رو این متــن را خوانش کنید؛ ولی این تیتر 
از دل صحبت های دیروز نگارنده با یکی از مدیران 

شعب بانکی به دست آمده است.
به صــورت ســاده تر اگــر بخواهــم بگویــم ایــن 
در  یعنــی  در مرکــز شــهر  روز گذشــته  کــه  اســت 
مرکزی تریــن نقطــه پایتخــت ایران دو ســاعت تمام، 
همــه خودپردازهــای بانکــی را زیرورو کردم تا شــاید 
بتوانم برای کرایه تاکسی از خودپردازهای موجود در 

ســطح شــهر پول دریافت کنم؛ ولی از شــما چه پنهان پولی در هیچ 
یک از خودپردازها نبود که بخواهم دریافت کنم.

مســئله آن قــدر برایــم جالب بود که چرا به صــورت کلی بعد از 
یک و نیم روز تعطیلی بانک ها پول از خزانه داری کل هنوز به شعب 
هیــچ یــک از بانک ها برای شــارژ مجدد خودپردازها نرســیده اســت، 
از همیــن رو بــه  داخــل شــعب چند بانــک مراجعه کرده و خواســتار 
توضیح مدیر شعبه دررابطه با نبود پول در خودپرداز آن بانک شدم. 
اگــر از پاســخ های ســرباال و گاهی توهین آمیز برخــی از مدیران گذر 
کنم که به نظر می آمد مشتری ارث پدری اش را از ایشان طلب کرده 
نه پاســخگویی دررابطه با وظیفه ذاتی بانک برای خدمت رســانی به 
مشتریانش را، مدیر یکی از شعب بانک تجارت برای من توضیح داد 
که بیش از این جستجو نکنم؛ چون تمامی بانک ها تصمیم گرفته اند 
که ماشین توزیع پول را نه صبح اول وقت تا قبل ظهر )زمان عادی 

توزیع پول( بلکه پس از آن بفرستند.
 بــه زبانــی دیگــر آن هــا تصمیم دارند تا مشــخص شــود که آیا 
امــروز در شــهر خبــری از اغتشــاش هســت یــا نــه و پــس از آن پول 

بیــن بانک هــا توزیــع  تــا خودپردازهای خود را شــارژ 
کننــد وگرنــه چــه نیــازی اســت کــه خودپــرداز شــارژ 
شــود و بهتــر اســت کــه خودپردازهای بانکــی نیز به 
اغتشاشــات بپیوندنــد  و از ارائــه خدمــات بانکی به 

مردم سرباز زنند!
با رویکردی دیگر قدرت عاقله بانک ها تصمیم  
دارد که در صورت اغتشــاش به این بهانه از وظیفه 
ذاتی خود یعنی خدمت رســانی به مشتریان سرباز 
زنــد، عملــی کــه نه تنها در رابطه با برداشــت پول از 
خودپردازها مشــکل ایجاد کرده بلکه باعث ســردرگمی مردم شــده 
است زیرا اگر شما به یکی از شعب هر بانکی مراجعه کنید و مبلغی 
زیر 2۰۰ هزارتومان)سقف مجاز برداشت از خودپرداز( طلب کنید تا 
از حساب شما کم و به صورت نقدی در شعبه پرداخت شود، عمال 
متصــدی اعــالم مــی کند که مجــوز این کار را نــدارد مگر اینکه مبلغ 
مورد برداشت کل مبلغ موجودی و جهت بستن حساب فرد در بانک 
باشد. همچنین توزیع نشدن پول در وقت مقرر از سوی خزانه داری 
مرکزی بانک  ها عمال خدمت رسانی در رابطه با به دست آوری پول 
نقــد در شــعبه را نیــز مختل کــرده زیرا اگر فردی به شــعبه مراجعه 
کند و نیاز به پول نقد باالتر از سقف تعیین شده نیز داشته باشد 
شعب به دلیل نبود پول در صندوق شعب بانک عمال نمی توانند که 

به درخواست فرد پاسخ مثبت دهند.
در پایان خوب  است مدیران بانک ها و بانک مرکزی که چنین 
تصمیمی را برای توزیع پول در بانک ها اتخاذ کرده اند پاسخ دهند آیا 
چنین رفتاری و حرکتی در این روزهای پرالتهاب شایسته مردم است 
و مسئله نبود پول نقد آیا خود باعث عصبی کردن مردم نمی شود؟

یــن ضعــف قیمت کاالهــای وارداتی را بــاال برده 
است.

آمارهــای دولتــی روز جمعــه نشــان داد کــه 
رشــد قیمــت مصــرف کننــده ژاپــن در مــاه اکتبــر 
)آبان( به باالترین حد در ۴۰ سال گذشته رسید 
که ناشــی از ضعف پول ملی و فشــارهای هزینه 

وارداتی بود.
ایــن گــزارش، شــاخص اصلــی  بــر اســاس 
قیمــت مصــرف کننــده )CPI( در سراســر کشــور 

نســبت بــه ســال گذشــته 3.6 درصــد افزایــش یافتــه اســت کــه 
ســریع تریــن ســرعت رشــد را از ســال ۱۹82 نشــان مــی دهــد. 
انتظــار  مــورد  درصــدی   3.5 افزایــش  از  گذشــته  مــاه  جهــش 
اقتصاددانان و افزایش 3 درصدی پیش بینی شــده فراتر رفت.

افزایش این شــاخص، کــه قیمت های بی ثبات مواد غذایی 
تازه را حذف می کند، اما محصوالت نفتی را نیز شامل می شود، 
تأییــد کــرد کــه تورم بــرای هفتمین ماه متوالــی باالتر از هدف 2 

درصدی بانک مرکزی ژاپن )BOJ( باقی مانده است.
ایــن گــزارش حاکی از آن اســت کــه محدودیت های عرضه 
خارجــی باعــث افزایــش قیمــت مــواد غذایــی وارداتــی، کاالهای 
صنعتــی و قطعــات تولیــدی شــده اســت. کاهــش ارزش پــول 
ملــی یــن که امســال بیــش از 2۰ درصد کاهش یافته اســت، بر 

مشکالت افزوده است.

از 522 موردی که CPI را تشکیل می دهند، 
۴۰6 مــورد در اکتبــر )آبان( نســبت به ســال قبل 
گران تــر بودنــد. در مــاه ســپتامبر )شــهریور( ایــن 

رقم 385 بود.
هزینه های انرژی در این کشور ۱5.2 درصد 
افزایــش یافــت، در حالــی کــه غــذا - به اســتثنای 
مــواد فاسدشــدنی - 5.۹ درصــد افزایــش یافــت. 
ایــن ســریع تریــن افزایــش در چهــار دهــه اخیــر 

است.
در میان اقالم غذایی، 88 درصد گران تر از یک ســال قبل 
بودند که در راس آنها نوشیدنی های الکلی مانند آبجو و ساکه 
بود. قیمت کاالهای بادوام خانگی ۱۱.8 درصد افزایش یافت که 

بزرگترین افزایش از ماه مارس )فروردین( ۱۹75 تاکنون بود.
BOJ پیــش بینــی کــرده اســت که میانگین قیمــت ها برای 
ســال مالی منتهی به مارس )فروردین( 2۰23، 3 درصد بیشــتر 
از ســال 2۰2۱-22 خواهد بود، اما این افزایش برای ســال های 

2۰23-2۴ تنها به نصف خواهد رسید.
روز پنجشنبه، رگوالتور متعهد شد که محرک های پولی را 
برای دســتیابی به رشــد دســتمزدها و تورم پایدار و باثبات حفظ 
کنــد. نــرخ بهــره بلندمــدت را در حــدود صفــر و نرخ هــای کوتاه 

مدت را در منفی ۰.۱ درصد نگه دارد.
منبع: راشاتودی
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علی رمضانیان

بــازار ســرمایه در ســال جــاری رونــد کســالت 
بــاری را ســپری کرد تــا اینکه در آبان امســال 
شــرایط برعکــس شــده و هیجانــی بــه بورس 
رو بــه مــوت داد، امــا ظاهرا این یــک خمیازه 
زمســتانی بــازار خرســی بــورس بــود و هنــوز 
خرس بورس بیدار نشده، چرا که این روزها، 
رونــد بــازار دوبــاره نیل به نزول داشــته و در 
حال از دست دادن قله های فتح شده است.

بــه گــزارش عصــر اقتصاد، دولــت ســیزدهم در ماههای 
اخیر به دلیل وضعیت بازار سرمایه مورد انتقادات سنگینی 
قــرار گرفــت. علــت انتقــادات هــم ایــن بود کــه هیچ کــدام از 

وعده های بورسی دولت سیزدهم عملی نشدند.
بــه همین دلیل ســرمایه گذاران بورســی هــر روز ناامید 
تــر شــده و میــزان خروج  نقدینگی از بــورس تا مرز 3۰ هزار 
میلیــارد تومــان در پایــان مهر امســال رســید که یک هشــدار 
جــدی بــرای بــورس بود و این رویه ســبب وضعیت خطرناکی 
شــد چــرا کــه شــاخص کل بــه نقطــه خطرنــاک یعنــی کانــال 
یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار واحــد قــرار گرفتــه و همچنان میل 
بــه ســقوط داشــت. بر همین اســاس تیم اقتصــادی دولت و 
سازمان بورس تصمیم گرفتند که یک بسته حمایتی را ارائه 
کنند تا طی ۱۰ بند از بورس حمایت کنند. همچنین صندوق 
تثبیــت بــازار نیــز تزریــق هایــی را انجــام داد و از آن طرف به 
حقوقی هــای بــورس اعــالم کردنــد کــه بایــد از بــازار حمایــت 
کنند. همه این اقدامات سبب شد تا شاخص کل جانی تازه 
بگیــرد. در 2۱ آبــان شــاخص کل بــه رقــم یک میلیــون و ۴26 
هزار واحد ارتقا یافت که رشدی حدود ۱6 درصدی بود و این 
رشــدی قابــل طــی ۱2 روز بــود و بــه همیــن دلیل بســیاری از 

تحلیل گران نگران این رشد بودند. 

رشــد  ایــن  آنهــا  بــرای  طــرف  یــک  از 
جهشــی بــدون پشــتوانه داده هــای اقتصادی، 
تداعی کننده رشــد حبابی ســال ۱3۹۹ بود که 
دولت حسن روحانی برای پرکردن جیب خود 
و جبــران کســری بودجــه، دســت بــه اقدامات 
مخربــی در بــازار زد که هنوز اعتماد از دســت 

رفته را به بازار برنگردانده است. 
از طــرف دیگــر تحلیــل گــران مــی گفتنــد 
کــه ایــن رشــد جهشــی  و بــه اصطالح شــارپی 
مــی توانــد منجــر بــه ســقوط ناگهانی و وحشــتناکی شــود به 
همیــن دلیــل این کارشناســان معتقــد بودند کــه باید بورس 
بــا یــک رونــد معمولی رشــد کند و رشــد هیجانــی هرگز روند 
مســاعدی برای هیچ بازاری نیســت. اما دولت که از تحوالت 
سیاســی و اجتماعــی بیــرون از بــورس نیــز متحیــر بود تالش 
کــرد تــا از بــورس  بــه عنوان ابــزاری برای نشــان دادن مثبت 
بــودن عملکــرد خود حمایت کند؛ اما به دلیل مســاعد نبودن 
وضعیت کالن اقتصادی این رشــد نمی تواند چندان تداومی 
داشــته باشــد و روند نزولی شــاخص کل بورس تهران گویای 

همین ادعاست.
 و  در نهایت پیش بینی کارشناســان  تا کنون درســت 
از کار درآمده و آن رشــد جهشــی فعال در مســیر اصالح قرار 
گرفتــه اســت .نکتــه جالــب تراینکــه در بازارهــای  جهانی نیز 
وضعیت کامودیتی ها چندان مناسب نبوده و این روند سبب  
فشار فروش در بازار سهام ایران شده است. قیمت کاالهای 
جهانی از جمله مس، روی و آلومینیوم از ســقف های قیمت 
به ســمت پائین حرکت کرده و نفت هم به کف قیمتی چند 

ماه گذشته خود یعنی حوالی 8۱ دالر رسید. 
در مقابــل، بازارهــای غیرمــوازی مانــد ســکه، طال و دالر 
و خــودرو  دارای بازدهــی بهتــری در هفته هــای اخیر بودند و 

سبب جذب نقدینگی هوشمند شده اند . 
به عنوان نمونه در ســال جاری بازدهی ارز برای ســفته 
بازان دالر بیش از 25 درصد، طی شش ماه ۱7 درصد وطی 

یک ماه 8 درصد بازدهی داشت.
یــا بازدهــی ســکه در یک ســال گذشــته 32 درصد، طی 
شش ماه گذشته ۱6 درصد و یک ماه گذشته ۱۰ درصد بوده 

است. 
این در حالی اســت که در بازار ســرمایه شــاهد بازدهی 
منفــی ۱2 درصــدی تا مهــر ماه بودیم و همین مســاله عاملی 
بــرای خــروج نقدینگــی از بــورس بــود. و بــه واســطه رشــد 
هفته های اخیر بورس بود که بازدهی ســالیانه بورس مثبت 
شــد و بر همین اســاس این اطالعات دقیق و گویای بازدهی 

مثبت برای کل سال نیست.
 بــر همیــن اســاس  بازدهی منفی و بی عملی ســازمان 
بــورس و وزارت اقتصــاد بــود کــه مجلــس فشــارهایی را بــر 
وزارت اقتصــاد و ســازمان بــورس وارد کــرد تــا توضیحاتــی را 
از ســوی ســازمان بــورس بشــنود. ســازمان بــورس در مقابل 
این فشــارها دســت به پاکســازی مدیران برخی از ارکانها زد 
و طــی اقداماتــی مدیرعامــل فرابــورس  را تغییــر داد و وزارت 
اقتصــاد هــم شــورای عالــی بــورس را جابجا کــرد و در نهایت 
تمــام آن فشــارها و  تــوپ و تشــرهای مجلــس بــه نفــع تیــم 
خاصــی شــد کــه توانســتند جــای افــراد قبلــی را بگیرنــد و در 
حقیت تیم رییس کل بانک مرکزی بر ســازمان بورس حاکم 
شــدند و این رویه سیاســی بازی ســازمان  بر ســازمان بورس 
تاثیر بدی گذاشــته اســت و انتظار می رود تا ســازمان بورس 
را به یکی از ناشفاف ترین مکان اقتصادی ایران تبدیل کند؛ 
لذا مهمترین توصیه کارشناسان به تیم اقتصادی دولت این 
اســت کــه بــورس را سیاســی نکنیــد تــا مشــکالتی کــه دولت 

روحانی بر بازار سرمایه تحمیل کرد تشدید نشود. 

افزایش انفجاری شرط بندی برخط 
ورزشی تا 500 میلیون یورو

ابتکار یک استارت آپ برای پرکردن سالن های سینما

ترجمه: محمود نواب مطلق

میــزان شــرط بندیهــای ورزشــی برخــط در دوره 
 )13۹۷(2018 ســال  در  جهانــی  جــام  قبلــی 
3۶۶میلیــون یــورو بــود. کارشناســان معتقدنــد 
به دلیل عملکرد تیم فوتبال فرانسه این میزان 
متفــاوت  می توانــد  مســابقات  جدیــد  دردوره 
شــود. براســاس ارقــام پیش بینی می شــود طی 
چهــار هفتــه بازیهــای جــام جهانــی فوتبــال در 
قطرحــدود 500 میلیــون یــورو به صــورت برخط 

در شــرط بندی های ورزشــی در درگاههای اینترنتی فرانسه ثبت 
شــود. براســاس گفته هــای صاحبنظــران ایــن ارقام بســتگی به 

عملکرد تیم فرانسه دارد.
درصورت تحقق این ارقام رشد آن در مقایسه با جام ملتهای 
اروپا در سال 2۰2۱)۱۴۰۰( با رقم ۴35میلیون یورو ۱5درصد و در 
مقایســه با دور قبل بازیهای جام جهانی در ســال 2۰۱8)۱3۹7( 
بــا رقــم 366میلیــون یــورو 37 درصــد خواهــد بــود. درایــن جــام 
فرانســه تــا انتهــا توانســت در جــام بمانــد و پیروزی کســب کند. 
ویژگی بازیهای امســال در تقارن زمانی آن با جشــنهای آخرســال 
و مناسبت جمعه سیاه است که موقعیتی کامال تجاری و جذاب 
با حضور بیش از 6۰ میلیون مصرف کننده محسوب می شود. با 
احتســاب این موقعیت و همچنین میزان فروش فیزیکی شــرط 

بندی هــا درمناطــق مختلــف این ارقــام می توانند 
از یک میلیارد یورو نیز عبور کنند. درســال 2۰۱ 8 
)۱3۹7( مجموع آنها به 8۰۰ میلیون یورو رسید.  
از ســال 2۰۱۰)۱38۹( کــه فرانســه مجــوز شــرط 
بندیهــای برخــط را صــادر کــرد تاکنــون افزایــش 
قابــل توجهــی در ایــن نــوع شــرط بندی ورزشــی 
بــه ویــژه در مــورد فوتبال به وجود آمده اســت. با 
رشــد۴۴درصد دریکسال میزان گردش مالی این 
فعالیت درســال 2۰2۱)۱۴۰۰( به رقم۱/3 میلیارد 
یورو رسید. تمامی سازمان های درگیر دراین امر ارقام مشابهی را 

برای این میزان شرط بندی پیش بینی کرده اند. 
بیش از یک ســوم فرانســویان  با رقم 36 درصد عالقه مند 
هســتند در بازیهــای فوتبــال جــام جهانــی  قطربــر روی تیم ملی 
کشورشان شرط بندی کنند. درحالیکه این رقم در بازی های جام 
ملت هــای اروپــا در ســال 2۰2۱)۱۴۰۰( 3۱ درصــد بــود. 7۰ درصد 
از این افراد ترجیح می دهند به صورت برخط این شــرط بندی را 
انجــام دهنــد. درعین حال66درصد از آنها نیز به صورت فیزیکی 

در مراکز فروش شرط بندی حاضر می شوند.
بیشــتر، مردان کمتر از 5۰ ســال به سراغ این شرط بندیها 
می رونــد. بنابرایــن بازیهای جام جهانی فوتبــال در قطر برای این 
بخــش حادثه بزرگ ســال محســوب می شــود. براســاس بــرآورد 

کارشناســان میزان شــرط بندیهای فوتبال دربازیهای جام جهانی 
در قطر ۱۰ تا ۱2 درصد از کل شــرط بندیهای فوتبال در فرانســه 
درســال 2۰22 )۱۴۰۱( خواهــد بــود. همچنیــن ایــن رقــم معــادل 
5 تــا 6 درصــد از شــرط بندیهــای برخــط در همیــن بــازه زمانی در 
فرانســه اســت. بــا یــک افزایــش 7درصــدی در مقایســه با ســال 
درزمینــه  نیــز  یــورو  معــادل 255میلیــون  رقمــی   )۱۴۰۰(2۰2۱

تبلیغات سرمایه گذاری شده است.
پیامهــای تبلیغاتــی بیشــتر در فضاهــای مجــازی منتشــر 
می شــوند و هــدف آنهــا بیشــتر جــذب جوانهــا بــا اســتفاده از 
چهره های مشــهور اســت. صاحب نظران از مخاطرات این شــرط 
بندیهــا نیــز می گوینــد. به همیــن دلیــل فضاهای مجــازی موظف 
شــده اند تــا از نفــوذ بیــش از حد تبلیغات برای این شــرط بندیها 
جلوگیری کنند. براین اساس همگی آنها منشوری را امضاء کرده 
و متعهــد بــه اســتفاده از تبلیغــات دیجیتالی هدفمند شــده اند. 
هــدف آن نیــز مدیریــت بهتــر ارتباطات تجاری دســت انــدرکاران 

شرط بندی عنوان شده است.
مدیــران ایــن فضاهای مجازی متعهد شــده اند مراقب افراد 
نابالغ در این فضاها برای شرط بندی باشند و از نفوذ غیر واقعی 
تبلیغات برآنها و همچنین بر کاربران بســیار حرفه ای جلوگیری 
کنند تا یک شــرط بندی با شــرایط ســالم محقق شــود. براســاس 
منشــوری دیگــر آنها متعهد شــده اند تــا تبلیغات درایــن زمینه را 
در مجــاورت مــدارس و مراکــز مراقبــت از معتــادان محدود کنند 
وهمچنیــن از اســتفاده بیــش از حد جلوه های دیــداری دراین امر 
در ایســتگاههای راه آهــن و متروخــودداری کننــد. با ایــن حال در 
چهارهفته پیش رو تبلیغات برای شرط بندیهای ورزشی افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.
منبع: فیگارو

شــرکت نوآفریــن»اُزاک« بــا فروختــن ارزانتــر 
صندلیهــای ســینما قصد دارد ســالنهای ســینما 
ُــر کنــد. ایــن شــرکت با 23 ســینما از جمله  را پ
جــذب مشــتری  بــرای  پاریــس  رکــس  ســینما 

قرارداد امضاء کرده است. 
فکر ایجاد این شرکت از آنجا شکل گرفت 
که ســه نفر از اهالی شــهر »نانت« فرانسه که 
باهم برای تماشــای یک فیلم به یک ســینما در 
این شــهر رفته بودند با یک ســالن خالی مواجه 

ُــر کردن ســالنهای  شــدند. آنهــا تصمیــم گرفتنــد چــاره ای برای پ
ســینما بیندیشــند. ایــن امر دردوران پســاکرونا بــه یک معضل 
جــدی تبدیــل و ســالنهای ســینما بــه کلــی خالــی از تماشــاچی 

شده است.

در اکتبر2۰22)مهــر۱۴۰۱( بــا اســتفاده از 
فیلمهای بســیار جذاب و گران میزان حضور در 
ســالنها در فرانســه بــه ۱۴/26 میلیــون ورودی 
رســید. رقمی تقریبا معادل زمان مشــابه ســال 
قبــل. امــا این رقم به میــزان 2۴درصد از حضور 
تماشــاچی در دوران قبل ازکرونا یعنی متوســط 
حضــور درماههــای اکتبــر2۰۱7 تــا 2۰۱۹ )مهــر 

۱3۹6 تا ۱3۹8( همچنان کمتر است.
بــرای غلبــه برایــن وضعیــت ایــن شــرکت 
ابتکار ارزانترکردن فروش صندلیهای ســینما را برای مشــترکین 
مطرح کرد. مدیران این شرکت با الهام از شیوه مدیریت عرضه 
و تقاضا، پیشــنهاد فروش ارزانتر بلیط ســینما را به مشترکینی 
کــه بصــورت مســتمر ســینما می رونــد مطــرح کردنــد. شــیوه ای 

معمــول بــرای هتلهــا، قطارهــا و هواپیماها که براســاس میزان 
تقاضا برای قیمت تصمیم می گیرند. بدین ترتیب مشترکین با 
پرداخت هزینه کمتر می توانند راهی سینما شوند. کسانی که 
گاهی ســینما می روند و مشــتری دائمی نیستند طبیعتا قیمت 

بیشتری خواهند پرداخت.
مدیــران »اُزاک« نــه مــاه ایــن شــیوه را در شــهر »نانــت« 
فرانسه آزمایش کردند. تاکنون با 23 سینما از جمله دو سینما 
در پاریس قرارداد امضاء کرده است. تالش دست اندرکاران این 
شرکت نوآفرین همچنین استفاده از موقعیتهای مناسب برای 
جذب مشــتریان به ســالنهای سینما بوده است. آنها پیش بینی 
می کننــد ظــرف ســه ســال آینده وارد مرحله ســوددهی شــوند. 
درآمــد آنهــا ناشــی از دریافــت بخشــی از قیمت بلیــط برای هر 
صندلــی اســت. قیمتــی که این شــرکت به مشــتریان پیشــنهاد 
می کند متناســب با نوع ســالن ســینما و زمان پخش فیلم بین 

3/5 تا 8 یوروبرای هر صندلی متفاوت است.
منبع: لوموند

صاد
قت

صرا
 ع

ی .
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . دوشنبه 30 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5034 . 

 تغییر نظر وزارت صمت
در مورد قیمتگذاری سیمان 

تنها در ۹ روز
کــه بــود کــرده اعــام آبــان اگرچــهوزارتصمــت۱۵
وزارتخانــهازمداخلــهدرکشــفقیمــتدربــازاربورس
کاالخــودداریمــیکنــدامــا۲۴آبــانتاکیــدکــردهکــه
قیمتپایهسیمانباهماهنگیصمتبایدانجامشود.
بــه گــزارش مهــر، ســیف هللا امیــری مدیــرکل دفتر 
صنایــع معدنــی وزارت صمــت ۲۴ آبــان در نامــه ای بــه 
مدیرعامل شــرکت بورس کاالی ایران اعالم کرده اســت 
کــه »هــر گونــه تغییــر در نحــوه محاســبه قیمــت پایــه 
ســیمان با اطالع و هماهنگی معاونت معادن و فرآوری 

مواد -وزارت صمت- انجام پذیرد.«
ایــن در حالیســت کــه روز ۱۵ آبان، امیــری در نامه ای به 
جنابــی مدیــرکل دفتر وزارتی وزارت صمت در توضیحات 
مفصلــی تاکیــد کرده بود که »با توجه به ماده ۱۸ قانون 
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل 
اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی که 
اشــعار مــی دارد »دولــت مکلــف اســت کاالی پذیرفتــه 
شــده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.« لذا 
وزارت متبــوع از هــر گونــه مداخلــه در کشــف قیمــت در 
بازار بورس کاال خودداری کرده و کشــف قیمت و توزیع 
بــر اســاس ســازوکار عرضه و تقاضا و مقــررات و ضوابط 
شرکت بورس کاالی ایران انجام می شود و معاونت امور 
معادن و فرآوری مواد، ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و سازمان های صمت استان ها صرفاً بر 
اجــرای صحیــح قوانین و ضوابط بــورس کاال و حلقه های 

پس از بورس کاال نظارت عالیه دارد.«
وی در این نامه با مستندات اعالم کرده است که 
نرخ ســیمان باید بر اســاس عرضه و تقاضا تعیین شود 
و افزایــش قیمــت پایــه تأثیــری روی قیمــت تمــام شــده 

ساختمان ندارد.

قانون کار، قانون کارگران 
است نه قانون تجارت

مراسمبزرگداشتسالروزتصویبقانونکاربههمت
خانهکارگرجمهوریاسامیایرانروزگذشتهدرمحل

دانشگاهعلمیوکاربردیخانهکارگربرگزارشد.
بــه گــزارش ایلنــا، در مراســم بزرگداشــت ســالروز 
تصویــب قانــون کار، به مناســبت گرامیداشــت ۲۹ آبــان 
ســالروز تصویــب قانــون کار ایــران -کــه در ســال ۱۳۶۹ 
تصویــب و بــرای اجــرا ابــالغ گشــت- برگزار شــد، جمعی 
از اعضــای خانــه کارگر شــامل بازنشســتگان، کارگران و 

فعاالن این تشکل حضور یافتند.
در ایــن اجتمــاع کارگــران و بازنشســتگان بــا ســر 
دادن شــعارهایی همچون »قانــون کار ایران، خون بهای 
شهیدان« و »قرارداد موقت ملغی باید گردد« بر اجرای 

بی تنازل قانون کار ایران تاکید کردند.
رئیــس  ایــن مراســم حســن صادقــی،  ابتــدای  در 
اتحادیــه پیشکســوتان جامعه کارگــری و معاون دبیرکل 
خانــه کارگــر گفــت: قبــل از انقــالب نیــز مــا قانــون کار 
داشــتیم امــا نواقــص آن روشــن و زیاد بــود و ناچار باید 

یک قانون کار جدید مصوب می شد.
وی افــزود: پیش نویــس قانــون کار جدیــد از ســوی 
بزرگانی در کمیسیون کار مجلس با حضور افرادی مثل 
آقای حسین کمالی و دیگر کارشناسان دیگر تدوین شد 
و مرحــوم ســرحدی زاده وزیر کار وقــت نیز تالش زیادی 
بــرای تصویــب ایــن قانــون کردنــد. رئیــس مجلس وقت 
یعنــی آقای  هاشــمی رفســنجانی نیــز بــرای تصویــب این 

قانون تالش و حمایت های قابل توجهی کرد.
صادقی با اشــاره بــه مقاومت ها در برابر تصویب قانون 
کار از سوی برخی سرمایه داران و کارفرمایان و همچنین 
شورای نگهبان وقت، اظهار کرد: همزمان به دلیل طول 
کشیدن تصویب قانون کار، بخشی از کارگران معترض 
شدند و مرحوم سرحدی زاده در نامه ای به امام خمینی 
درخواســت رســیدگی به این مشــکل را داد که امام نیز 
برای خروج از بن بست دستور تشکیل مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام داد و آن مجمــع با جــرح و تعدیل هایی 

۲۰۳ ماده قانون کار را تصویب کرد.
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعــه کارگــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه قانــون کار نواقصــی در احقــاق حقــوق 
کارگران دارد و جای اصالح دارد، گفت: اما ما معتقدیم 
ایــن قانــون از صفــر تــا صــد بایــد اجــرا شــود، امــا هــم 
دولت هــای اصالح طلــب و هــم دولت هــای اصولگــرا بــه 
دلیــل تعلــق خاطر بــه لیبرالیســم اقتصــادی، قانون کار 

را اجرا نمی کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قطعا قانــون کار ایــران نیز 
نقصان هایــی دارد کــه باعــث صــدور دســتورالعمل ها و 
بخشــنامه ها شــده اســت، اضافه کرد: اصالح از نظر ما 
یعنی زیباتر شدن و بهتر شدن به نفع کارگر و تضمین 
امنیت شــغلی در قانون کار و اصالحی که مدعی تغییر 
به نفع سرمایه داران غیرمولد و باز شدن دست کارفرما 
برای اخراج بیشتر است، از نظر ما قابل قبول نیست.

معــاون دبیــرکل خانه کارگر با بیــان اینکه در همه 
کشــورها بــرای اخــراج کارگــر هزینــه بــرای کارفرمــا بــا 
بیمــه بیــکاری ایجاد می شــود تــا نتوان امنیت شــغلی را 
بــه راحتــی به خطر انداخــت، گفت: ســرمایه داری لجام 
گسیخته اما امروزه اخراج کارگر را به امری بسیار سهل 

تبدیل کرده است.
کار  قانــون  مــواد  از  بســیاری  اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
عمــل  آزادی  حــوزه  در  کــرد:  تصریــح  متوقف االجراســت، 
تشــکل های کارگــری، ملزومــات حداقلــی رفاهــی و تعاونی و 
بســیاری حوزه هــای دیگــر مثــل فصــل هفتــم قانــون کار، مــا 
قانون کار را اجرا نکردیم و امیدواریم که فضای کار در ایران 
امنیــت کار و ســرمایه گذاری را باالخــره احســاس کنــد. اگــر 
اشــتغال مولد و اقتصاد مولد داشــته باشــیم، هم می توانیم 
پاسخ بازنشستگان را بدهیم و هم آتیه مردم را تامین کنیم.
صادقی با اشــاره به ســخنان وزیر صمت که گفته 
است ۴۰ درصد مشکالت تولید به خاطر سازمان تامین 
اجتماعــی اســت، پاســخ داد: مــا در همــان زمــان گفتیم 
که اتفاقا تامین اجتماعی در ایران عامل توســعه اســت 
و یــک نظــام تامیــن اجتماعــی قوی در هر کشــوری نماد 
پیشــرفت یــک کشــور و کمــک بــه امنیــت تولیــد بخاطــر 

x.حمایت از کارگران و نیروی مولد جامعه است

اخبـــــــــــــــــار

شــافعی،درجلســههیاتنمایندگاناتاقایران
بــابیــاناینکــهبیــشاز۴۰۰هــزارکســبوکار
درشــرایطاختــالاینترنــتدرمعــرضنابــودی
هســتند،عنــوانکردمعیشــت۹میلیــوننفراز
جمعیتکشــورباتداوماینشــرایطدرمعرض

تهدیداست.
به گزارش اتاق ایران، غالمحســین شافعی، 
رئیــس اتــاق ایــران در ســخنرانی خود در بیســت 
و پنجمیــن جلســه هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران 
بــا پرداختــن بــه موانــع فرآینــد تولید اشــتغال زا و 
پایــدار، وجــود نااطمینانی هــا را ســمی مهلــک در 
تصمیمات اقتصادی توصیف کرده و تأکید کرد در 
جریان تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با 
دعــوت از بخــش خصوصــی، مشــارکت عمومی و 
همگرایی در اجرایی شدن این سند تقویت شود.
او همچنیــن از دولــت و مجلــس خواســت 
در تدویــن برنامــه هفتم توســعه نیز به جای طرح 
آمــال و آرزوهای بلندپروازانه، بیش از هر چیزی 
به دنبال تغییر ریل اداره کشــور در جهت تأمین 
حقوق شهروندی و مشارکت حداکثری در اجرای 

آن باشند.
رئیس اتاق ایران به آثار اقتصادی محدودیت های 
فضــای ارتباطــی در کشــور پرداختــه و بــا اشــاره 
بــه اینکــه بیــش از ۴۰۰ هــزار کســب وکار در ایــن 
شرایط در معرض نابودی هستند گفت: معیشت 
۹ میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور بــا اختــالالت 

اینترنت در معرض تهدید قرار گرفته است.
متن ســخنرانی غالمحســین شافعی به این 

شرح است:
هیــچ ایرانــی دلســوزی نمی تواند نســبت به 
آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی تفاوت باشد. 
امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد. 
ایــن روزهــا در جلســات متعــدد، مســئوالن از مــا 
ســؤال می کننــد کــه بــرای بهبــود وضــع اقتصادی 
کشــور چــه بایــد کــرد؟ در یــک کالم پاســخ مــا در 
دو مــورد اساســی خالصــه می شــود: اول اینکــه 
وضــع  بهبــود  و  کشــور  اقتصــادی  مشــکل  حــل 
اقتصادی مردم نیازمند ســرمایه گذاری های عظیم 
و دسترســی بــه فناوری هــای بــه روز اســت. دوم 
حضــور افــراد دارای اهمیــت حرفــه ای در مناصب 
آنچــه  اســت.  چاره ســاز  کشــور  اقتصــادی  مهــم 
تاکنــون اقتصــاد مــا در طول دهه های گذشــته با 
آن روبرو بوده خالی از موارد فوق الذکر و حرکت 
در مســیری پــر از اشــتباه بوده که مــا را به نقطه 

بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می کند.
طبــق محاســبات گوناگون در ۱۰ ســال اخیر 
درآمــد ســرانه حقیقــی هــر ایرانــی بیــش از ۳۰ 
میلیــون   ۱۰ حــدود  اســت.  کاهش یافتــه  درصــد 
ایرانــی زیــر خــط فقــر رفته انــد؛ چند ســال اســت 
ســرمایه گذاری  حجــم  از  اســتهالک  حجــم  کــه 
پیشــی گرفتــه اســت و فقر مطلق حــدود دو برابر 
شــده اســت. میانگیــن رشــد اقتصــادی بــا نفــت 
بــر اســاس  ابتــدای ۱۴۰۱  تــا  طــی ســال های ۹۰ 
آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این 
وضعیت نشــان از ســیطره نا اطمینانی در فضای 
کســب وکار و عــدم انگیزه فعــاالن اقتصادی برای 

ســرمایه گذاری های بزرگ و مولد در کشــور دارد. 
زمانــی کــه ســرمایه گذاری صــورت نگیــرد، تولیــد 
اشــتغال زا و پایــدار نخواهیــم داشــت و متعاقبــاً 
اشــتغال زایی بــرای جمعیــت جــوان کشــور رقــم 

نخواهد خورد.
بــر اســاس اعــالم بانک مرکزی نــرخ بیکاری 
تــا ۲۴ ســاله در ســال ۹۸ معــادل  جوانــان ۱۵ 
۲۶.۱ درصــد و نــرخ بیــکاری جوانــان ۱۸ تــا ۳۵ 
ســاله معادل ۱۸ درصد بوده اســت. بررســی این 

بــا  مقایســه  در  زنــان  بــرای  شــاخص ها 
مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار 

می کنــد. ایــن نــرخ بــرای کشــوری 
از مزیت هــای نســبی  یکــی  کــه 
آن نیــروی جــوان تحصیل کــرده 
تلقــی  جــدی  هشــدار  اســت 

می شود.
ی  نی هــا طمینا ا نا
گســترده در اقتصــاد ایــران 
هم ریشــه در سیاســت های 
و  دارد  داخلــی  اقتصــادی 

هــم در تحریم هــای ظالمانــه. 

واقعیــت آن اســت که هنوز 
ماهیــت  قبــل،  ســال ها  هماننــد 
سیاســت های اقتصــادی دولــت نیز بــرای فعاالن 
اقتصادی روشــن نیســت. سیاســت های دولت و 
مجلس درباره قیمت گذاری انرژی و قیمت گذاری 
خــوراک بــرای صنایــع چیســت؟ سیاســت کشــور 
بانکــی،  ســود  نــرخ  دربــاره  ارز،  نــرخ  دربــاره 
دربــاره قیمت گــذاری کاالهــا و خدمــات و انــواع 
نهاده هــای تولیــد چیســت؟ منطق سیاســت های 
وضعیــت  چیســت؟  مجلــس  و  دولــت  مالیاتــی 
بــورس به عنــوان دماســنج اقتصــاد در چند ســال 
اخیــر به وضــوح نتیجــه ســردرگمی سیاســت های 

اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.
دربــاره  روشــنی  چشــم انداز  وجــود  بــدون 
ایــن سیاســت ها، یک فعــال اقتصــادی نمی تواند 

تصمیمات میان مدت و بلندمدت بگیرد.

 تدویناستراتژیتوسعه
صنعتیکشور

اســتراتژی  تدویــن  دربــاره  بعــدی  موضــوع 
توســعه صنعتی کشــور اســت که در دســتور کار 
دولت قرار گرفته اســت. تدوین ســند اســتراتژی 
اســت.  فرابخشــی  موضــوع  صنعتــی  توســعه 
اتــاق ایــران امیــدوار اســت بــا دعــوت از بخــش 

تدویــن سیاســت ها  کارگروه هــای  در  خصوصــی 
دربــاره رســته های اولویت دار، مشــارکت عمومی 
و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.

گزارشی که اخیراً از سوی 

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشــر شده است 
ضمن بررســی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی 
همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این 
نتیجه می رســد که در کشــورهایی که در توسعه 
صنعتی موفق بوده اند بدون استثنا از یک توالی 
صنعتی تدریجی پیروی کرده اند. به این معنا که 
در مراحل اولیه، مزیت های نسبی خود را سکوی 
پرتابــی بــرای مزیــت ســازی و خلــق ارزش قــرار 
داده انــد. توســعه اقتصادی پایدار، نشــات گرفته 
از سیاست های صنعتی سنجیده ای است که در 
مراحــل ابتدایــی با مزیت های نســبی یک کشــور 
همســو بوده و صنایع ســازگار با ســاختار داخلی 
اســتراتژی های  کنــد.  هدف گــذاری  را  موجــود  و 
توســعه کــه بــدون توجــه بــه مزیت هــا، صرفــاً بــا 
الگوبرداری از مراحل انتهایی توســعه کشــورهای 
پیشــرفته ســعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین 

داشتند، به شکست منتهی شدند.
در کشورمان نیز مزیت های عدیده ای وجود 
دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن ها در راستای 

تقویت زنجیره های ارزش صنعت اســتفاده شود 
یا نادیده گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی 
شــده اند. از ایــن منظــر شــما ببینیــد کــه چقــدر 
واقعیــات اقتصــاد مــا بــا تجــارب موفــق در 
تضاد اســت. به ایــن معنا که 
از مزیت هــای نســبی 
نظیــر  خــود 

تحصیل کــرده  کار  نیــروی 
همچنیــن  و  ارزان  نســبت  بــه  و 
منابــع غنــی انرژی و معدنی برای توســعه زنجیره 
ارزش تولیــد در کشــور بهــره نبرده ایم و برعکس 
صنایع ســرمایه بر و خام فروشــی در اولویت قرار 
گرفته انــد. امیدواریــم تهیــه ایــن ســند و اجرایــی 
جزیــره ای  تصمیم گیری هــای  معضــل  آن  شــدن 
را حــل کنــد و از همــه ایــن فرصت هــا و مواهــب 
بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش تولیــدات رقابت پذیر 

استفاده شود.

برنامههفتمتوسعه
اگــر دولــت و مجلس می خواهنــد در عرصه 
اقتصــاد تحولــی ایجاد کنند فرصــت برنامه هفتم 
کــه می تــوان بخشــی  اســت  بزنگاهــی  توســعه، 
انباشــت شــده را حل وفصــل  از ناکارآمدی هــای 
کــه باشــد  ایــن  بایــد  آن هــا  تــالش  تمــام   کــرد. 
نااطمینانی های مربوط به سیاست های اقتصادی 

داخلی را کاهش دهند.
لــذا برنامــه هفتــم به جــای طــرح آمــال و 
آرزوهــای بلندپروازانــه بیــش از هر چیزی باید 

بــه دنبــال تغییــر ریــل اداره کشــور در جهــت 
حداکثــری  مشــارکت  و  کشــور  منافــع  تأمیــن 
بــا  شــود.  متمرکــز  و  معطــوف  آن  اجــرای  در 
صراحــت عــرض می کنــم کــه یکی از مشــکالت 
برنامه هــای قبلــی عدم توجه به واقعیات زمان 
تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم ها بر 
تــوان تولیدی کشــور و مشــارکت ندادن بخش 
خصوصی و اســتان ها و دیگــر گروه های مرجع 

بوده است. 

آثاراقتصادیمحدودیتهای
فضایارتباطیدرکشور

یکــی از مشــکالتی کــه صاحبان کســب وکار 
به ویــژه کســب وکارهای کوچــک در این دو ماه با 
آن دســت به گریبان بوده اند، مشکل محدودیت 
اینترنت به عنوان یکی از اجزا مهم و انکارناپذیر 
آمارهــای  اســت.  امــروز  کســب وکار  فضــای 
رســمی بانــک مرکــزی حاکــی از آن اســت کــه 
۳.۳ درصــد تولیــد ناخالــص ملــی به صــورت 
فنــاوری  حــوزه  اقتصــاد  بــه  مســتقیم 
خــورده  گــره  ارتباطــات  و  اطالعــات 
اســت. بــر ایــن اســاس محدودســازی 
اینترنــت در چند ماه اخیر ضمن آنکه 
زیــان جبران ناپذیــری را بــر بســیاری 
از شــرکت ها به ویــژه کســب وکارهای 
فعــال در بخــش خدمــات تحمیل کرده، 
به کاهش سهم فناوری اطالعات در تولید 

ناخالص ملی منجر شده است.
ســازمان  در  انجــام  گرفتــه  برآوردهــای 
معیشــت  می دهــد  نشــان  رایانــه ای  صنفــی 
۹میلیــون نفر از جمعیت کشــور که برای عرضه 
محصوالتشان از شبکه های اجتماعی بین المللی 
استفاده می کنند، با اختالل سراسری در شبکه 
اینترنــت در معــرض تهدیــد قــرار دارد. اهمیــت 
توجــه بــه ادامه حیــات کســب وکارهای اینترنتی 
از آنجا دوچندان می شود که بدانیم بیش از ۷۱ 
درصــد از محصــوالت مبادلــه شــده در صفحات 
اینســتاگرام، کاالی تولیــد ایــران بوده اســت که 
عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب وکارها 
هســتند. بــر اســاس نظرســنجی صــورت گرفتــه 
توســط ســازمان صنفــی رایانــه ای در مهــر ۱۴۰۱ 
گرفتــه  صــورت  شــرکت   ۱۰۴ مشــارکت  بــا  کــه 
حــدود ۲۵ درصد پاســخ دهندگان عنــوان کردند 
کــه ۵۰ تــا ۷۵ درصــد فروششــان کاهش یافتــه 
است. همچنین ۳۳ درصد از مشارکت کنندگان 
میــزان کاهــش فــروش را بین ۷۵ تــا ۱۰۰ درصد 
عنوان کرده اند. برآورد میزان خســارت احتمالی 
جالــب  هــم  محدودیت هــا  تــداوم  صــورت  در 
توجــه اســت. ۲۵ درصــد روزانــه ۵۰ میلیــون تــا 
بــرآورد کرده انــد.  تومــان خســارت  ۶۰ میلیــون 
۲۱ درصــد بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومــان و ۲۶ 
درصــد باالی صد میلیــون تومان تخمین زده اند. 
بیــش از ۴۰۰ هــزار کســب وکار در ایــن شــرایط 
در معرض نابودی هســتند. نوش داروی بعد از 

مرگ سهراب کارساز نیست.

از بیشــتر ســهم کســب در نفسگیــر رقابــت
ترانزیــتدرمنطقــه،میــانســهکشــورایــران،
عربســتانوترکیــهاســت،درایــنبیــنبــاتوجه
جــذب و..، زیرســاخت مثــل چالشــهایی بــه
جدیــد" نظــم " ذیــل خارجــی ســرمایهگذاری
میتوانــدنقــشمهمیبرایتوســعهکریدورهای

اقتصادیایرانداشتهباشد.
بــه گــزارش تســنیم، موضــوع توســعه کریدورهــای 
در  طوالنــی  تاریــخ  کــه  اســت  بحثــی  اقتصــادی 
شــکل دهی مناســبات تجاری و امنیتی ایران دارد. 
از گذشــته یکــی از محورهــای اصلــی اقتصــاد ایران 
گســترش تجــارت میــان شــرق و غــرب و همچنیــن 
شمال و جنوب بوده است. طی سال های اخیر نیز 
تاکیدات زیادی بر این موضوع مطرح شده است.

کالن  تغییــر  از  بعــد  و  حاضــر  حــال  در 
رویکردهــای اقتصادی کشــور بعد از شــکل گیری 
ایــده نظــم جدید، به نظر می رســد که فرآیندهای 
اجرایــی بــرای گســترش کریدورهــای اقتصادی در 
ایران ســرعت بیشــتری به خود گرفته است. طی 
یک سال گذشته، در ابتدا روسیه برای بهره مندی 
از منافــع ژئواکونومیــک و ژئواســتراتژیک کریدور 
شــمال-جنوب و ســپس چیــن بــرای فعــال کــردن 
مســیر آســیای میانه کریدور شــرق بــه غرب ذیل 
ابر پروژه راه ابریشم جدیدBRI -وارد ایران شدند.
ایران یکی از کشــورهایی اســت که در حوزه 
اقتصــادی بــا تاکیــد بــر تجــارت از محــور عــرض 
جغرافیایــی خــود- شــرق بــه غــرب، فعــال بــوده 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در دنیــای جدیــد 
بــه لحــاظ توســعه روابط تجــاری ارتبــاط تهران به 
عنــوان پایتخــت بــا چهــار نقطــه شــامل مکــران، 
باب المندب، قفقاز و مدیترانه از اهمیت بســیار 
ویــژه ای برخــوردار اســت. جــدای از توجــه ویژه ای 
که اخیرا به ناحیه قفقاز و مکران و باب المندب 
شــده که به یاد داشــته باشــیم کشــور ما ســابقه 
ایــن  در  دارد.  را  مدیترانــه  در  تاریخــی  حضــور 
مســیر راه آهن شــلمچه_ بصــره می تواند یکی از 
محورهای اتصال ایران به مدیترانه باشد. در کنار 
ایــن مــوارد،  مثلــث طالیی تنگــه مــاالکا، مکران و 
باب المندب به لحاظ ژئوپولتیک باید مورد توجه 

جدی سیاست گذاران کشور باشد.
به گزارش تســنیم، رقبــای ایران نیز به طور 

جــدی در حــال پیگیــری منافــع خــود هســتند. به 
طور مثال داالن عرب به منظور دور زدن ظرفیت 
ترانزیتــی ایــران ذیل کریــدور آســیای میانه جاده 
ابریشــم جدید به وجود آمده و توســط  کاالهای 
هنــدی  توســعه خواهــد یافــت. ایــن کریــدور یــک 
کریدور غذایی-کشاورزی است. در این بین ایران 

باید یک کریدور جدید طراحی و اجرا کند.
الــف( در صورتــی کــه برنامه و طرح درســتی برای 
اســتقاده از ظرفیــت منطقه مکران وجود داشــته 
باشد طراحی یک کریدور جدید که ایران در مرکز 
آن قــرار دارد، محتمــل بــه نظر می رســد. در عین 
حــال اشــتباه در ایــن مســیر می توانــد بــه دســت 

رفتن ظرفیت های ژئوپلتیک  کشور منجر شود.
ب( در خصــوص خــط راه آهــن صلــح رژیــم 
صهیونیســتی بایــد گفــت که این رژیــم جعلی در 
تــالش اســت تــا مدیترانــه را به عمــان وصل کند. 
در مقابل اما اگر بتوانیم چابهار را احیا کنیم این 

طرح دشمن نابود خواهند شد.
کریــدور شــمال-جنوب، محورهــای  مــورد  در  ج( 
اخیــر  ســال  یــک  طــی  کــه  دارد  وجــود  مهمــی 
حساسیت های ویژه ای نیز در مورد آنها به وجود 
آمــده اســت، نمونــه ایــن موضــوع ارتبــاط زمینــی 
ایــران و ارمنســتان اســت. در ایــن خصوص مقام 
معظــم رهبــری فرمودند کــه ارتبــاط تاریخی ما با 

ارمنستان نباید قطع شود.
رقابتنفسگیرایران-ترکیهدرکریدور

آسیایمیانهکمربندراهچینیها
امنیتــی-  راهبــرد  یــک  عنــوان  بــه  ۱-چیــن 
اقتصــادی بلنــد می خواهــد بــه دریــای مدیترانــه 
از  بعــد  اســاس  ایــن  بــر  کنــد،  پیــدا  دسترســی 
و  روســیه  غــرب  در  ژئوپلتیــک  عمیــق  تحــوالت 
بــه  غــرب  سراســری  آهــن  راه  قفقــاز،  منطقــه 
شــرق  ایــران می توانــد یــک  مســیر مطمئــن برای 
تحقــق راه ابریشــم نوین باشــد. همانطــور که در 
گزارشهای قبلی اشاره شد، چین از این جهت به 
ســرمایه گذاری در مســیرهای زمینی تمایل نشان 
داده است که از سوی تنگه ماالکا احساس خطر 
می کند و نمی خواهد سیاست های تجاری خود را 

تنها مبتنی بر این مسیر پیش ببرد.
فراموش نکنیم که کشور ترکیه به عنوان مهمترین 
رقیــب اقتصــادی ایــران در منطقــه، بــا بازطراحــی 

اتحادیــه کشــورهای  تشــکیل  و  کریــدور الجــورد 
تــرک، تالش گســترده سیاســی- اقتصــادی را برای 
جذب ســهم بیشــتری از کریدورهای اقتصادی راه 

ابریشم چین در دستور کار قرار داده است.
البتــه بــه عقیــده کارشناســان بایــد ارتبــاط ایــران 
و چیــن بــه گونــه ای مدیریــت شــود کــه ایــن رابطه  
مبتنــی بــر الگوی همــکاری و رقابت شــکل بگیرد و 
تــداوم پیــدا کنــد. باید در نظر داشــت کــه چین در 
حال سرمایه گذاری در مسیر اتصال زمینی به غرب 
اســت در نتیجــه اگــر نتوانیــم ســهم خــود را از این 
مســیر به دست بیاوریم ظرفیت های استراتژیک و 
ژئوپوتیک  ایران در میان مدت از بین خواهد رفت. 
یکــی از پیشــنهادهایی کــه می تــوان در خصــوص 
ارتباط با چین مطرح کرد، توجه به تقویت کریدور 
اقتصــادی شــرق و غــرب دریــای خزر اســت. ما این 
امــکان را داریــم تا براســاس دو کریــدور مختلف با 

چین وارد تعامل اجرایی شویم.
 ورودبیسرصدایعربستانبهرقابت

باایراندرحوزهترانزیتکاالهایهندی
۲-هنــد نیــز نســبت بــه اتصــال بــه اروپــا از 
مســیر ایــران و روســیه تمایــل دارد ایــن درحالــی 
اســت کــه دیگــر رقیــب منطقــه ای ایــران یعنــی 
عربســتان صعــودی طراحــی گســترده اقتصــادی  
بــرای اتصــال هند بــه مدیترانــه از طریــق کریدور 
عــرب- مــد را روی میــز گذاشــته اســت. در نهایت 
باید به این موضوع توجه داشت که ممکن است 
با توجه به ظرفیت عمیق ژئوپولتیک ایران ضمن 
لحاظ کردن  سیاســت گذاری های درســت، مسیر 
حرکت کاالهای دو قدرت نوظهور چین و هند به 

سمت مدیترانه از کریدورهای ایرانی عبور کند.
رقابــت اصلــی بــرای به دســت آوردن ســهم 
بیشــتر از ترانزیــت در منطقــه، میان ســه کشــور 
حقیقــت  در  اســت.  ترکیــه  و  عربســتان  ایــران، 
ژئوپولتیــک ایــران در یــک رقابــت کریــدوری تمام 
عیار قرار گرفته است. با توجه به مسائلی که در 
کشور وجود دارد و کمبودهای زیرساختی، جذب 
مهمــی  نقــش  می توانــد  خارجــی  ســرمایه گذاری 
بــرای توســعه کریدورهای اقتصادی ایران داشــته 
باشــد. شــنیده شــده که برخی از ســرمایه گذاران 
بنــدر  یــک  بــه  را  مکــران  حاضرنــد  بین المللــی 

هوشمند تبدیل کنند.

رئیساتاقبازرگانیایران:معیشت۹میلیوننفربااختاالت
اینترنتدرمعرضتهدیداست

افزایش ۲۰درصدی تعداد شرکت های دانش بنیانورودعربستانبهرقابتباایرانبرایترانزیتهند
درپایــانســال۱۴۰۰حــدود۲۷۵هــزارنفــر
درشــرکتهایدانشبنیانفعالیتداشــتند
وایــنآمــارنســبتبهابتدایســال۹۹رشــد

۲۰درصدیداشتهاست.
بــه گزارش ایرنــا، همایش ملــی رونمایی 
شــرکت های  زیســت بوم  ســالیانه  گــزارش  از 
دانش بنیــان روزگذشــته بــا حضــور ابوجعفری 
مشاور وزیر اقتصاد در امور دانش بنیان، مهدی 
توســعه  و  سیاســت گذاری  معــاون  الیاســی، 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
میرمحمدصادقــی قائم مقــام صنــدوق توســعه 
ملی و همچنین مدیران ارشــد معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری، صنــدوق نــوآوری 
و  تحــول  همکاری هــای  مرکــز  شــکوفایی،  و 
صندوق هــای  ریاســت جمهوری،  پیشــرفت 
پژوهش و فناوری، انجمن ســرمایه گذاری های 

خطرپذیر و بانک ها برگزار شد.
مصطفی عرب، کارشــناس ارشــد زیست 
بــوم دانش بنیــان در این همایش با اشــاره به 
اینکه گزارش زیست بوم دانش بنیان سومین 
ســالی اســت کــه رونمایــی می شــود، تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال بــا عنــوان 
اشــتغال آفرینی«،  و  دانش بنیــان  »تولیــد، 
چنیــن گزارش هایــی جایــگاه ویــژه ای دارد و 
الزم اســت تا اطالعات تحلیلی درباره اقتصاد 
دانــش بنیــان در دســترس خبــرگان و فعــاالن 

این حوزه قرار داشته باشند.
صنــدوق  اعتبارســنجی  کارگــزار  مدیــر 
نــوآوری و شــکوفایی بــا بیــان اینکــه گــزارش 
مبتنــی  دانش بنیــان  شــرکت های  زیســت بوم 
بــر تحلیــل شــخصی نیســت و پــردازش ریــز 
داده هاســت، تصریح کرد: زیست بوم فناوری 
کشــور از ســال ۹۰ به صورت پرشتابی توسعه 
داده شــده است و روند رشد تعداد شرکت ها 
و درآمد و تسهیالت فعال آن ها را مفصل  در 
گــزارش زیســت بوم شــرکت های دانش بنیــان 
مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان نمونه 
نصــف شــرکت های دانش بنیــان بعــد از ســال 
۱۳۹۲ تاسیس شده اند. وی با اشاره به اینکه 
در ســال های اخیــر تعداد  شــرکت های دانش 
بنیان از حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد به حدود 
اســت،  رســیده  شــرکت   ۵۰۰ و  هــزار  هفــت 

افــزود: در ســال های اخیــر بــه طــور متوســط 
هــزار شــرکت بــه جمــع دانش بنیان هــا اضافه 
شــده اند. عــالوه بــر ایــن، درآمــد شــرکت های 
دانش بنیــان از ســال ۱۳۹۶ تاکنــون چند برابر 

شده است.
عــرب بــا بیان اینکــه ۲۲ درصد از اعضای 
هیئــت مدیــره و ۱۲ درصــد از مدیــران عامــل 
تشــکیل  زنــان  را  دانش بنیــان  شــرکت های 
می دهنــد اضافــه کــرد: بــر اســاس آمارهــا در 
پایــان ســال ۱۴۰۰ حــدود ۲۷۵ هــزار نفــر در 
شــرکت های دانــش بنیــان فعالیت داشــتند و 
این آمار نســبت به ابتدای ســال ۹۹ رشــد ۲۰ 
درصدی داشــته اســت. این امر نشان می دهد 
نخبــگان  و  فعــاالن  از  توجهــی  قابــل  تعــداد 
در بدنــه شــرکت های دانــش بنیــان فعالیــت 

می کنند.
آمارهــای  بررســی  کــرد:  اضافــه  عــرب 
تحلیلی نشان می دهد که از مجموع معافیت 
دانش بنیــان  محصــوالت  بــا  مرتبــط  مالیاتــی 
کــه بــه شــرکت های دانش بنیــان نــوع ۱ تعلــق 
می گیــرد، مجموع معافیت مالیاتی شــرکت ها 
بــرای ســال ۱۳۹۹ حــدود ۱۰۰۰ میلیــارد تومان 
بوده اســت و این در حالی اســت که این عدد 
تنها معادل ۰.۳ درصد از درآمد مالیاتی دولت 
در ســال ۱۴۰۰ اســت. همچنین آمارها نشــان 
می دهــد کــه مانــده بدهی شــرکت های دانش 
بنیان به سیستم بانکی در انتهای سال ۱۴۰۰ 

حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پژوهشــگر اقتصادی اقتصاد دانش بنیان 
افــزود: جمع بنــدی و تحلیــل اطالعــات گزارش 
نشــان  دانش بنیــان  شــرکت های  زیســت بوم 
فنــاوری شــکل  زیســت بوم  اوال  کــه  می دهــد 
ســهم  و  رســیده  نســبی  بلــوغ  بــه  و  گرفتــه 
خــود  بــه  را  کشــور  اقتصــاد  از  مشــخصی 
پــردازش  وقتــی  امــا  اســت.  داده  اختصــاص 
اطالعات می کنید، ممکن اســت نتایج تصمیم 
آســیب  بــه  نیــاز  مــوارد  برخــی  در  گیری هــا 
شناســی داشته باشد. بنابراین، رویکرد ما در 
این گزارش نشان دادن جایگاه اقتصاد دانش 
بنیــان اســت و ســعی کردیــم نقــاط ضعــف و 
 قوت را بیان کنیم تا در تصمیم گیری ها مورد

بهره برداری قرار گیرد.
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ذخایر آبزیان سواحل کشور 
تقویت می شود

بــه گفته وزیر جهادکشــاورزی، با توجه به اینکه برخی 
از اوقــات بــه دنبــال محدودیت صید می رویــم ۱۲ هزار 
صیــاد غیــر مجاز داریم. در ایــن زمینه در برنامه هفتم 
توســعه برنامــه داریم که با کمــک مجلس برای تقویت 

ذخایر در سواحل اقدامات بیشتری انجام شود.
ســید جــواد ســاداتی نژاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی 
در افتتاحیــه ششــمین نمایشــگاه بین المللــی شــیالت، 
آبزیــان، ماهیگیــری، غذاهــای دریایی و صنایع وابســته 
اظهار کرد: با وجود اینکه آبزیان مواد مغذی ارزشمندی 
دارد امــا در ســفره مردم نتوانســته اســت خــودش را به 
خوبی نشــان دهد که نشــان می دهد در معرفی و حتی 
تولید این محصوالت مشکل داریم؛ در تولید شتر مرغ 
نیز با وجود اینکه جزو تولیدکنندگان بزرگ این محصول 
در دنیــا هســتیم امــا جــای مشــخصی در ســبد خانــوار 
نــدارد. وی بیان اینکــه ظرفیت زیادی برای تولید آبزیان 
بــه ویــژه در مناطق ســاحلی داریــم افزود: بــرای تقویت 
ذخایــر در ســواحل کشــور باید اقدامات بیشــتری شــود 
. وزیرجهادکشــاورزی ادامــه داد: صنایع فــرآوری آبزیان 
نیــاز به ســرمایه گذاری بیشــتری دارد امــا در مجموع در 
بخش کشاورزی شاهد خروج سرمایه گذاران هستیم و 
الزم اســت از ســایر بخش ها به این بخش ســرمایه گذار 

وارد شود.
وی تصریح کرد : 98 درصد کشاورزی ایران مربوط 
به بخش خصوصی اســت اما در بخش شــیالت این طور 
نیست و باید واگذاری ها بیشتر شود که می تواند تولید 

و ثروت بیشتری برای کشور ایجاد شود.
ورود  افزایــش  نیازمنــد  گفــت:  ســاداتی نژاد 
دانش بنیان ها به بخش شیالت هستیم که در مقایسه 

با سایر بخش های کشاورزی عقب تر است.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به ظرفیت صادرات 
در بخش خوراک آبزیان گفت: در بخش خوراک ماهی 
نیــز نیــاز به ورود بیشــتر دانش بنیان ها و ارز و صادرات 

و ارزآوری داریم.

وزیر صمت: درآمد پیش بینی 
شده دولت از حقوق دولتی 

معادن در بودجه ۱۴۰۱ محقق شد
بنابــر اعــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، اهــداف 
پیش بینی شــده در بودجه امســال برای درآمد حاصل 

از حقوق دولتی معادن تحقق یافته است.
به گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: 
بــر اســاس قانــون معــادن، ۱۵ درصــد از حقــوق دولتــی 
کــه هــر معدن به دولت پرداخت می کنــد باید در همان 

منطقه هزینه شود.
وزیــر صمــت افزود: مــا در وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت مســئول دریافت این مبالغ هســتیم که تاکنون 
درآمد خوبی کســب کرده ایم و اهداف پیش بینی شــده 
در بودجــه امســال بابــت درآمــد دولت از حقــوق دولتی 
معــادن طبــق برنامه زمان بندی شــده پیش می رود و از 

روند خوبی برخوردار است.
وی گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن وقتی 
به خزانه وارد شود به استان ها تخصیص داده می شود 
و در اختیار استانداری ها قرار می گیرد تا در مناطقی که 

معادن در آن قرار دارند استفاده شود.
وزیــر صمــت اضافــه کــرد: ایــن روالــی اســت کــه 
هــم اکنــون در حــال اجراســت و اینکــه دقیقــاً چقدر در 
اســتان ها پرداخــت شــده اطالع نــدارم، زیرا مــا دریافت 
منابع را انجام می دهیم و گزارش در این باره را می توان 

دریافت و منتشر کرد.

 روغنی ها به دنبال ورود
به بازارهای صادراتی

صــدور مجــوز صــادرات روغــن نباتــی خبــر خوبــی برای 
ایــن صنعــت خواهد بود؛ چرا کــه تولیدکنندگان روغن 
نباتــی تــا قبــل از ایــن اجازه صــادرات نداشــتند و ورود 
بــه بازارهــای صادراتــی فرصت خوبی بــرای این صنعت 

خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، 
هوشــنگ بیرشــک دبیــر انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان 
روغــن نباتــی با اشــاره بــه پیگیری های ایــن انجمن برای 
دریافــت مجــوز صادرلــت، بیــان کــرد: حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی و افزایــش قیمت روغن نباتی در ماه های اخیر، 
اثر چشمگیری بر مصرف روغن نباتی در کشور داشت. 
تــا جایــی کــه تولیــد و توزیــع روغــن نباتی در کشــور که 
ماهانــه ۱۷۰ الــی ۱8۰ هــزار تــن بــود، بعــد از آزادســازی 
قیمت هــا در ســه مــاه اخیــر، ماهانــه بــه ۱۲۵ الــی ۱۳۵ 

هزار تن رسیده است.
بیرشک اضافه کرد: در نظر داریم کاهش تقاضای 
داخلــی را از طریــق ورود بــه بازارهــای صادراتــی جبــران 
کنیــم و بــه همیــن دلیل هــم پیگیر اخذ مجــوز صادرات 
روغــن نباتــی هســتیم. صــدور مجــوز صــادرات روغــن 
نباتــی خبــر خوبی برای ایــن صنعت خواهد بود؛ چرا که 
تولیدکنندگان روغن نباتی تا قبل از این اجازه صادرات 
نداشــتند و ورود بــه بازارهــای صادراتــی فرصــت خوبــی 

برای این صنعت خواهد بود.
وی در ادامه در رابطه با تاثیر کاهش قیمت روغن 
خام در بازارهای جهانی بر حاشــیه ســود تولیدکنندگان 
روغــن نباتــی اظهــار کــرد: اگرچــه قیمــت روغــن خام در 
بازارهــای جهانــی افــت زیــادی داشــت، امــا بخشــی از 
ایــن کاهــش قیمت جبران شــده و اخیــراً قیمت ها کمی 
افزایش یافته اســت. اما به نظر می رســد کاهش قیمت 
روغــن خــام در بازارهــای جهانــی تاثیــر بــا اهمیتــی بــر 
افزایــش حاشــیه ســود شــرکت های تولید کننــده روغن 
نباتــی نــدارد و ســود روغنی هــا تفــاوت بــا اهمیتــی بــا 
پیش بینــی EPS نخواهــد داشــت. همانطــور کــه اشــاره 
کــردم هــم قیمــت  روغن خــام در بازارهــای جهانی اخیراً 
کمــی افزایــش داشــته و هــم اینکــه نــرخ ارز نیمایــی در 
زمــان حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی، ۲۴ هــزار تومان بود که 
در حال حاضر به حدود ۲8 هزار تومان رسیده است. 

اخبـــــــــــــــــار

کاهش حقوق گمرکی مواد 
اولیه هنوز اجرا نشده است

عضــو هیــات مدیــره خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمــت( گفــت کــه مصوبــه مربــوط بــه کاهــش نــرخ 
حقــوق گمرکــی مواد اولیه، واســطه ای، اجــزا، قطعات، 

ماشین آالت و تجهیزات، هنوز اجرایی نشده است.
آرمــان خالقــی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
ســامانه بهین یــاب تــا هفتــه گذشــته اختــالل داشــت، 
اظهــار کــرد: دربــاره هفته جــاری هنوز اطالعاتــی ندارم. 
امــا اختــالل در ایــن ســامانه باعــث ایجاد خلــل و تاخیر 
در روند دریافت صدوز مجوزها شــد و باعث شــد کارها 
مثل گذشته  به صورت دستی انجام شود. این موضوع 
باعــث گالیــه تولیدکننــدگان شــد، چراکــه نقطــه قــوت 
وزارت صمــت بــه روز کــردن اطالعــات و آمــار و ایجــاد 

پنجره واحد بود.
آیــا  کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  در  وی همچنیــن 
کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، 
قطعات، ماشــین آالت و تجهیزات، اجرایی شــده، اظهار 
کــرد: ایــن مصوبه هنوز اجرایی نشــده و قابل اســتفاده 
نیســت. بــه نظــر می رســد اصالح قانــون حقــوق گمرکی 
زمان می برد. اطالعاتی از این که چرا مصوبه هنوز اجرا 

نشده نیز در دسترس نیست.
اوایــل تیــر وزیــر صنعت، معدن و تجــارت )صمت( 
طــی نامــه ای بــه رئیس جمهوری بــا بیان اینکــه افزایش 
نــرخ مبنــای محاســبه تعرفــه، افزایش مضاعــف مالیات 
بــر ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی را در پی داشــته که 
در مجمــوع باعــث افزایــش هزینه هــای تولیــد، افزایش 
قاچــاق، افزایــش نیــاز بــه نقدینگــی، کاهــش تولیــد و 
افزایــش تــورم خواهــد شــد، خواســتار کاهــش حقــوق 
گمرکــی بــرای مــواد اولیــه، واســطه ای، اجــزا، قطعــات، 
ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، 
حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد 
شــد. در نهایــت اواخــر مهرمــاه الیحــه کاهــش »نــرخ 
حقــوق گمرکــی مواد اولیه، واســطه ای، اجزا و قطعات و 
ماشین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شورای 
نگهبــان رســید، امــا گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 

قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.

بــر اســاس بنــد )ه( تبصــره ۷ قانــون بودجــه ســال 
۱۴۰۱، نــرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
در همــه مــوارد، از جملــه محاســبه حقــوق ورودی بــر 
اســاس نرخ ارز اعالم شــده بانک مرکزی، نرخ ســامانه 
مبادلــه الکترونیکــی )ای تی اس( در روز اظهار و مطابق 
مــاده ۱۴ قانــون امــور گمرکــی اســت. همچنین در ســال 
۱۴۰۱ نــرخ چهــار درصد حقوق گمرکی یاد شــده در صدر 
بنــد )د( مــاده )۱( قانــون امــور گمرکــی بــرای کاالهــای 
اساســی، دارو، تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی پزشــکی 
و همچنیــن نهاده هــای کشــاورزی و دامــی به یک درصد 
تقلیل می یابد. نرخ ســامانه  ای. تی. اس بانک مرکزی، 
نرخی نزدیک به بازار اســت. همچنین امســال معافیت 
گمرکی ماشین آالت صنعتی نیز حذف شد. البته قانون 
معافیت گمرکی ماشــین آالت یک قانون دائمی بود که 
با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می رسد 

حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.

خبـــــــــــــــــر

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
خاطــر نشــان کــرد در صــورت ادامه رونــد فعلی، 
تردیــد نداشــته باشــید کــه در آینــده نزدیــک بــا 
کمبود مواد شوینده و بحران آن مواجه خواهیم 
شــرکت های  از  درصــد   ۱5 تــا   ۱0 چراکــه  شــد٬ 
تولیدکننــده کوچک رونــد تولید را متوقف کردند 
و شــرکت های بزرگ هم با یک ســوم ظرفیت کار 

می کننــد تا برند خود را حفظ کنند.
حسام بیگدلو در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به اعمال قیمت گذاری دستوری از سوی سازمان 
حمایت برای تولیدکنندگان مواد شوینده، گفت: 
قیمت دســتوری ســالی یکبار و در بهترین حالت 
ســالی دو مرتبــه تغییــر می کند این در حالیســت 
را  اولیــه  مــواد  تولیدکننــده  شــرکت های  کــه 
پتروشــیمی های دولتــی و خصولتــی  که هر هفته 

نرخ هایشان در حال تغییر است تهیه می کند.
وی بــا شــرح نحوه قانــون قیمت گــذاری در 
پتروشیمی ها، اضافه کرد: 9۵ درصد نرخ جهانی 

ضــرب در نــرخ دالر می شــود از این رو هــر هفتــه 
نرخ محصوالت پتروشیمی تغییر می کند.

ایــن فعــال اقتصــادی بــا انتقــاد از سیاســت 
دوگانــه دولــت در برخــورد با تولیدکننــدگان مواد 
کــرد:  نشــان  خاطــر  پتروشــیمی ها٬  و   شــوینده 
چالش اصلی شــرکت های شــوینده این است که 
باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناســب با 
دالر تغییــر می کنــد را خریداری کنند اما از ســوی 
دیگــر باید نرخ محصوالت تولیدی خود را حداقل 
در یــک بــازه زمانــی یکســاله ثابت نگــه دارند. در  
ایــن دو حالت نفــوذ دولــت را می تــوان مشــاهده 
کرد دولــت بــه پتروشــیمی ها اجــازه می دهد کــه 
نرخ شان را متناسب با نرخ دالر تغییر بدهند اما  
بــه تولیدکننــدگان حــق نمی دهــد کــه قیمت ها را 

تغییر بدهند.
این فعال اقتصادی بابیان اینکه قیمت مواد 
اولیــه ۲ برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت، گفت: 
ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورهای تولیدکننــده 

از مزیت داشتن نفت برخوردار است٬ اما موادی 
کــه نفــت از آنهــا حاصــل می شــود باعــث نشــده 
اســت کــه قیمــت شــوینده رقابتــی و ارزان تمــام 
شــود؛ قیمت ما از محصوالت شــوینده ترکیه که 
پتروشــیمی ندارد گران تر اســت این در حالیست 
که ترک ها مواد اولیه را از ایران خریداری می کنند 
و امکان ســرزمینی ایران بــه تولیدکنندگان کمک 

نکرد که نرخ تولید را پایین بیاورند.
عضــو هیات مدیره انجمن صنایع شــوینده، 
بهداشــتی و آرایشــی ادامه داد: تولیدکننده مواد 
شوینده با نرخ جهانی مواد اولیه را تهیه می کنند 
و وقتــی مــا نفت داریم قیمت جهانی چه معنایی 
می توانــد داشــته باشــد؟ از آنجایی کــه مــا تحریم 
هســتیم محصوالت پتروشیمی خود را ارزان تر از 

داخلی ها عرضه می کنند.
بیگدلــو در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
افزایــش نــرخ تمــام شــده محصــول باعــث شــده 
اســت کــه ما بازارهــای صادراتی خود را از دســت 

بدهیــم؟ گفــت: بــرای نمونــه قرقیزســتان ســهم 
بــازارش را از ترکیــه وارد  قابــل توجهــی از نیــاز 
می کنــد؛ تولیدکننــدگان داخلــی امــکان رقابــت با 
ترکیــه را ندارنــد ایــن در حالیســت کــه مســافت 
ترکیه به قرقیزســتان زیاد اســت اما با احتســاب 
هزینــه حمــل بــاز هــم واردات از ترکیه بــرای آنها 

صرفه اقتصادی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه تولیدکنندگان شــوینده در ایران 
برای اینکه بتوانند با رقبای ترک رقابت کنند کیفیت 
را کاهــش داده انــد، افــزود: در بیــن عراقی هــا ایــن 
ذهنیــت ایجاد شــده اســت کــه جنس ترکــی  کیفت 
بهتــری نســبت بــه کاالی ایرانــی دارد و ایــن کاهش 
کیفیت به مشکالتی که این روزها تولیدکنندگان با 

آن دست به گریبان هستند باز می گردد.
ایــن فعــال اقتصادی شــوینده را جــزو اقالم 
ضروری سبد خانوارها دانست و افزود: عدد  ۲۵ 
درصدی افزایش نرخ شــوینده ها نســبت به دیگر 
صنایــع قابــل توجــه نیســت و این موضــوع باعث 

شــده است که شرکت های تولیدکننده یکی پس 
از دیگــری  از چرخــه تولیــد خــارج شــوند. تردیــد 
نداشته باشید که در آینده نزدیک با کمبود مواد 
شــوینده و بحران آن مواجه خواهیم شــد٬ چراکه 
۱۰ تا ۱۵ درصد از شرکت های تولیدکننده کوچک 
رونــد تولید را متوقف کردند و شــرکت های بزرگ 
هم با یک سوم ظرفیت کار می کنند تا برند خود 

را حفظ کنند.
بــه گفتــه وی٬ تولیدکننده خصوصی در یک مدت 

محدود می تواند با زیان  به تولید ادامه بدهد.
بیگدلــو بــا بیــان اینکــه ۱ درصد از تولیــد ناخالص 
ملــی به مواد شــیمیایی مصرفــی اختصاص دارد، 
 ۵۰۰ حــدود  بــا  داخلــی  تولیــد  ظرفیــت  گفــت: 
تولیدکننــده در حــال حاضــر ۴.۳ میلیــون تــن در 
ســال اســت کــه از این ظرفیــت تنهــا ۱.8 میلیون 
تــن در بــازار داخــل و حــدود ۴۰۰ هــزار تن ســهم 
بازارهای صادراتی اســت به طور متوســط ساالنه 
۱6۰ تا ۲۲۰ میلیون دالر صادرات اتفاق می افتد.

پرداخــت ۳  بــه  اشــاره  بــا  وزیــر جهــاد  معــاون 
میلیــون تومــان یارانــه کــود بــه ازای هرهکتار به 
کشــاورزان، از تخصیص ۴0 هزار میلیارد تومان 
یارانــه بــرای جبــران کاهش درآمد کشــاورزان از 

محل اجرای الگوی کشت خبر داد.
بــه گــزارش مهر، محمــد قربانی اظهــار کرد: 
در الگوی کشــت ما دو ســطح نظارت و جلســات 
توجیهــی داریــم کــه یــک ســطح در اســتان ها و 
یــک ســطح هــم در ســتاد وزارت جهاد کشــاورزی 
از  هــدف  کــه  می شــود  برگــزار  وزیــر  بــا حضــور 
برگزاری این جلســات، مشارکت اتاق های اصناف 
کشــاورزی، نماینــدگان کشــاورزان، اســتانداران، 
فرمانــداران، مجموعه مدیران و مســئوالن بخش 
کشــاورزی در اجــرای هــر چــه بهتر الگوی کشــت 
اســت تــا کمبودهــا و انتظــارات و خواســته های 

آن ها بررسی و رسیدگی شود.

معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهاد 
کشاورزی گفت: در استان ها و ستاد وزارت جهاد 
کشــاورزی تمام اســتانداران، فرمانداران، مدیران 
جهــاد کشــاورزی، اتحادیه هــای تخصصــی، اتــاق 
اصنــاف و مجموعه هایــی که درگیر الگوی کشــت 
هســتند در جلســات حضــور دارنــد و بــه صــورت 
کامــل پــای کار هســتند و در برنامــه اقدامــی کــه 
ســازمان تحقیقــات و آمــوزش ترویج کشــاورزی، 
ارائــه داده و بــه تأییــد وزیر هم رســیده اســت بر 
اساس تقویم الگوی کشت یا تقویم زمانی کشت 
و بــه تنــاوب بــا توجه به آمادگی که در اســتان ها 
وجــود دارد حضور پیــدا می کنند به همراه مجری 
به ســواالت احتمالی پاســخ می دهند، ضمن این 

که الگوی کشت برای آن ها تشریح می شود.
نخســت  ماهــه  شــش  در  گفــت:  قربانــی 
ســال زراعــی جــاری یارانــه الگوی کشــت از محل 

بــرای محصــوالت  بودجــه ۱۴۰۱ تأمیــن شــد کــه 
اساسی و راهبردی که در بند ت ماده ۳۵ قانون 
سیاســت های کلــی برنامــه ششــم تصریــح شــده 
است که ما کود و بذر یارانه ای را برای کشاورزان 

داریم.
معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهاد 
کشــاورزی افــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
سال ۱۴۰۲ پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه 
ارائه کرد که بر اساس آن ۴۰ هزار میلیارد تومان 
یارانه در اختیار وزارت قرار بگیرد تا بتواند با این 
یارانه ها در صورت کاهش درآمدی کشــاورزان از 
محل اجرای الگوی کشــت جبران شــود تا امنیت 
معیشتی کشاورزان و درآمدشان تحت تأثیر قرار 
نگیــرد که گویا ســازمان برنامــه و بودجه بر ایجاد 

ردیف در تبصره ۱۴ موافقت کرده است.
قربانی با بیان اینکه در استان های سردسیر 

و گرمســیر بــر اســاس تقویــم زمانــی کشــت بــه 
اندازه کافی کود و بذر تأمین شــده اســت، گفت: 
ما بیشتر یارانه ای را که پرداخت کردیم در قالب 
کودهــای فســفاته و پتاســه یارانــه ای هســت کــه 
بــرای محصــوالت راهبــردی، کلــزا، چغنــدر قنــد، 
گنــدم و جــو کودهــای پتاســه و فســفاته را با یک 
ســوم قیمــت در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفتــه 

است.
قربانــی دربــاره نحــوه پرداخــت یارانه الگوی 
کشــت هــم گفــت: کشــاورزان به ازای هــر هکتار 
۱۵۰ کیلوگــرم کــود فســفاته دریافــت می کنــد که 
قیمــت آن بــه ازای هــر کیســه ۵۰ کیلویــی یــک 
میلیون تومان است و کشاورزان در غالب الگوی 
کشت سه میلیون تومان یارانه دریافت می کنند.
وی اضافــه کــرد: غیــر از پیوســت رســانه ها 
بــرای الگوی کشــت، پیوســت ترویجی و پیوســت 

بــازار بــا مــد نظــر داریــم؛ بــه عنــوان مثــال وزارت 
جهاد کشــاورزی در اســتان مازنــدران که موضوع 
باغــی مطــرح هســت، در خصــوص  محصــوالت 
کیــوی و مرکبــات بــه دو شــکل ورود پیــدا کــرده 
اســت، یکــی ایــن کــه تعــاون روســتایی را موظف 
کردیم که خرید توافقی داشــته باشــد و دوم این 
کــه بــه اتحادیه هــای باغــداران، ســرتینگ داران و 
کســانی که ســردخانه دارند هم از محل بند الف 
تبصــره ۱8 تســهیالت ارزان قیمــت دادیــم کــه باز 

خرید را داشته باشند.
وزیــر  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
جهــاد کشــاورزی گفــت: بــرای کیــوی ۵۰ میلیــارد 
پرداخــت کردیــم و برای مرکبات هــم ۱۰۰ میلیارد 
همیــن هفتــه تخصیص دادیم که افــراد عالقمند 
کــه می خواهنــد بــه بــازار ورود کننــد می تواننــد 

تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنند.

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت از صــادرات 
روزانــه ۲50 تــن مواد غذایی و کشــاورزی به 

قطر در ایام جام جهانی خبر داد.
بــه گزارش تســنیم، علیرضــا پیمان پاک، 
معــاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه 
تجارت درباره آخرین اقدامات این سازمان در 
مراودات تجاری با قطر در آستانه جام جهانی 
و اســتفاده از ایــن فرصــت در توســعه تجارت 
اصلــی  رویکردهــای  از  یکــی  گفــت:  خارجــی 
دولت ســیزدهم توســعه تجارت با کشورهای 

همسایه است.
وی ادامــه داد: قطــر نیــز یکــی از اهداف 
ایــن رویکــرد محســوب می شــود کــه رئیــس 
جمهوری شخصاً سفری به این کشور و دیدار 
با امیر قطر داشــت و امیر قطر نیز ســفری به 

تهران داشت، در این دیدارها توافقات خوبی 
انجام و دستورات الزم صادر شد.

پیمان پــاک بــا بیــان اینکــه روابــط تجاری 
ایــران و قطــر در گذشــته توســعه یافته نبــود، 
زیرســاخت های  ماننــد  مشــکالتی  گفــت: 
گمرکــی و حمل ونقــل کاال وجــود داشــت کــه 
بــا اختصاص بخشــی از بنــادر قطری به حمل 
مســتقیم کاال از ایران و احداث خط مســتقیم 

کشتیرانی تا حدودی برطرف شد.
دوحــه  در  تجــاری  مرکــز  ایجــاد  بــه  وی 
و اعــزام هیــات ۷۵نفــره از تجــار ایرانــی بــه 
قطــر اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن ســفر تجار 
مذاکرات خوبی برای توســعه تجارت داشــتند 

و توافقات خوبی انجام شد.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت بــا اشــاره بــه 

برگــزاری نمایشــگاه محصــوالت مــواد غذایــی، 
مــواد شــوینده، صنایع دســتی، کیــف و کفش 
در قطر گفت: این نمایشــگاه یک ماه پیش با 
حضور برندهای برتر ایرانی برگزار شد و بیش 
از ۳۵ نفر از شیوخ قطری از آن بازدید کردند.
وی دســتاورد برگزاری این نمایشــگاه در 
آســتانه جــام جهانــی را انعقــاد موافقت نامــه 
ایــام  در  کشــاورزی  و  غذایــی  مــواد  تأمیــن 
جــام جهانــی عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــا این 
و  غذایــی  مــواد  تــن  روزانــه ۲۵۰  توافقنامــه 
کشــاورزی به قطر ارســال می شــود که اکنون 

چند محموله آن به قطر رسیده است.
پیمان پاک درباره همکاری های بلندمدت 
توافقــات  نیــز گفــت: طبــق  تجــار دو کشــور 
ســرمایه گذاران قطــری بــا حضــور در ایــران و 

ســرمایه گذاری بــه تولیــد کاالهــای مــورد نیــاز 
قطــر می پردازنــد تا ایــن کاالها به کشورشــان 

صادر شود.
وی از تهیه نقشــه راه توســعه تجارت ایران و 
قطــر و رســیدن بــه تراز ۳ میلیــارد دالری خبر 
داد و گفت: بخش عمده ای از این نقشــه راه 
به صادرات مجدد مرتبط می شود تا ما بتوانیم 
از ظرفیــت قطــر برای صــادرات کاالهایمان به 

کشورهای دیگر استفاده کنیم.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت تأکیــد 
کــرد: کشــور قطــر تعرفــه صــادرات مجــدد را 
بــرای تجــار ایرانــی به شــدت کاهــش داده و 
تخفیــف قابل توجهــی را در نظر گرفته اســت، 
ضمــن اینکــه ما می توانیم از این ظرفیت برای 

واردات کاالهای مورد نیاز استفاده کنیم.

بنابــر اعام ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
بــه  فرانســوی  ورود خودروهــای  تجــارت،  و 
کشــور تــا زمــان جبــران خســارات ناشــی از 
ایــران به دلیــل تحریم هــا ممنــوع  از  خــروج 

خواهد بود.
خروج فرانسوی ها از فضای خودروسازی 
ایران پس از دور دوم تحریم های آمریکا علیه 
کشــورمان، هزینه هــای زیــادی را بــر صنعــت 
خودروســازی و قطعه سازی ایران تحمیل کرد 
و ســرمایه گذاری های زیاد انجام شــده را ابتر 

گذاشت.
و  تــالش  از  مانــع  خــروج  ایــن  هرچنــد 
همــت صنعتگران و مهندســان ایرانی نشــد و 
بــا تــالش مثال زدنی خود توانســتند پــروژه ای 
همچــون پــژو ۳۰۱ را بــه K۱۳۲ ایرانــی و در 
ادامــه خــودروی تــارا تبدیــل کنند، امــا جبران 
خســارت های ناشی از این خروج همچنان به 
عنــوان یــک مطالبــه از ســوی خودروســازان و 

قطعه سازان ایرانی باقی مانده است.
امــروز کــه پــس از پنــج ســال ممنوعیت 
واردات خــودرو بــه کشــور، بــا تــالش وزارت 
خــودرو  واردات  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
داده شــده،  اجــازه  کار مشــخص  و  بــا ســاز 
صنعتگــران ایرانــی خواهــان نقــره داغ شــدن 
ظالمانــه  تحریم هــای  بــا  همراهی کننــدگان 

آمریکایی هستند.
در ایــن زمینه، امید قالیباف، ســخنگوی 
وزارت صمت در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به 
در جریــان بــودن واردات خــودرو بــه کشــور و 
انجــام امــور از ســوی شــرکت های متقاضــی، 
افزود: واردکنندگان در مســیر واردات خودرو 
در حــال رتــق و فتــق امور مربوطه بوده و یکی 
یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند و 
انتظــار می رود به زودی نخســتین خودروها با 
شــرایطی که بــه واردکنندگان اعالم شــد وارد 

کشور شوند.

وی بیــان  کرد: با ایــن حال، آنچه قطعی 
اســت خودروهــای فرانســوی در زمــان حاضــر 
راهی به بازار کشــورمان نخواهند یافت، زیرا 
شــرکت های فرانســوی نظیر رنو و پژو ســابقه 
خوبــی در زمــان اعمــال تحریم هــا ندارنــد و با 
وجــود تعریــف پروژه هــا و ســرمایه گذاری های 
مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.
قالیبــاف یــادآور شــد: تــا پیــش از تحریم های 
ظالمانــه آمریکایــی، فرانســوی ها بــا ســایپا از 
طریــق شــرکت پارس خــودرو و بــا ایران خودرو 
پروژه هــای  »ایــکاپ«  شــرکت  طریــق  از 
مشــترک تعریــف کــرده بودنــد، امــا در میانــه 
راه خودروســازان ایرانــی را تنهــا گذاشــتند و 
از ایــن طریق خســارت های زیــادی به صنعت 

خودروی کشورمان وارد کردند.
وی تصریــح  کــرد: تــا زمانــی که خودروســازان 
فرانســوی ایــن خســارت ها را جبــران نکننــد، 

هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان 
نخواهنــد داشــت و واردات هرگونــه خودرو از 

این کشور ممنوع خواهد بود.
ســخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: 
کــره  نظیــر  کشــوری  شــامل  ممنوعیــت  ایــن 
 جنوبی یا ژاپن و دیگر کشــورها نخواهد شــد، 
چون پروژه های مشترکی با صنعتگران ایرانی 

تعریف نکرده بودند.
پیشــتر وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
گفــت: وزارت صمــت به عنــوان دولت وظیفه 
خــود را در موضوع واردات خودرو انجام داده 
اســت و اگــر مشــکلی فــراروی واردکننــدگان 

باشد به رفع آنها می پردازد.
ســید رضــا فاطمی امیــن در عیــن حــال 
تصریح کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع 
خدمــات پــس از فــروش را تضمیــن کننــد، یــا 
نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام 

دهنــد و اینهــا شــرایط اصلــی انجــام واردات 
است.

و  حمــل  صنایــع  معــاون  ایــن  از  پیــش 
بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  نقــل 
اعالم اینکه پیش بینی می شــود تا پایان ســال 
9۰ هــزار دســتگاه خــودرو وارد کشــور شــود، 
گفت: مطابق آیین نامه اولویت با خودروهای 
کمتــر از ۱۰ هــزار یــورو خواهــد بــود و پــس از 
آن خودروهــای در بــازه قیمتــی ۱۰ تا ۲۰ هزار 

یورویی وارد خواهد شد.
منوچهر منطقی بیان  کرد: ارائه خدمات 
کــردن  پــاس  همچنیــن  و  فــروش  از  پــس 
استانداردهای 8۵گانه از جمله مدارک اصلی 
شــده  یــاد  شــرکت های  از  شــده  درخواســت 
است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان 
چینــی نخواهــد بــود و خودروهــای کــره ای و 

ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

پرداخت ۳ میلیون تومان یارانه کود به ازای هر هکتار به کشاورزان

۱0درصد از شرکت های تولیدکننده کوچک مواد شوینده روند تولید را متوقف کرده اند

 صادرات روزانه ۲50 تن مواد غذایی از ایران به قطر
در ایام جام جهانی

وزارت صنعت برای ورود خودروهای فرانسوی 
به کشور شرط گذاشت
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 به طور علنی
نفت خود را می فروشیم

یــکعضــوکمیســیونانــرژیمجلــسشــورایاســامی
فعــال انــرژی دیپلماســی بــا خوشــبختانه گفــت:
توانســتهایمبهرقمفروشباالییازنفتدســتیافته
وامــروزبــهصــورتعلنینفتخودرابهمشــتریهای

مخصوصخودبفروشیم.
دربــاره  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  ســاعدی  قاســم 
وضعیت فروش نفت در ســال جاری، بیان کرد: خدا را 
شاکریم بر حسب تدبیری که در دولت و مجلس به کار 
بســته شــد، توانســته ایم میزان فروش نفت را به رقم 
باالیــی برســانیم. ایــن میزان فروش نفت تاثیر بســزایی 
در اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر با باال رفتن میزان 
فــروش نفــت تحریم  های سیاســی و اقتصــادی، خود به 

خود شکسته شده است.

مشتریهایخوبیبراینفتایرانوجوددارد

او در ادامــه بــا بیــان اینکــه امروز ما بــه طور علنی 
نفــت خــود را مــی فروشــیم،  اظهار کــرد: بــا توجــه بــه 
مشــارکت  های  یکســری  نفــت  فــروش  افزایــش  بحــث 
پاالیشــگاهی فرامــرزی بــه میان آمــده و ایران توانســته 
هــم در منطقــه و هم در نقاط دور به صورت مشــارکتی 
کار پاالیشــگاهی را پیــش ببــرد. امــروز ایــران در فروش 
نفــت نســبت بــه ســال  های گذشــته در وضعیت بســیار 

مطلوبی قرار دارد.

 ایرانبرایفروشنفت
بهچندکشورمتکینیست

نماینــده مــردم دشــت آزادگان در مجلس شــورای 
اســامی، تصریــح کــرد: امــروز هــم میزان فــروش نفت 
ایران افزایش یافته است و هم مشتری  های خوبی برای 
نفت ایران پیدا شــده اســت. خیلی  ها معتقد بودند که 
به دنبال جنگ اوکراین و روســیه و تحریم روســیه، این 
کشور بازار نفت ایران را می گیرد، در صورتی که ایران 
بــرای فــروش نفــت صرفــا به چند کشــور متکی نیســت 
بلکه امروز دنیا  بدون نفت ایران نمی تواند نیاز انرژی 

خود را تامین کند.

 هیچابرقدرتینمیتواند
خاءایرانرادربازارنفتپرکند

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید 
کــرد: ابرقدرت  هــای مدعی نمــی توانند خاء نبــود ایران 
در بــازار نفــت جهانــی را پر کنند. امــروز دنیا به نفت ما 
نیاز دارد و هیچ کشور و مقامی نمی تواند مانع فروش 
نفت ایران شــود. دولت دیپلماســی انرژی خیلی خوبی 
را اتخــاذ کــرده و کمیســیون انــرژی نیــز گام  هــای موثری 
در این حوزه برداشــته است. دیپلماسی سیاسی بسیار 
موفــق نیــز در منطقــه و فرامنطقــه دنبــال شــده اســت. 
امــروز جمهــوری اســامی قطــب تامیــن کننــده ســوخت 

بسیاری از کشورها شده است.

تحریمهایحوزهانرژیناکامماندهاست

ســاعدی بــا بیــان اینکــه ابــر قدرت  هــا نمــی تواننــد 
جایگزینــی بــرای نفــت ایــران پیــدا کننــد،  افــزود: هرچه 
عربســتان ســعودی صــادرات نفــت خــود را باالتــر ببــرد 
بازهــم نمــی توانــد نیاز دنیــا را تامین کنــد. ذخایر نفتی 
آمریــکا روبــه کاهــش اســت. ســر و صداهــای آمریکا در 
خصــوص تحریــم نفتــی ایــران بــی تاثیــر مانــده اســت و 
آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه سیاســت تحریم در 
حــوزه انــرژی نــاکام مانده اســت. از ســوی دیگــر باتوجه 
بــه تحریم  هایــی کــه اروپا و آمریــکا علیه روســیه اعمال 
دانــش  بــا شــرکت  های  کردنــد، روســیه نشســت  هایی 
بنیان ایرانی داشــته و تبادل علمی صورت گرفته اســت 
و روســیه به دنبال تامین خاء  های صنعت و تکنولوژی 

خود از طریق شرکت  های دانش بنیان ایران است.

 انعقاد ۳ تفاهم نامه
تولید بار اول تجهیزات 

فناورانه نیروگاهی
همزمــانبــاآغــازبــهکارنمایشــگاهبینالمللیصنعت
توربیــن روتــور اول بــار تولیــد بــرقســهتفاهمنامــه
گازیGE-F۹،سیســتمکنتــرلیــکواحدبخارنیروگاه
بــه )HIP(داغ ایزواســتاتیک پــرس دســتگاه شــازند،
همــراهقــراردادنصبوراهانــدازیتجهیزاتبخشگاز
طرحتوسعهنیروگاهسیکلترکیبینکادرحضوروزیر

نیروبهامضارسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مراســم آغاز 
بــه کار بیســت ودومین نمایشــگاه بین المللــی صنعــت 
بــرق ایــران کــه با حضــور وزیر نیــرو انجام شــد، قرارداد 
طراحــی، مهندســی، خریــد، حمــل، نصــب و راه انــدازی 
تجهیزات بخش گاز طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی 
نکا میان »عبدالرســول پیشــاهنگ« مدیرعامل شــرکت 
بــرق حرارتــی و »عبــاس  نیــروی  تولیــد  مادرتخصصــی 

علی آبادی« مدیرعامل گروه مپنا به امضا رسید.
همچنیــن در راســتای تحقــق منویــات رهبر معظم 
انقاب در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، 
تفاهم نامه ســاخت روتــور توربین گازی GE-F۹ نیروگاه 
شــهید رجایــی از طریــق تولیــد بــار اول اقــام فناورانه و 
راهبــردی میان شــرکت تولیــد نیروی برق شــهید رجایی 
و شــرکت دانش بنیان مهندســی و ســاخت توربین مپنا 

)توگا( به امضا رسید.
در ایــن مراســم تفاهم نامــه بومی ســازی سیســتم 
کنترل یک واحد بخار نیروگاه شــازند در راســتای اجرای 
سیاست های کلی نظام در خصوص استفاده حداکثری 
شــرکت های  توانمندســازی  و  داخــل  ســاخت  تــوان  از 
داخلــی، میــان شــرکت تولید نیروی بــرق منطقه مرکزی 
و شرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق به امضا رسید.

تفاهم نامــه ســاخت دســتگاه پــرس ایزواســتاتیک 
داغ از طریــق تولیــد بــار اول اقــام فناورانــه و راهبــردی 
نیــز میــان شــرکت قطعــات توربیــن شــهریار و شــرکت 
دانش بنیــان اندیشــه عمــران نیز در جریان این مراســم 

به امضا رسید.

اخبـــــــــــــــــار

اسالمی: تصویب قطعنامه 
 علیه ایران، پاسخ محکم
به همراه خواهد داشت

رئیسسازمانانرژیاتمیخاطرنشانکردکهپیشاز
ایــنهــمگفتهبودیمکهصدورقطعنامهمشــخصاًیک
اقــدامغیرســازندهبرایحفظفشــارحداکثریاســتو

کمکیبهحلمسائلموجودنخواهدکرد.
انــرژی  بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ســازمان 
اتمــی، محمد اســامی، معاون رئیس جمهــوری و رئیس 
ســازمان انــرژی اتمــی در  حاشــیه مراســم بزرگداشــت 
چهلمین سالگرد تشییع ۳۷۰ شهید در آبان ۱۳۶۱ و ۲۳ 
هزار شــهید اســتان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره 
ایــن شــهدا گفــت: مــردم ایــران همیشــه در صحنه هــای 
مختلــف ســربلند بوده انــد و مــردم اصفهــان نیــز در ۲۵ 
آبــان ۱۳۶۱ در آزمــون ایثــار در دفــاع مقــدس ســربلند 

بیرون آمدند.
او افــزود: عملیــات محرم بیش از یک هزار شــهید 
داشــت که بیش از ۷۰۰ شــهید آن برای استان اصفهان 

بود  و مردم در آن روز ۳۷۰ شهید را بدرقه کردند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی خاطرنشــان کــرد: هم اکنون 
اصفهان بیش از هزار خانواده دارای دو شــهید و حدود 
۶۰ خانــواده دارد کــه ۳ شــهید را تقدیــم ایــن انقــاب 
کرده اند و حتی خانواده هایی آن روز فرزندان خودشان 
را بــه جبهــه اعــزام می کردنــد کــه یــک فرزنــد داشــتند و 

همان یک نفر هم به فیض شهادت نائل شد.
اســامی ادامه داد: در آن دوران جوانانی داشــتیم 
کــه عاشــقانه بــه امام خویش لبیک گفتنــد و برای بقای 
دیــن، اســام و حفــظ سرزمینشــان جان فشــانی کردند. 
روح همــه شــهدا شــاد و ان شــاءهللا بتوانیــم در مســیر 
پیشــبرد اهــداف انقــاب اســامی کــه چیــزی جــز عــزت 
مــردم و آبادانــی ایران را به همــراه ندارد، تاش کنیم و 

سر از پا نشناسیم.
اخیــر  دربــاره قطعنامــه  ســؤالی  بــه  پاســخ  در  او 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران 
اظهــار داشــت: پیش ازایــن هــم گفتــه بودیــم کــه صدور 
قطعنامــه مشــخصاً یــک اقــدام غیرســازنده بــرای حفــظ 
فشار حداکثری است و هیچ کمکی به طرف های مقابل 

برای حل مسائل موجود نخواهد کرد.
معاون رئیس جمهوری افزود: ما از مدیرکل آژانس 
هم شنیده بودیم و وی تأکید داشت که صدور قطعنامه 
کمکی به پیشبرد امور نخواهد کرد. به نظر می رسد سه 
کشــور اروپایی و آمریکا به اســتفاده از انواع روش های 
مختلــف فشــار ازجملــه صدور قطعنامــه و تحریم عادت 
دارند و پرواضح اســت که این گونه فشارها بی سرانجام 

خواهد بود.
اســامی در ادامــه بابیــان اینکه این اقدام اشــتباه 
همانطوریکــه  کشــورمان  علیــه  قطعنامــه  تصویــب  و 
پیش تــر هــم گفتــه شــده بــود، پاســخ محکمی از ســوی 
ایران به همراه خواهد داشــت، تصریح کرد: برنامه های 
هســته ای جمهــوری اســامی ایــران مطابق قانــون اقدام 
راهبــردی مجلــس پیش مــی رود و صــدور قطعنامه های 
متعدد علیه ایران در پیشبرد  این برنامه ها خللی ایجاد 

نخواهد کرد.
او تصریــح کــرد: تمامــی برنامه هایــی کــه در عرصه 
ملــی از ســوی مــا دنبال می شــود بــرای رفاه و پیشــرفت 

ملت ایران است.

خبـــــــــــــــــر

نرختورمتولیدکنندهبخشمعدندرتابســتان
امسالدرمقایسهبابهار۱۴درصدودربخش
صنعــتهــم۱۶.۲واحددرصــددرهمینمقطع

نسبتبهبهارامسالکاهشیافتهاست.
 به گزارش  شادا، شاخص بهای تولیدکننده 
جملــه  از  مصرف کننــده  بهــای  شــاخص  ماننــد 
شــاخص های قیمتــی اســت کــه در بررســی روند 
می گیــرد؛  قــرار  بررســی  مــورد  قیمت هــا  ســطح 
تغییــرات  اندازه گیــری  واقــع  در  شــاخص  ایــن 
قیمت هایی اســت که تولیدکننده در ازای فروش 
بــه  کاالهــا و خدمــات خــود دریافــت می کنــد و 
همیــن دلیــل برخــی شــاخص بهــای تولیدکننــده 
را شــاخصی می داننــد کــه روندهــای قیمتــی در 
بازارهــای عمده فروشــی، صنایــع تولیــدی و بــازار 

کاالها را منعکس می کند.
بــه  ایــن شــاخص  از  اقتصــادی  ادبیــات  در 
عنوان یک شاخص پیش نگر یاد می شود؛ به این 
معنی که با بررســی این شــاخص می توان ســطح 
تغییــر قیمت هــا در بــازار کاال و خدمــات مصرفــی 
یــا تــورم را پیش بینــی کــرد چرا که هــر افزایش یا 
کاهــش قیمــت در شــاخص بهــای تولیدکننــده با 
یــک وقفه زمانی در شــاخص بهــای مصرف کننده 

نیز مشاهده می شود.
در فصل تابستان ۱۴۰۱، درصد تغییرات شاخص 
قیمــت تولیدکننــده بخــش معــدن در مقایســه با 
فصــل مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطه بــه نقطه( 
۱۳.۴ درصــد اســت؛ تــورم نقطــه بــه نقطــه تولید 
کننــده بخــش معــدن در فصل بهــار ۲۷.۴ درصد 

شدت رشدشــاخص یاد  بنابرایــن  اســت؛  بــوده 
شــده در تابســتان در مقایســه بــا بهــار ۱۴ واحــد 
درصد کاهش داشــته اســت. همچنیــن در فصل 

تابســتان ١٤٠١، درصــد تغییــرات شــاخص قیمت 
تولیدکننــده بخــش صنعــت در مقایســه با فصل 
مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( ٣٠, 

١ درصــد اســت کــه در مقایســه بــا تــورم نقطــه 
بــه نقطــه تولیــد کننــده صنعــت در بهــار )٤٦.٣ 

درصد(، ١٦.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

وزیــرنیــرواعــامکــردکــهســنکروناولیــهبــا
فنــی اقدامــات و شــده انجــام روســیه شــبکه
برایســنکرونمشــترکشــبکهبرقبیــنایران،
آذربایجان،ارمنســتانوروسیهانجاممیدهیم
تابتوانیمباروسیهارتباطبرقیداشتهباشیمو

اینباعثپایداریبرقکشورمیشود.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان دیروز 
در  بــرق  نمایشــگاه  بیســت ودومین  حاشــیه  در 
خصــوص واردات و صادرات اظهار کرد: همانطور 
کــه قبا گفتیم تبادل برق جزو برنامه های وزارت 
نیــرو اســت، در زمان هایی که نیــاز به برق داریم 
بــرق را از کشــورهای مختلــف به ویژه کشــورهای 
وارد  ارمنســتان  و  آذربایجــان  ترکمنســتان، 

می کنیم.

او ادامــه داد: همیــن طــور در زمان هایی که 
بــرق مــازاد داریم نســبت بــه صادرات بــرق اقدام 
بــرق را همانطــور  خواهیــم کــرد البتــه تبــادالت 
کــه در قراردادهــای ســال گذشــته داشــتیم ادامه 

می دهیم.
وزیــر نیرو در مورد روســیه گفت: ســنکرون 
اولیه انجام شــده و اکنون در حال انجام کارها و 
مطالعات فنی برای ســنکرون کردن برق مشترک 

ایران، آذربایجان، ارمنستان و روسیه هستیم.
محرابیــان تصریح کرد: هدف این اســت که 
بتوانیــم با روس ها ارتباط برقی داشــته باشــیم و 
این مساله باعث پایدارسازی برق کشور می شود 
و امــکان تامیــن برق در فصــول مختلف را فراهم 
می کنــد، اکنــون در حــال تقویــت بخش های فنی 

برای توسعه هستیم.
او بــا بیــان اینکــه صنعــت بــرق اکنــون در 
ریــل خوبــی قرار گرفتــه و از توانمندی باالیی هم 
برخوردار اســت، اظهار کرد: ۹۵ درصد قطعات و 

تجهیزات صنعت برق در داخل تولید می شود.
وزیــر نیــرو افــزود: صنعــت بــرق اکنــون هم 
برای رفع ناترازی ها و هم برای رشــد اقتصادی از 

ظرفیت خوبی برخوردار است.
محرابیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق 
بــوده  بی نظیــر  داخلــی  زمینــه دســتاوردهای  در 
و برخــی ایــن دســتاوردها بــرای اولیــن بار اســت، 
اظهار کرد: انصافا صنعت برق صنعت پرافتخاری 
است این صنعت به گفته متخصصان در ابتدای 
انقــاب تقریبا صددرصد  وابســته بــود، اما اکنون 

پیشرفت های کم نظیری دارد.
او بــا بیــان اینکــه مهمتریــن هــدف گــذاری 
این اســت که با اســتفاده از تکنولوژی های روز 
شــاهد بهینــه ســازی مصــرف باشــیم تــا شــدت 
تــاش می شــود  گفــت:  یابــد،  کاهــش  مصــرف 
تولیــد بــرق کشــور معطــوف بــه رشــد تولیــد و 

صنعت کشــور باشد.
بــه گفتــه وزیــر نیــرو، امســال تابســتان در 
بخش خانگی شاهد کاهش مصرف بدون قطعی 
بــرق بودیــم. میزان صرفه جویی حاصل شــده در 
بخش خانگی و تجاری به بخش صنعت و تولید 
کشــور اختصــاص داده شــد و ایــن مســیر ادامــه 

خواهد یافت.
گفتنــی اســت؛ بیســت ودومین نمایشــگاه 

ایــران،  بــرق  صنعــت  بین المللــی  تخصصــی 
دیــروز بــا حضــور »علی اکبــر محرابیــان« وزیــر 
نیــرو، معاونــان و مدیــران ارشــد صنعت برق و 
تعــدادی از میهمانــان خارجــی افتتاح و آغاز به 

کار کرد.
در ایــن نمایشــگاه، ۳۵۰ شــرکت داخلــی و 
۲۲ نماینده شرکت های خارجی از ۹ کشور جهان 
حضــور یافتنــد؛ ایــن نمایشــگاه طــی روزهــای ۲۹ 
آبان مــاه تا دوم آذرماه در ۱۱ ســالن نمایشــگاهی 
و  صنعت گــران  متخصصــان،  پذیــرای  و  دایــر 

عاقه مندان است.
ســاعت بازدید از بیســت ودومین نمایشــگاه 
تخصصــی بین المللــی صنعت برق ایــران ۸ صبح 

تا ۱۵ عصر خواهد بود.

مجلــس معــادن و صنایــع کمیســیون رئیــس
بــااســتقبالازبرنامــهدولــتبــرایحمایــتاز
کســبوکارهایمجــازیاعــامکــردکــهبســته
حمایتــیوزارتارتباطــاتشــاملحمایتهــای
مالیوتسهیاتبانکیوهمچنینمعافیتهای
مالیاتــیاســتومجلــسنیــزمیتوانــددراین
مســیرازمنظــرحقوقــیوتقنینــیبــهدولتو

کسبوکارهایمجازیکمککند.
بــا  گفت وگــو  در  طاهــری  مصطفــی 
خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا با اســتقبال از بســته 
حمایــت  بــرای  ارتباطــات  وزارت  حمایتــی 
گفــت:  مجــازی  فضــای  کســب وکارهای  از 
و  فعلــی  شــرایط  در  کارهــا  و  کســب  ایــن 
محدودیت هــای اعمــال شــده روی اینترنــت و 
برخی پلتفرم های خارجی نمی توانند همچون 
گذشــته کســب و کار و درآمد خود را داشــته 
باشــند و بایــد بســتر فعالیــت خــود را تغییــر 
دهنــد کــه ایــن کار ممکــن اســت بــه آن هــا 

آسیب بزند.
و  مالــی  حمایت هــای  موضــوع  او 
معافیت هــای مالیاتــی را اولویــت بــرای اجرای 
این بســته حمایتی توصیف و تصریح کرد: در 
بحث های مالیاتی و حمایت های مختلف بهتر 
اســت ورود کنند تا انشــاءهللا شــرایط عوض 

بشود و به حالت عادی برگردد.
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس رویکــرد حاکمیــت در مباحــث فضای 
مجــازی را حمایــت از کســب و کارهــا در ایــن 
حــوزه خوانــد و گفت: کســب وکارهای مجازی 
با فراز و نشــیب های مختلفی در این ســال ها 
و  بی قانونــی  آن  دلیــل  کــه  بوده انــد  مواجــه 
فقــدان چهارچــوب بــرای فعالیــت ایــن صنــف 
تــازه نفــس و جدیدالــورود به عرصه کســب و 

کارها بوده است.

کسبوکارهایفضایمجازی
بایدهویتمستقلازطرق
قانونیوفرهنگیپیداکنند

امــروز  کــه  مشــکاتی  از  بســیاری  او 
کســب وکارهای مجازی با آن روبه رو هســتند 
را بــه دلیــل حمایــت نکــردن  از منافــع آنهــا 
در نهادهــای قانونــی توصیــف و تصریــح کرد: 
پیــش از ایــن از حیــات و شــاکله ایــن کســب 
و کارهــا حمایــت نمی شــد و اقلیــت خــاص بر 
اتحادیه هــای مختلــف حاکم بــود و البته خود 
ایــن کســب و کارهــا نیــز بــه دلیل نــوع ذائقه 
جامعــه مایــل نبودنــد بــه پلتفرم هــای داخلی 

بیاینــد و ترجیــح می دادنــد در فضــای بــدون 
بســتر  روی  قانونــی  چهارچــوب  و  حمایــت 

پلتفرم  های خارجی بمانند.
نماینــده مردم طارم و زنجان در مجلس 
بــا بیــان ایــن کــه مجلــس در دو مــاه اخیر در 
محدودیت هــای  از  ناشــی  مشــکات  جریــان 
اینترنــت بــرای این کســب و کارها بود، گفت: 
این مشــکات کســب وکارهای مجــازی زندگی 
قشری از جامعه را مدنظر قرار داد؛ دغدغه ها 
و نگرانی هــا دربــاره این قشــر به حدی بود که 
وزیــر ارتباطــات با حضور در صحن مجلس به 

سواالت نمایندگان پاسخ داد.
طاهری مهلت ســه مــاه وزارت ارتباطات 
را بازه ای طایی برای اجرای این بســته خواند 
و گفــت: خــود وزیــر هــم در اینبــاره گفــت که 
وزارت ارتباطــات و دولــت نســبت بــه فوریــت 
مســاله اذعــان دارد و از ایــن نظــر امکانــات و 
نیــروی انســانی در وزارتخانه بــرای انجام این 

کار بسیج شده است.
ایــن کــه نحــوه اجــرای  بــر  بــا تاکیــد  او 
متولــی  دســتگاه  توســط  قانــون  نادرســت 
می توانــد اثر حمایت های در نظر گرفته شــده 
بــرای کســب و کارهــا را خنثــی کنــد، گفــت: 
بایــد ســاز وکارها بــه گونه ای تعیین شــود که 
و ســالم  یــک فضــای شــفاف  کســب وکار در 
بتوانــد مــوارد مورد نیاز حمایتــی که حاکمیت 

به وی متعهد شده است را دریافت کند.
رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن بــا 
تاکیــد بر اینکه هویــت دادن از دو کانال ثبت 
رســمی و حمایت هــای متداوم بــا ابزار معرفی 
و تبلیغــات، از کســب وکارهای فضــای مجازی 
بایــد مــورد توجــه و پیگیــری وزارت ارتباطــات 
باشــد، گفــت: موضوعی کــه دولت و صاحبان 
مشــاغل نیاز دارند یک هویت دهی مســتقل 
بــه کســب وکارهای فضــای مجازی اســت حاال 
هــم خوشــبختانه وزارت ارتباطــات به مســاله 

ورود پیدا کرده است.
طاهــری بــا تاکید بــر اینکــه هویت دهی 

مســتقل بــه کســب وکارهای مجــازی نیازمنــد 
اقدامــات فرهنگــی نیــز اســت، گفت: مســاله 
تبلیغــات در ایــن زمینــه بســیار موثــر اســت 
بســته  در  ارتباطــات  وزارت  خوشــبختانه  و 
حمایتــی خــود از صــدا و ســیما در ایــن زمینــه 
اســتفاده مــی کنــد و باید این اقــدام از طریق 
رسانه ملی صورت پذیرد تا هم امکان تسهیل 
مســائل مکالــی در ســطح حاکمیتــی باشــد و 
کســب و کارهــا نیــاز بــه پرداخــت مالــی پیــدا 
نکنند و هم در برگیری گســترده صدا و ســیما 

در این زمینه موثر واقع شود.
مجلسبرایهرگونهکمک

حقوقیوتقنینیبرایتقویت 
فعالیتکسبوکارهایمجازی

آمادگیدارد
طاهــری بــا اعــام ایــن کــه بایــد حمایت  هــای 
همــه جانبــه بــا توجــه بــه وضعیــت دو ماهــه 
مجــازی   فضــای  کســب وکارهای  از  گذشــته 
از جملــه  ایــن حــوزه  بگیــرد، گفــت:  صــورت 
مهمتریــن زیرحوزه هــای دانــش بنیــان بوده و 
بســیار اشــتغال زا اســت و باید موانع توسعه 
آن ســریعاً برداشــته شــود چرا که بر اســاس 
خانوارهــا  از  توجهــی  قابــل  بخــش  آمارهــا 
اکنــون از طریــق فضای مجازی معیشــت خود 

را تامیــن می کنند.
او خاطرنشــان کــرد: مجلــس بــرای هــر 
گونــه کمــک حقوقــی و تقنینــی بــرای تقویــت 
فعالیت کسب وکارهای مجازی آمادگی دارد.

نماینــده مردم طارم و زنجان در مجلس 
شــورای اســامی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ظرفیــت خوبــی کــه در بیــن فعــاالن همیــن 
کســب و کارهــا وجــود دارد، هرگونــه طــرح یا 
الیحــه ای کــه قــرار اســت بــرای ســیر مراحــل 
از دل  بایــد  بیایــد،  بــه مجلــس  قانونگــذاری 
همین کســب و کارها بیرون بیاید و شــالوده 

کلی آن را خودشان طراحی کنند.

خزانــهداریکلکشــوردرمقابلانتشــار۶۱ 
هــزارو۷۳۶میلیــاردتومــاناوراقازابتدای
ســالتــا۲۵مهــر،مبلــغ۱۱۷هــزارو۸۴۱ 
میلیــاردتومــانبــرایتســویهاصــلوســود

اوراقدرسالجاریپرداختکردهاست.
اقدامــات  ادامــه  در  گزارش  شــادا،  بــه 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــرای تأمیــن 
مالــی اقتصــاد کشــور با هدف کاهــش تبعات 
تورمی، خزانه داری کل کشــور در ســال جاری 
نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی 
بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف از جملــه 
انتشــار اســناد خزانــه اســامی و برگــزاری ۲۶ 
بانک هــا،  میــان  بدهــی  اوراق  عرضــه  هفتــه 
مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی 
فعــال در بــازار ســرمایه و ســه مرحلــه پذیــره 

نویســی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی 
و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 

بورس تهران اقدام کرد.
بــر ایــن اســاس تاکنــون در مجمــوع ۶۱ 
هــزار و ۷۳۶ میلیــارد تومــان از طریق انتشــار 
اوراق نقــدی تأمیــن مالی شــده کــه حدود ۲۸ 
درصــد آن از طریــق بــازار پــول و ۷۲ درصــد از 

طریق بازار سرمایه تأمین شده است.
عــاوه بر ایــن، مبلغ ۳۵ هــزار میلیارد تومان 
اســناد خزانه اســامی نیز منتشر شده که به 
مرور توسط دستگاه های اجرایی به گیرندگان 
واگذار خواهد شــد. با احتســاب اســناد خزانه 
از  )اعــم  انتشــار  اســامی، مجمــوع عملکــرد 
نقــدی و غیرنقــدی( تــا ۲۵ مهــر مــاه جــاری 
معادل ۹۶ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان است.

در مقابل مبلغ ۶۱ هزار و ۷۳۶ میلیارد 
تومــان کــه از طریــق انتشــار اوراق نقــدی از 
ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا ۲۵ مهر امســال جاری 
تأمین شــده، مبلغ ۱۱۷ هزار و ۸۴۱ میلیارد 
بــه  کشــور  توســط خزانــه داری کل  تومــان 

شــرح جدول فوق برای تســویه اصل و سود 
اوراق در ســال جاری پرداخت شــده اســت. 
بر این اساس مجموع نقدینگی جذب شده 
توســط دولــت از طریق انتشــار اوراق نقدی 

منفی است.

کاهش قابل توجه بهای تولیدکننده

درحالتقویتبخشهایفنیبرایتبادلبرقباروسیههستیم

 دولتباحمایتمالیومعافیتمالیاتی
بهکسبوکارهایمجازیکمکمیکند

نقدینگیجذبشدهازطریقانتشاراوراق،
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آغاز مسابقه پیش بینی 
 بازی های جام جهانی

در بانک پالس بانک ملت
مســابقه پیش بینى بازى هاى جام جهانى ٢٠٢٢ با ١٠ 
میلیــارد تومــان جایزه در اپلیکیشــن بانــک پالس بانک 

ملت آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــت،  بانــک  عمومــى 
پــاس  بانــک  کاربــران 
مــى تواننــد بــا مراجعــه 
بــه منــوى جــام جهانــى، 
مســابقات جــام جهانــى 
کننــد و  بینــى  پیــش  را 
جوایــز  از  یکــى  برنــده 

ارزنــده بانک ملت باشــند. بر اســاس ایــن گزارش ٩٥٠ 
جایزه ١٠ میلیون تومانى و ١٠ جایزه ٥٠ میلیون تومانى 
در انتظار شــرکت کنندگان در مســابقه پیش بینى جام 
جهانــى اســت. ایــن گــزارش مــی افزایــد، کاربــران بانک 
پاس بانک ملت عاوه بر جوایز پیش بینى مسابقات، 
ایــن  نصــب  بــراى  دوســتان  از  دعــوت  بــا  تواننــد  مــى 
اپلیکیشــن و انجــام تراکنــش مالى، تــا ٢٢٠ هزار تومان 

نیز هدیه دریافت کنند.

پرداخت 7000 فقره 
تسهیالت فرزندآوری در 

شعب بانک توسعه تعاون
7000 فقــره تســهیالت قــرض الحســنه فرزنــدآوری در 

شعب بانک توسعه تعاون پرداخت شده است.
محمــد جعفــر ایرانــی عضــو هیــات مدیــره بانــک 
توســعه تعــاون در جلســه کمیتــه اجــرای مــواد قانــون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: رشد 

متوازن جمعیت و تاکید 
بــر حفظ نســبت جوانی 
و  ضروریــات  از  کشــور 
توســعه  و  مبانــی رشــد 

فراگیر جامعه است.
کمیتــه  رییــس 
و  خانــواده  از  حمایــت 
بانــک  جوانــی جمعیــت 
افــزود:  تعــاون  توســعه 

توجه ویژه کشور به تثبیت جمعیت جوان و ورود آن به 
بازار کار و تولید می تواند بســیاری از مشــکات جامعه 
از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مرتفع سازد.
ایرانی گفت: مســتند به آمار و تقاضای مشــتریان 
بانــک متبــوع، توانســته ایــم در برخــی اســتانها از جمله 
بوشــهر، کهگیلویــه و بویــر احمــد و ایــام بالــغ بــر صــد 
در صــد تســهیات ودیعــه و خرید مســکن و فرزندآوری 
مســتند به جزء الف تبصره 16 قانون بودجه ســال 1401 

را پرداخت می کنیم.
عضــو هیــات مدیره همچنین گفــت: بالغ بر 7000 
فقــره تســهیات قــرض الحســنه فرزنــدآوری در شــعب 
بانــک توســعه تعــاون پرداخــت گردیــده اســت کــه قابل 
توجــه و تامــل اســت و از کلیــه همکاران خدوم، ســاعی 
و فهیــم کشــور تقدیــر و تشــکر مــی کننــد. ان از رشــد 
چشمگیر این تسهیات و سرعت واگذاری تسهیات به 

مشتریان هدف است.
ایرانــی گفــت: بانــک توســعه تعــاون در چارچــوب 
سیاســت هــای اباغــی و اســتراتژی ســاالنه و بــا امعــان 
نظــر بــه اســناد باالدســتی ضمنی تاکید و توجــه ویژه بر 
فعالیــت هــای اقتصــادی بخــش تعاونــی کشــور تمامــی 
مســاعی و تــاش خویــش را در جهــت بهبــود اوضــاع 
هــای  مســئولیت  و  کار  و  کســب  اتمســفر  اقتصــادی 

اجتماعی معطوف می دارد.

تاکید بر خدمات دهی 
 مطلوب به مشتریان
در بانک ملی ایران

در همایــش بررســی عملکــرد اداره امور شــعب مرکزی 
بانک ملی ایران بر سرویس دهی مطلوب به مشتریان، 
توجه به شــاخص های عملکردی و افزایش ســهم بازار 

تاکید شد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، عبــاس شــفیعی 
مدیــره  هیــات  رییــس 
بانــک در ایــن همایــش 
حســن  حضــور  بــا  کــه 
هیــات  عضــو  مونســان 
مدیره،صمــد عزیــز نــژاد 

عضــو هیــات مدیــره، بیــژن مقــدم بیرانوند معــاون امور 
شــعب و بازاریابــی تهــران، محمدجــواد داوری رییــس 
اداره امــور شــعب مرکــزی تهــران، تنــی چنــد از روســای 
ادارت کل، معاونان و کارشناسان این اداره امور برگزار 
شــد، بــا بیــان اینکــه برنامه ریــزی برای حضــور فعال در 
بازار، توجه به تمام شــاخص های عملکردی، ســرویس 
دهــی مناســب بــرای مشــتریان، تــاش بــرای مدیریــت 
رفــع مشــکات و... از مهــم تریــن وظایــف همــکاران در 
شــعب هســتند، گفت: باید به صورت مدیریت شــده از 
امکانــات اســتفاده کــرد و اکنــون عــزم و اراده قوی برای 

مطلوب سازی وضعیت فعلی وجود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز راه نجــات ســازمان ها و 
بانک فناوری است و باید روی پتانسیل ها تمرکز شود، 
افزود: بسترها در اداره امور شعب مرکزی وجود دارد و 

اکنون تغییرات آغاز شده است.
شــفیعی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد ناتــرازی بانــک 
را بهبــود بخشــیم، ادامــه داد: ایــن ناتــرازی مربــوط بــه 
تصمیمــات دولــت دربــاره تســهیات تکلیفــی محولــه و 
ســایر تکالیف اســت که قطعا راه حل آن یکباره نیســت 
و برای حل و فصل آن باید زمان و حوصله به خرج داد.
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بازدید معاون طرح و برنامه 
از شعب استان خراسان 

رضوی و شمالی
بــه منظــور تحلیــل وضعیت و بررســی موقعیــت مکانی 
اســتقرار شعب اســتان های خراسان رضوی و شمالی، 
معــاون طــرح و برنامــه بانــک ایران زمین از این شــعب 

بازدید کرد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی؛ در ایــن دیــدار 
مهران باوند سوادکوهی 
معــاون طــرح و برنامــه 
برگــزاری  ضمــن  بانــک 
و  روســا  بــا  جلســات 
بــه  شــعب،  معاونــان 
بررســی وضعیت شعب 
پرداخــت و متناســب بــا ظرفیت و پتانســیل هر منطقه، 
نکاتی را جهت توجه بیشتر مسئولین شعب بیان کرد.
ســوادکوهی از ارائــه طــرح هــا و محصــوالت جدید 
بانــک خبــر داد و گفــت: بــا ارائــه ایــن ســرویس هــا بــه 
مشــتریان، زمینــه بازاریابــی هر چه بیشــتر شــعب برای 

معرفی خدمات بانک فراهم خواهد شد.
معــاون طــرح و برنامه از روســای شــعب خواســت 
تــا فرصــت ها و ظرفیــت های منطقــه و فرامنطقه ای را 
شناسایی کرده و پیشنهادات خود را به منظور ورود به 

بازارهای کان با مدیر استان مطرح کنند.

سامانه تسهیالت 
 غیرحضوری ازدواج

بانک تجارت رونمایی شد
ســامانه دریافــت غیرحضــوری تســهیالت ازدواج بانــک 
تجــارت در مراســمی بــا حضــور مدیرعامــل و اعضــای 

هیات مدیره این بانک رونمایی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک تجــارت، دکتــر 
فیــض  اخاقــی  هــادی 
بانــک  مدیرعامــل  آثــار 
مراســم  در  تجــارت 
ســامانه  از  رونمایــی 
دریافــت  و  نــام  ثبــت 
تســهیات  غیرحضــوری 
ازدواج این بانک که روز 
بیست وهشــتم  شــنبه 
آبان مــاه برگــزار شــد بر 
حمایت بیشتر از جوانان و رفع نیازهای آنان تاکید کرد 
و گفت: با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک و امکانات 
موجــود در احــراز هویت و ارســال و دریافت الکترونیک 
اســناد، بانک تجارت امروز با راه اندازی سامانه دریافت 
ســایر  نزدیــک  آینــده  در  و  ازدواج  وام  غیرحضــوری 
تسهیات خرد، دغدغه مشتریان برای مراجعات پرتکرار 

به شعب را برطرف می کند.
وی با اشاره به نحوه توزیع تسهیات بانکی و لزوم 
بهره منــدی عمــوم مــردم از امکانــات دریافت تســهیات 
بانکی افزود: اکنون و با راه اندازی این سامانه در بستر 
بانــک تجــارت، اطمینــان بســیار  اپلیکیشــن »باجــت« 
بیشتری نسبت به تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه 
بانک در راستای رفع مشکات جوانان ایجاد شده است 
و خدمت رســانی بــه مشــتریان بــا کیفیــت مطلوب تــری 
صورت می گیرد و می توان محصوالت و خدمات جدید را 

نیز در بستر این سامانه عرضه کرد.
مدیرعامــل بانــک تجــارت افــزود: همکاران شــعب 
و مناطــق در راســتای همراهــی بــا سیاســت های کان 
اقتصــادی کشــور و اجــرای طرح غیرحضوری تســهیات 
قوانیــن  و  دســتورالعمل ها  رعایــت  ضمــن  ازدواج، 
مربوطــه، نهایــت همــکاری را بــا متقاضیــان وام ازدواج 

داشته باشند.

 یزدان دوست
مدیرعامل بیمه ملت شد

بــا تصمیم اعضای هیــأت مدیره و تأیید رئیس کل بیمه 
مرکــزی، علیرضــا یزدان دوســت بــه عنــوان مدیرعامــل 

شرکت بیمه ملت منصوب شد.
 بــه گــزارش روابط عمومی بیمه ملت، با پیشــنهاد 
هیــأت مدیره شــرکت و 
تأییــد مجیــد بهزادپــور، 
رئیــس کل بیمــه مرکزی 
جمهوری اسامی ایران، 
علیرضا یزدان دوست به 
طــور رســمی مدیرعامل 
در  و  شــد  ملــت  بیمــه 
حضــور  بــا  مراســمی 
اعضــای هیــأت مدیــره، 
حکــم خــود را از بهرنــگ اســدی قره جلــو رئیــس هیــأت 

مدیره دریافت کرد.
رئیــس کل بیمه مرکزی در تأییدیه حکم مدیرعامل 
بیمــه ملــت، بر تاش در جهت توســعه پرتفوی شــرکت 
با رعایت ماحظات فنی و مالی، مولدسازی دارایی های 
ســرمایه گذاری،  منابــع  ســاماندهی  طریــق  از  شــرکت 
توســعه نرم افزارهــا و بکارگیــری فن آوری هــای نویــن در 
صــدور بیمه نامــه و پرداخت خســارت و همچنین تأمین 
و حفــظ نیــروی انســانی کارآمد و متخصــص تأکید کرده 
اســت. علیرضــا یزدان دوســت از مدیــران عامــل جــوان 
رشــته  دانش آموختــه  او  اســت.  کشــور  بیمــه  صنعــت 
مدیریت بیمه از دانشکده اکو دانشگاه عامه طباطبایی 
تهران در مقطع کارشناســی اســت و کارشناســی ارشــد 
خود را در رشــته مدیریت با گرایش MBA در دانشــگاه 
تهــران گذرانــده و هم اکنون در مقطع دکترا مشــغول به 

تحصیل است.
او پیــش از حضــور در بیمه ملــت، مدیرعامل بیمه 
آســماری، مدیــر راه انــدازی و نماینــده هیــأت موســس 
شرکت های بیمه آرمان و بیمه سرمد و همچنین معاون 

فنی بیمه دی بوده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

عضــو اتــاق تهــران بــا بیــان اینکــه اعتمــاد بــه 
بــازار ســرمایه به دلیــل دخالتها از بین رفت، 
گفت: با توجه به رشــد نقدینگی در کشــور و 
اقدامــات انجام شــده طی مدت اخیــر، حتماً 

بازارهای مالی رشد خواهند کرد.
عبــاس آرگــون در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهر 
اظهار کرد: با توجه به رشد بازارها در دو سال 
گذشــته و افــت محســوس بــازار ســهام، بایــد 
توجه کرد که بازارها در بازه زمانی میان مدت 
به هم نزدیک خواهند شــد و بدون شــک بازار 

سهام هم خود را به سایر بازارها می رساند.
و  پــول  بــازار  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهران افزود: بررســی 
وضعیــت بــازار ســرمایه در بلنــد مدت نشــان 
می دهــد ایــن بــازار نــه تنهــا نســبت به ســایر 
بازارها بازدهی کمتری نداشــته، بلکه همواره 
در بلندمدت نســبت به ســایر بازارها بازدهی 
بیشــتری برای ســرمایه گذاران خود به ارمغان 
آورده اســت؛ از این رو تورم این دو ســال هم 
حتماً با یک تأخیر زمانی تأثیر خود را در بازار 

سرمایه نشان خواهد داد.

اعتماد از بین رفته 

وی گفــت: مهم ترین دلیل حال ناخوش 
بــازار ســهام مــا، دخالت هایــی اســت کــه در 
ســنوات گذشــته در ایــن بازار صــورت گرفت. 
اعتمــاد که باالترین ســرمایه این بــازار بود به 

دلیل مداخله های گاه و بیگاه از بین رفت.
آرگــون افــزود: ایجــاد اعتماد مجــدد در بازار 
ســرمایه هــم هزینه بر و هــم زمان بر خواهد 
بــود. دخالت هایــی هــم کــه در این دو ســال 
در ایــن بــازار صورت گرفتــه، از قیمت گذاری 
دســتوری و وضــع عــوارض صادراتــی فــوالد 
بیــن بانکــی و… عــدم  نــرخ بهــره  تــا  گرفتــه 
اعتمــاد را تشــدید کــرده اســت. امــا بــا توجه 
اقدامــات  و  کشــور  در  نقدینگــی  رشــد  بــه 
انجــام شــده طی مدت اخیــر، حتماً بازارهای 
مالــی رشــد خواهنــد کــرد و این طور نیســت 
کــه همــه بازارهــا رشــد کنند و بازار ســرمایه 

رشد نکند.
و  پــول  بــازار  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
ســرمایه اتاق تهران تصریح کرد: بازار سرمایه 
پتانســیل زیادی برای جذب نقدینگی و کمک 
بــه تأمیــن مالی بنگاه های اقتصــادی دارد و با 
بازگشــت اعتمــاد به بــازار ســرمایه، نقدینگی 
قابل توجهی راهی این بازار می شود و شرایط 

به کلی با امروز متفاوت می شود.

2 عامل رشد بازار سرمایه
در  بــازار  رشــد  دالیــل  کــرد:  اظهــار  وی 
هفته هــای اخیــر یکــی بــه قیمت هــای جــذاب 
ســهام شــرکت ها در بازار ســرمایه و اقدامات 
حمایتی صورت گرفته، مرتبط اســت و دیگری 
افزایــش قیمــت ارز اســت که تمایــل به خرید 

سهام را افزایش داد.
هــم  بیمــه ســهام  طــرح  گفــت:  آرگــون 
خیلــی خــوب اســت و می توانــد بــه کاهــش 
ریسک سهامداران خرد کمک کند و یک ابزار 
حمایتــی و انگیزشــی بــرای ســهامداران خــرد 
اســت تــا دیگــر نگــران کاهش ارزش ســرمایه 

خود نباشند.
وی تاکیــد کــرد: عــدم دخالــت در بازار و 
پرهیــز از قیمــت گــذاری دســتوری، توجــه بــه 
بودجه سال آینده و روند سودآوری شرکت ها 
و  هــا  نااطمینانــی  از  کاســتن  همچنیــن  و 
افزایش پیش بینی پذیری شرایط می تواند از 
یک ســو موجب افزایش ســودآوری شرکتها و 
از ســوی دیگر باعث بازگشــت اعتماد به بازار 

سرمایه شود.

بانک مرکــزی اقدامــات زیــادی بــرای مدیریت 
بــازار ارز در مقابــل نوســانات اخیر در نتیجه 
کاذب  تقاضــای  ایجــاد  و  اجتماعــی  ناآرامــی 

انجام داده است.
از  یکــی  ایبِنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کشــور  در  بانک مرکــزی  وظایــف  مهم تریــن 
مدیریــت بــازار ارز اســت. بــازار ارز و نــرخ آن 
عاملــی مهم بــرای فعالیت های تولیدی اســت 
و مدیریــت بــازار ارز برای ایجاد ثبات، موجب 
کمک به پایداری و تداوم در رشد تولید است.
در یک ماه گذشــته شاهد نوسانات بازار 
ارز بودیم که علت آن بیش تر به ناآرامی های 
اجتماعی، جوســازی رســانه ای و انتشار اخبار 
کــذب در بــازار ارز بــاز می گشــت. نوســاناتی 
کــه باعــث ایجــاد صف هــای طوالنــی مقابــل 
صرافی هــا شــد و شــاهد دالالنــی بودیم که با 
انتشــار اخبــار کذب باعــث ایجاد نوســان و با 
اجاره کارت ملی به دنبال دریافت سهمیه ارز 
توافقــی افــراد برای کســب پول های بــادآورده 

بودند.
و جوســازی ها  نادرســت  اخبــار  انتشــار 
از اوایــل آبــان در حالــی باعــث ایجــاد نوســان 
در بازار ارز می شــد که بازار غیررســمی ســهم 
ناچیــزی از اقتصــاد واقعــی کشــور را دارد و 
بیش تر فعاالن آن را دالالن بازار ارز تشــکیل 
فعالیت هــای  اکثــر  حالیکــه  در  می دهنــد. 
اقتصــادی و نیــاز واقعــی دالر کشــور بــا نــرخ 
توافقــی بــازار متشــکل و نــرخ نیمایــی تامیــن 
می شــود کــه در تامیــن ایــن دو مــورد بــا هیچ 
مشــکلی رو بــه رو نبوده ایــم. در ایــن گــزارش 
اقدامــات بانک مرکــزی را در مدیریــت بازار ارز 

بیان می کنیم.

 عرضه ارز در بازار نیما
و متشکل

به گفته کارشناســان اقتصادی دو عامل 
عرضــه و تقاضــا تعییــن کننــده قیمت هــا در 
یــک بــازار اســت. در بــازار ارز در طــرف تقاضا 
واردکننــدگان هســتند کــه کاالی مــورد نیــاز 
کشــور بــرای بخــش تولیدی و مصرفــی را وارد 
می کننــد و بخــش دیگــری از تقاضــا کســانی 
هستند که برای سفر خارجی خود نیاز به ارز 
دارند و همچنین بخش کوچکی از بازار را نیز 
افرادی تشکیل می دهند که بازار ارز را محلی 

برای سرمایه گذاری تشخیص داده اند.
بانک مرکــزی وظیفه دارد تا بازار ارز را با 
مدیریــت دو طرف عرضــه و تقاضا کنترل کند 

و در این راســتا اولویت خود را بر نیاز واقعی 
و اثرگــذار بــر اقتصــاد کشــور قرارداده اســت. 
اکثــر نیــاز بــه ارز بــرای واردات بــه وســیله ارز 
نیمایــی تامین می شــود. بانک مرکزی در طول 
ایــن مــدت ارز نیمایی را به خوبی تامین کرده 
اســت و از ایــن نظــر هیــچ مشــکل و نگرانــی 
برای واردکنندگان ایجاد نشــده اســت و حتی 
عرضــه ارز نیمایــی در حــال حاضــر از تقاضای 
آن پیشــی گرفته اســت به طوری که در نیمه 
آبان ماه امسال عرضه ارز در سامانه نیما به 

بیش از ۵ برابر تقاضا رسید.
راه انــدازی بــازار متشــکل ارزی و عرضــه 
ارز در آن موجــب شــفافیت نــرخ، یکپارچــه 
ارز  رســمی  بــازار  تقویــت  و  ارز  بــازار  شــدن 
شــد. عــاوه بــر ایــن، این اقــدام باعث شــد تا 
صادرکنندگان بتوانند بخشی از ارز خود را با 
نرخ توافقی بازار متشــکل به فروش برسانند 
کــه ایــن خــود عاملی مهم در ثبــات بازار ارز و 

افزایش صادرات است.
 سفارش آنالین

صف ها را جمع کرد
در هــر بــازاری اخبــار کاذب و جوســازی 
علیــه ثبات بــازار می تواند مخل و برهم زننده 
کارکرد آن بازار باشــد. حــوادث و ناآرامی های 
اخیــر  ماه هــای  در  کشــور  اجتماعــی  فضــای 
موجب شد تا بعضی افراد و رسانه ها با هدف 
ایجــاد اختــال در بــازار ارز اقــدام بــه انتشــار 
اخبــار کاذب کننــد کــه همیــن مســئله باعــث 
ایجــاد صف هــای طوالنــی مقابــل صرافی هــا 
بود. البته بخش زیادی از این صف ها افرادی 
بودنــد که بــه دلیل اینکه پولی برای خرید ارز 
نداشــتند کارت ملــی خــود را در ازای مبلغــی 

ناچیز در اختیار دالالن قرار می دادند.
تقاضــای  از  طوالنــی  صف هــای  ایجــاد 
کاذب ارز موجب می شد تا بعضی افرادی که 
نیاز واقعی ارز داشــتند با دردسر و مشکاتی 
برای تهیه ارز خود مواجه شوند. بانک مرکزی 
بــه منظــور تســهیل دریافــت ارز بــرای مردم و 
فعــاالن اقتصــادی و از بیــن بــردن صف هــای 
ایجاد شــده، ســامانه برخط بازار متشــکل ارز 
ایــران را راه انــدازی کــرد تــا از طریق آن مردم، 
ســفارش خــود را بــرای خریــد ارز از صرافی ها 
اعــام کــرده و در زمان مقرر برای دریافت ارز 

خود به صرافی مورد نظر مراجعه کنند.
40 شعبه ارزی بانکی

یکــی از اقداماتی خوبی کــه بانک مرکزی 

برای تسهیل فروش ارز انجام داده، استفاده 
از شعب ارزی بانک ها برای عرضه ارز توافقی 

است.
صــادرات  اداره  معــاون  المعــی،  بهــزاد 
بانک مرکــزی در خصــوص عرضــه ارز توافقــی 
در بانک ها و افزایش شــعب گفت: به منظور 
تســهیل فروش ارز در شــبکه بانکی و شــبکه 
بانک هــا  شــعب  تعــداد  کشــور  صرافی هــای 
افزایش داده شــده اســت و تعدادی از شعب 
منتخب ارزی بانک ها برای فروش ارز انتخاب 
شــدند کــه بــا ۲1 شــعبه شــروع شــده بــود و 
امــروز ایــن تعــداد بــه 40 شــعبه افزایش پیدا 

کرده است.
بــازار طــا و ارز دو بــازاری هســتند کــه 
نوســانات در هــر یــک از ایــن دو بــازار بر بازار 
دیگــر نیز اثرگذار بوده اســت. بانک مرکزی در 
راستای ایجاد ثبات در بازار طا و سکه اقدام 
مهمــی را انجــام داد و اوراق گواهــی ســکه را 
منتشــر کــرد که عــاوه بر مزایای بســیاری که 
دارد، فرصــت خوبــی بــرای ســرمایه گذاری در 
بــازار طــا و ســکه را بــه وجــود آورد و موجــب 

ایجاد تعادل در این بازار نیز شد.

 همکاری برای دستگیری
۶۵ اخاللگر ارزی

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی تهــران 
در  پرونــده  فقــره   ۳۲ بــه  اشــاره  بــا  بــزرگ 
خصــوص اخالگــری ارز و کشــف بیش از یک 
میلیــون و 600 هــزار نــوع ارز بــه ارزش ۲۳۵ 
میلیــارد ریال، گفت: پلیــس امنیت اقتصادی 
تهــران بــزرگ توانســت بــا اشــراف اطاعاتــی، 
اقدامات عملیاتی خود در راستای بی اثر کردن 
توطئه های دشــمن را به سرانجام برساند، به 
گونه ای که با اجرای طرح مبارزه با اخالگران 
و تأمین کننــدگان اهداف تروریســم اقتصادی 
از دوازدهــم تــا بیســت و ســوم آبــان ماه، 4۸ 
نفر از اخالگران ارزی توســط مأموران پلیس 

امنیت اقتصادی، دستگیر شدند.
تهــران  انتظامــی  فرمانــده  همچنیــن 
اخالگــران  بــا  برخــورد  بــا  رابطــه  در  بــزرگ 
بــازار ارز بــا فعالیــت در معامــات فردایــی، 
اظهــار کــرد: 17 نفــر از ســوداگران بــازار ارز 
و معامــات فردایــی دســتگیر شــدند و ۵44 
هــزار و ۵76 واحــد ارز بــه ارزش تقریب 1۸ 

میلیارد تومان کشــف شد.

انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی

بــه  بانک مرکــزی  ارزی  گواهــی  اوراق 
منظــور تســهیل و گســترش ابزار هــای جدیــد 
مالی در شــبکه بانکی طراحی و معرفی شــده 
اســت و بــه عنــوان یکــی از گزینه هایی اســت 
کــه مــردم می تواننــد بــرای ســرمایه گذاری در 
ارز از آن اســتفاده کننــد. انتشــار ایــن اوراق 
موجب استفاده از دالر های نگهداری شده در 
خانه و صندوق امانات توسط افراد به منظور 
ســرمایه گذاری ارزی در جریــان فعالیت هــای 

اقتصادی و تولید است.
این اوراق در کنار مزایای خوبی که برای 
دارد موجــب  بــازار ســرمایه  و  آن  خریــداران 
ایجــاد تعــادل و ثبــات در بــازار ارز از طریــق 
جــذب تقاضــای ســفته بازی و احتیاطــی بــازار 
ارز اســت کــه اقــدام مهمی نیــز در مدیریت و 

کنترل بازار ارز به شمار می رود.
از ویژگی هــای مهــم و جــذاب اوراق ارزی 
مالیاتــی  معافیــت  بــه  می تــوان  بانک مرکــزی 
و قطــع نشــدن یارانه هــا در نتیجــه خریــد آن 
و همچنیــن امــکان دریافــت فیزیکــی ارز در 
سررســید اشــاره کــرد. ایــن درحالی اســت که 
خریــد ارز در بــازار غیــر رســمی و حتــی خریــد 
اســکناس بــا ســهمیه کارت ملــی مــی توانــد 
هزینه های زیادی برای افراد از جمله مالیات 

و قطع شدن یارانه به همراه داشته باشد.
منافع ملی در میان است

مدیریــت و کنتــرل بــازار ارز کــه یکــی از 
وظایــف مهــم بانک مرکــزی اســت عاملی مهم 
در چرخه فعالیت های اقتصادی کشــور اســت 
کــه اگــر ثبــات آن حفــظ شــود بــه مــرور زمان 
بــه افزایــش صادرات و رشــد اقتصادی کشــور 
کمــک می کنــد. در برهه هایــی از زمــان برخــی 
افــراد بــه دنبــال سوءاســتفاده از فضــای بــه 
وجــود آمــده در جامعــه در بــازار ارز اختــال 
ایجــاد می کننــد تــا از ایــن طریــق بــه اهــداف 

منفعت طلبانه خود برسند.
در این بــاره، بهــروز محبــی نجم آبــادی، 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه در گفتگو با 
خبرنــگار ایبِنــا با اشــاره به جریانــی که تاش 
در ایجــاد فاصلــه بین عرضــه و تقاضا و ایجاد 
تقاضــای کاذب در جامعــه دارد تــا در نتیجــه 
آن وارد ســوداگری شــود، اظهــار کــرد: گلــه ای 
هــم از رقبــای سیاســی جریــان حاکــم در ایــن 
زمینــه وجــود دارد، آنان منافع ملی را در نظر 
بــا  نگرفتنــد و در برخــی از رســانه هایشــان 
شــدت به این افزایش قیمت دالر دامن زدند 

و نیاز کاذبی ایجاد کردند.

مهدی محمودی
کارشناس بازار سرمایه

بین عدم اطمینان در نرخ ارز و همزمانی 
بــازده ســهام رابطــه ای مثبــت وجــود دارد و 
بــا افزایــش عــدم اطمینــان در رابطــه بــا نــرخ 
ارز، همزمانــی بــازده ســهام افزایش می یابد. 
بنابراین در شرایطی که عدم اطمینان نسبت 
رفتارهــای  دارد، شــاهد  وجــود  ارز  نــرخ  بــه 
تــوده ای در بــازار ســرمایه ایــران هســتیم. در 
صورتی که تمامی شــرکت های حاضر در بازار 
ســرمایه ایــران بــه طــور یکســان در معــرض 

ریسک نرخ ارز قرار ندارند.
بــازار ســرمایه ایــران در چنــد ســال اخیر 
شــاهد نوســانات قابل ماحظه ای بوده است 
و این موضوع منجر به عدم پیش بینی پذیری 
بازار و به تبع آن ایجاد عدم اطمینان نســبت 
بــه آینــده بازار شــده اســت. در شــرایط فعلی 
جهــت ایجاد اطمینان نســبت به آینــده بازار، 
معیارهــای  بایــد  اقتصــادی،  سیاســت گذاران 
کارایــی بــازار از جملــه معیارکارایــی اطاعاتی 
از  یکــی  دهنــد.  افزایــش  را  ســهام  قیمــت 
مهمتریــن معیارهــای کارایــی اطاعاتی قیمت 
ســهام، همزمانــی بــازده ســهام شــرکت ها بــا 
بازده صنعت و بازار است. آنچه در چند سال 

اخیــر در بازار ســرمایه ایران شــاهد هســتیم، 
حرکت هــای گروهــی در بازه های زمانی خاص 
اســت، به عنوان مثال در بازه زمانی ۵ ماهه 
اول ســال 1۳۹۹ در بســیاری از روزهــا تمامی 
ســهم ها صــف خریــد داشــتند و بســیاری از 
خــاص  اطاعــات  تحلیــل  بــدون  ســهامداران 
یک شــرکت اقــدام به خرید ســهام می کردند. 
بــه عبارتــی همزمانــی باالیــی در بــازده ســهام 
شــرکت بــا صنعــت و بــازار وجــود داشــت و 
در زمــان ریــزش بــازار هــم شــاهد ریزش های 
دســته جمعــی بــازار ســهام هســتیم کــه ایــن 
عوامــل می تواند نشــان از پاییــن بودن کارایی 

اطاعاتی قیمت سهام در ایران باشد.
آنچه در ســال های اخیر بر بازار سرمایه 
عــدم  اســت،  داشــته  بســزایی  تاثیــر  ایــران 
اقتصــادی  متغیرهــای  بــه  نســبت  اطمینــان 
اســت. عــدم اطمینــان نســبت بــه متغیرهــای 
اقتصــادی بــر میــزان همزمانــی بــازده ســهام 
شــرکت بــا بازده صنعت و بــازار اثر می گذارد، 
عــدم اطمینــان اقتصادی، از عــدم قطعیت در 
نحوه عمل افراد تاثیرگذار بر محیط اقتصادی 
)سیاســت گذاران اقتصادی( ناشــی می شود و 
از طریق تغییر در انتظارات، بر قیمت ها تأثیر 
مــی گذارد، وقتی سیاســت گــذاران وارد عمل 

می شــوند و اطاعات مربوط به سیاســت های 
آینــده و یــا اجــرای سیاســت را عامــت مــی 
انتظــار  از منابــع شــکل گیــری  یکــی  دهنــد، 
اگــر  می شــود.  فراهــم  بــازار  فعــاالن  توســط 
سیاســت گذاران بــه طــور دقیق می توانســتند 
سیاســت آینــده را اباغ کننــد، در این صورت 
هیچگونــه عدم قطعیتی در میان عوامل بازار 
شــکل نمی گرفــت و قیمت ها بــه دقت تنظیم 
مــی شــدند، لیکــن تغییــرات در رفتــار و نحوه 
اجتناب ناپذیــر  امــری  سیاســت گذاران  عمــل 
فعــاالن  خواســته  حداقــل  بنابرایــن  اســت، 
اقتصــادی از سیاســت گذاران اقتصــادی ارایــه 
اطاعــات شــفاف در خصــوص سیاســت های 
آینــده از طریــق قوانیــن دایمــی و نــه صرفــا 

قوانین موقت )مانند قانون بودجه( است.
نتایــج پژوهــش صورت پذیرفتــه در بازار 
ســرمایه ایــران حاکــی از ایــن اســت کــه بیــن 
عــدم اطمینــان در نــرخ ارز و همزمانــی بــازده 
ســهام رابطه ای مثبت وجود دارد، به عبارتی 
بــا افزایــش عــدم اطمینــان در رابطــه بــا نــرخ 
ارز ، همزمانــی بــازده ســهام افزایش می یابد. 
بنابراین در شرایطی که عدم اطمینان نسبت 
رفتارهــای  شــاهد  دارد،  وجــود  ارز  نــرخ  بــه 
تــوده ای در بــازار ســرمایه ایــران هســتیم. در 

صورتی که تمامی شــرکت های حاضر در بازار 
ســرمایه ایــران بــه طــور یکســان در معــرض 

ریسک نرخ ارز قرار ندارند.
همچنیــن نتایــج پژوهــش حاکــی از این 
اســت کــه بیــن عدم اطمینــان در نــرخ بهره و 
نرخ رشــد اقتصادی با همزمانی بازده ســهام، 
رابطه منفی وجود دارد. به عبارتی با افزایش 
رشــد  نــرخ  و  بهــره  نــرخ  در  اطمینــان  عــدم 
اقتصــادی، همزمانــی بــازده ســهام شــرکت ها 
نیــز کاهــش می یابــد. بنابراین انتظــار بر این 
اســت در شــرایطی کــه عدم اطمینان نســبت 
بــه نــرخ بهــره و نــرخ رشــد اقتصــادی وجــود 
دارد، ســهامداران بــا تحلیل بیشــتری نســبت 
بــه انتخــاب ســهام یــک شــرکت اقــدام کننــد. 
لیکــن در شــرایطی کــه عدم اطمینان نســبت 
به نرخ ارز وجود دارد سهامداران بدون توجه 
بــه اطاعــات خــاص شــرکت اقــدام بــه خریــد 
ســهام می کننــد، بــر اســاس نتایــج پژوهــش 
از قانون گــذاران و تصمیم گیــران حــوزه بــازار 
سرمایه انتظار می رود با ارایه اطاعات جامع 
و شــفاف، میــزان عــدم اطمینــان متغیرهــای 
اقتصــادی متاثــر بــر بــازار ســرمایه را کاهــش 

دهند.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(

اوراق کم هزینه جایگزین اسکناس پرهزینه شد

افزایش کارایی اطالعاتی قیمت سهام با کاهش عدم اطمینان اقتصادی

یادداشت

رشد پرقدرت بازار سرمایه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد
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شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق الذکر از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه صرفاً  و  کیفی  ارزیابی 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و شماره فراخوان 2001093631000221 انجام 
خواهد شد و کلیه آگهی ها و دعوت نامه ها، تغییرات، اصالحات و ... صرفاً از طریق 
سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران رسانده می شود. الزم است پیشنهاد دهندگان 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند و بصورت منظم جهت 

دریافت دعوت نامه ها ، تغییرات ، اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:        تلفن: 021-23942555

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت:  مرکز تماس: 021-1456  
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

وم(
تد
)نوب

روابطعمومیشركتنفتفالتقارهايران
انتشارنوبتاول:1401/08/29

نوبتدوم:1401/08/30
شناسه:1411631

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

تجديد آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومی دو مرحله اي
 با شماره مناقصه 1400/017/اف 

جهت تامين خدمات سيال حفاری در مناطق عملياتی خارگ و بهرگان

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی انتشار نوبت اول : 1401/08/30  نوبت دوم : 1401/09/02

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران
شناسه : 1413123مناقصه شماره م.ع.پ/1401/030 به شماره سامانه ستاد 2001091645000104

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام پروژه موضوع مناقصه را با در نظر 
گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به صورت  فراخوان عمومی 

ارزیابی کیفی مناقصه گران به  مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید: 
الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران 
دارای صالحیت ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی را 
جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . خاطر نشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت امکان 

ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.
شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456و اطالعات 
تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها ، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / 

پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی جهت انتخاب  مناقصه گر واجد شرایط به 

منظور انجام پروژه موضوع مناقصه /یک مرحله ای
ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: تهران- خیابان پاسداران -باالتر از برج سفید – خیابان شهید 

حجت سوری )نیستان هفتم ( پالک 11- شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص(
د(موضوع مناقصه: تعمیرات کلی اتاق سرپرستان بارگیری نفت اسکله شرقی، ساختمانهای میتیرینگ 

آذرپاد و اسکله شرقی شرکت پایانه های نفتی ایران
ه( شرح مختصر پروژه : هدف از اجرای این پروژه، تعمیرات کلی اتاق سرپرستان بارگیری نفت اسکله شرقی، 
ساختمانهای میتیرینگ آذرپاد و اسکله شرقی، شامل اجرای دیوار ساندویچ پانل دو الیه همراه با قوطی کشی 
فلزی،  تعویض در، تخریب و اجرای مجدد کاشی و سرامیک سرویسهای بهداشتی، تعویض کفپوش و رنگ 
آمیزی، تعویض سیم، کابل و چراغهای سقفی ساختمان میترینگ آذرپاد و اسکله شرقی و اجرای کفپوش و 
دیوارپوش ساختمان اداری اداره صادرات شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ مطابق با شرح کار 
می باشد. کارهای اجرایی پروژه تنها محدود به )ویا شامل تمامی ( پارامترهای مطرح شده در قسمت "شرح 

کارهای اجرایی" نبوده و شامل تمام مواردی خواهد بود که منجر به تکمیل و انجام پروژه گردد.
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار:  ارائـه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 511،365،764 ریال حسب آئین نامه شماره 123402/ت 
50659 هـ مورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده 
شدن به میزان ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  صادره می بایست مطابق 
فرمت های نمونه پیوست آئین نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط 
فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت. شایان ذکر 
می باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان ده درصد از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده به عنوان 

تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.
 تبصره : بر اساس تبصره 2 ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات  دانش 
بنیان و تجاری سازی نو آوری ها  و اختراعات به شماره 141602/ت 46513 ه مورخ 1391/08/21 
هیات محترم وزیران ، شرکت و موسسات دانش بنیان برای ارائه و فروش محصوالت و خدمات دانش 
بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول  تخفیف 50%   )پنجاه درصد( در مبلغ سپرده فرایند ارجاع 

کار می گردند.
ز(  محل ، مدت زمان اجرای پروژه و برآورد مناقصه گزار: محل اجرای پروژه موضوع مناقصه درشرکت  
پایانه نفتی ایران در جزیره خارگ و مدت انجام قرارداد 150 روز  و دوره نگهداری 6  ماه شمسی می 
باشد . برآورد مناقصه گزار  برابر با  10/227/315/275  )ده میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون 

و سیصد و پانزده هزار و دویست و هفتاد و پنج( ریال می باشد.
ط( گواهی هاو مدارک مورد نیاز:

1( گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور.
2( دارا بودن شخصیت حقوقی.

3( ارائه گواهی نامه تایید صالحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
4( ارائه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی. 

5( ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا
 ی(زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 

1- با عنایت به ابالغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام بکارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت های )ب( و 
)ج( و عدم پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم( ، کلیه مناقصه گران 
موظف می باشند تمامی اسناد پاکت های )ب( و)ج(مناقصه را با امضاء الکترونیکی ودر موعد مقرر در 
اسناد مناقصه از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه گزار از پذیرش 

نسخه فیزیکی اسناد پیش گفته معذور خواهد بود.  
2- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی  نوبت دوم نسبت به 
دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام 
و ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق 
مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی نسبت به تغذیه 
اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. همچنین مناقصه گران 
 WWW. SHANA. IR  ، HTTP://IETS.MPORG.IR سایت های   به  آگهی  رویت  جهت   می توانند 

و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.
3-  مناقصه گزار در رد و یا قبول مدارک در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین نامه های 

اجرایی آن مختار خواهد بود.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانه های نفتی ایران ) سهامی خاص(

ول(
بتا
)نو

روابطعمومیمنطقهیکعملیاتانتقالگاز
آدرس:خوزستان-امیدیه-میانکوه-شرکتانتقالگازایران-منطقهیک

صندوقپستی:315کدپستی:11484-63781تلفنامورپیمانها:061-52654511 نوبتاول:1401/08/30نوبتدوم:1401/09/01

مدت قرارداد : 150روز 
زمـان توزیـع اسـناد مناقصـه : توزیـع اسـناد مناقصـه و کاربـرگ اسـتعالم ارزیابـی کیفـی بیـن 
مناقصه گـران از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول در روزنامـه کثیراالنتشـار بـه مـدت 5 روز کاری 

بـود. خواهـد 
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00 روز یکشنبه  1401/09/20

زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10:00 روز دوشنبه 1401/09/21
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 

1- ارائـه گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری در رشـته ابنیـه پایـه 5 یـا رشـته راه و ترابـری پایـه 5 از 
سازمان برنامه بودجه یا کد 2 تعمیر و  نگهداری ساختمانی و ماشین آالت از اداره تعاون ، کار 

و رفـاه اجتماعـی الزامـی می باشـد. 
2- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار: مبلـغ 636،000،000 ریـال ضمانت نامـه 
بانکـی  مطابـق بـا آییـن نامـه تضمیـن معامـالت دولتـی بـه شـماره 123402/ت 50659 هــ تاریـخ 

1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 
نـزد بانـک مرکـزی و در وجـه شـرکت انتقـال گازایـران – منطقـه یـک انجـام گیـرد.(

مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به 
مـدت 3 مـاه از آخریـن تاریـخ بازگشـت پـاکات معتبـر بـوده و در صـورت درخواسـت مناقصـه گـذار 

تـا 3 مـاه دیگـر قابل تمدید باشـد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس: 41934 – 021   دفتر ثبت نام: 88969737 – 021 / 85193768 – 021 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه 
آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام  در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را 

جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.

فراخوان مناقصه عمومی / یک مرحله ای / دو نوبته
موضوع : بهسازی محوطه انبار سلویچ اهواز منطقه یک عملیات انتقال گاز 

شماره  2001091871000037

140140
شناسه:1409766

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه یک

امسال جام دست کیه؟
در بانک پالس بانک ملت مسابقات
جـام جهانـی را پیـش بینـی کنید و

 جوایز ارزنده ببرید!

20 میلیارد تومان جایزه برای پیش بینی و دعوت از دوستان
دریافت و نصب

www.bankmellat.ir

بدیـن وسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنـان دعـوت بعمـل مـی 
آیـد تـا در مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام ایـن شـرکت کـه راس سـاعت 10 
روز پنـج شـنبه مـورخ 1401/09/10 بـه آدرس تهـران ، میـدان آرژانتیـن ، خیابـان الونـد ، 
خیابان 29 ، پالک 3 ، طبقه 6 به شـرح ذیل تشـکیل می شـود ، حضور بهم رسـانند .

دستور جلسه : 
1- اسـتماع گـزارش هیـات مدیـره و حسـابرس و بـازرس قانونـی در خصـوص افزایـش 

سرمایه
2- اتخـاذ تصمیـم در خصـوص افزایـش سـرمایه از محـل مطالبـات حـال شـده و آورده 

نقـدی سـهامداران
3- اصالح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

4- سایر موارد که در صالحیت این مجمع می باشد .

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت شبکه گستر فن آوا ) سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 211993 و شناسه ملی 10102534249

 هیات مدیره شرکت شبکه گستر فن آوا ) سهامی خاص (

 زینب غضنفری

یکی از شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو 
در بحران تحریم ها و در سال تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفریــن، اقــدام بــه داخلی ســازی یکــی از 

مهم ترین قطعات تولید خودرو کرد.
و  کشــور  در  بــار  نخســتین  بــرای  ســاپکو  شــرکت 
خاورمیانه، داخلی سازی و تولید انبوه چیپ ست های 

الکترونیکی مصرفی در خودرو را عملیاتی کرد.
و  چیپ ســت ها  تولیــد  تفاهم نامــه  امضــای 
خــودرو، دســتاورد  الکترونیکــی صنعــت  مدارهــای 
بزرگــی اســت که نشــان می دهــد صنعت خــودروی 
کشور در مسیر تکنولوژی روز دنیا گام بر می دارد.
شــایان ذکر اســت کــه نمونه اولیــه این قطعه 
طــی دو ســال گذشــته تولیــد شــده و هــم اکنــون 
وارد فــاز تولیــد انبوه شــده اســت. صنعت خودروی 
چیپ ســت  میلیــون   2 حــدود  بــه  ســاالنه  کشــور 
الکترونیکــی نیــاز دارد کــه ایــن تفاهم نامــه و تولید 
انبــوه تراشــه های مذکور به بحــران کمبود آن پایان 
می بخشد و امید می رود زمینه خودکفایی در تولید 
تراشــه های الکترونیکــی ســایر صنایــع نیــز محقــق 

شود.
در  و  حــدود 1500  معمولــی  خــودرو  یــک  در 
بــه  نیمه هــادی  تراشــه   3000 مــدرن  خودروهــای 
کار مــی رود و در مجمــوع، 15 درصــد از تولیــدات 
تراشــه جهانــی در صنعــت خــودرو مصرف می شــود 
و بیشــترین مصــرف در بخــش لــوازم الکترونیــک و 

خانگی است.
یافته هــا نشــان می دهــد کــه در ســالیان اخیر 
ویــروس  شــیوع  همچــون  بحران هایــی  ســبب  بــه 
کرونــا و رکــود اقتصادی، دنیا با کمبود چیپ ســت و 
تراشه مواجه شده که در نتیجه آن، در سال 2021 
شــرکت چــرخ تولیــد خودروســازان جهان کم شــد و 
فرصت تولید ۷.۷ میلیون دستگاه خودرو از دست 

رفــت و بالــغ بــر 210 میلیارد دالر زیــان از این بابت 
زیان به خودروسازان وارد شد.

کمبــود ایــن قطعــه مهم ســبب افزایــش تولید 
ناقــص خــودرو می شــود و پارکینگ خودروســازان را 
از خودروهایی که شــرایط عرضه به بازار را ندارند، 
پــر می شــود و حتــی غول هــای خودروســازی دنیــا 
نظیــر تســا، فــورد و جنــرال موتــورز مجبــور شــدند 
پارکینگ هــای خــود را بــا خودروهــای نیمــه کاره پــر 
کننــد. بــه همیــن جهــت، تویوتــا در ســپتامبر ســال 
2021 مجبور شد 40 درصد از تولیدات جهانی خود 
را کاهــش دهــد و جنرال موتورز نیز برخی تولیدات 

خود را در به نصف کاهش داد.
اثرات بحران کمبود چیپ ست همچنان ادامه 
دارد و در ســال 2022 نیــز دامــن صنعــت خودرو را 
گرفتــه و پیــش بینــی می شــود ایــن بحــران تا ســال 
2023 ادامــه یابــد. بــر همین اســاس، برآورد شــده 
در ســال 2020 کاهــش تولیــد خــودرو بــه حــدود ۷ 

میلیــون دســتگاه و در ســال 2023 بــه 1.3 میلیون 
دستگاه برسد.

در شــرایطی کــه صنعــت خــودرو جهــان تحت 
تاثیــر بحران کمبود تراشــه اســت و ایــران نیز تحت 
شــدیدترین تحریم هــا تاریخ، تاطــم در بازار قطعه 
و خودرو و پرشدن پارکینگ ها از خودروهای ناقص 

دور از انتظار نبود. 
ســت های  چیــپ  تولیــد  شــرایطی  چنیــن  در 
الکترونیکی با همکاری ساپکو به عنوان اصلی ترین 
خــودرو  ایــران  محصــوالت  قطعــات  تامین کننــده 
موضوعــی قابــل توجه اســت کــه نشــان از مدیریت 
صحیــح و حرکــت در مســیر درســت دارد و بــه ایــن 
ایــن صنعــت مهــم کشــور  بــاری از دوش  ترتیــب، 
برداشــته خواهد شــد و امید می رود، معضل کمبود 
تراشــه های الکترونیکــی در صنعــت خودرو و ســایر 
صنایــع حــل شــود و در آینــده ای نــه چنــدان دور به 

صادرات این قطعه نیز می توان اندیشید.

سبقت ایران خودرو از بحران چیپ ست 
در کوران تحریم ها مناقصــه پــروژه احــداث کانال هــای پیرامونــی و 

میانــی کنتــرل ســیالب منطقــه ویــژه اقتصــادی 
المــرد بــه منظور حفاظــت تاسیســات و امکانات 
زیربنایی سایت صنایع انرژی بر و سرمایه گذاران 
بــا  زمســتانی،  مخــرب  ســیالب های  برابــر  در 
اعتبــاری بالــغ بر ۱۱ هزار میلیــارد ریال به قیمت 

پایه مناقصه برگزار می شود.
ویــژه  منطقــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اقتصادی المرد، طی 18 ماه گذشته با پیگیری های 
مســتمر مدیرعامــل و تاش کارکنــان منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر المرد، تمامی پروژه های 
زیرســاختی در ایــن کانــون صنعتــی و معدنــی از 

طریق مناقصه عمومی واگذار شده است. 
ویــژه  منطقــه  در  عظیــم  پــروژه  ایــن  اجــرای  بــا 

اقتصــادی المــرد، ســیاب های فصلــی کــه یکــی از 
بزرگتریــن چالش هــای اصلــی منطقــه اســت مهار 
می شود. طی سالیان گذشته سیاب دشت المرد 
هزینه های بسیار باالیی به منطقه تحمیل نموده 
کــه مناقصــه مذکــور و اجرای پــروژه در مدت زمان 
مشخص خط پایانی بر این هزینه ها خواهد بود. 
طــرح کنتــرل ســیاب با هــدف جلوگیــري از 
ورود ســیاب هاي فصلــی بــا دوره بازگشــت 100 
ســاله بــه درون منطقــه ویــژه اقتصــادي صنایــع 
انرژي بر المرد که در پهنه ســیل گیر دشــت المرد 
و در بســتر ســیابی رودخانــه مهــران شــور واقــع 
شــده، اجــرا خواهــد شــد. ایــن طــرح در 4 بخــش 
شــمالی، جنوبــی، غربــی و میانــی اجــرا و شــامل 
تکمیــل  و  ســیاب  هدایــت  کانال هــای  احــداث 

میانــی  و  پیرامونــی  خاکــی  ســیل بند  دایک هــای 
ارتفــاع متوســط  بــا  اســت. دایک هــای حفاظتــی 
حــدود 2 تــا 5 متــر و کانــال هدایــت ســیاب بــه 
عرض 20 تا ۶0 متر و عمق متوســط 3 متر ایجاد 
می شــود. همچنیــن بــا اجــرای ایــن پــروژه بــرای 
حداقــل 1000 نفــر بطور مســتقیم و غیرمســتقیم 

در زمان ساخت اشتغال زایی خواهد شد.  
یاد آور می شــود، طی یک ســال گذشته بالغ 
بر ۶0 هزار میلیارد ریال در المرد با هدف توسعه 
ســازمان  توســط  ویــژه  منطقــه  زیرســاخت های 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( ســرمایه گذاری شــده که مســیر توسعه 
جــذب ســرمایه گذاری صنایــع انرژ ی بــر در منطقه 

ویژه اقتصادی المرد را هموار خواهد کرد.

معاون توســعه و اکتشــافات شــرکت مس اعالم 
کرد که با حمایت مدیریت ارشــد شــرکت، رکورد 
حفاری عمیق ترین گمانه اکتشــافی شــرکت ملی 
صنایع مس ایران، در ۱6 آبان  امسال در کانسار 

B سرچشمه )سریدون( جا به جا شد.
بهــروز  رحمتــی در گفت وگــو بــا مــس پــرس 
افــزود: ایــن رکــورد بــا حفــاری گمانه اکتشــافی با 
عمــق بیــش از 1505 متر، به وســیله شــرکت پویا 
مس ایرانیان متعلق به شــرکت ملی صنایع مس 

ایران، ثبت شد.
بــه گفتــه او، پیــش از این، گمانه اکتشــافی 
در همین کانسار با عمق 1400 متر، حفر شده از 

سوی شرکت پارسیس کانی در مهر سال گذشته 
به عنوان عمیق ترین گمانه اکتشافی این شرکت 

ثبت شده بود.
ثبت رکورد تاریخی روزانه حفاری اکتشافی 

برای نخستین بار به 728 متر
رحمتــی بــا یــادآوری اینکــه حوزه اکتشــافات 
شرکت مس در سال جاری اقدامات و رکوردهای 
خوبی را خلق کرده اســت، گفت: پیش از این در 
شــهریور ماه به همت تیم اکتشــافی شرکت مس 
رکورد روزانه حفاری اکتشــافی در متراژ ۷28 متر 

برای نخستین بار به ثبت رسید.
او تصریــح کــرد: همچنیــن با کشــف ذخایر 

آذربایجــان  اســتان  در  مــس  معدنــی  جدیــد 
مــس  معدنــی  ذخایــر  میــزان  کرمــان  و  شــرقی 
کشــور عزیزمــان ایــران به 19 میلیــارد تن ذخیره 
احتمالی و 54 میلیون تن مس محتوی افزایش 
یافت تا بعد از کشــورهای شــیلی، استرالیا، پرو 
و روســیه و پشــت سر گذاشتن مقتدرانه آمریکا 

در رتبــه پنجم قرار گیرد.
ایــن مســئول تاکید کــرد: بدون شــک توفیق 
بــزرگ مذکــور بــا حمایــت مدیریت عامــل و تاش 
دانش محورانه همکاران امور اکتشافات و توسعه 
ذخایــر جهانــی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران 
حاصل شده که شایسته تقدیر و قدردانی است.

تولیــد خودروهــای سفارشــی  شــرکت  مدیرعامــل 
جدیــد  محصــول  تحویــل  از  )آپکــو(،  ایران خــودرو 
هایمــا 8S بــه مشــتریان بــا پوشــش نانو ســرامیک 

بدنه خبر داد.
به گزارش ایکوپرس، امیر خلج اسعدی با بیان 
این که در راســتای افزایش رضایتمندی مشــتریان و 
حفاظت از رنگ بدنه خودرو از آسیب های احتمالی 
ایــن اقــدام صورت می گیــرد، اظهار کرد: این آپشــن 
توســط شــرکت آپکو در رنگ خودرو اعمال و پس از 

آن خودرو تحویل مشتریان می شود.
او بــا بیــان این کــه پوشــش نانو ســرامیک این 
محصــول بــه مدت ســه ســال ضمانــت دارد، گفت: 

هایمــا 8S بــه زودی وارد بــازار می شــود و شــرکت 
بــه  تــا بدنــه خــودرو را مجهــز  آپکــو آمادگــی دارد 
دهــد. مشــتریان  تحویــل  نانوســرامیک   پوشــش 
رنــگ  بــاالی  تنــوع  بــه  اشــاره  بــا  آپکــو  مدیرعامــل 
محصــوالت ایران خــودرو، تصریح کــرد: هایما 8S با 
رنگ های متنوع عرضه خواهد شــد و آپکو پوشــش 
نانــو ســرامیک را روی تمامی رنگ های این محصول 

اجرا خواهد کرد.
اســعدی ضمــن تشــریح مزایــای پوشــش نانــو 
ســرامیک در بدنه خودرو گفت: عاوه بر درخشش 
رنگ خودرو، داشتن خاصیت آب گریزی که در نتیجه 
مانع از نفوذ یا باقی ماندن لکه های آب روی خودرو 

 می شــود، از مزایــای پوشــش نانــو ســرامیک اســت.
بــه گفتــه او، خاک گریــزی، جلوگیــری از خوردگــی 
شــیمیایی بدنــه خــودرو در اثــر باران هــای اســیدی، 
انــواع  از  ناشــی  لکه هــای  ایجــاد  از  جلوگیــری 
آلودگی هــای محیطــی در رنگ خــودرو، جلوگیری از 
انجــام واکنــش اکسیداســیون ناشــی از اشــعه های 
خورشیدی در بدنه خودرو، جلوگیری از ایجاد خش 
در اثــر برخــورد ســنگ یــا ســایر اجســام روی بدنــه 
 خودرو، از دیگر مزایای اســتفاده این فناوری است.
کاهش دفعات شست و شو و عملکرد بهتر و برتری 
نســبت بــه انــواع واکــس بدنــه از دیگــر ویژگی های 

پوشش نانوسرامیک به شمار می رود.

 بزرگترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی المرد با اعتباری
بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال عملیاتی می شود

ثبت رکورد جدید حفاری عمیق ترین گمانه اکتشافی در شرکت مس

هایما 8S با پوشش نانو سرامیک بدنه تحویل مشتریان می شود
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آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی پرونده کالسه اجرایی 140101247
بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق لـه بانـک ملـی ایـران و علیـه آقایـان محمدرضـا 
صلواتیـان )وام گیرنـده( و پرویـز مـرادی )راهـن( یـک فقـره پـالک ثبتـی بشـرح ذیـل 
مزایـده مـی گـردد: شـش دانـگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه خانـه بـه پـالک ثبتـی 6542 
)شـش هـزار و پانصـد و چهـل و دو( فرعـی از 19 )نـوزده( اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 
1422،1421 )یک هزار و چهارصد و بیست و یک، یک هزار و چهارصد و بیست و دو( 
فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش 02 ناحیه 99 حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه 
دو اسـتان همدان به مسـاحت 150 متر مربع. به آدرس: همدان، کوی شـهید مدنی، 

سـه راهی هنرسـتان، کوچه بنفشـه14، پالک43 
حدود ملک: شماال: دیوار بدیوار بطول )10/00( ده متر به شماره شش هزار و پانصد 
و سـی فرعـی. شـرقا: دیـوار بدیـوار بطـول )15/00( پانـزده متـر بـه شـماره شـش هـزار و 
پانصـد و چهـارده فرعـی. جنوبـا: درب و دیـوار بطـول )10/00( ده متـر بـه دوربرگـردان. 
غربا: دیواریست بطول )15/00( پانزده متر به کوچه به عرض چهار متر که بنام آقای 
پرویز مرادی فرزند سبز علی شماره شناسنامه 1095 تاریخ تولد 1336/06/01 صادره 
از بهـار دارای شـمارملی 4050264692 بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا 
شماره مستند مالکیت 5371 تاریخ 1392/12/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 74 
شـهر همـدان اسـتان همـدان، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 458176 
سـری د سـال 91 کـه در صفحـه 303 دفتـر امـالک جلـد 117 ذیـل شـماره 40537 ثبـت 
گریـده اسـت.با شـماره مسـتند مالکیـت 22011 تاریـخ 1399/11/06 دفترخانـه اسـناد 
رسـمی شـماره 12 شـهر همـدان اسـتان همـدان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره 
چاپی 458176 سری د سال 91 که در صفحه 303 دفتر امالک جلد 117 ذیل شماره 
40537 ثبـت گردیـده اسـت. و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری در مورخـه 
1401/05/24 نحـوه اسـتقرار ملـک مـورد نظـر بصـورت دو نبـش بـوده و دارای اعیانی با 
قدمـت حـدود 15 سـال شـامل دو طبقـه مسـکونی بـه اضافـه سـوئیت احداثـی در بـام 
بـا زیربنـای کل 275 متـر مربـع میباشـد و اسـکلت بنـا از نـوع بنایـی آجـری سـقف طاق 
ضربـی و مصالـح بـکار رفتـه عبـارت اسـت از: نمـا از جنـس سـرامیک، طبقـه همکـف بـا 
زیربنـای حـدود 121 متـر مربـع شـامل هـال و پذیرایـی، آشـپزخانه، دوخـواب بـوده، کـف 

هال و پذیرایی سـرامیک، دیوارها مزین به نقاشـی، کف آشـپزخانه سـرامیک، دیوارها 
کاشـی و فاقـد کابینـت اسـت و طبقـه اول بـا زیربنـای حـدود 121 متـر مربـع شـامل 
هـال و پذیرایـی، آشـپزخانه و یـک خـواب بـوده، کـف هـال و پذیرایـی سـرامیک، دیوارها 
دارای کاغـذ دیـواری، آشـپزخانه دارای کاشـی و سـنگ تزیینـی و کابینـت بـا بدنـه فلـزی 
و درب ام دی اف هـای گالس میباشـد و سـوییت احـداث شـده در بـام شـامل دو اتـاق 
و خرپشـتک بـا زیربنـای حـدود 33 متـر مربـع بـوده و ملـک مـورد نظـر دارای انشـعاب 
آب و بـرق و گاز و تلفـن میباشـد کـه بـه مبلـغ )21/000/000/000 ریـال( بیسـت و یـک 
میلیـارد ریـال ارزیابـی شـده اسـت و بـه موجـب سـند رهنـی 22011 – 1399/11/06 
دفترخانـه 12 همـدان در رهـن بانـک ملـی قـرار گرفتـه و تـا تاریـخ 1402/05/29 دارای 
بیمه میباشـد و به علت عدم انجام تعهد پالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز یکشـنبه 
بـه فـروش مـی رسـد. محـل مزایـده واقـع در:  از طریـق مزایـده  مـورخ 1401/09/13 
همدان، سعیدیه باال نبش بلوار غنی زادیان. ساختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک 
همـدان، طبقـه اول واحـد اجـرای اسـناد رسـمی همـدان مـی باشـد. مزایـده از مبلغ پایه 
بـه میـزان )21/000/000/000 ریـال( بیسـت و یـک میلیـارد ریـال شـروع و بـه باالتریـن 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی 
او در جلسـه مزایـده اسـت. برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
کـه ظـرف مهلـت مقـرر، مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکنـد، مبلـغ 
مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد الزم بـه ذکـر اسـت 
که پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشـعاب یا حق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده باشـد یـا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده نقدا 

وصـول خواهـد شـد. م.الـف: 1367
تاریخ انتشار: 1401/08/30  ریاست اداره اجرای اسناد رسمی ثبت همدان، متوسل

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

تعییـن  قانـون  اول/دوم موضـوع  -  هیـات  رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۵۵۴  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم بتول دهقانی فرزند 
قربانعلـی  بـه شناسـنامه شـماره ۲۱ صـادره از گرمسـار در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
محصـور بـا بنـای احداثـی در آن بـا حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبق نحوه ملی 
شـدن آن به مسـاحت ۹۵۸/۷۸ متر مربع  پالک ۲۶۴ فرعی از  ۷۷ - اصلی قطعه ۲۹۳ 
واقـع در کهـن آبـاد بیـع نامـه عـادی و بـه صـورت مع الواسـطه از رضـا عامری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شناسه : ۱۴۰۳۶۸۶ امیر حسین آذرنیان - رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان 

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

 واگذاری FTTH درمناطق 
خرم وجهانپناه اراک 

مدیــر مخابــرات منطقــه مرکزی اعالم کرد کــه  با پایان 
 FTTH درپــروژه   فیبرنــوری  اجــرای  عملیــات  یافتــن 
درمناطــق خــرم وجهــان پنــای اراک  ایــن ســرویس بــا 
هدف  ارایه خدمات اینترنت پرســرعت و با کیفیت به 

مشتریان آماده واگذاری است.
لطفی، اظهار کرد: اجرای فیبرنوری دراین مناطق ، 
در راستای ارتقای فناوری و ارائه خدمات بهتر در بستر 
مناسب و باکیفیت سرویس FTTH انجام شده است.

مدیــر مخابــرات منطفــه مرکــزی با اشــاره به برخی 
بانــد  پهنــای  شــامل   ،FTTH تکنولــوژی  مزیت  هــای  از 
باال،امنیت بیشــتر و کیفیت بهتر، بیان کرد:اســتفاده از 
این سرویس امکان اتصال پرسرعت تر در مسافت  های 
طوالنی  را بدون افت کیفیت و بروز اختالل نســبت به 

کابل مسی فراهم می کند.
او افــزود: مشــتریان FTTH مــی توانند،عــالوه بــر 
اینترنت،  از مزایای خط تلفن نیز  بر روی همان بستر  

انتقال  بهره مند شوند.
بــه گفتــه وی ســاکنین ایــن مناطــق مــی تواننــد به 
منظــور ثبت نام به ســاختمان تجــاری مخابرات واقع در 

خیابان جانبازان مراجعه کنند.

کشف 5470 لیتر سوخت 
قاچاق در استان بوشهر 

فرمانــده مرزبانــی اســتان بوشــهر از کشــف 5 هــزار و 
470 لیتــر گازوئیــل قاچاق از ۲ دســتگاه تانکر نفتکش 
و خــودروی وانــت بــدون هیچگونــه مــدارک قانونــی در 
شهرســتان های بوشــهر و گناوه به وسیله ماموران این 

نیرو  خبر داد.
مرزبانــی  فرماندهــی  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
استان بوشهر، سرهنگ ستاد یدهللا شرفی دیروز اعالم 
کرد: ارزش تقریبی این محموله ســوخت یک میلیارد و 
۴۷۶ میلیــون ریــال اســت. او بیان کــرد: در این عملیات 

سه متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
شرفی اظهار کرد: قاچاق سوخت یکی از مهم ترین 
عوامل مخرب اقتصادی در جامعه است و مأموران این 
فرماندهی بدون اغماض و با تشدید اقدامات اطالعاتی 

و عملیاتی با هرگونه تحرک سوء برخورد می کنند.
فرمانده مرزبانی اســتان بوشــهر گفت: در راستای 
فرامیــن فرماندهــی کل قــوا، کارکنانــان دریابانــی ایــن 
اســتان بــا همــکاری خــوب مــردم متدیــن و والیتمــدار با 
تمــام تــوان بــا مخــالن اقتصــادی و قاچاقچیــان برخــورد 

قاطع می شود.

 5 سد مخزنی در گیالن
در دست احداث است

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گیالن اعــالم کرد که 
اکنــون 5 ســد مخزنــی در اســتان با متوســط پیشــرفت 

فیزیکی 4۲ درصد در دست احداث است.
وحیــد خرمــی دیــروز در گفت وگــو با خبرنــگار ایرنا 
بــا اشــاره بــه پیشــرفت فیزیکــی بیــن ۲ تــا ۸۱ درصــدی 
ایــن ســدها بیــان کرد: هم اینک ســد پلــرود  ۸۱ درصد، 
دیورش ۶۱ درصد، شــفارود ۵۸ درصد، الســک ۶ درصد 

و دیلمان ۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
او افزود: همچنین طرح های مخزنی خالصان، نیل 
رود و عزیــز کیــان در اســتان نیــز در دســت مطالعــه و 
اخذ مجوزهای الزم برای شروع عملیات اجرایی هستند 
ضمن اینکه مطالعات فاز صفر برای تعدادی ســد کوتاه 
در ســطح گســتره جغرافیایی انجام شــده که در صورت 
تایید می توانند در فاز مطالعات مرحله اول قرار گیرند.
ایــن مســئول عنــوان کرد: عالوه بر موارد یاد شــده 
تاکنــون چهار ســد الســتیکی آســتانه اشــرفیه، باغبانان 
فومــن و ســدهای پهلــوان بســت و گالشــکالم لنگــرود 
بهره برداری شدند و  هفت سد الستیکی دیگر از جمله 
ماســال با پیشــرفت های فیزیکی ۸۷ درصد، تولم شــهر 
صومعــه ســرا ۷۷ درصــد، گرکانــرود تالــش ۶۷ درصــد، 
فخــر آباد رشــت ۸۷ درصد، مالهادی آســتارا ۶۵ درصد 
و انبارســر در آســتانه اشــرفیه با پیشــرفت ۱۰ درصد در 

دست احداث است.
خرمی گفت: مطالعات فاز صفر ۱۰ ســد الســتیکی دیگر 
در اســتان انجــام شــده کــه پــس از بررســی های فنــی و 
تامین اعتبارات الزم می توانند در دستور کار قرار گیرند.

اخبـــــــــــــــــار

تحول چهره کشاورزی 
 کرمانشاه با اعتبارات

 ۳ هزار میلیارد تومانی
سفر رئیس جمهوری

سرپرســت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشاه 
خاطرنشــان کــرد کــه بــا اختصــاص اعتبارات ســه هزار 
میلیارد تومانی ســفر رئیس جمهوری، چهره کشــاورزی 

استان دگرگون خواهد شد.
علــی چالــه چالــه دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایرنــا افزود: ایــن اعتبارات بــه پروژه های همه حوزه  های 
زیرمجموعــه ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان شــامل 
عشــایری،  امــور  شــیالت،  اراضــی،  امــور  دامپزشــکی، 
منابــع طبیعی، شــرکت شــهرک  ها و بخش  های مختلف 
کشــاورزی ماننــد باغداری و آبیــاری و دیگر بخش ها که 
اکثرا دارای پروژه های باالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

هستند، اختصاص یافته  است.
او در ادامــه گفــت: اســتان کرمانشــاه دارای ۸۹۹ 
هــزار هکتــار ســطح زیر کشــت اراضی زراعــی، ۴۳ هزار 
هکتــار ســطح زیــر کشــت محصــوالت باغــی، پنــج هزار 
و ۴۰۰ واحــد جمعیــت دامــی ، ۱۶۴ هــزار و ۷۷۲ نفــر 
بهره بــردار بخش کشــاورزی، ۴۶۰ واحد پــرورش آبزیان 
و ۸۳ هــزار هکتــار اراضی مجهز به سیســتم  های آبیاری 

تحت فشار است.
ایــن مســئول اظهــار کــرد: ایــن اســتان هــم اینــک 
حائــز رتبــه اول کشــوری در تولیــد و ســطح زیــر کشــت 
محصول نخود ، رتبه دوم کشوری در تولید و سطح زیر 
کشت ذرت دانه ای، رتبه سوم کشوری در تولید و رتبه 
دوم کشــوری در ســطح تولیــد محصــول جو، رتبه ســوم 
کشوری در تولید و سطح زیر کشت چغندر قند و رتبه 
چهارم کشــوری در تولید و پنجم کشــوری در ســطح زیر 

کشت گندم است.
 اجرای طرح بزرگ سامانه گرمسیری

در استان کرمانشاه
چالــه چالــه با اشــاره به اجرای طرح بزرگ ســامانه 
گرمسیری در استان ادامه داد: با توجه به تامین منابع 
مــورد نیــاز اتمام طرح شــبکه  های آبیاری غرب و شــمال 
غرب، سامانه گرمسیری و اراضی پایاب سدهای استان 
از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری، طی ۳ سال کل 
طــرح به وســعت ۶۴ هزار هکتار بــه بهره برداری خواهد 
رســید کــه اکنــون۳۴ هــزار هکتار از این طرح در دســت 
بهره بــرداری بــوده و بالــغ بر پنج هزار هکتار آن نیز طی 

سال جاری به بهره برداری رسیده است.
او در زمینــه اجــرای ســامانه  های نویــن آبیــاری نیز 
گفــت: از میــزان حــدود ۲۴۰ هــزار هکتــار اراضــی آبــی 
اســتان  ۱۳۵ هــزار هکتــار مجهــز به سیســتم  های نوین 
آبیاری بوده که حدود سه هزار هکتار آن طی سال  های 

اخیر انجام گرفته است.
سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه 
تاکیــد کــرد: بــا توجــه به مصوبات ســفر رئیــس جمهور، 
منابــع مــورد نیاز بــرای افزایش ۱۵ هزار هکتار سیســتم 
جدیــد بــه اراضی موجود تامین شــده و اجرای پنج هزار 

هکتار در سال زراعی پیش رو در دست اقدام است.
توسعه ۱50 هکتاری باغات دیم در استان

چالــه چالــه بــا بیــان اینکه ســطح کنونــی باغــات 
اســتان ۴۳ هــزار هکتــار بــوده کــه پنــج هزار هکتــار آن 
دیم اســت، گفت: شناســایی و توسعه باغات در اراضی 
شــیب دار بــا توجــه بــه قرار داشــتن اســتان در حاشــیه 
زاگــرس و امــکان توســعه باغــات اســتان بــا محوریــت 
باغــات دیــم در ســطح ۱۵۰ هکتــار طی ســال جاری جزو 

برنامه  های جهاد کشاورزی استان است.
او بــا اشــاره به توســعه کشــت محصــول اقتصادی 
زعفــران در اســتان نیــز توضیح داد: با توجــه به کیفیت 
مناســب این محصول در اســتان، طی ســال گذشته ۵۰ 
هکتــار بــه ســطح زیر کشــت ایــن محصول اضافه شــده 
اســت به طوری که هم اکنون ســطح کنونی آن به ۵۰۰ 

هکتار با تولید حدود ۲ تن رسیده است.
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  سرپرســت 
کرمانشاه یادآور شد: در زمان حاضر سطح گلخانه  های 
اســتان نیــز بــه ۵۵ هکتــار رســیده کــه برنامه ریزی ســه 
برابر شدن این میزان برای امسال به عمل آمده است.

سرمایه گذاری ۶00 میلیارد تومانی در بخش 
کشاورزی استان

چاله چالــه در زمینــه ســرمایه گذاری  هــای جدید در 
بخش کشاورزی استان افزود: از محل منابع تسهیالت 
تکلیفــی، طی یکســال اخیر بیــش از ۶۰۰ میلیارد تومان 
ســرمایه گــذاری جدیــد در بخــش کشــاورزی اســتان در 
قالــب طرح  هــای دامپــروری ، گلخانــه و صنایــع تبدیلــی 
حــوزه کشــاورزی  در  افــزود:  او  اســت.  گرفتــه  صــورت 
قــراردادی نیــز بــه منظــور تامیــن خــوراک کارخانه هــای 
تولیــدی و حمایــت از محصــوالت تولیدی مــورد نیاز این 
کارخانجات توســط کشــاورزان اســتان، رابطه کشاورزی 
برخــی  در  کشــاورزان  و  کارخانه  هــا  بیــن  قــراردادی 
محصــوالت تولیــدی اســتان از جمله گنــدم، چغندر قند 

و گوجه فرنگی منعقد شده است.
۲00 هزار تن امسال به ظرفیت صنایع تبدیلی استان 

افزوده می شود
ایــن مســئول در زمینــه وضعیــت صنایــع تبدیلــی 
محصــوالت  فــرآوری  ظرفیــت  کل  گفــت:  نیــز  اســتان 
کشــاورزی اســتان در قالب صنایع تبدیلی ۵.۲ میلیون 
تن است که بیش از ۱۷۰ هزار تن آن طی سال گذشته 
ایجاد شده است و برنامه ریزی افزایش ۲۰۰ هزار تن به 
ظرفیت فعلی طی سال پیش رو در دست اقدام است.
گفتنــی است، اســتان کرمانشــاه بــا بیــش از ۹۵۰ 
هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی و تولیــد ســاالنه چهــار 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی، 
دامی و باغی یکی از قطب  های کشاورزی کشور است.

در اســتان کرمانشــاه ۴ میلیون و ۶۵۰ واحد دامی 
و بیــش از یــک هــزار و ۳۳۳ واحــد دامپــروری صنعتــی 
شــامل ۷۰۰ واحد مرغداری گوشــتی صنعتی، ۱۷۶ واحد 
گاوداری شــیری، ۱۸۱ واحــد پرواربنــدی گوســاله و ۲۱۹ 
واحد پرواربندی بره فعال است. در این استان همچنین 
۲۴ واحد مرغداری تخمگذار، ۱۳ واحد پرورش بوقلمون 
صنعتــی، ۹ واحد مرغ مادر گوشــتی، چهار واحد جوجه 
کشــی، ۲ واحد مرکز پرندگان زینتی، پنج واحد پرورش 
شترمرغ و بیش از ۳۰۹ هزار کلنی زنبور عسل و سایر 

واحدهای بخش روستایی و عشایری وجود دارد.

خبـــــــــــــــــر

مدیــر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا توجــه 
بــه ظرفیــت بــاالی ایــن اســتان در تولیــد و 
اکنــون  گفــت:  ســردآبی،  ماهــی  صــادرات 
صادرات این محصول از استان ناچیز است 
و نیازمند توســعه زیرساخت های استاندارد 

است.
محمــد کریمی دیــروز در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا افزود: اکنون اگر چه صادرات 
ماهی از استان انجام می گیرد؛ اما میزان آن 
قابل توجه نیســت، چرا که بازار کشــورهای 
هدف ماهی هایی به وزن ۲ تا ســه کیلوگرم 
را می پسندند و این موضوع در تولید ماهی 

در استان مورد توجه قرار نگرفته است.
او ادامه داد: برای بهره گیری از ظرفیت 

بایــد  ماهــی  صــادرات  بخــش  در  اســتان 
زیرساخت های پایه ای و استاندارد ایجاد کرد 
و تولیدکننــدگان را در خصــوص ســرمایه در 
گــردش حمایــت کرد کــه اکنــون در خصوص 

این زیرساخت ها ضعف هایی وجود دارد.
مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان 
جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا 
بیان اینکه در سال گذشته ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
تن ماهی در استان تولید شد، تصریح کرد: 
در حالی که استان در سال های متوالی رتبه 
نخست تولید ماهیان سردآبی را داشت اما 
ســال گذشــته اســتان لرســتان بــا تولیــد ۲۵ 
هــزار تــن توانســت رتبــه نخســت را در ایــن 

حوزه کسب کند.
کریمــی خاطرنشــان کــرد: در ســالجاری 

نیــز پیش بینــی می شــود که با کاهــش تولید 
ماهی روبرو شویم چرا که از یک سو سیالب 
تابســتان حــدود ۲ هــزار تــن ماهــی را تلــف 
کرد و از ســوی دیگر ظرفیت تولید ماهی در 
قفس در رودخانه کارون به طور کامل مورد 
استفاده قرار نگرفته و با پایان یافتن قرارداد 
پنــج ســاله بهره بــرداران هنــوز مناقصه ای در 

این خصوص برگزار نشده است.
مهمتریــن  از  را  خشکســالی  اوِ 
چالش های تولید ماهی در استان برشمرد و 
گفت: عالوه بر آن افزایش هزینه های تولید 
و کم شــدن حاشیه ســود فعاالن این عرصه 

را بی انگیزه کرده است.
مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان 
جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا 

بیــان اینکــه صنعــت آبزی پروری بــرای هفت 
هزار و ۵۰۰ نفر در استان اشتغالزایی کرده 
مزرعــه  اکنــون۴۵۰  داشــت:  اظهــار  اســت، 
پــرورش ماهــی در اســتان فعــال اســت کــه 
بســیاری از این مزارع بــا ظرفیت کامل خود 

فعال نیستند.
گفتنی است، پرورش ماهیان سردآبی 
مناســب،  و هوایــی  آب  بــه ســبب شــرایط 
موقعیــت جغرافیایــی، تکمیل زنجیــره تولید 
نیــروی متخصــص و ماهــر  از  و بهره منــدی 
مزیــت نســبی چهارمحــال و بختیاری در این 
خصــوص بــه شــمار مــی رود کــه ۱۵درصــد از 
ماهیان سردآبی کشور را به خود اختصاص 
داده اســت و می طلبــد در بهره گیــری از ایــن 

ظرفیت اقدامات بیشتری انجام گیرد.

ســازمان  برنامه ریــزی  معاونــت  سرپرســت 
از  اردبیــل  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ابالغ 4۹0 میلیارد ریال اعتبار برای ۱5 طرح 

راهسازی روستایی استان خبر داد.
رضا خوشــزاد دیروز با اعالم این خبر به ایرنا 
گفت: این طرح ها در راستای محرومیت زدایی 
روســتاهای مربوط به شهرســتان های اردبیل، 
کوثــر،  خلخــال،  ســوار،  بیلــه  آبــاد،  پــارس 
مشگین شهر، اصالندوز، گرمی و انگوت اجرا 

می شود.
او افــزود: همچنیــن در ســال جــاری بــا 
هــدف محرومیت زدایــی در مناطــق مختلــف 
این استان ۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار 
تکمیــل  روســتایی، عشــایری،  راه  بخــش  در 
مجتمع هــای آبرســانی روســتایی و عشــایری، 
طرح هــای آبخیــزداری، احیای قنــوات، احداث 
بــه  توجــه  و  مدرسه ســازی  بهداشــت،  خانــه 

سکونتگاه های غیررسمی ابالغ شده است.
سرپرســت معاونت برنامه ریزی سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اردبیــل بیــان 
غیررســمی  ســکونتگاه های  حــوزه  در  کــرد: 
شــهرهای  ناکارآمــد  محــالت  ســاماندهی  و 
اردبیل، پارس آباد و مشگین شهر با محوریت 
راه و شهرســازی ۱۶ طــرح بــا اعتبــاری بالغ بر 

۴۱۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
سرپرســت معاونت برنامه ریزی سازمان 
بــا  اردبیــل  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
اشــاره بــه بهســازی راه هــای عشــایری افــزود: 
راه  بهســازی  و  ترمیــم  حــوزه  در  طــرح   ۱۳
عشایری با  ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل 
محرومیت زدایی به استان ابالغ شده است.

خوشــزاد طرح های حوزه آب روستایی و 
عشــایری  را ۳۵ طــرح اعــالم کرد و گفت: ۳۱ 
طرح آبرسانی در قالب پنج مجتمع آبرسانی، 

۴ طــرح تک روســتایی بــا اعتبــار ۶۹۰ میلیارد 
ریــال و چهــار طــرح آبرســانی عشــایری هــم 
بــا اعتبــار ۱۱۰ میلیــارد ریــال در بیلــه ســوار، 

اصالندوز و انگوت قابل اجرا است.
او با اشــاره به اعتبار اختصاص یافته به 
حوزه آبخیزداری اســتان اظهــار کرد: در حوزه 
آبخیــزداری ۲۷۰ میلیارد ریــال اعتبار از محل 
محرومیت زدایــی ابــالغ شــده تــا در قالــب ۸ 
طرح در شهرســتان های اصالندوز، بیله سوار، 
گرمــی، مشگین شــهر، نیــر، خلخــال و کوثــر 
عملیاتی شود. سرپرست معاونت برنامه ریزی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 
همچنیــن از اختصــاص ۸۰ میلیــارد ریــال در 
قالــب ۱۱ طــرح بــرای احیای قنــوات خبر داد و 
گفــت: این طرح ها در اردبیل، مشگین شــهر، 

خلخال، نمین و گرمی اجرا می شود.
خانــه  احــداث  بــه  اشــاره  بــا  خوشــزاد 

بهداشت در شهرستان ها افزود: برای احداث 
خانه بهداشــت در شهرســتان های بیله سوار، 
 ۲۰ طــرح   ۶ قالــب  در  اصالنــدوز  و  ســرعین 

میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
محرومیت زدایــی  اعتبــار  بیشــترین  او 
فضاهــای  توســعه  و  احــداث  بــه  مربــوط  را 
آموزشــی اعــالم کــرد و گفــت: بــا اختصــاص 
یــک هــزار و ۱۳۰ میلیارد ریــال اعتبار ۶۶طرح 
اســتان  مختلــف  مناطــق  در  مدرسه ســازی 

اردبیل احداث خواهد شد.
سرپرســت معاونت برنامه ریزی سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اردبیــل بیــان 
کــرد: از محــل تنــش آبــی نیــز ۷۵۰ میلیــارد 
در  تــا  ابــالغ شــده  اســتان  بــه  اعتبــار  ریــال 
اردبیل، مشگین شهر، انگوت، عنبران، نمین، 
خلخــال، بیله ســوار، جعفرآبــاد، اصالنــدوز و 

گرمی هزینه شود.

اســتاندار سیستان و بلوچستان اعالم کرد 
کــه بــا تــالش همــه دســتگاه های اجرایــی و 
مشــارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و 
مردمی در بخش های کشــاورزی، شــیالت، 
صنعتی، خدماتی و فنی بیش  از  ۲۸ هزار 
نفــر شــغل امســال در ایــن اســتان ایجــاد 

شده است.
به گزارش ایرنا، حسین مدرس خیابانی 
بــا  هماهنگــی  جلســه  در  شــنبه  شــامگاه 
دســتگاه های نظارتــی کــه بــا حضــور مدیــرکل 
دیوان محاسبات و مدیرکل بازرسی سیستان 
اظهارداشــت:  شــد،  برگــزار  بلوچســتان  و 
خوشــبختانه با گذشــت کمتر از هشت ماه از 
ســال ۱۴۰۱ کل تعهــدات اشــتغال این اســتان 

محقق شده است.
او ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه 
بــزرگ  اقتصــادی  بنگاه هــای  نبــود  دلیــل  بــه 
همچــون فــوالد، پتروشــیمی و خــودرو ســازی 
در سیســتان و بلوچســتان با اتکا به مشــاغل 
کوچــک و روســتایی بیــش از ۲۸ هــزار شــغل 
جدید که معادل رقم متعهد شــده در سامانه 
اشتغال بود در این استان ایجاد شده است.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان ادامــه 
طرح هــای  اجــرای  محــل  از  همچنیــن  داد: 
از جملــه طرح هــای راه  عمرانــی و زیربنایــی 

طــرح  و  گاز  و  آب  انتقــال  خطــوط  ســازی، 
طرح هــای  ســایر  و  مســکن  ملــی  نهضــت 
عمرانی، گردشــگری و معدنی اشتغال استان 

جهش چشمگیری پیدا کرده است.
مــدرس خیابانــی گفــت: با ایــن وجود بر 
اســاس خــود اظهــاری دســتگاه  های مختلــف 
سیســتان و بلوچســتان تاکنــون بیــش از ۵۲ 
هــزار شــغل در شهرســتان های اســتان ایجاد 

شده است. 
او بــا تقدیــر از دســتگاه های نظارتــی از 
جملــه دیــوان محاســبات و اداره کل بازرســی 
سیســتان و بلوچســتان اظهار امیــدواری کرد: 
میزان ایجاد اشــتغال اســتان تا پایان ســال با 
زنــده نگــه داشــتن طرح های عمرانــی و جذب 
ســرمایه های مردمــی در طرح هــای اقتصــادی 
قطعــا بســیار فراتر از میزان تعهد ســال ۱۴۰۱ 

خواهد بود.
اســتاندار سیســتان تصریــح کــرد: همچنیــن 
در همیــن مــدت بــه منظــور توانمنــد ســازی 
نیروهــای کار ماهــر و تاکیــد بــر اســتفاده از 
نیروهــای بومــی در طرح  هــای اقتصــادی، ۲۶ 
هــزار نفــر در مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
دریافــت  را  تخصصــی  مهارت هــای  اســتان 

کرده اند.

ابالغ4۹0 میلیارد ریال اعتبار در بهسازی راه روستایی 
استان اردبیل 
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تن فروش آزاد است؟!
راضیه حسینی

اقتصــادی  وضعیــت  دلیــل  بــه  کلیــه  فــروش 
خانواده ها؛ از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان

غالمرضــا الری زاده مدیرعامــل انجمــن حمایــت از 
بیمــاران کلیوی خوزســتان گفت: »بــا توجه به وضعیت 
خانواده هــا  اقتصــادی 
بســیاری از افــراد کلیــه 
حــل  بــرای  را  خــود 
زندگی شــان  مشــکالت 
قیمــت  و  می فروشــند 
یافتــه  افزایــش  کلیــه 
هــر  بنابرایــن  اســت 
فــردی بخواهــد کلیــه ای 
بخــرد بایــد ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلیــون تومــان هزینــه کنــد و بســیاری از بیمــاران توان 

پرداخت چنین هزینه ای را ندارند.«
کجــا را می شناســید بشــود بــه همین راحتــی و در 
کمال آزادی یک تکه از بدنت را بفروشــی؟ شــما آزادید 
هــر قســمتی از تن تــان را که نیاز نداریــد و فکر می کنید 
اضافی اســت بیرون بیاورید. این خدماتی اســت که در 
اینجــا وجــود دارد و بعیــد اســت هیــچ کشــوری در دنیــا 
توانایی ارائه چنین خدماتی را داشته باشد. همه درگیر 
بایدها و نبایدهای دست و پاگیرند. محدودیت و سلب 
آزادی مــردم در کنــدن قســمتی از بــدن خودشــان. اصالً 
معلــوم نیســت دنیــا دارد به کدام ســمت مــی رود؟ آدم 

اختیار کلیه خودش را هم نداشته باشد؟
 کمــی از مــا یــاد بگیریــد و مــردم را آزاد بگذاریــد. 
اجــازه بدهیــد، اگــر خواســتند، حتی قلب شــان را هم از 
جــا دربیاورند و بفروشــند. این جــا آزادانه ترین کاری که 

می توانید انجام دهید مرگ است. 
در حالی کــه مــردم در نقاط مختلــف دنیا به دنبال 
آزادی های مســخره ای مثل بیان، پوشش و..هستند، ما 
بــه آزادی بدنــی رســیده ایم. هرچــه می خواهــی کم کن. 
اصــالً آن قــدر بکــن و بفــروش تــا ســرآخر چیــزی از بدن 
باقــی نمانــد. شــاید روزی دماغ هایــی متحــرک ببینیــم، 
دو گــوش، یــک چشــم، ترقــوه و... کــه دارنــد در خیابان 
راه می رونــد. همــه روزی انســان کاملی بودنــد، اما حاال 
فقــط فــروش نرفته ها مانده. البته هنــوز فروش نرفته. 
آگهی هایــش در دیــوار اســت و بــه محــض فــروش، از 

خیابان محو می شوند. 
ایــن وســط آدم هایــی وجــود دارنــد کــه کامــل و بــا 
تمامــی اجــزا زندگــی می کننــد. آنهــا بــه خیال خودشــان 
چیــزی را نفروخته انــد. فکــر می کننــد نیــازی بــه فــروش 
ندارند. خبر ندارند خیلی وقت است مغزشان را رایگان 

فروخته اند و جایش هویج و ترب کاشته اند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

افزایش سرسام آور هزینه سالمت 
بازنشستگان

دارو  هزینه هــای  سرســام آور  افزایــش 
و درمــان باعــث شــده بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعــی بــا مشــکالت زیــادی مواجه شــوند 
و ایــن در حالــی اســت کــه قــرار بــوده درمان 

سالمندان رایگان باشد که نیست.
بازنشســتگان را می تــوان یکی از اقشــار 
زندگــی  هزینه هــای  تأمیــن  در  آســیب پذیر 
قلمــداد کــرد کــه بــا توجــه بــه مســتمری کــه 
دریافــت می کننــد، دچــار مشــکالت عدیده ای 

هستند.
کوچک تریــن اختــالل در جریــان زندگــی 
و اضافــه شــدن هزینه هــای غیــر قابــل پیــش 
بینــی، باعــث می شــود تــا افــراد بازنشســته و 
خانواده هــای آنهــا، درگیــر چالش هــای مالــی 

شوند.
آنچه مســلم اســت، افراد در ســنین باال 
با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کنند 
در  دارو،  تهیــه  هزینه هــای  رو،  همیــن  از  و 
ســبد زندگــی اغلــب این افراد بــه وضوح قابل 
مشــاهده اســت. بــه طــوری کــه برخــی از آنها 
می بایســت همواره دارو مصرف کنند و برخی 
نیــاز بــه فراخــور بیماری هایــی که گرفتــار آنها 
دارو  تهیــه  فکــر  بــه  می بایســت  می شــوند، 

باشند.
بــه دنبــال اجــرای طــرح دارویــاری از ۲۳ 
بــروز چالش هایــی در  و  تیــر۱۴۰۱ در کشــور 
مســیر تأمیــن دارو، افــراد بازنشســته بیشــتر 
از سایر اقشار جامعه تحت فشار هزینه های 
دارویــی قــرار گرفته انــد. زیــرا، بــه رغــم اینکــه 
گفته می شــود قیمت دارو بعد از اجرای طرح 
آزادســازی ارز ترجیحــی، هیــچ افزایشــی برای 
مصرف کننــدگان نداشــته اســت؛ امــا شــاهد 
گرانــی برخــی اقــالم دارویی هســتیم. به ویژه 
داروهایی که به عنوان داروهای بدون نسخه 

)OTC( شناخته می شوند.
بروز چنین شــرایطی برای بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران کــه بــا انــواع بیماری هــای 
دوران سالمندی مواجه هستند، آنها را تحت 
فشار هزینه های زندگی قرار می دهد و باعث 
می شــود نتواننــد حتــی داروهــای معمولــی و 

روتین را نیز تهیه کنند.
همچنیــن، گــران شــدن برخــی خدمــات 
و  بازنشســتگان  مشــکالت  نیــز  درمانــی 
مســتمری بگیران را دو چنــدان ســاخته اســت 
و باعــث شــده تــا قیــد درمــان را بزننــد. زیــرا، 
بــا توجــه بــه حقوق بازنشســتگی و مســتمری 
کــه دریافت می کننــد، نمی تواننــد هزینه های 
اضافــی را تأمیــن کننــد و در نتیجــه مجبورنــد 
هزینه هــای  جملــه  از  هزینه هــا  برخــی  قیــد 
ســالمت را بزنند. این در حالی اســت که این 
قبیــل افــراد نیازمند دریافت خدمــات درمانی 

هستند.

علــی دهقــان کیــا در گفت وگــو بــا مهــر، 
گفــت:  بازنشســتگان  درمانــی  وضــع  دربــاره 
درمــان بــرای بازنشســتگان باید رایگان باشــد 
چــرا کــه این افراد ســال های زیــادی حق بیمه 
خــود را پرداخــت کرده اند و باید در ســال های 
پس از کار بتوانند با آســودگی خیال نســبت 

به درمان خود اقدام کنند.
افزایــش  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
سرســام آور هزینه هــای درمانــی باعث شــده 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی در وضع بدی 
بــه ســر ببرنــد و مــا مراجعینــی داریــم کــه بــه 
دلیــل تأمین نشــدن هزینه هــای درمانی خود 

آرزوی مرگ می کنند.
تهــران  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
درمــان  هزینه هــای  بــر  عــالوه  کــرد:  تاکیــد 
در ســال جــاری دارو نیــز از افزایــش قیمــت 
زیــادی برخــوردار بــوده که این موضوع فشــار 

مضاعفی به بازنشستگان وارد کرده است.
دهقان کیا با اشــاره به اینکه بر اســاس 
از ســرانه درمــان  بــود درصــدی  قــرار  قانــون 
امــا  شــود  تأمیــن  بهداشــت  وزارت  ســوی  از 
متأســفانه ایــن وزارتخانــه اعتبــار مربــوط بــه 
بــه  را  بازنشســتگان  و  بیمه شــدگان  درمــان 

تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.
وی گفــت: اگر بازنشســتگان بیمه پایه خوبی 
داشــته باشــند بــه طوری که تمــام هزینه های 
درمان و داروی آنها پوشش داشته شود دیگر 
نیــازی به بیمه تکمیلی نیســت اما متأســفانه 
اینگونــه نبــوده و بیمه تکمیلی هم نتوانســته 

این مشکالت را برطرف کند.
تهــران  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
گفــت: از رئیــس جمهــوری و همچنیــن وزیــر 
رفــاه می خواهیــم مشــکالت درمــان و داروی 
بازنشســتگان را برطــرف کننــد چــرا کــه آنهــا 
بــا ایــن حقوقــی که دریافــت می کننــد از پس 
چــه  برنمی آینــد  خــود  معیشــتی  هزینه هــای 

برسد به هزینه های دارو و درمان.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بایــد مــا 
اجتماعــی  تأمیــن  بــه  را  دارو  ارز  به التفــاوت 
پرداخــت کنــد، گفــت: تفــاوت یارانــه ۴,۲۰۰ 
تومــان تا آزاد را باید برای اجرای طرح دارویار 
دولت به تأمین اجتماعی همانند سازمان های 
افزایــش  مشــکل  تــا  کنــد  پرداخــت  دیگــر 
هزینه های دارو و درمان بازنشســتگان تأمین 

اجتماعی نیز برطرف شود.
تهــران  بازنشســتگان  کانــون  رئیــس 
گفت: عالوه بر اینکه وزارت بهداشــت ســرانه 
درمــان تأمیــن اجتماعی را پرداخــت نمی کند؛ 
یــک درصــد ارزش افــزوده را نیــز کــه مجلــس 
مصوب کرده به ســازمان پرداخت نمی کنند و 
به همین دلیل مشکالت بخش دارو و درمان 

هر روز بیشتر از قبل می شود.

و  تعلیــم  ملــی  رئیــس ســازمان  بــه گفتــه 
تربیــت کــودک، در آیین نامــه جدیــدی کــه بــرای 
امــکان  کردیــم،  ابــالغ  کودکســتان ها  تاســیس 
راه انــدازی کودکســتان اتبــاع از ســوی آن هــا در 
کشــور وجــود دارد و مجــوز بــه صــورت خاص از 
ســوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک صادر 
می شــود تــا بتواننــد خدمــات مرتبــط بــا نیازهای 

خودشان را تامین کنند.
مجتبــی همتی فــر، رئیــس ســازمان ملــی تعلیم و 
تربیت کودک در گفت وگو با ایلنا، در مورد آخرین 
اقدامــات این ســازمان در تعیین مواد آموزشــی و 
شاخص های مورد نظر برای مربیان کودکستان ها 
گفت: در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک، ســه ماموریت اصلی تعریف شــده است؛ 
ایــن ماموریت هــا شــامل ســازماندهی و توســعه 
مراکــز  ســایر  و  کودکســتان ها  کیفــی  و  کمــی 
تربیــت کودک اســت کــه توانمندســازی و حمایت 
مشــاوره ای از خانواده هــا بــرای والدگــری و ارتقای 
زیســت بــوم کودکــی از جملــه ایــن مــوارد اســت. 
ارتقــای زیســت بــوم کودکی یعنــی تنظیم گری در 
محصوالت و خدماتی که در زیست بوم این گروه 
ســنی تولید و مصرف می شــود تا به محصوالت و 

خدمات فاخر برسیم.
شناسایی ۴۳ هزار مرکز مرتبط با کودک

همتی فر ادامه داد: محصول آســیب رســان 
یعنــی محتوایــی کــه نبایــد بــه کودک گفته شــود 
و در واقــع زودهنــگام بــه او گفتــه می شــود. یــا 
از  کــه  دارد  عناصــری  کــه  خدمتــی  و  محصــول 
لحاظ هویتــی و هنجارهــای فرهنگــی تناســبی بــا 
ســن کــودک و وجــوه رشــد او نــدارد. در خصوص 
در  کــه  کســانی  و  کودکســتان  مربیــان  تربیــت 
ســایر مراکــز تربیتــی کــودک کنشــگری می کننــد، 
موضــوع آن هــا عمدتــا در محــور اول کار مــا قــرار 
می گیــرد و توانمندســازی آن هــا و محتوایــی کــه 
اســتفاده می کنند، مورد نظر اســت. گام اولی که 
برداشته ایم و بخش زیادی از توان سازمان صرف 
آن می شــود، ســاماندهی مراکــز موجــود اســت. 
مــا حــدود ۴۳ هــزار مرکــز شناســایی کرده ایــم. 
می گویــم حــدود ۴۳ هــزار مرکــز به ایــن دلیل که 
آمارهایــی کــه از ســازمان های مختلفــی دریافــت 
شــده اســت مالحظاتــی دارد و بایــد تطبیــق داده 
شــوند و ببینیم چه میزان از آن ها فعال هســتند 
و باید با شــرایط تازه تطبیق داده شــوند و بعد از 
ایــن اقدامات ببینیم، آمار دقیق آن ها چیســت و 
پــس از کرونــا چه تعداد از آن ها باید تغییر وضع 
بدهنــد تــا بــا این اطالعــات بتوانیم بــه نقطه اول 
ســاماندهی برســیم و بعــد وارد مجموعه مراکزی 
راه انــدازی  دیگــر  نهادهــای  از ســوی  کــه  شــویم 
شده اند و فعالیت می کنند و در گام بعدی سراغ 
مجوزهــای جدیــدی که متقاضیانــی برایش وجود 

دارد و باید به آن ها اعطا شود می رویم.
توجه به هویت اجتماعی و تربیتی مربیان 

کودکستان ها
تربیــت  و  تعلیــم  ملــی  ســازمان  رئیــس 
ایــن مســیر گام اول را  کــودک اضافــه کــرد: در 
صالحیت های حرفه ای و عمومی موســس و مدیر 
بــه عنــوان هســته اولیــه کودکســتان تشــخیص 
می دهــد و گام بعــدی مربی اســت کــه دغدغه ما 
توانمندســازی آن هاســت و کمک بــه اینکه مربی 
کودکســتان، هویــت اجتماعــی و تربیتــی الزم را 

پیدا کند.
بودجه سازمان تعلیم و تربیت؛ ۲۰ هزار تومان 

به ازای هر کودک
همتی فــر در مــورد برخــی کــودکان ۰ تــا ۶ 
ســال کــه نیازهــای متفاوتــی دارنــد، توضیــح داد: 
مــا معتقدیــم کــودک یعنــی همــه کــودکان ایران. 
هیچ کودکی نباید به خاطر دور بودن از مرکز، از 
خدمــات دور بمانــد، اما تا تحقق این شــعار هنوز 
فاصلــه داریــم. ســازمان ما تازه تاســیس اســت و 
حتــی هنــوز در اولویت هــای خــود مانــده اســت و 
مــا هنــوز از تعــداد پســت هایی کــه ســازمان نیــاز 
داشته، فقط یک سوم نیروی مستقر داریم و در 
مــورد ســایر پســت ها در حــال شناســایی و جذب 
هستیم. در هر تصمیمی منابع و بودجه سازمان 
را بایــد در نظــر داشــت. حــدود ۸ میلیــون کودک 
مخاطــب ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک 
هستند و وقتی بودجه سازمان را تقسیم بر این 
تعــداد می کنیــم، به عدد ۲۰ هــزار تومان به ازای 
هــر کــودک می رســیم. اگــر بخواهیم ایــن بودجه 
را بــا بودجــه و جمعیــت دانش آمــوزان آمــوزش و 
پــرورش کــه ۱۶ میلیــون هســتند مقایســه کنیم، 
می بینیــم بــه هــر کــودک و نوجوان دانــش آموز، 
حــدود ۱۳ میلیون تومان بودجه می رســد که تازه 
می گوییــم ایــن ۱۳ میلیــون کفــاف دانش آمــوز را 
نمی دهــد. البتــه بخشــی از بودجــه صــرف حقوق 

معلم در استخدام دولت و… می شود.
چالش کودکان دو زبانه 

مناطــق  در  کــودکان  از  وقتــی  افــزود:  او 
عشــایری، روســتایی و حواشــی شــهر و مناطــق 
محــروم صحبــت می کنیــم، در واقــع منظورمــان 
کودکان الزم التوجه هستند. گاهی ممکن است 
بــه منطقــه هــم ربــط نداشــته باشــد و در منطقه 
شــهری هــم کــودک الزم التوجــه داشــته باشــیم 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  فقــر  دلیــل  بــه  کــودک  و 
خانــواده اش نیــاز اســت خدماتــی برایــش فراهم 
شــود. گاهــی یــک بســته فرهنگــی بایــد بــرای او 
تهیــه شــود، گاهــی مربــی ویــژه یــا حتــی گاهــی 
خدمات مشــاوره ای الزم  دارد. این موضوعات در 
طراحی ها مدنظر اســت. برای بچه های عشــایر و 
روســتایی و مناطــق دو زبانــه از قبــل برنامه هایی 

بوده است.
باید نگاهی آموزشی و اقتصادی در 

مورد کودکان وجود داشته باشد
رئیس ســازمان ملی تعلیــم و تربیت کودک 
یادآور شد: در اساسنامه سازمان ما، این عبارت 
آمــده اســت که نگهداری و مراقبــت از کودکان با 
نیازهــای ویژه یا بی سرپرســت و بدسرپرســت، با 
نهادهای مسئول است یعنی همچنان بهزیستی 
بــه  رســیدگی  اســتثنایی،  پــرورش  و  آمــوزش  و 
بچه هــای زیــر ۷ ســال را بــا شــرایطی کــه عنــوان 
کــردم، بایــد برعهــده بگیرند و ما موظف هســتیم 
خدمــات تربیتــی را بــه آن هــا ارائه کنیــم. ما برای 
ایــن امــر، برنامــه طراحــی می کنیــم و بخشــی از 
برنامه هــا هم طراحی شــده اســت. امیدواریم در 
برنامــه هفتــم توســعه نیز ضریب بگیــرد، چرا که 
مهــم اســت از نظر عدالت تربیتی بــه این بچه ها 
توجــه شــود. بایــد نگاهــی آموزشــی و اقتصــادی 
در مــورد ایــن کودکان وجود داشــته باشــد. وقتی 
بــه ایــن کودکان توجه نشــود، احتمــال درگیری و 
آســیب اجتماعی آن ها در آینده بیشــتر می شود. 
از منظر کیفیت آموزش و پرورش، اگر ما در این 
مرحله به کودکان توجه کنیم و زیرساز را محکم 
کنیــم، در ادامــه امیــد اینکــه بچــه دچــار چالــش 
نشــود یــا موفقیتــی به دســت آورد خیلی بیشــتر 

خواهد بود. 
سازمان ملی تعلیم و تربیت، سازمان 

مهدکودک ها نیست
توجیــه دســتگاه های  مــا  برنامــه  افــزود:  او 
ســازمان  ماننــد  سیاستگذارهاســت  و  مســئول 
برنامــه و بودجــه کــه چهارچــوب مــا را بپذیرنــد و 
رعایــت کننــد. از نظــر مــا ســازمان ملــی تعلیــم و 
تربیــت، ســازمان مهدکودک هــا نیســت بلکــه مــا 
متولــی کل تربیــت دوره کودکــی هســتیم و چون 
بــه عدالت تاکید شــده اســت، کودکانی که کمتر 
مورد توجه هستند را باید مدنظر داشته باشیم. 
تــا پیــش از ایــن کودکانــی کــه کمتــر مــورد توجــه 

هستند، صرفا از جنبه زیستی دیده می شدند.
رئیــس ســازمان تعلیــم و تربیــت کــودک بــا 
اشــاره بــه اینکــه بهزیســتی کودکانــی کــه از نظــر 
آســیب دیدگــی مشــکل دارنــد را تحــت پوشــش 
دارد، کمیتــه امــداد هم از خانواده هایی که تحت 
پوشــش دارد حمایــت می کند و اینهــا به نیازهای 
اولیــه محــدود می شــود، گفــت: مــا می خواهیــم 
فراتــر برویــم و از لحــاظ تربیتی ایــن گروه را مورد 
توجــه قــرار دهیم تا این افــراد در ادامه در چرخه 
نیــاز بــه حمایت خودش را تبدیل به نیروی فعال 
کنــد و مداخلــه بهنــگام همینجاســت و اگــر قــرار 
اســت اعتباری هزینه شــود، باید هدفمند باشــد 
و از طریــق آمــوزش و تربیــت، مســیر خوبی برای 

این افراد طی شود. 

بــازار  بــه  دارو  کمبــود  ترکش هــای  گویــا 
تجهیــزات پزشــکی برخــورد کرده و خبر می رســد 
که بیمارســتان ها با کمبود شــدید اقالم پزشــکی 

مواجه شده اند.
بــه گــزارش مهــر، بعــد از بحــران ناشــی از 
کمبــود برخــی اقــالم دارویــی در کشــور کــه البته 

بــه کمبــود  هنــوز هــم ادامــه دارد، حــاال نوبــت 
تجهیزات پزشــکی مصرفی رســیده اســت که نیاز 

اولیه بیمارستان ها به شمار می رسد.
آن طــور کــه عنــوان می شــود، کمبودهــای 
حوزه تجهیزات پزشــکی، بیشــتر مربــوط به اقالم 

مصرفی است که بیمارستان ها نیاز دارند.

شــاید بتــوان گفت کــه بیمارســتان ها بدون 
بــرای  کارآیــی  هیــچ  پزشــکی،  تجهیــزات  و  دارو 
خدمــت بــه مــردم و بیمــاران ندارنــد و هــر گونــه 
محــور،  ســالمت  کاالهــای  تأمیــن  در  اختــالل 

فعالیت مراکز درمانی را دچار مشکل می سازد.
زمینــه  در  بیمارســتان ها  می شــود  گفتــه 

تجهیــزات پزشــکی قلبی، چشــمی، ارتوپدی، مغز 
و…، دچــار کمبــود هســتند و نیازهــای خــود را بــه 

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گفته اند.
بــازار کاالهــای ســالمت  موضــوع مدیریــت 
محــور کــه ارتباط مســتقیم با جان مــردم دارد، از 
وظایــف بدیهی وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و 

دارو اســت. همانطــور کــه در گزارش هــای مربوط 
به کمبودهای دارویی، مشــخص شــد که سازمان 
غــذا و دارو نیــز بی تقصیــر نبــوده اســت، حاال در 
بــازار تجهیــزات پزشــکی نیــز چنین اتفاقــی تکرار 
شــده اســت. زیرا، اداره کل تجهیزات و ملزومات 
پزشــکی ســازمان غــذا و دارو، وظیفــه دارد کــه 
همــواره بــازار تجهیــزات پزشــکی را رصــد کنــد تــا 

شرایط به مرحله بحرانی نرسد.
تجهیــزات  کمبــود  ناگــوار  تبعــات  از  یکــی 
پزشــکی در بیمارســتان ها، به تأخیــر افتاد اعمال 
بــا  جراحــی بیمــاران اســت کــه می توانــد بعضــاً 
مشــکالتی بــرای بیمار همراه شــود. از همین رو، 
بیمارســتان ها نیز گزارش های خود را به ســازمان 

غذا و دارو ارائه می دهند.
اما، ســوال اینجاســت که علت بروز مشکل 
ارتبــاط  کــه  تأمیــن کاالهــای ســالمت محــور  در 
مســتقیم با جان مردم و بیماران دارد، چه کســی 
و چه مجموعه ای اســت. اگر ســازمان غذا و دارو 
تأمیــن تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی  مســئول 
مراکــز درمانــی اســت، باید پاســخگو باشــد و اگر 
مســئول نیســت، باید مشــخص شــود متولی چه 
کســی اســت. بــه نظر می رســد علت اصلــی بروز 
محــور،  ســالمت  کاالهــای  حــوزه  در  کمبودهــا 
مدیریت بازار باشــد که بر عهده وزارت بهداشــت 

و سازمان غذا و دارو است.
کــه  داریــم  داخلــی  تولیدکننــده  مــا  وقتــی 
حتــی  و  کنــد  تأمیــن  را  کشــور  نیــاز  می توانــد 
در  کمبــود  بــا  بایــد  چــرا  باشــد،  صادرکننــده 
بیمارســتان ها مواجــه شــویم. ایــن ســوالی اســت 
کــه متولیان تأمین ســالمت مردم، باید پاســخگو 

باشند.
و  تجهیــزات  قلــم   ۲۰۰ از  بیــش  کمبــود 
ملزومات پزشکی در کشور، موضوعی نیست که 
بتوان آن را نادیده گرفت. زیرا، تشدید این وضع 

می تواند به بحران تبدیل شود.

نایــب رئیــس انجمن داروســازان ایران، در 
ارتبــاط بــا واردات شــربت های آنتی بیوتیــک از 

کشور هند، نکاتی را متذکر شد.
مهــر  بــا  گفت وگــو  در  فاطمــی،  ســیدعلی 
گفــت: متأســفانه آنچه تحت عنوان شــربت های 
آنتــی بیوتیــک هنــدی وارد کشــور شــده، همگــی 
در حجم ۳۰ ســی ســی هســتند. در حالی که به 

شربت های ۷۰ و ۱۰۰ سی سی نیز نیاز داریم.

وی افزود: شــربت های ۳۰ ســی سی باعث 
شــربت  شیشــه   ۳ کــودک  یــک  بــرای  می شــود 

بدهیم تا روند درمان او تکمیل شود.
بــرای  کــه  ایــن مطلــب  عنــوان  بــا  فاطمــی 
و  داروهــا  پاییــن  دوز  از  زیــر ۳ ســال  کــودکان 
کــودکان بــاالی ۶ ســال از دوزهــای باال اســتفاده 
آنتــی  اغلــب شــربت های  داد:  ادامــه  می شــود، 
بیوتیــک کــه در داخــل تولیــد می شــود، در حجم 

۱۰۰ ســی سی هســتند که باعث هدررفت منابع 
می شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: 
شرکت های دارویی در خارج از کشور، با حساب 
و کتــاب دارو تولیــد می کننــد کــه باعــث اتــالف 

سرمایه و هزینه ها نشود.
به گفته فاطمی، در ایران حدود ۷ یا ۸ نوع 
شربت آنتی بیوتیک تولید می شود که عموماً در 

حجم ۱۰۰ سی سی هستند.
وی افــزود: تجویــز داروهــای آنتی بیوتیک با 
توجه به نوع و شدت عفونت ها صورت می گیرد. 
همچنیــن، میزان مصرف ایــن داروها با توجه به 

سن افراد، متفاوت و متغیر است.
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران، ابراز 
بعــدی  واردات محموله هــای  کــرد در  امیــدواری 

آنتی بیوتیک ها به این موضوع توجه شود.

عضو شورای عالی مسکن: 
قیمت هر متر نهضت ملی در 
شورای عالی مسکن اعالم شد

عضــو شــورای عالــی مســکن عنــوان کــرد در واقع 
8 میلیــون تومــان بــرای هــر متر مربع، قیمــت میانگین 
و متوســط بــوده و طبیعتــا در روســتاها قیمت ســاخت 

کمتر و در کالنشهرها قیمت کمی باالتر خواهد بود.
احمد دنیامالی، در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین 
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه نهضــت ملی مســکن بــا توجه 
بــه اینکــه از اتمــام فــاز اول آن – ســاخت دو میلیــون 
مسکن در دو سال- ۸ ماه باقی مانده  است، اظهار کرد: 
براساس آخرین گزارش ها برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحــد، اراضــی تامیــن و آمــاده شــده و ســاخت تعــدادی 
واحد هم شروع شده  است. بخشی دیگر هم در مرحله 
تملــک هســتند امــا در مجموع عقب ماندگــی در اجرای 

پروژه نهضت ملی مسکن وجود دارد.   
وی ادامــه داد: مشــکل بزرگــی که در اجــرای پروژه  
نهضت ملی مســکن با آن مواجه بودیم، بحث صندوق 
ملــی مســکن بــود کــه خوشــبختانه بــه تصویب شــورای 
نگهبان رسید و از نظر قانونی مشکلی برای تامین مالی 

این صندوق وجود ندارد.
عضو شــورای عالی مســکن با تاکید بر اینکه طبق 
پیش بینی هــا امســال باید ۵۳ هزار میلیــارد تومان وارد 
صندوق ملی مســکن شــود، گفت: مابه التفاوت ســودی 
کــه بانک هــا در بخــش مســکن ارائــه می دهنــد، از ایــن 
محــل جبران می شــود که البته شــامل تخفیفات صدور 

پروانه ها و عوارض شهرداری هم خواهد شد.  
دنیامالــی دربــاره پیشــرفت فیزیکــی این پــروژه در 
برخــی از مناطــق اظهــار کــرد: در برخــی از مناطــق مانند 
اســتان هرمــزگان پیشــرفت فیزیکی پــروژه نهضت ملی 
مســکن قابل قبول اســت و تمام اراضی مورد نیاز برای 
برنامــه ۴ ســاله در ایــن اســتان تامیــن شــده و دلیــل 
سرعت اجرای پروژه درهرمزگان انجام اقدامات مشترک 

بین دستگاهی بوده  است.
عضــو کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیان اینکه شــورای 
عالی مســکن و کمیســیون عمران در تالش هســتند که 
تعهدات بانک در بحث ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
بخش مســکن به اجرا برســد، افزود: طبق بررســی های 
انجام شــده از ســوی کمیســیون عمران مجلس تاکنون 
ارائــه  بــه ۳۰ درصــد تعهــدات خــود در  بانــک مســکن 
تســهیالت عمل کرده و تالش مجلس بر این اســت که 
ســایر بانک هــا هــم بــه تکالیــف خــود در بخش مســکن 
عمــل کننــد. عضو شــورای عالی مســکن از اعالم قیمت 
نهضــت ملــی مســکن در ایــن شــورا خبــر داد و گفــت: 
شــورای عالــی مســکن بحث شــد و بــه متــری ۸ میلیون 
تومــان رســیده ایم. البتــه بایــد توجه داشــته باشــیم این 
قیمت با حذف هزینه های زمین که در این پروژه قیمت 
زمیــن تقریبــا رایــگان بــوده و همچنیــن در نظــر گرفتــن 
تخفیفــات ۵۰ درصــدی در بحــث انشــعابات و عــوارض 

شهردار به دست آمده  است.

اشتباه محاسباتی وزارت 
بهداشت در واردات 
آنتی بیوتیک هندی

ترکش کمبود دارو
به تجهیزات پزشکی

رسید

 بودجه سازمان تعلیم و تربیت؛ ۲۰ هزار تومان
به ازای هر کودک
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