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توثیق بیمه نامه به جای ضمانت های مختلف در محاکم 
قضایی هم اکنون در مرحله بررسی های کارشناسی

در بیمه مرکزی بوده و احتماال تا دو ماه آینده 
بتوان آن را عملیاتی کرد

بیمه نامه به جای وثیقه انگلیس در حال دور زدن تحریم های خود 
علیه نفت روسیه است

ترجمه: سلیم حیدری

LG برای خودروسازان آمریکایی باتری می سازد
ترجمه: فاطمه پاکزاد

ورود سرمایه های مرموز برای کمک به دولت ترکیه

گــزارش  تایمــز  ســاندی  خبرگــزاری 
شــکافی  از  شــرکت ها  کــه  می دهــد 
اســتفاده می کننــد کــه بــه آنهــا اجازه 
می دهــد تــا پــس از انتقال کشــتی به 
کشــتی، ســوخت روســیه را به عنــوان 

سوخت سایر کشورها ثبت کنند.
ســاندی تایمز با اســتناد بــه آمار 
تجــارت  آمــار  و  نفتکش هــا  ترافیــک 
فوریــه  از  بریتانیــا  کــه  داد  گــزارش 

)اســفند( حداقــل 39 محموله نفت روســیه خریداری 
کرده است، اگرچه این محموله ها به عنوان واردات از 

کشورهای دیگر ثبت شده است.
طبــق گزارش هــا، محموله هــای نفتــی بــا مبــدا 
روســیه بــه ارزش حدود 200 پونــد )236 دالر( پس از 
انتقال کشتی به کشتی به بنادر بریتانیا تحویل داده 
می شــود. این رویه به طور گســترده برای نفتکش های 
بزرگــی کــه بــه دلیــل اندازه شــان قــادر بــه پهلوگیــری 
نیســتند اســتفاده می شــود و می توانند محموله های 

خود را به کشتی های کوچک تر منتقل  کنند.
بر اســاس یافته های ساندی تایمز، این روش به 
شــرکت های کشــتیرانی راهی می دهد تا محموله های 
خــود را بــدون ارائــه منشــأ واقعــی محموله هــا ثبــت 
کننــد و در عــوض کشــور ارســال کننــده را بــه عنــوان 
منبــع محمولــه ذکــر کنند. به ایــن ترتیب یک محموله 
از کاالهای ســاخت روســیه در صورتی که توســط یک 
شــرکت آلمانی به بندر بریتانیا آورده شــود، می تواند 

به عنوان مبدأ آلمان ثبت شود.
این رســانه خبری توانســت ده ها محموله نفت 
روسیه را که از ماه مارس )فروردین( به بنادر بریتانیا 
رســیده و مبدأ آنها آلمان، هلند، لهســتان، فرانســه و 

سایر کشورها ثبت شده است، ردیابی 
کنــد. حداقــل 13 عدد از آنهــا در ژوئن 
)تیــر( و ژوئیــه )مــرداد( وارد شــدند. بــا 
این حال، ارقام رسمی در مورد واردات 
 )ONS( نفت از دفتر آمار ملی بریتانیا
نشــان داد که این کشور هیچ نفتی از 
روســیه در آن مــاه هــا دریافــت نکرده 

است.
به گفته کارشناســان دریانوردی، 
انتقــال کشــتی بــه کشــتی از زمانــی کــه کشــورهای 
غربی هدف قرار دادن صادرات نفت روســیه در ســال 
جاری را آغاز کردند )به عنوان بخشــی از تحریم ها به 
دلیــل عملیــات نظامی مســکو در اوکراین(، محبوبیت 
بیشــتری پیدا کرد. انتقال کشــتی به کشتی به روشی 
واقعــا مفیــد برای مبهــم کردن مقصــد و مبدا محموله 
تبدیل شــده اســت. »میشــل ویزه بوکمان«، تحلیلگر 
 Lloyd’s کشــتیرانی  مجلــه  در  کشــتیرانی  و  انــرژی 
List بــه ایــن خبرگــزاری گفــت: ایرانی هــا آن را شــروع 
کامــل کردنــد، روس هــا  را  آن  ونزوئالیی هــا  کردنــد، 
آن را برداشــتند و بــا آن دویدنــد. بــر اســاس گــزارش 
)Refinitiv( که بر انتقال کشتی به کشتی نظارت دارد، 
از مــاه مــارس )فروردیــن( تاکنــون حــدود 267 انتقــال 

نفت روسیه در سراسر جهان انجام شده است.
تحریــم بریتانیــا بــر واردات نفت دریایی روســیه 
قــرار اســت از 5 دســامبر )آذر( بــه اجــرا درآیــد. بــا این 
حال، به گفته کارشناسان دریایی، با توجه به شکاف 
ثبت نام و شیوه های انتقال کشتی به کشتی، متوقف 
کردن واقعی نفت روسیه برای انگلیس دشوار خواهد 

بود. 
منبع: راشاتودی

بــرای   LG Chem کــره ای  شــرکت 
راه انــدازی کارخانــه تولیــد مــواد باتری 
EV بالــغ بر3.2 میلیارد دالر در ایاالت 

متحده سرمایه گذاری می کند.
بــه گــزارش اقتصــاد 100، شــرکت 
گذشــته  روز  جنوبــی  کــره   LG Chem
اعــالم کــرد کــه بــرای راه انــدازی یــک 
کارخانــه مواداولیــه باتــری خودروهــای 
برقــی در ایــاالت متحــده 3.2 میلیــارد 

دالر ســرمایه گذاری خواهــد کرد، زیــرا دولت جو بایدن، 
رئیس جمهــور جو بایدن مایل اســت بخش خودروهای 
بــرای  مالیاتــی  بــا معافیت هــای  را  ایــن کشــور  برقــی 

خریداران تقویت کند.
LG Chem اعــالم کــرد کــه یادداشــت تفاهمــی 
را بــا ایالــت تنســی در ایــاالت متحده برای ســاخت یک 
کارخانه جدید تولید کاتد امضا کرده است. این شرکت 
در بیانیه ای اعالم کرد که این کارخانه با مساحت 170 
هکتــار، بزرگتریــن کارخانــه در نــوع خود خواهــد بود و 
تــا ســال 2027 ســاالنه 120000 تــن مواد کاتــدی تولید 
می کند تا باتری های 1.2 میلیون خودروی برقی را تامین 

کند.
شــین هاک چئــول، مدیرعامل ال جی شــیمی، در 
مراســم امضــای قرارداد گفــت: تأسیســات جدید تولید 
کاتد در تنسی، ما را یک قدم به تبدیل شدن به بهترین 
تولیدکننــده مــواد باتــری در جهــان و تحقق چشــم انداز 
شــرکتی خــود بــرای تبدیل شــدن به یک شــرکت علمی 
برتــر جهانــی نزدیک تــر می کنــد. ایــن اعــالم در حالــی 
صورت می گیرد که دولت بایدن تالش دارد برای تقویت 
صنعت، زنجیره تامین باتری خودروهای الکتریکی را در 

داخل آمریکا را تضمین کند. خریداران 
در  شــده  ســاخته  برقــی  خودروهــای 
ایاالت متحده با استفاده از مواد تولید 
شده در این کشور می توانند بر اساس 
قانــون کاهــش تورم که در مــاه اوت به 
تصویب رسید، اعتبار مالیاتی تا سقف 

7500 دالر از دولت دریافت کنند.
جملــه  از  جهانــی،  خودروســازان 
کــره  هیونــدای  خودروســازی  گــروه 
جنوبــی، در حال آماده شــدن بــرای ایجاد خطوط تولید 
خودروهای برقی در ایاالت متحده هستند تا مشتریانی 
را جذب کنند که از معافیت های مالیاتی اعمال شــده 
بــرای خودروهایشــان بهــره منــد شــوند. هیونــدای مــاه 
گذشته در گرجستان پیشرفت کرد و 5.5 میلیارد دالر 
برای تولید خودروهای الکتریکی و باتری های این گروه 
ســرمایه گذاری کرد. خودروهای برقی هیوندای تاکنون 
از یارانه های دولت ایاالت متحده مســتثنی شــده اند، 
زیــرا ایــن خودروســاز در حال حاضر تمامــی خودروهای 

برقی خود را در خارج از کشور تولید می کند.
)LG Chem( اعــالم کــرد کــه مــواد ســاخته شــده 
بــه مشــتریان جهانــی از  در کارخانــه تنســی خــود را 
جملــه Ultium Cells، یــک ســازنده باتــری EV کــه بــه 
طــور مشــترک توســط LG Energy Solution و جنــرال 
موتورز راه اندازی شــده اســت، عرضه خواهد کرد. این 
شــرکت کــره ای همچنیــن اعالم کرد که ســایت تنســی 
نقش مهمی در اســتراتژی این شــرکت برای چهار برابر 
کــردن تجــارت مــواد باتــری خــود بــه 20 تریلیــون وون 

)14.8میلیارد دالر( تا سال 2027 خواهد داشت.
منبع: سایت خبری نیکی آسیا

ورود  میــزان  ســال2۰۱۸)۱3۹۷(  از 
ســرمایه هایــی بــا مبــدأ نامشــخص به 
ترکیــه بــه صــورت افزایشــی آغاز شــده 
اســت. رجــب طیــب اردوغــان کــه در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و مجلس 
ســال آینــده ایــن کشــور درمــاه ژوئــن 
2۰23) خــرداد ۱۴۰2( از اقبال چندانی 
برخــوردار نیســت تــاش می کند به هر 
قیمتی برای احیای اقتصادی کشــورش 

منابع مالی جذب کند.
از24فوریــه )5اســفند1400( زمــان شــروع جنــگ 
روســیه و اوکرایــن، قیمــت مواداولیــه و انــرژی از جملــه 
گاز و نفــت افزایــش شــدیدی یافــت. ترکیــه به عنــوان 
صنعتی تریــن کشــور منطقه که عمده نیاز خــود در این 
موارد را از روسیه وارد می کند دراین مدت همواره شاهد 

کسریهای فراوان بودجه بوده است.
اردوغــان کــه طی بیســت ســال گذشــته بــه دلیل 
وعده هــای شــکوفایی اقتصادیــش همــواره بــه عنــوان 
رئیس جمهــور انتخــاب شــده ، اکنــون دچــار مشــکالتی 
بــرای ادامــه ایــن مســیر پیــش روی خــود دارد. از جملــه 
ایــن مشــکالت: کســری حســابهای جــاری یــا بــه عبارتی 
کســری تــراز تجــاری در مبــادالت مالــی بــا کشــورهای 
خارجــی، کســری تجــاری مزمــن، تورم کاالهــای مصرفی 
با نرخ 85/5درصد در ماه اکتبر)مهر( ناشــی از افزایش 
انفجاری قیمت انرژی به دلیل کاهش شدید ارزش لیر 
پول ملی این کشوررا می توان برشمرد.اقتصاد ترکیه که 
برای توسعه وابسته به سرمایه های خارجی است دچار 
مشکل کمبود ارز خارجی و تأمین مالی کسری حسابهای 
بانک مرکــزی  آمــار  براســاس  شده اســت.  خــود  جــاری 
ترکیــه میــزان ســرمایه گذاری خارجــی در ترکیــه کاهــش 
چشــمگیری یافته است. درســال 2020)1399( رقم این 
ســرمایه گذاری ها5/7 میلیــارد دالر )5/5 میلیــارد یورو( 

بــود. در حالیکــه در ســال2007)1386( 
ایــن رقــم بالغ بــر 19 میلیــارد دالر بوده 

است.
منتشرشــده  نتایــج  بررســی  بــا 
ســپتامبر  درنیمــه  ترکیــه  بانک مرکــزی 
)اواخرشــهریور( می توان دریافت دولت 
ترکیه برای جبران این کاهشــها راه حلی 
یافتــه اســت. دربخشــی از ایــن نتایج با 
عنوان »حذفیات و اشتباهات خالص« 
مقادیر چشمگیری سرمایه با مبادی نامشخص مشاهده 
شده است. بدین ترتیب میزان 5/5 میلیارد دالر سرمایه 
درماه جوالی) تیر( ذکر شده و میزان ورودی سرمایه طی 
هفت ماهه ابتدای ســال به 24/4 میلیارد دالر می رسد. 
ازاین طریق بخشی از کسری حسابهای جاری که طی نه 
ماه ابتدای سال جاری میالدی بالغ بر 36/7 میلیارد دالر 

برآورد می شود پوشش داده خواهد شد.
ســرمایه  اســرارآمیز  ورودیهــای  ایــن  از  بخشــی 
مربوط به بازگشــت کامال قانونی ارزهای خارجی بخش 
خصوصــی نگهــداری شــده در خــارج از کشــور اســت. 
براســاس الزاماتــی کــه دولت ترکیه بــرای صادرکنندگان 
تــرک مقرر کرد بنا شــده تا آنــان 40 درصد از درآمدهای 
ارزی خــود را بــه پــول ملــی ترکیه لیر تبدیل و به کشــور 
وارد کنند. مبادی ورودی این سرمایه ها درنتایج منتشر 
شــده بانــک مرکــزی تا زمانیکــه انتقال آنهــا کامل انجام 
نشــود نامشــخص اعــالم شده اســت. بــه همیــن دلیــل 
داده هــای حســابهای جــاری براســاس هزینه هــای بلند 
مدت محاســبه خواهند شــد تــا امکان اصــالح آن وجود 
داشــته باشــد. عنوان »حذفیات و اشــتباهات خالص« 
درایــن قبیــل گزارشــات یــک اســتثناء تلقــی می شــوند 
ومعموال ارقام آن بسیار جزئی هستند اما درمورد ترکیه 

این ارقام غیر عادی هستند.
منبع: لوموند
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مریم ابونیا

براســاس اعــام بیمــه مرکــزی، در طرحــی کــه در 
آینده نزدیک اجرا خواهد شــد، در برخی مواقع که 
افــراد دچــار حادثــه یــا مقصــر یک حادثه محســوب 
می شوند، می توانند از بیمه نامه های خودشان برای 

توثیق در محاکم قضایی استفاده کنند.
بــه گفتــه مجیــد مشــعلچی، قائــم مقــام بیمه 
مرکزی، توثیق بیمه نامه به جای ضمانت های مختلف 
در محاکم قضایی هم اکنون در مرحله بررســی های 
کارشناسی در بیمه مرکزی بوده و احتماال تا دو ماه 

آینده بتوان آن را عملیاتی کرد.
بــر اســاس مــاده 21 قانون اصــالح قانون بیمه 
اجباری مسئولیت، بیمه نامه شخص ثالث می تواند 
به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی از سوی محاکم 
قضایــی مــورد قبــول واقــع شــود کــه ایــن مســاله به 
گفتــه قائم مقام بیمــه مرکزی هم اکنون در حال کار 

کارشناسی بوده و به زودی نیز عملیاتی می شود.

شرایط توثیق بیمه نامه
بیمــه شــخص ثالــث، پــر مخاطب تریــن رشــته بیمه  
در کشــور اســت کــه علت این اســتقبال بــه اجباری 
بــودن آن برمی گــردد. بایــد توجه داشــت در صورتی 
که وسیله نقلیه ای، تحت پوشش این بیمه نباشد، 
مســلما مشکالت و عواقب ســنگینی برای راننده در 
پی خواهد داشت. بنابراین خرید این بیمه نامه برای 
هــر دارنــده خــودرو واجــب اســت. حال اگر بتــوان با 
خرید این بیمه نامه در جهات دیگری همچون توثیق 
آن اســتفاده کــرد، امــری اســت کــه می توانــد بــرای 

خریداران نیز جذاب باشد.
حوادث رانندگی که مدنظر قانون اصالح قانون 
بیمــه اجبــاری مســئولیت مدنــی دارنــدگان وســایل 
نقلیــه موتــوری زمینــی در مقابــل اشــخاص ثالــث 
اســت، در تبصــره 5 مــاده 1 آن قانــون بــه ایــن نحــو 
تعریف شده است: منظور از حوادث مذکور در این 
قانون هرگونه ســانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، 

واژگونــی، آتــش ســوزی و یــا انفجــار 
وســایل نقلیــه موضــوع ایــن مــاده و 
نیز خســارتی اســت که از محموالت 
ثالــث  بــه اشــخاص  وســایل مزبــور 
وارد می شــود. خسارت بدنی نیز در 
تبصــره 3 مــاده 1، خســارت مالی در 
تبصــره 4 مــاده 1 و شــخص ثالث در 
تبصــره 6 مــاده 1 قانــون مــورد بحث 
تعریف شــده اند. گفتار چهارم بیمه 

در مــاده 1 قانــون بیمــه مصــوب 1376 آمــده اســت: 
بیمه عقدی اســت که به موجب آن یک طرف تعهد 
مــی کنــد در ازای پرداخــت وجــه یا وجوهــی از طرف 
دیگــر در صــورت وقــوع یا بروز حادثه، خســارت وارد 
شــده بــر او را جبــران نموده یا وجــه معینی را به وی 
بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، 
وجهــی را کــه بیمــه گذار به بیمه گر مــی پردازد، حق 
بـیـمـــه و آنـچـــه را کـــه بیمه می شود، موضوع بیمه 

نامند.
 وثیقه گذارنیز کسی است که مالی از خود در 
رهن دولت قرار می دهد و متعهد می شــود چنانچه 
متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام 
قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم 
را از وی بخواهــد و در غیــر ایــن صــورت؛ یعنــی عجز 
وثیقــه گــذار از حاضــر کردن متهم نــزد مقام قضایی 
بــدون عــذر موجــه مطابــق مــاده 140 قـانـــون آیـیـــن 
دادرسـی کیفری متحمل خسارت خواهد شد؛ البته 
بــه میــزان مبلــغ وثیقه.اکنــون ســؤالی کــه بــه ذهن 
متبــادر می شــود این اســت که درخصــوص ماده 21 
قانــون اصــالح قانون بیمه اجباری مســئولیت مدنی 
دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی در مقابــل 
اشخاص ثالث وثیقه گذار کیست؛ شرکت بیمه گر یا 
شخص بیمه گذار )متهم(؟به نظر می رسد این بحث 
تنها به لحاظ نظری مفید فایده است و از نظر عملی 
فایــده چندانــی ندارد؛ اما بحــث در این خصوص نیز 

الزم است که در جای خود به آن پرداخته  شود.

 استفاده چندگانه
از بیمه شخص ثالث

یکــی از مــواردی کــه عمدتــا از ســوی 
خریداران بیمه شخص ثالث مطرح 
می شــود، عدم استفاده از بیمه نامه 
در طول مدت یکسال است. به زعم 
برخی از بیمه گزاران، عدم اســتفاده 
از بیمه نامه شخص ثالث به واسطه 
عدم تصادف تمایل به خرید این بیمه نامه را کاهش 
می دهــد و اگــر بیمــه شــخصی ثالــث اجبــاری نبود، 
شــاید مالــکان خــودرو کمتــر از خریــد آن اســتقبال 

می کردند.
امــا نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت این 
اســت کــه بیمه گــزار با خریــد بیمه نامــه در حقیقت 
آســایش و اطمینــان خاطــر را خریــداری می کنــد. در 
حقیقــت فــرد با خرید یک بیمه نامــه طی مدت مورد 
توافــق، خیالــش از هرگونــه خســارت آســوده اســت 
و اگــر بی احتیاطــی منجر به ایجاد خســارت شــد، به 

بیمه نامه خود می تواند تکیه کند.
پــس ایــن تصور غلــط را باید از ذهــن پاک کرد 
که هزینه ای که فرد برای خرید یک بیمه نامه صرف 
می کنــد، درصورت عدم اســتفاده، هدر رفته اســت. 
امــا در عیــن حــال، ایجاد شــرایط و ارائــه راهکارهای 
فنــی بــرای پذیــرش بیمــه نامه بــه عنــوان وثیقه می 
توانــد بــه جذابیت محصوالت و خدمات این صنعت 
اضافــه کــرده و حتــی ضریب نفوذ بیمه در کشــور را 

نیز افزایش دهد.
وضعیــت  حقیقــت  در  بیمــه  نفــوذ  ضریــب 
بیمه گــری را در کشــور نشــان می دهــد که مهمترین 
دغدغه اهالی صنعت بیمه نیز اســت.طبق آمارهای 
بیمــه مرکــزی در ســال1400ضریب نفــود بیمــه در 
کشــور عدد 1.9 درصد بوده اســت که در مقایســه با 
ضریــب نفــوذ 2.2 درصــدی در ســال قبــل از آن 0.3 
درصــد کاهــش داشــته اســت. ایــن اعــداد درحالــی 

اعــالم می شــود که همــواره از ســوی مدیران صنعت 
بیمه، ضریب نفوذ 7 درصدی به عنوان هدف اعالم 

می شود.
در همیــن راســتا بــه گفتــه احســان خانــدوزی 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی، هم اکنون درخصوص 
ضریــب نفــوذ بیمــه وضعیــت قابــل دفاعی نداشــته 
و از هدف گذاری هــای قانــون برنامــه و ســایر اســناد 
باالدســتی نیــز عقــب هســتیم. بنابراین الزم اســت 

عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشیم.
 اما این عملکرد بهتر چگونه 

حاصل می شود؟
طبق تحقیقات پژوهشــکده بیمه فاصله بین فضای 
اقتصــاد کالن ایــران با کشــورهایی کــه دارای ضریب 
نفوذ 7 درصد هســتند، بســیار زیاد اســت که دالیل 
و  تــورم  درآمــد ســرانه،  تفــاوت  در  را می تــوان  آن 
بی ثباتــی و عوامــل نهادی و شــاخص هــای مرتبط با 
آن دانســت. از طرفی امروز بســیاری از کارشناســان 
پایین بــودن ضریــب نفــوذ بیمه در کشــور را به دلیل 

نهادینه نشدن فرهنگ بیمه ای می دانند.
عــالوه بــر ایــن، به گفتــه محمد جالل، مشــاور 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی، پذیــرش بیمه نامه به 
عنــوان وثیقه یک مشــوق بیمه ای بــوده که می تواند 
منجــر بــه افزایش ضریب نفوذ بیمه به خصوص در 
رشــته بیمه های زندگی نیز شــود. برهمین اســاس، 
نه تنها توثیق بیمه شخص ثالث در محاکم قضایی 
بلکه توثیق بیمه نامه در سامانه هایی مانند "ستاره" 
)سامانه وثیقه گذاری آنالین اموال(  هم می تواند به 

افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک کند.
بنابرایــن براســاس آنچــه ذکــر شــد، اســتفاده 
اســتقبال  بــه  می توانــد  بیمه نامــه  از  چندگانــه 
بیمه گــزاران و خریــد بیمه نامه های مختلف و به تبع 
آن رشــد صنعــت بیمــه و افزایــش ضریــب نفــوذ آن 
کمــک کنــد. یکی از همین اســتفاده های چندگانه از 

بیمه نامه را می توان توثیق آن دانست.

استمرار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال آینده میادی

سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دالری مزدا برای توسعه خودروهای برقی

ترجمه: محمود نواب مطلق

بانک مرکــزی اروپــا درســال آینــده میــادی نیــز نرخ 
بهــره خــود را افزایــش خواهد داد. بــه همین دلیل 
»فیلیپ الن« کارشــناس ارشــد اقتصادی این نهاد 
به کارمندان و شــرکتها توصیه کرد دراین خصوص 
خویشــتندار باشــند. ایــن افزایــش نــرخ بیشــتر از 
میزان ســال جــاری میادی خواهد بــود. البته ریتم 
این افزایش کندتراست. هدف آن، مهار تورم ناشی 
از بحــران انــرژی حاصــل از جنگ روســیه  واوکراین 

است.
ایــن کارشــناس ارشــد اقتصــادی معتقد اســت 
هرگونه افزایش شــدید حقوق و دســتمزد و حمایت 
بیشــتر از شــرکتها ممکن اســت به افزایش ناگهانی 
و غیرقابــل کنتــرل تــورم منتهــی شــود. بانک مرکــزی 
اروپــا اخیــرا با ســریعترین ریتم تاریخی خــود از ماه 
جوالی)تیــر( نــرخ بهــره بانکــی را 200 واحــد افزایش 
داد و تنها طی ســه ماه آنرا به 1/5 درصد رســاند. به 
نظر نمی رسد روند افزایشی نرخ بهره بانک مرکزی 
اروپــا بــرای مهــار تــورم10/7 درصــدی منطقــه یــورو 
متوقــف شــود. در حالی که اجــالس آینده این بانک 
ماه آینده برگزار می شــود »فیلیپ الن« کارشــناس 
ارشــد اقتصــادی ایــن نهــاد درمصاحبــه بــا »مارکــت 
نیوز« می گوید: »من فکر نمی کنم ماه دسامبر)آذر( 
موعدآخریــن مرحلــه افزایــش نــرخ بهــره بانکــی این 
بانک باشد. با اینحال تصورمن برآنست که سرعت 

افزایــش مثل گذشــته نخواهــد بود. 
بانــک مرکزی باید به این نکته توجه 
کنــد که منطقه یورو دراین زمســتان 
وارد رکــود اقتصادی می شــود. گرچه 
ممکن است این رکود سبک و کوتاه 
مــدت باشــد.« وی در پاســخ بــه این 
ســئوال کــه آیــا تــورم درایــن منطقــه 
بــه نقطــه اوج خــود خواهد رســید با 
احتیــاط پاســخ می دهــد: »درکل بــا 

توجــه بــه ادامــه افزایش قیمت انرژی درســال آینده 
انتظار افزایش تورم نیز می رود.« 

و  اقتصــادی  فعــاالن  از  وی  دلیــل  به همیــن 
کارمنــدان خواســت در برابــر افزایــش حاشــیه ســود 
و دســتمزد خــود بــا احتیــاط بیشــتری عمــل کننــد. 
بانک مرکــزی اروپــا نگــران افزایــش غیرقابــل کنتــرل 
تورم دراینصورت اســت. تالش بانک مرکزی رســیدن 
بــه نــرخ تــورم 2درصدیســت. در آلمــان روز جمعــه 
18 نوامبر)27آبان(حــدود 4میلیــون نفــر از کارکنــان 
بخشــهای ریختــه گــری، صنعتــی و الکترونیــک پس 
از مذاکراتی ســخت با کارفرمایان توانستند افزایش 
8/5درصــدی دســتمزد را ظــرف دوســال بــرای خــود 

کسب کنند.
اغلــب مســئولین بانــک مرکــزی اروپــا نگــران 
تــورم غیرقابل کنترل هســتند. در آمریکا نیز همین 
سیاســت دنبــال می شــود و افزایش نرخ بهــره ادامه 

خواهــد یافــت امــا باریتمــی کندتــر. 
معــاون  یــارد«  برِیــن  »لِیــل  خانــم 
فدرال رزرو دراین خصوص به آژانس 
بلومبــرگ می گویــد: »فکــر می کنــم 
زمــان آن فرارســیده تــا ریتم افزایش 
نــرخ بهــره را کنــد کنیم.« ایــن اقدام 
در شــرایطی انجام می شــود که تورم 
دراقتصاد این کشور تا حدی کاهش 

یافته است.
ایــن  در  اکتبر)مهــر(  مــاه  در  ســاالنه  تــورم 
کشــور بــه 7/7 درصــد در مقابــل 8/2 درصــد در ماه 
سپتامبر)شــهریور( رســید. ایــن مقــام بانــک مرکــزی 
آمریــکا تالشــهای صــورت گرفته برای کنتــرل تورم را 
»اطمینان بخش« خواند و در ادامه گفت: »درحال 
حاضر تصمیمی برای کاهش نرخ بهره نداریم و کار 
مــا بــا افزایش نرخ بهره ها تازه شــروع شده اســت.« 
اجــالس آینــده بانک مرکــزی آمریــکا روزهــای 13و14 

دسامبر )22 و 23 آذر( برگزار می شود.
درپی افزایش بی سابقه نرخ تورم طی دو دهه 
اخیر در آمریکا و رسیدن آن به باالی 8درصد از ماه 
مارس )اســفند1400( بانک مرکزی آمریکا سیاســت 
افزایش نرخ بهره خود را برای مقابله با تورم انتخاب 
کــرد. ایــن نــرخ طی ســالیان اخیر بــه پائین ترین حد 
خــود رســیده بــود. هــدف ایــن سیاســت انقباضــی 
سخت تر کردن شرایط اعطای تسهیالت به خانوارها 

و فعــاالن اقتصــادی بــا هــدف کندتــر کــردن رونــد 
اقتصــادی، کاهــش تقاضا و درنهایت کاهش فشــار 

برقیمت ها عنوان شده است.
از مــاه ژوئــن) خــرداد( طــی چهــار مرحلــه نــرخ 
بانکــی افزایــش یافتــه اســت. در هربــار افزایــش به 
جــای افزایــش معمــول0/25 درصــدی افزایش0/75 
درصدی اعمال شد. درحال حاضر نرخ بهره بانکی در 
بانک مرکزی آمریکا بین 3/75 تا 4درصد در نوسان 
اســت. ایــن نرخ از بحــران مالی ســال 2008)1387( 
تاکنون بی سابقه بوده است. چین از افزایش نرخهای 
بهره بانکی در اروپا و آمریکا ابراز نگرانی کرده است. 
چــرا کــه این امــر میزان تقاضا بــرای مصرف کاالهای 
چینــی را به وســیله این دو اقتصــادِ در مرحله رکود، 

کاهش داشته است.
اقتصــاد چین که حجم گســترده ای از صادرات 
کاال بــه ایــن دو منطقــه از جهــان را دارد عــالوه بــر 
ایــن ازکرونــا نیــز رنــج می بــرد. »شــی جینپینــگ« 
رئیــس جمهــور چیــن در اجالس گــروه 20 که هفته 
گذشــته در بالــی اندونزی برگزار شــد مراتب نگرانی 
خــود را از ایــن موضــوع اعــالم کــرد. وی فــردای روز 
مالقالت با همتای آمریکایی خود»جوبایدن« گفت: 
»کشورهای توسعه یافته باید اثرات ناشی ازسرایت 
منفــی تعدیل سیاســت پولی خــود را کاهش داده و 

بدهی ها را در یک سطح پایدار تثبیت کنند.«
منبع: روزنامه تریبیون

مترجم: رحیم فرشی جالی

مــزدا از طــرح ۱۱ میلیــارد دالری خــود بــرای تولیــد 
خودروهــای برقــی رونمایــی مــی کنــد، اقدامــی کــه 
طی آن بر روی تولید باتری نیز به صورتی گسترده 

سرمایه گذاری خواهد گرفت.
شــرکت مزدا موتور ژاپن، روز ســه شنبه از یک 
طــرح هزینــه 10.6 میلیــارد دالری بــرای برقــی کردن 
خودروهای خود رونمایی کرد و گفت در حال بررسی 

سرمایه گذاری در تولید باتری است.
ایــن شــرکت همچنیــن هــدف فــروش خــود را 
برای وسایل نقلیه الکتریکی )EV( تا سال 2030 به 
40٪ از کل جهانــی خــود رســاند، زیــرا خودروســازان 
در سراسر جهان میلیاردها دالر برای افزایش تولید 
باتری و EV در مواجهه با قوانین سختگیرانه زیست 

محیطی هزینه می کنند.

طــرح ســرمایه گــذاری مــزدا به 
دنبــال اعالمیه های مشــابه امســال 
توســط رقبــای داخلی ماننــد تویوتا و 
هوندا است که توسط فعاالن محیط 
زیســت و ســرمایه گذاران فعال سبز 
بــه دلیل کنــدی در برق رســانی مورد 

انتقاد قرار گرفته اند.
مــزدا در بیانیــه ای گفــت: "مــا 
عرضــه کامل خودروهای برقی باتری 

را ترویج خواهیم کرد و سرمایه گذاری در تولید باتری 
را در نظــر خواهیــم گرفــت. مــا تخمین مــی زنیم که 
نســبت خودروهــای برقــی مزدا در فــروش جهانی تا 
سال 2030 به محدوده بین 25 تا 40 درصد افزایش 

یابد."
هــدف قبلی فروش خودروهــای الکتریکی 25 

درصد تا سال 2030 بود.
شــزکت  ارشــد  اجرایــی  مدیــر 
مــزدا، آکیرا کوگا به خبرنگاران گفت 
کــه ســرمایه گــذاری 1.5 تریلیون ین 
)10.6 میلیارد دالر( همراه با شــرکای 
صــرف  کــه  گیــرد  مــی  انجــام  مــزدا 
تحقیــق و توســعه خواهــد شــد. این 
خبــر ابتــدا توســط روزنامــه تجــاری 

)Nikkei( منتشر شد.
کوگا از ارائه جدول زمانی دقیق سرمایه گذاری 
خــودداری کــرد و اضافه کرد که بســتگی به ســرعت 

محبوبیت خودروهای الکتریکی دارد.
این خودروســاز اعالم کرد که با هفت شــرکت 
از جمله یک شرکت سازنده قطعات الکتریکی برای 
توسعه و تولید مشترک واحدهای محرک الکتریکی 

موافقت کرده است.
مدیرعامــل مزدا، آکیــرا ماروموتو، همچنین به 
خبرنــگاران گفــت کــه این شــرکت بــا ســازنده باتری 
)Envision AESC( برای خودروهای برقی تولید شده 
در ژاپن به توافقی جهت تامین انرژی رسیده است.
 Envision شــویچی ماتســوموتو، مدیر اجرایــی
AESC مــاه گذشــته بــه رویترز گفته بود که شــرکت 
او در حال مذاکره با خودروسازان ژاپن، اروپا، ایاالت 
متحده و چین برای قراردادهای عرضه جدید است.

مــزدا قصــد دارد بــرای ســال تجــاری منتهــی به 
مــارس 2026 حــدود 4.5 تریلیون ین )30.4میلیارد 
دالر( فــروش خالــص داشــته باشــد کــه نســبت بــه 
ســال مالی منتهی به مارس 2022 حدود 45 درصد 

افزایش یافته است.
منبع: رویترز
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رشد ۱۹ درصدی ترانزیت کاال از ابتدای امسال
درصــدی ۱۹ رشــد از راهــداری ســازمان معــاون

ترانزیتکاالازابتدایسالجاریخبرداد.
به گزارش تســنیم، اواســط ماه گذشته وزارت 
راه و شهرسازی اعالم کرد:  در نیمه نخست امسال 
5.7 میلیــون تــن کاال از کشــور ترانزیــت شــده کــه 
ســهم حمل ونقــل جــاده ای و ریلــی بــه ترتیــب 21 

درصد رشد و 15.5 درصد کاهش یافته است.
بــر ایــن اســاس در نیمــه نخســت امســال 5 
میلیون و 761 هزار تن کاال از کشور ترانزیت شده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 14.4 
درصــد افزایش یافته اســت. از این میزان ترانزیت، 
5 میلیون و 17 هزار تن از طریق جاده و 744 هزار 
تن از طریق ریل جابه جا شده که در بخش جاده ای 
رشــد 50.8 درصد و در بخش ریلی کاهش 15.56 
درصــدی نســبت بــه نیمه نخســت ســال گذشــته را 

نشان می دهد.
همچنین از مجموع ترانزیت زمینی 4 میلیون 
و 100 هزار تن محموالت عبوری غیرنفتی )با رشــد 
17 درصد نســبت به ســال گذشــته( و یک میلیون و 
66 هــزار تــن محموله هــای عبوری نفتــی با افزایش 

8.4 درصدی بوده است.
بنــادر  در  ترانزیتــی  کاالی  بارگیــری  و  تخلیــه 
کشــور نیــز طــی نیمه نخســت امســال 4.2 میلیون 
تن بوده که در مقایســه با نیمه اول ســال گذشــته 

15.6 درصد رشد داشته است.
ترانزیــت  دربــاره  اظهارنظــر  جدیدتریــن  در 

جــاده ای، معــاون حمــل و نقل ســازمان راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای گفته اســت: از ابتدای امســال 
بیش از 6میلیون تن کاال از مرزهای کشور ترانزیت 
شــده که نســبت به زمان مشــابه ســال گذشــته از 

رشد 19 درصدی برخوردار بوده است.
نقــل  و  حمــل  معــاون  شــهرکی،  حمیدرضــا 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که با هیات 
همــراه در ســفری یکــروزه بــه اســتان گیالن داشــت 
ضمــن دیــدار با معــاون امــور هماهنگی اســتانداری 
و فرمانــدار آســتارا از پایانه هــای مــرزی و بار آســتارا 
اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری بیش از 6 میلیون 
تــن کاال از مرزهــای کشــور ترانزیت شــده اســت که 
نسبت به مدت مشابه 19 درصد رشد داشته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نگاه ویژه ای در ســطح 
ملی برای ارتقای زیرســاخت ها در محدوده کریدور 
شــمال بــه جنــوب وجــود دارد و دولــت مصمــم بــه 
بازگشــایی کامــل ایــن کریــدور از ســمت جمهــوری 
اســالمی ایــران اســت، گفــت: هماهنگی هــای بیــن 
دســتگاه های مســئول در سطح اســتان گیالن برای 
اجــرای هــر چــه ســریعتر و بهتــر تصمیمــات ملــی 
ضــروری اســت. شــهرکی همچنین تســریع در روند 
اجــرای طرح هــای توســعه حمــل و نقــل بین المللــی 
و نیــز فرصت هــای ســرمایه گذاری در زمینــه احداث 
تیــر پارک هــا، بــر بهره گیــری از ظرفیــت منطقه آزاد 
انزلی برای نوســازی ناوگان حمل و نقل و راهداری 

را مورد تاکید قرار داد.

سفر به زمان قبل از کرونا برگشت 
گردشــگریبینالمللــیهمچنــاننشــانههایقــوی
بهبــودرانشــانمیدهــد،بــهطــوریکــهدرهفت
ماهــهاولســال2022،تعــدادگردشــگرانبه57 

درصدازسطوحقبلازهمهگیریرسیدهاست.
آمــار جهانــی گردشــگری  آخریــن  اســاس  بــر 
UNWTO، تعــداد گردشــگران بین المللــی در ژانویه 
تا ژوئیه 2022 به طور تقریبی سه برابر شده است 
)172درصد در مقایسه با دوره مشابه سال 2021(. 
ایــن بــدان معناســت که این بخش بــه طور تقریبی 
احیــا  را  از همه گیــری  قبــل  ســطوح  از  درصــد   60
کرده اســت. بهبود مســتمر منعکس کننده تقاضای 
متوقــف شــده قــوی بــرای ســفرهای بین المللــی و 
همچنیــن کاهش یا لغو محدودیت های ســفر تا به 
امروز اســت )86 کشــور تا 19 ســپتامبر 2022 هیچ 

محدودیتی مرتبط با کووید19 نداشتند(.
ســازمان  کل  دبیــر  پولولیکاشــویلی،  زوراب 
بــه طــور  جهانــی گردشــگری، گفــت: »گردشــگری 
چالش هــای  امــا  اســت،  بهبــود  حــال  در  پیوســته 
متعــددی از ژئوپلیتیــک گرفتــه تــا اقتصــادی باقــی 
مانــده اســت. ایــن بخــش، امیــد و فرصــت را بــرای 
مردم در همه جا بازمی گرداند. اکنون زمان بازنگری 
در مــورد گردشــگری اســت، اینکه به کجــا می رود و 

چگونه بر مردم و سیاره زمین تأثیر می گذارد.«
اکنــون زمــان بازنگــری در گردشــگری اســت، 
بازنگــری این کــه بــه کجا مــی رود و چگونــه بر مردم 
و کــره زمیــن تأثیــر می گــذارد. تخمین زده می شــود 
کــه 474 میلیون گردشــگر بین المللــی در این دوره 
ســفر کرده اند، در مقایسه با 175 میلیون گردشگر 
مجمــوع  در   .2021 ســال  در  مشــابه  ماه هــای  در 
207 میلیون گردشــگر بین المللی در ژوئن و ژوئیه 
2022 ثبت شــده اســت که بیش از دو برابر تعداد 
مشــاهده شــده در دو ماه مشــابه در ســال گذشته 
است. این ماه ها 44 درصد از کل ورودی های ثبت 
شــده در هفــت مــاه اول ســال 2022 را تشــکیل 
می دهنــد. اروپــا از 309 میلیــون نفر از این ورودها 
اســتقبال کــرده اســت کــه 65 درصــد از کل ورود را 

تشکیل می دهد.

اروپاوخاورمیانهپیشتازند
در  را  بهبــود  ســریع ترین  خاورمیانــه  و  اروپــا 
ژانویــه تــا جوالی 2022 نشــان دادند و ورود به این 
کشــور به ترتیب به 74 و 76 درصد از ســطح ســال 
2019 رســید. اروپا به طور تقریبی ســه برابر بیشتر 
از هفــت مــاه اول ســال 2021 )190 درصــد( از ورود 
بیــن المللی اســتقبال کرد، کــه نتایج آن با تقاضای 
قوی درون منطقه ای و سفر از آمریکا تقویت شد. 
ایــن منطقــه در مــاه ژوئــن )21- درصــد نســبت بــه 
ســال 2019( و ژوئیــه )16- درصــد( عملکرد قوی تری 
داشــته اســت که بازتاب یک دوره شــلوغ تابستانی 
اســت. تعــداد ورودی هــا در جــوالی بــه حــدود 85 
درصــد از ســطوح ســال 2019 افزایــش یافــت. لغــو 
محدودیت های سفر در تعداد زیادی از مقاصد نیز 
بــه ایــن نتایــج دامــن زد )44 کشــور در اروپــا تــا 19 
ســپتامبر 2022 هیچ محدودیتی مرتبط با کووید19 

نداشتند(.
خاورمیانه شــاهد رشــد حدود چهــار برابری 
ورود بین المللــی نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
گذشــته در ژانویــه تا ژوئیــه 2022 )287 درصد( 
بــود. تعــداد ورودی هــا در مــاه جــوالی از ســطح 
قبــل از همه گیــری فراتــر رفــت )3درصــد(، که با 
توجــه بــه نتایج فوق العاده ارســال شــده توســط 
عربســتان ســعودی )121درصــد( پس از مناســک 

حج، تقویت شد.

قــاره آمریکا )103درصــد( و آفریقا )171درصد( 
را در  قــوی  ژوئیــه 2022 رشــد  تــا  ژانویــه  نیــز در 
مقایســه بــا ســال 2021 ثبــت کردند و بــه ترتیب به 
65درصد و 60درصد از ســطح ســال 2019 رسیدند. 
آســیا و اقیانوســیه )165 درصــد( در هفــت ماهــه 
اول ســال 2022 بیــش از دو برابــر شــده بودنــد، 
هرچنــد کــه 86 درصــد کمتــر از ســطح ســال 2019 
باقــی ماندنــد، زیــرا برخــی از مرزهــا برای ســفرهای 

غیرضروری بسته بودند.

مناطقفرعیومقاصد
چندیــن منطقــه در ژانویــه تــا ژوئیــه 2022 به 
70درصد تا 85درصد از ورودهای قبل از همه گیری 
خــود رســیدند. اروپای مدیترانه جنوبــی )15- درصد 
نسبت به سال 2019(، دریای کارائیب )18- درصد( 
و آمریکای مرکزی )20 - درصد( سریع ترین بهبود را 
نشــان دادند. نسبت به سطوح 2019 اروپای غربی 
)26 - درصــد( و اروپــای شــمالی )27 - درصــد( نیــز 
نتایج مثبتی را ثبت کردند. در ماه ژوئیه، ورودی ها 
در کارائیــب )5 - درصــد(، اروپای جنوبی و مدیترانه 
)6 - درصــد( و آمریــکای مرکــزی )0/8 درصــد( بــه 

سطح قبل از همه گیری نزدیک شدند.
در میــان مقاصــدی کــه داده هــای مربــوط بــه 
تــا هفــت مــاه  ورودی هــای بین المللــی را در پنــج 
اول ســال 2022 گــزارش می کننــد، آن هایــی کــه از 
ســطح قبــل از همه گیــری فراتر رفته انــد عبارتند از: 
جزایــر ویرجیــن آمریــکا )32درصد در ســال 2019(، 
آلبانی )19درصد(، ســنت مارتن )15درصد(، اتیوپی 
و هنــدوراس )هــردو 13درصــد(، آنــدورا )10درصد(، 
و  عربــی  متحــده  امــارات  )7درصــد(،  پورتوریکــو 
جمهــوری دومینیکــن )هــردو 3درصد(، ســن مارینو 
و السالوادور )هردو 1درصد( و کوراسائو )0درصد(.

در میــان مقاصــدی کــه داده هــای مربــوط بــه 
دریافتــی گردشــگری بین المللــی را در پنج تا هفت 
مــاه اول ســال 2022 گــزارش می دهند، صربســتان 
)73 درصــد(، ســودان )64 درصــد(، رومانــی )43 
درصــد(، آلبانی )32 درصد(، مقدونیه شــمالی )24 
درصــد( پاکســتان )18 درصــد(، ترکیــه، بنــگالدش و 
لتونــی )همگــی 12 درصد(، مکزیک و پرتغال )هردو  
8 درصــد(، کنیــا )5 درصــد( و کلمبیــا )2 درصــد( 
همگــی در ژانویــه تــا ژوئیــه 2022 از ســطح قبل از 

همه گیری فراتر رفت.

کارشناسانگردشگریبااحتیاط
حرکتکردند

کارشناســان  پنــل   ،200 تــا   0 مقیــاس  در 
گردشــگری UNWTO دوره می  تا آگوســت 2022 را 
بــا امتیــاز 125 ارزیابــی کــرد که مطابق بــا انتظارات 
صعودی بیان شــده توســط پنل در نظرســنجی ماه 

مه برای همان دوره 4 ماهه )124( است.
احتیــاط  بــا  ســال  باقی مانــده  چشــم انداز 
خوش بینانــه اســت. اگرچــه انتظار مــی رود عملکرد 
باالتر از حد متوســط باشــد، کارشناسان گردشگری 
دوره ســپتامبر تــا دســامبر 2022 را بــا امتیــاز 111 
رتبه بنــدی کردنــد کــه کمتــر از امتیــاز 125 در چهــار 
مــاه گذشــته بــود کــه نشــان دهنده کاهــش ســطح 
اطمینان اســت. حدود تقریبی نیمی از کارشناسان 
)47 درصد( چشم انداز مثبتی را برای دوره سپتامبر 
تا دســامبر 2022 می بینند، در حالی که 24 درصد 
انتظــار تغییــر خاصــی ندارند و 28 درصــد معتقدند 
کــه می توانــد بدتر باشــد. کارشناســان همچنین در 
مورد ســال 2023 مطمئن هســتند، زیرا 65 درصد 
عملکــرد گردشــگری بهتــری نســبت به ســال 2022 

دارند.
به نظر می رســد که محیط اقتصادی نامطمئن 
چشــم اندازی را بــرای بازگشــت بــه ســطوح قبــل از 
اســت.  کــرده  همه گیــری در کوتاه مــدت معکــوس 
اکنــون حــدود 61 درصــد از کارشناســان بازگشــت 
بالقوه ورود بین المللی به سطوح 2019 را در سال 
2024 یا بعد از آن مشاهده می کنند، در حالی که 
آنهایی که نشــان دهنده بازگشت به سطوح قبل از 
همه گیــری در ســال 2023 هســتند )27 درصد( در 
مقایســه با نظرســنجی ماه مه )48 درصد( کاهش 
یافته اســت. به گفته کارشناسان، محیط اقتصادی 
همچنــان عامل اصلی بهبود گردشــگری بین المللی 
است. افزایش تورم و افزایش قیمت نفت منجر به 
افزایش هزینه های حمل و نقل و اقامت می شود و 
در عیــن حال قدرت خرید مصرف کننده و پس انداز 

را تحت فشار قرار می دهد.

اخبـــــــــــــــــار

بنابــراعــامســخنگویاقتصــادیدولــت،طــرح
کاالبــرگالکترونیکــیمشــکلیدرتامیــنمالیو
درتامیــنبودجــهنــداردلــذاوعــدهدادهشــدکه
پــسازاجــرادریکاســتانبهشــکلآزمایشــی،

ماههایآیندهبرایکلکشورانجامشود.
خبــری  نشســت  در  خانــدوزی  احســان 
هفتگی خود با بیان اینکه مســاله طرح کاالبرگ 
نــدارد،  مالــی  تامیــن   در  مشــکلی  الکترونیکــی 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه این امــر، نظام 
پرداخــت یارانــه را متاثــر می کند، الزم بود دولت 
اطمینــان  فنــی  زیرســاخت  بــودن  مطمئــن  از 
قــدری  کار  وزارت  در  تغییــرات  و  کنــد  حاصــل 
تاخیــر در بهره بــرداری پــروژه انداخــت  امــا وعده 
داده شــد کــه پــس از آنکــه ایــن طــرح در یــک 

اســتان به شــکل آزمایشی پیاده شد، از ماه های 
آینده برای کل کشــور انجام  شود.

وی ادامــه داد: ایــن  طــرح مشــکلی نــدارد و 
مشــکلی در تامیــن بودجــه هــم موجــود نیســت، 
پیش بینــی این اســت کــه دوره آزمایشــی یک ماه 
بــه طــول بیانجامــد و بعــد از یک مــاه بــرای ســایر 

استان ها هم انجام شود.
خاندوزی با اشــاره بــه کاهش تورم نقطه به 
نقطه در فصل تابســتان، اظهار کرد: در تابســتان 
1401 شــاخص بهــای تولیدکننــدگان بــه ویــژه در 
بخش کاالهای صنعتی و معدنی وضع خوبی دارد 
و شاهد کاهش آن بودیم. تورم فصلی در بخش 
صنعــت در تابســتان امســال 14.8 درصــد کاهش 
پیدا کرده و به منفی 2.3 درصد رسیده است که 

نشان دهنده نه تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در 
قیمت کاالهای صنعتی در تابستان است.

وی افــزود: تــورم نقطــه بــه نقطــه تابســتان 
1401 نســبت بــه فصــل قبــل 16.2 درصــد کاهش 
پیــدا کــرده اســت و تــورم ســاالنه بخــش صنعــت 
در تابســتان 7.6 درصد کاهش داشــته اســت. در 
حــوزه معــدن هم شــرایط بــه همین ترتیب اســت 
و تــورم فصلــی تولیدکننــدگان در بخــش معــدن 
9.4 درصــد کاهش داشــته و تــورم نقطه به نقطه 
تولیدکننــدگان ایــن بخــش نیــز 14 واحــد درصــد 
کاهــش پیــدا کــرده و تــورم ســاالنه 21.7 درصــد 

کاهش داشته است.
خانــدوزی اظهار کرد: این اعداد و ارقام حکایت از 
این دارد که در حوزه محصوالت و کاالهای مرتبط 

با صنعت و معدن در سمت تولیدکنندگان شاهد 
کاهــش قیمت هــا هســتیم کــه امیدبخــش اســت 
در فصــل پاییــز و زمســتان شــاهد افزایــش قیمت 

کمتری در سمت مصرف کنندگان باشیم.
ســخنگوی اقتصــادی دولت با بیــان اینکه در 
حــوزه خدمــات تــورم افزایشــی بوده اســت، اظهار 
کــرد: ایــن میزان از 2.4 درصد بهار به 16.2 درصد 

تابستان افزایش یافته است.
خانــدوزی ادامــه داد: گزارش هــای تولیــد کاالهای 
صنعتــی و معدنــی نشــان می دهــد کــه تولیــدات 
صنعتــی و معدنــی بــه شــکل کمی در شــش ماهه 
اول امسال هم شرکت های معدنی بزرگ ما 12.7 
درصــد افزایــش تولید داشــتند و هم شــرکت های 
بــزرگ صنعتــی 5.3 درصد افزایش میزان تولید را 
تجربه کرده اند و میزان فروش هم 9.9 درصد در 

هفت ماهه اول سال بیشتر شده است .
وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد: اخیــرا در حــوزه 
کــه  ارز دارو مشــکالتی را شــاهد بودیــم  تامیــن 
در تامیــن بــازار و قیمــت دارو خــود را نشــان داد. 
دارو حســاس ترین کاالیــی اســت کــه دولــت برای 
مدیریت ارز آن همه جانبه پای کار است، چرا که 

سالمت مردم شوخی بردار نیست.
وی یادآور شــد: مشــکلی که پیش  آمده بود 
با ســرعت و جدیت بیشــتر سعی شد جبران شود 
و نارضایتی هــا بــا ســرعت برطرف شــود. اقدامات 
بــرای واردات  ارز  تامیــن  و  بــرای تخصیــص دارو 
دارو و تولیــد دارو بــا ســرعت خوبــی پیش می رود 
کــه امیدواریــم ظــرف هفته هــای آینــده مشــکالت 

برطرف شود.
بانــک   اعــالم  طبــق  کــرد:  تأکیــد  خانــدوزی 
مرکــزی بیــش از ســه میلیــارد دالر تخصیــص ارز 
بــه ایــن حــوزه محقــق شــده اســت. بــرای تامیــن 
برخی کســری ها نیز اقدامات عاجلی برای واردات 
انجــام شــده و با گمــرک هماهنگی صــورت گرفته 
تا ترخیص این محموله ها با اولویت انجام شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به گالیه های پیمانکاران 
در پروژه های دولت در زمینه تخصیص اندک برای 
پروژه های عمرانی، اظهار کرد: در شــش ماهه اول 
ســال 40 هــزار میلیــارد تومــان تخصیــص عمرانی 
دولت بود و در مهر و آبان 40 هزار میلیارد تومان 

دیگر تخصیص عمرانی صورت گرفت.

تملیکــی، امــوال ســازمان قائممقــام گفتــه بــه
سامانهیکپارچهمرتبطباکاالهایقاچاقبخشی
ازسازمانجامعاموالتملیکیفعالشدهاست.
صاحــب حجتــی در گفت وگــو بــا ایلنــا درباره 
راه انــدازی ســامانه رصــد کاالی قاچــاق بخشــی از 
ســامانه جامــع امــوال تملیکی اظهار کرد: ســامانه 
از  بــا کاالهــای قاچــاق بخشــی  یکپارچــه مرتبــط 
ســازمان جامــع اموال تملیکی فعال شــده  اســت. 
طبــق قانــون دســتگاه های متولــی با امر مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز بایــد در یــک ســامانه یکپارچــه 
بــه یکدیگــر متصــل شــوند و در حالیکــه این تعهد 
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکی باید 
در ســال 99  انجام می شــد اما اجرای آن با تاخیر 

انجام شد.     
وی ادامــه داد: در برنامه ریزی هــای جدیــد، 
تملیکــی  امــوال  فــروش  و  جمــع آوری  ســازمان 

توانســت در تاریخ وعده داده شــده بخش مربوط 
بــه خود برای راه اندازی ســامانه جامــع و یکپارچه 

کاالهای مرتبط با قاچاق را راه اندازی کند.
قائم مقــام ســازمان امــوال تملیکــی بــا بیــان 
اینکــه این ســامانه بســتری را برای رصــد کاالهای 
قاچاق ضبط شده فراهم می کند، گفت: از طریق 
ایــن ســامانه دســتگاه های متعدد مرتبــط از جمله 
یگان کاشف، تعزیرات، قوه قضاییه، گمرگ  و ... 
امــکان رصــد برخط وضــع کاالهای قاچــاق را زمان 
کشــف تــا تعییــن تکلیــف آن را دارنــد و می توانند 
هــر مرحلــه رابررســی و پیگیــری کننــد. در نهایــت 
بــا اتصــال تمــام دســتگاه های مرتبــط بــا موضــوع 
می شــود  ایجــاد  جامــع  اطالعاتــی  قاچاق،بانــک 
و مشــخص خواهــد شــد کــه کاال یــا ارز قاچــاق 
چــه مســیری را طــی کــرده و در کــدام مرحلــه از 

پیگیری ها قرار دارد.  

حجتی با اشــاره به حجم و انباشت کاالهای 
قاچاق کشــف شــده اظهار کرد:  در حال حاضر با 
حجم قابل توجهی از اقالم قاچاقِ کشــف و ضبط 
شــده در انبارهــا مواجــه هســتیم که بــا راه اندازی 
ایــن ســامانه تمــام اطالعــات ایــن کاالهــای ضبــط 
شده از جمله محل نگهداری آنها با جزییات قابل 
ثبت اســت. از این پس جزییات موجودی انبارها 
اعالم خواهد شــد و دستگاه های مرتبط می توانند 
بــه صــورت برخط بدانند که کدام کاالی قاچاق در 
کدام استان، در کدام شهر، در کدام انبار و حتی 
در کــدام ردیــف و طبقه قــرار دارد و تمام کاالهای 

قاچاق دارای کد رهگیری شده اند.  
وی ادامــه داد: اگر تمام دســتگاه های مرتبط  
بــه صــورت برخــط فعــال باشــند و به این ســامانه 
متصل شوند، سرعت پیگیری برای تعیین تکلیف 
ایــن کاالهــا افزایــش می یابد و در نهایت انباشــت 

کاال در انبارهــا بســیار کاهــش پیــدا کــرده و بــا 
اشغال انبارها مواجه نخواهیم بود.     

گفــت:  تملیکــی  امــوال  ســازمان  قائم مقــام 
از ایــن پــس موجــودی انبــار بــا شناســه کاال و کــد 
رهگیــری قابــل رصــد اســت و هنــر مدیریــت ایــن 
اســت کــه اجنــاس در انبارهــا انباشــت نشــوند و 
تمــام انبارهــای تعییــن تکلیــف شــوند و اگــر تمام 
دســتگاه ها بــه صــورت برخــط و  بــا اتصــال به این 
ســامانه امــور مربــوط بــه تعییــن تکلیــف کاالهای 
قاچــاق را انجــام دهنــد دیگر نیاز بــه انبار نداریم. 
کــه  ایجــاد می شــود  امــکان  ایــن  دیگــر  از ســوی 
دستگاه ها مرتبط با موضوع کاالی قاچاق عملکرد 
یکدیگــر را رصــد کننــد و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
بــه عنــوان ناظــر می توانــد از طریــق ایــن ســامانه 
 نســبت بــه عملکردهــا از دســتگاه ها مطالبه گــری

داشته باشد. 

رونــدقیمتهــادربازارخودروطییکماهاخیر
نشــانمیدهــدکــهبازاربــاافزایــشقیمتقابل

توجهیطیاینمدتروبهروبودهاست.
بــه گــزارش ایســنا، بررســی بــازار خــودرو در 
مــاه آبــان نشــان می دهــد کــه قیمــت پرتیراژهــای 
داخلــی 10 تــا 60 میلیون تومــان ظرف این یک ماه 
افزایش یافته است؛ البته که هایما 135 میلیون 
تومــان افزایــش قیمــت را تجربه کرده  اســت. این 
در حالیســت کــه فروشــندگان همچنــان از عرضه 
خودروها امتناع کرده و قیمت ها را باال می برند و 

بازار در باالترین حالت رکود قرار دارد.

در محصــوالت ایران خــودرو، کمتریــن میزان 
افزایش قیمت 17 میلیون و بیشترین 60 میلیون 
تومــان اســت. البتــه که همانطور که اشــاره شــد، 
هایما S7 توربوپالس تولیدی امسال 135 میلیون 
تومــان و هایمــا S7 تولیــدی پارســال 105 میلیون 

تومان گران شده است.
افزایــش  شــیب  امــا  ســایپا  محصــوالت  در 
قیمت هــا مالیم تر اســت و در این بــازه یک ماهه، 
قیمــت خودروهــا بیــن 4 تــا 30 میلیــون تومــان 

افزایش یافته است.
مقایسه آخرین قیمت  خودروهای پرتیراژ در 

آبــان و همچنیــن میــزان افزایــش قیمــت  طی این 
مدت به شرح زیر است:

روز  آخریــن  در  کــه  اســت  گفتنــی 
پــژو  دســتگاه  هــزار  یــک  تعــداد  آبان)دوشــنبه(، 
میلیــون و 842  قیمتــی 342  میانگیــن  بــا   207
هــزار و 400 تومــان در حــدود یک ســاعت رقابت، 
در بــورس کاال معاملــه شــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه یــک روز پیــش از آن )یکشــنبه ٢٩ آبان(، پژو 
207 بــا قیمتــی حدود 440 میلیون تومان در بازار 
قیمت گــذاری شــده بــود. بــا احتســاب 13 درصــد 
مالیــات و عــوارض و نیز چهار میلیون و 371 هزار 

تومــان هزینــه ثابــت کــه به مبلــغ معاملــه اضافه 
می شــود، خریــد پــژو 207 از بــورس کاال بــه طــور 
میلیــون   392 حــدود  خریــداران  بــرای  میانگیــن 
تومان تمام شــده اســت. البته باید توجه داشــت 
که خودروهای عرضه شــده در بورس کاال تحویل 
ســه ماهه بوده )30 بهمن( که هزینه خواب پول 
آن بــر مبنــای نــرخ ســود ســپرده بانکی حــدود 20 
میلیــون تومــان بــرآورد می شــود؛ بــا ایــن حســاب 
می تــوان گفــت خریــد ایــن خــودرو از بــورس کاال 
حدود 28 میلیون تومان برای متقاضیان آن سود 

داشته است.

بررســیهاازبــازارلوازمخانگــیپایتخــتحاکــی
ازوفــورانــواعکاالهــاودرمقابــلرکــودکامــل
درخریــدوفروشهــااســت.ایــنرکــودتــاحدی
اســتکهکارخانجاتوفروشــندگانبرایکسب

مشتریدستبهتخفیفاتگستردهزدهاند.
فعاالن بازار لوازم خانگی می گویند: در ســال 
جــاری افزایش قیمت هــای تولید همراه با کاهش 
قدرت خرید مردم منجر به رکود ســنگین در بازار 

لوازم خانگی شده است.
همین مســاله ســبب شــده تا فروشندگان و 
کارخانجــات تولیــدی، کاالهــای خــود را با تخفیف 

ارائه کنند.
یکــی از فروشــندگان در ایــن زمینــه بــه ایرنا 
گفــت: از شــهریور یکــی از برندهــای بزرگ کشــور 
کــه بــه صــورت فرانچایــز بــا آن کار می کنیــم، از 
قیمــت مصرف کننــده محصــوالت خــود 8.6 درصد 
بــه مــا تخفیــف می دهد و ما نیز کاالها را با یک تا 
1.5 درصد سود به فروش می رسانیم، با این حال 

خریداری برای این کاالها نیست.

فرنچایز یا حق امتیاز گونه ای از کسب و کار 
اســت کــه بــر پایه آن به یک شــرکت اختیــار داده 
می شــود که تولیدات یا فراورده های شــرکت دیگر 
را بفروشــد و در برابــر آن مبلغــی دریافت کند که 

به این مبلغ، مبلغ فرانشیز می گویند.
وی بیــان  کــرد: در حالــی که بــه قول معروف 
»قیــد برخــی کاالهــا را زده ایــم« و زیــر قیمــت بــه 
خریــداران  همچنــان  امــا  می رســانیم،  فــروش 

استقبالی نمی کنند.
ایــن فعــال بازار به قیمت یک مدل تلویزیون 
در دیجــی کاال اشــاره کــرد کــه روز گذشــته 15.3 
میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، اما آن را به 
13.5 میلیــون تومــان کاهــش داده انــد؛ موضوعی 
کــه رکــود بــازار و کاهــش شــدید خریــد اجناس از 

سوی مردم مهمترین دلیل آن است.
وی افزود: حتی کارشناســان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که هر چند هفته یک بار قیمت ها 
را برای به روزرســانی و درج در ســایت و استفاده 
در جــداول آمــاری با ما چــک می کنند، چنین افت 

قیمت هایی را باور نمی کنند.
ایــن فروشــنده، همچنیــن بــه دو مــدل دیگر 
تلویزیون خانگی دو برند اصلی کشــور اشــاره کرد 
کــه اولــی در چنــد روز اخیر با پنــج میلیون تومان 
کاهــش و دیگــری بــا حــدود 20 درصــد تخفیــف 
ارائــه می شــود و تاکیــد کرد:  با این حــال همچنان 

خریداران استقبال نمی کنند.

اغتشاشات،عاملدیگررکوداین
روزهایبازار

فروشــنده دیگری در بــازار امین حضور، یکی 
از دالیــل رکــود بــازار را اغتشاشــات و نــا آرامی هــا 
به ویژه در مرکز شــهر و بازار عنوان کرد که ســبب 
شده تا افراد و به ویژه خانوارها تا زمان آرام شدن 

اوضاع از حضور در این مناطق صرف نظر کنند.
بــه گفتــه ایــن فعــال صنفــی، اقدامــات ایــن 
شــرکت ها در ارائه تخفیفات ســبب شــده تا دیگر 
شرکت ها و کارخانجات نیز از غافله عقب نمانند 

و هر یک ســعی کنند با ارائه برنامه های متنوع و 
جــذاب، انــدک خریداران این روزها را به ســمت و 
ســوی خــود جلب کننــد و اگر اغــراق نکنیم جنگی 

بین آنان بر سر مشتریان در گرفته است.
وی تصریح کــرد: در حــدود چهــار- پنــج ماهه 
اخیــر عرضــه تولیدات از ســوی شــرکت ها به بازار 
بســیار زیــاد شــده و حتــی طرح هــای مختلفــی از 
جمله تحویل فیزیکی، تحویل 30 روزه و 60 روزه 
برای مشــتریان برقرار اســت و دســت مشــتری را 

برای خرید باز گذاشته است.
ماه هــای  در  شــد:  یــادآور  فروشــنده  ایــن 
گذشــته ایامــی را بــه یــاد می آوریــم کــه جنــس در 
بــازار کــم بود و وقتی تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
محصــوالت خــود را بــه صورت نقد یا اقســاط چند 
ماهــه پیش فــروش مــی کردنــد، خلف وعــده کرده 
و کاال را بــا تأخیــر چنــد ماهــه تحویــل مشــتری 
می دادنــد، امــا ایــن روزهــا آن قــدر جنس فــراوان 
اســت کــه خبــری از ایــن خلــف وعده ها نیســت و 

حتی زودتر از موعد تحویل می دهند.

رکوددربازارلوازمخانگیباوجودکاهشقیمتها

صعودچندپلهایقیمتخودروهادربازارطییکماه

کاالهایقاچاقدارایکدرهگیریشدند

 خاندوزیاعامکرد:شرطاجرایطرح
کاالبرگالکترونیکی
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وزیر جهاد کشاورزی اعالم 
کرد: کشاورزی قراردادی 

مفیدترین روش برای خروج 
دولت از بازار کشاورزی

قــراردادی  کشــاورزی  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و 

سپردن این موضوع به بخش خصوصی است.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، ســید جــواد 
ســاداتی نژاد در دیــدار بــا اعضــای اتــاق بازرگانــی تهــران 
بــا بیــان ایــن که نگاه دولــت به بخش کشــاورزی مثبت 
است، افزود: دغدغه های شما در حوزه تولید در بخش 
کشاورزی همان دغدغه های ما و دولت است، بنابراین 
بایــد میــزان اعتمــاد متقابــل افزایــش یابــد تــا منجــر بــه 

واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی شود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار کرد: کشــاورزی قــراردادی 
مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشــاورزی و 

سپردن این موضوع به بخش خصوصی است.
ســاداتی نژاد، به رفع تعهدات ارزی نیز اشــاره کرد 
و گفــت: در تــاش هســتیم به نفــع صادرکننــدگان این 
مهــم حــل شــود و بــرای شیرخشــک رفــع تعهــدات ارزی 

انجام شد.
وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر وجود یک انجمن 
قدرتمنــد تجمیــع شــده در بخــش کشــاورزی و دام و 
طیــور، تصریــح کرد: این انجمن قدرتمنــد می تواند برای 
تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور فعال داشته باشد.
وی همچنین به رایزنی انجام شده با بانک مرکزی 
اشــاره کــرد و اظهــار کــرد: بــا بانــک مرکــزی رایزنی هایی 
انجــام شــده تا قــرارداد کشــت قــراردادی کشــاورزان به 

عنوان تضمین در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.
و  واردات  تســهیل  از  همچنیــن  ســاداتی نژاد، 
صادرات در کشور خبر داد و گفت: با همکاری سازمان 
غــذا و دارو ایــران و ســازمان ملــی اســتاندارد، ۱۸ هــزار 
میــزان حــد مجاز باقیمانده آفت کش ها )MRL( بازنگری 

شده است.

 میزان صادرات فوالدی ها
در ۷ ماهه امسال

طبق آمار، طی هفت ماهه ســال جاری بالغ بر هشــت 
میلیــون تــن صــادرات اقــام فــوالدی صــورت گرفته که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای همه مقاطع 
تخت، محصوالت و آهن اسفنجی کاهشی رقم خورده 
اســت؛ این در حالیســت که دو ماه ابتدایی ســال روند 

صادرات فوالدی ها افزایشی بود.
بر اساس آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران در اختیــار ایســنا قــرار گرفــت، طــی هفــت 
ماهه امسال یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طویل 
فــوالدی صــادر شــده که نســبت بــه یک میلیــون و ۴۸۶ 
هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته شش 
درصد بیشــتر شــده اســت. پس از آن صادرات شــمش 

فوالد نیز افزایش ۱۸ درصدی را ثبت کرده است.  
صــادرات ســایر اقــام فــوالدی در مجمــوع هفــت 
ماهــه ۱۴۰۱، همچون مقاطــع تخت، محصوالت فوالدی 
و آهن اســفنجی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
افــت صــادرات چهار درصدی برای محصــوالت فوالدی و 
افــت ۴۶ درصــدی بــرای مقاطــع تخــت و آهن اســفنجی 

ثبت شده است.
همانطــور کــه اشــاره شــد، از ابتدای ســال جاری تا 
پایــان مهــر، یــک میلیــون و ۵۸۰ هزار تــن مقاطع طویل 
فــوالدی صــادر شــده کــه یــک میلیــون و ۴۱۵ هــزار تــن 
آن میلگــرد )بــا رشــد هشــت درصــدی نســبت بــه ســال 
گذشته(، ۹۱ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع )با 
افــت ۱۳ درصــدی( و ۷۴ هــزار تن تیــر آهن )با افت یک 
درصدی( صادر شــده که در مجموع نســبت به صادرات 
شــش  افزایــش   ،۱۴۰۰ ماهــه  هفــت  در  مقاطــع  ایــن 

درصدی رخ داده است.
صــادرات شــمش فــوالد )فــوالد میانی( با رشــد ۱۸ 
درصدی از چهار میلیون و ۵۷ هزار تن به چهار میلیون 

و ۷۹۹ هزار تن رسیده است.

از مجمــوع کل شــمش صــادر شــده، یــک میلیــون 
و ۳۳۵ هــزار تــن ســهم اســلب اســت کــه صــادرات آن 
در هفــت ماهــه امســال ۳۶ درصد کمتــر از میزان صادر 
شده در مدت مشابه سال گذشته است. همچنین۸۶۰ 
هزار تن بیلت وبلوم صادر شده که چهار درصد بیش از 

میزان صادرات آن در هفت ماهه ۱۴۰۰ است.
 صــادرات محصــوالت فــوالدی ۴ درصــد نســبت به 
صادرات آن در هفت ماهه سال گذشته کاهش یافته و 
از یک میلیون و ۸۵۵ هزار تن صادرات در نیمه نخست 
۱۴۰۰ بــه یــک میلیون و ۴۲۳ هزار تن در مجموع هفت 
ماهــه ۱۴۰۱ رســیده کــه ۳۵۸ هــزار تــن آن در مهــر مــاه 
صادر شده و الباقی متعلق به نیمه نخست سال است.
ظــرف هفــت مــاه ابتدایــی امســال، ۲۰۱ هــزار تــن 
مقاطــع تخــت و ۳۷۸ هــزار تــن آهــن اســفنجی صــادر 
شــده که به نســبت ۳۶۹ هزار تن مجموع مقاطع تخت 
فــوالدی و ۶۹۸ هــزار تن آهن اســفنجی صادر شــده در 
مدت مشابه سال ۱۴۰۰، هر یک کاهش ۴۶ درصدی را 

تجربه کرده است.  
از میــزان مقاطــع تخــت فــوالدی صــادر شــده، بــا 
کاهــش ۵۱ درصــدی ۱۴۱ هــزار تــن ورق گــرم، با کاهش 
۳۰ درصــدی ۴۷ هــزار تــن ورق پوشــش دار صادر شــده 
اســت. ۱۳ هــزار تــن ورق ســرد نیــز در ایــن مــدت صادر 
شــده که نســبت به میزان صادرات آن در مدت مشــابه 

سال گذشته، ۱۸ درصد بیشتر است.

اخبـــــــــــــــــار

صادرکننــدگان ایرانــی ایــن روزهــا بــرای صــدور 
محصوالت خود با مشکات بسیاری مانند تعهد 
ســپاری ارزی، قیمــت تمام شــده، کــورس رقابت 
بــا کاالهــای خارجــی و بــه  نوعی با سیاســت های 

سخت گیرانه دولتی روبرو هستند.
بنــا بــر اظهارات صادرکنندگان خراســانی در 
حــوزه صــادرات بعــد از تحریم های آمریــکا، تعهد 
ســپاری ارزی بیشــترین فشــار را روی صــادرات 

کاالهای غیردولتی وارد کرده است.
کــه  هرکجــا  ایــن صادرکننــدگان  گفتــه  بــه 
دولت کم ترین دخالت را دارد، بازار تعیین کننده 
است؛ اما مداخله دستوری در تعهدسپاری ارزی 
موجــب شــده صادرکننــدگان بــرای برگشــت ارز 
دچار مشکل شوند چون محدودیت های بسیاری 

را برای آن ها به همراه داشته است.
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی، 
رضــوی  خراســان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
در گفت وگــو بــا بــازار اظهــار کرد: در حــال حاضر 
مشــکل واقعــی تجــارت خارجــی ایــران در رقابتی 
نبــودن بازار تولید اســت لذا بــا وجود ارزان بودن 
انرژی هایــی ماننــد آب و بــرق یــا دســتمزد پاییــن 
کارگران در ایران نسبت به سایر کشورها قیمت 

تمام شده کاال در داخل کشور باال است.
ایــن  بــه  اشــاره  بــا  روشــنک  محمدحســین 
موضوع که تنوع کاالهای تولیدشــده در ایران به 
منظــور رقابت پذیــری بــا بازارهــای خارجی بســیار 
بســیاری  در  متأســفانه  داد:  ادامــه  اســت  کــم 
از کاالهــا مــا تــوان رقابــت نداشــته و یــا بــه دلیل 
کم توجهی و روی آوردن به خام فروشی به راحتی 

از کنار آن می گذریم.
ایــن  در  مهــم  نکتــه  می کنــد:  اذعــان  وی 
موضــوع آن اســت کــه ایــران بایــد هــم تنــوع در 
مقاصد صادراتی و هم تنوع در کاالهای صادراتی 
بــه آن مطالعــات  را هــدف گرفتــه و دررســیدن 
آمایش سرمایه گذاری صنعتی را ماک قرار دهد.
وی با اشاره به این موضوع که در دهه های 
اخیــر، فــروش مــواد خــام و نیمه خــام همــواره در 
اولویــت بوده  اســت؛ بیــان می کند: نبــود فنّاوری 
مــدرن و صنعــت نویــن عامل خام فروشــی برخی 
گذشــته  از  لــذا  اســت،  داخلــی  محصــوالت  از 
تاکنون فکری برای توســعه زیرســاخت های نوین 
 و تبدیــل مــواد خــام بــه محصــول نهایــی در ایران

نشده است.
وی خاطــر نشــان مــی کنــد: بــر ایــن اســاس 
مقصــد نهایــی صنایــع، بایــد افزایــش کیفیــت و 
پیچیدگــی در مقاصــد و کاالهــا، رقابت پذیــری و 

ارزش افزوده باال باشد.
اتــاق  تجــارت  کمیســیون  رئیــس 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراسان رضوی اذعان می کند: 

در  تنــوع  بــر  عــاوه 
صادراتــی،  کاالهــای 

کاالهــا  کیفیــت 
حائزاهمیــت  نیــز 
در  لــذا  اســت 
دو  صــادرات، 

مفهوم تــداوم کمی 
وقفه هــای  عــدم  و 

و  صــادرات  در  پیاپــی 
کیفیــت  تــداوم  دیگــری، 

ســبب حفظ بازار در میان رقبا و تثبیت صادرات 
می شود.

در  می افزایــد:  نمونــه  صادرکننــده  ایــن 
شــرایط فعلی اقتصاد ایران که هم زمان با رکود، 
بیــکاری و ظرفیت هــای تولیــد بااســتفاده مواجه 
آن  بــا  بتــوان  کــه  برنامــه ای  طرح ریــزی  اســت، 
حداکثــر ارزش افــزوده را بــر کاالها ایجاد کرد، در 
میان مــدت مانع واردات مواداولیه و واســطه ای و 
کاهش ارزبری و در بلندمدت سبب ایجاد مزیت 

در صادرات کاالها خواهد شد.
رئیــس کمیســیون تجــارت اتــاق بازرگانــی، 
رضــوی  خراســان  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
عــاوه بــر لزوم وضع و پیگیری سیاســت صنعتی 
از ســوی سیاســت ورزان می افزایــد:  اقتصــاد  در 
البته موانعی نیز وجود دارد که سبب می شود تا 
هزینــه صــادرات باال رفته و تجار ترجیح دهند به 

مرور صادرات خود را کم کنند.
وی می گویــد: هزینــه عوامــل تولیــد بســیار 
افزایش یافته است لذا با توجه به نرخ استهاک 
نیــز  و  بازدهــی  بــا  نامتناســب  بهــره  نــرخ  بــاال، 
تمام شــده  قیمــت  دســتوری  قیمت گذاری هــای 

تولید گران است.
روشــنک ابــراز می کنــد: هزینــه کارگــری در 
حــال حاضــر افزایــش زیــادی داشــته اســت و از 
آن جــا کــه در تحریــم به ســر می بریم لــذا هزینه 
کاالهــای وارداتــی نیــز بــرای تولیدکننــده ما گران 

تمام می شود.
وی ادامــه می دهــد: از طــرف دیگــر در ایــن 
شــرایط از ســوی خــط تولیــد و ایجــاد صرفه هــای 
مقیــاس از تــوان بنــگاه خــارج بــوده و مانــع از 
توســعه تولیــد آنهــا می شــود و لــذا تمامــی ایــن 

عوامــل دســت به دســت هم می دهــد و در 
نتیجــه امــکان حضــور پررنــگ در 
بازارهــای صادراتــی را بــه دلیــل 
کاهــش کیفــی و کمــی تولیــد از 
صادرکنندگان ما سلب می کند.

نبود زیرساخت های 
مناسب

رئیس کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 

خراســان  کشــاورزی 

رضــوی دربــاره مشــکات ایران در توســعه روابط 
تجاری با سایر کشورها نیز اذعان می کند: همان 
طــور که ســال ها در جلســات مختلــف درباره آن 
بحــث شــده اســت عدم حمایت بانک هــا از حوزه 
صــادرات، نبــود حمایــت کافــی صنــدوق ضمانت 
صــادرات و وجــود تعهــدات ارزی یکــی دیگــر از 

موانع جدی بر سر راه صادرکنندگان است.
روشــنک بــا اشــاره بــه نگرانی هــای فعــاالن 
اقتصــادی می گویــد: هــر تــاش منتــج بــه نتیجه 
برای جذب و رشــد ســرمایه گذاری خارجی، منوط 
بــه تســهیل گری و بهبــود محیــط کســب و کار و 
ضمانــت امنیــت بــرای ســرمایه گذاری های انجــام 

گرفته است.
فعــاالن  اینکــه  بیــان  بــا  صادرکننــده  ایــن 
حــوزه  در  متناقــض  سیاســت های  از  اقتصــادی 
ارزی خســته شــده اند و درخواست آنان ثبات در 
سیاســتگذاری ها و کمــک بــه شــکل گیری تجارت 
آزاد است، می گوید: فعاالن حوزه تجارت خارجی 
بایــد واردات و صــادرات را بــا همــان بهــای ارزی 
انجام دهند که در بازار فراهم است و تنها اثبات 
کنند که ارز به کشــور وارد شــده و دیگر نرخ آن 

نباید مهم تلقی شود.
وی بیــان می کنــد: همــان طــور کــه اشــاره 
نبــود  شــد کمبــود کاالی صادراتــی رقابت پذیــر، 
زیرســاخت های مناســب بــرای صــادرات و عــدم 
هدف گــذاری در تولید کاالهای صادراتی از جمله 
مشــکات ایران در توســعه روابط تجاری با سایر 

کشورهاست.

روشــنک بــا اشــاره بــه بــازار هدف خراســان 
اقــام  بیشــترین  می کنــد:  خاطرنشــان  رضــوی 
صادراتــی از ایــران در حــوزه تولیدات کشــاورزی، 
مشــتقات نفتی و پتروشــیمی مانند شــوینده ها، 
مشــتقات معدنــی مانند فــوالد و میلگرد، مصالح 
ســاختمانی مانند کاشــی و ســرامیک و… اســت و 
صادرکننــدگان ایرانــی ســربار کاالی تولیــدی خود 
را صــادر می کننــد و باید اعتراف کرد هدف گذاری 
بــرای تعییــن کاالی صادراتــی وجــود  مشــخصی 

ندارد.
وی با اشــاره به این موضوع که کشــورهایی 
مانند هند، چین، روســیه، پاکستان، قزاقستان، 
ازبکستان، تاجیکستان و… بازار هدف صادراتی و 
وارداتی خراسان رضوی هستند، می افزاید: نکته 
اصلــی اینجاســت کــه کیفیــت وبهــای تمام شــده 
تولیــدات ایرانــی بایــد قابــل رقابــت در بازارهــای 

صادارتی باشد.

رویکرد صادرات سخت گیرانه 
است

بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو 
خراسان رضوی نیز با بیان این مطلب که امروز به 
دلیل عقب ماندن از فناوری های جدید، تولیدات 
ایرانی تکنولوژی به روز و درنتیجه قابلیت رقابت 
بــا تولیدات مشــابه خارجــی را ندارند، اظهار کرد: 
از سویی تورم فزاینده موجود ازنظر قیمتی توان 

رقابــت را از تولیــدات ایرانــی گرفتــه اســت 
از طرفــی .بــه دلیــل بــه روز نبــودن فناوری 

تولیــد و غیررقابتــی بــودن قیمت کاالها 
تنوع کاالهای صادراتی کاسته 

شده است.

محمــود ســیادت از کاهــش کاالهــای قابــل 
صــدور بــه دلیــل روند فزاینــده تــورم داخلی خبر 
دلیــل  بــه  کــه دولــت  افــزود: در دورانــی  و  داد 
محدودیت های ناشی از تحریم باید برای حفظ و 
تقویت صادرات غیرنفتی کشــور از سیاست های 
رویکــرد  برعکــس  کنــد،  اســتفاده  تشــویقی 
ســخت گیرانه پیش گرفتــه و خــود موجب کاهش 

سطح صادرات شده است.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران 
ابــراز کــرد: متاســفانه راه هایــی کــه دولــت بــرای 
برگشــت ارز پیش بینــی کــرده، منطقی نیســت و 
نیازمند بازنگری اســت افزود: متاســفانه توجهی 
خصوصــی  بخــش  پیشــنهادی  راه حل هــای  بــه 

نمی شود.
ســیادت معتقد اســت: دولت باید متناسب 
بــا وضعیــت امــروز کشــور، برنامه ریــزی کند و بر 
این اســاس بازنگری در قوانین مربوط به دو الی 

سه سال اخیر ضرورت دارد.
وی یادآور می شــود: سیاســت گذاری درباره 
بازارهــای صادراتــی نیز باید متفاوت و بر اســاس 
شــرایط هــر بــازار تغییــر کنــد. برای مثال شــرایط 
برای ارتباط با کشورهای مانند افغانستان و عراق 
کــه شــرکای اصلــی صادراتــی ایــران هســتند باید 
متفــاوت بــا دیگــر کشــورها باشــد. از طرفــی باید 

ســایق  و  قوانیــن 
حاکــم بــر هرکــدام 
کشــورها  ایــن  از 
و  برنامه ریــزی  مــاک 
قــرار  مــا  سیاســت گذاری 

بگیرد.
وی خاطرنشــان کــرد: باروی 
دررونــد  ســیزدهم  دولــت  آمــدن  کار 
صــادرات به ویژه در ارتباط با کشــورها و 
بازارهــای همســایه مانند تاجیکســتان و 
ترکمنســتان اتفاقــات خوبــی رخ داد؛ اما 
کافی نیســت. ازاین دست تسهیلگری ها باید 

به صورت گسترده تر رخ دهد.
ســیادت تأکید کرد: اگر تقویت صادرات غیرنفتی 
شعار نیست، باید ابزار و امکانات آن مهیا شود. 
اگر امروز شرایط تحریمی حاکم است باید دولت 
مشــوق بدهد و با آســان کردن اوضاع نســبت به 
دوران قبــل از تحریــم، فعــال اقتصــادی را بــرای 
و  متاســفانه سیاســت  کنــد؛  ترغیــب  کار  ادامــه 
رویکرد دولت برعکس چیزی است که باید باشد.

رئیــس مجمــع صادرکننــدگان دام زنــده خاطــر 
نشــان کــرد قطری هــا از تعاونــی روســتایی تعهد 
دولتــی گرفتــه بودنــد بــه همیــن دلیل بــا بخش 
کــه  حالــی  در  نشــدند  معاملــه  وارد  خصوصــی 
صــادرات دام بــه قطر بــرای جــام جهانی فرصت 
محســوب  واقعــی  صادرکننــدگان  بــرای  خوبــی 

می شد.
ایلنــا، در  بــا  منصــور پوریــان در گفت وگــو 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا نتوانســتیم دام 
زنــده بــه قطر صــادر کنیم؟ گفت: ســال گذشــته 
قطری هــا بــا تعاونی روســتایی ایران قــراردادی را 
منعقــد کردنــد کــه بنا به آن این مرکز  باید اقدام 
به تعیین مباشر و مبادرت به صادرات دام کند.

بــرای  روســتایی  تعاونــی  کــه  مباشــری  وی 
صادرات دام انتخاب کرده بود را ناکارآمد معرفی 

کرد و افزود: ۲ ســال اســت که تعاونی روســتایی 
مســئول صــادرات دام بــه قطــر شــده امــا در این 
۲ ســال کارنامه موفقی نداشــت؛ در ســال جاری 
نیــز اتحادیــه دامداران به عنوان مباشــر از ســوی 
تعاونــی روســتایی انتخــاب شــد امــا از آنجایی که 
از ســوی دیگــر  و  نداشــتند  را  آنهــا تجربــه الزم 
صاحــب دام نبودنــد، نتوانســتند در ایــن زمینــه 

موفق عمل کنند.
پوریــان بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان بایــد 
ادبیــات تجــارت را بلد باشــند، خاطر نشــان کرد: 
دولتــی  تعهــد  روســتایی  تعاونــی  از  قطری هــا 
گرفتــه بودنــد به همین دلیــل با بخش خصوصی 
وارد معاملــه نشــدند در حالــی کــه صــادرات دام 
بــه قطــر بــرای جــام جهانــی فرصــت خوبــی بــرای 

صادرکنندگان واقعی محسوب می شد.

بــه گفته رئیــس مجمع صادرکننــدگان دام؛ 
دامپزشــکی قطــر بــرای صادرکننــده ایرانــی بایــد 
برگه درخواست صادر کند که صدور این برگه در 
اختیار تعاونی روســتایی اســت از این رو ۲ ســال 
است که دامی به قطر صادر نکردیم و اگر صادر 
شــده و دام ایرانــی بــا واســطه و کشــور ثالــث به 

قطر رفته است.
وی تصریــح کــرد: ورود شــرکت های دولتــی 
بــه موضــوع صــادرات که در واقــع ورود دالل ها و 
واسطه گران است و آنها نمی توانند کار را درست 
پیــش ببرنــد چراکــه تجربــه الزم در ایــن زمینه را 
ندارند. تاکنون حدود ۱۰۰ هزار راس دام از ایران 
به کشورهای کویت، عمان، عراق و امارات صادر 

شده است.
پوریــان بــا بیان اینکه بخــش اعظمی از دام 

صادرشده نیم گوشت است، افزود: استان هایی 
کــه گرفتــار خشکســالی، کم آبــی و کمبــود علوفه 
بودند دام آنها نیم گوشــت شــده اســت از این رو 
بایــد ایــن دام صــادر شــود. در اســتان خوزســتان 
نزدیــک بــه ۱.۵ میلیــون راس دام نیــم گوشــت 

وجود دارد که باید خارج شود.
وی بــا اشــاره به نبــود تقاضا بــرای دام زنده 
در بازار داخلی، گفت: بازار داخلی جوابگوی این 
میزان دام در دامداری ها نیست سال گذشته در 
فصل پاییز حدود ۴ میلیون راس دام کشتار شد 
امــا امســال با گذشــت ۲ ماه از فصــل پاییز کمتر 
از ۲ میلیــون راس دام کشــتار کردیــم کــه از ایــن 
عــدد ۳۰ درصــد آن بــره نــر و بقیه آن مــاده بوده 
است. این آمار نشان می دهد که بازار نتوانست 
دام موجــود را جــذب کنــد؛ از ســوی دیگــر خریــد 

تضمینی نیز انجام نمی شــود و خط صادرات تنها 
راه ادامه حیات دامدار تلقی می شود.

بــه گفتــه رئیــس مجمــع صادرکننــدگان دام 
زنــده؛ دام خوزســتان، فــارس، آذربایجــان غربی، 
شرقی و کردستان از کشور  خارج می شود و دام 

دیگر استان ها خریدار ندارد.
پوریان با بیان اینکه مشکات دام همچنان 
رونــد  مجمــوع  در  کــرد:  تصریــح  دارد،  ادامــه 
صادرات توانست تاحدودی انگیزه دامداران برای 
تولیــد را حفــظ کنــد و آنهــا دام مولد را حفظ و به 

کار خود ادامه می دهند.
وی در پایان با اشاره به میانگین قیمت دام 
بره کشــتاری، گفت: بره نر کشــتاری کیلویی ۷۵ 
هزار تومان بفروش می رسد و قیمت سایر اقام 

دام پایین تر است.

درحالــی کــه برخی فعاالن اقتصادی از اجرایی 
نشــدن کاهــش حقــوق گمرکــی گایــه دارنــد، 
گمرک اعام کرد که اجرایی شدن این موضوع 
در گروی ارائه فهرســت کاالها از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
اواخر مهر بود الیحه کاهش »نرخ حقوق 
گمرکــی مــواد اولیه، واســطه ای، اجزا و قطعات 
و ماشــین آالت و تجهیــزات« بــه یــک درصــد به 

تایید شورای نگهبان رسید.
این الیحه به این دلیل تصویب شد که افزایش 
نــرخ مبنــای محاســبه تعرفه، افزایــش مضاعف 
مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای وارداتــی را 
در پــی داشــته کــه در مجمــوع باعــث افزایــش 
هزینه هــای تولیــد، افزایــش قاچــاق، افزایــش 
نیــاز بــه نقدینگــی، کاهــش تولیــد و افزایــش 
تــورم می شــد. بــه همین دلیــل وزیــر صمت در 
نامــه ای بــه رئیس جمهــوری، خواســتار کاهش 
حقــوق گمرکــی بــرای مــواد اولیــه، واســطه ای، 

اجــزا، قطعــات، ماشــین آالت و تجهیــزات کــه با 
احتســاب ســود بازرگانــی، حقــوق ورودی آنهــا 
حداکثــر ۱۰ درصــد بــوده بــه یــک درصــد شــد. 
بــا ایــن حــال و درحالــی کــه از ســوم آبــان نــرخ 
مالیــات بــر ارزش افــزوده واردات مــواد اولیــه 
دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات 
پزشکی و توانبخشی به یک و دو درصد کاهش 
یافته اســت، همچنان فعاالن اقتصادی از عدم 

اجرایی شدن این موضوع گایه دارند.

وزارت صمت فهرست بدهد، 
قانون اجرا می شود

در ایــن راســتا و بــر اســاس اطاعاتــی که 
گمرک در اختیار ایسنا قرار داده است، "وزارت 
صمــت هنــوز فهرســت کاالهایــی کــه مشــمول 
کاهــش حقــوق گمرکــی می شــوند را در اختیار 
گمــرک قــرار نــداده اســت. درحالــی کــه وزارت 
بهداشــت لیســت این کاالها را اعام کرد و در 

پــی آن نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده واردات 
مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات 
و ملزومــات پزشــکی و توانبخشــی بــه یک و دو 
درصد کاهش یافت. گمرک مجری بخشنامه ها 
اســت و هــر زمانی کــه وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت گروه هــای کاالیی را اعــام کند، گمرک 

آن را اجرایی خواهد کرد".
بر اســاس ایــن اطاعات، گمــرک تا کنون 
دو نامــه در راســتای موضــوع مذکــور بــه اداره 
کل مقــررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت نیــز ارســال کــرده و خواهــان 
اعام فهرســت کاالها از ســوی این وزارت خانه 

شده اما تا کنون نتیجه ای نداشته است.
بنابرایــن و درحالی که مجلس این قانون 
را تصویــب و بــه دولــت ابــاغ کــرده اســت، تــا 
زمانی که فهرست کاالها از سوی وزارت صمت 
به گمرک اعام نشود قانون مجلس قابل اجرا 

شدن نیست.

دبیر انجمن ذغال سنگ ایران مطرح کرد: بالتکلیفی 
۸۰ درصد معادن زغال سنگ با ظرفیت تولید

به گفته دبیر انجمن ذغال سنگ ایران، واگذاری 
معــادن از طریــق قــرارداد اســتخراج فــروش در 
حــوزه ذغــال ســنگ، باتکلیفــی ۸۰ درصــد ایــن 
معادن با ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار 

تن را به همراه داشته است.
بــازار، ســعید صمــدی، گفــت:  گــزارش  بــه 
یکــی از بزرگتریــن حــوزه ذغــال ســنگ ایــران در 
طبــس اســت و در واقــع ایــن معــادن بــه عنــوان 
آینده توســعه معادن ذغال ســنگ ایران به شمار 

می رود.
وی بــا اشــاره بــه بازدیــد مهــر ســال گذشــته 
رئیس جمهوری از معدن طبس افزود: در بازدید 
رئیــس جمهــوری از معــادن طبــس در مهــر ۱۴۰۰ 
آقــای رئیســی بــه صراحــت دســتور دادنــد کــه بــا 
توجه به ذخایر موجود ذغال سنگ چرا استخراج 
صورت نمی گیرد و ۶۰۰ میلیون دالر واردات ذغال 

سنگ انجام شده است.
دبیــر انجمن ذغال ســنگ ایــران اضافه کرد: 

در حالــی ســال گذشــته ۶۰۰ میلیــون دالر ذغــال 
ســنگ بــه کشــور وارد شــد کــه در شــان کشــوری 
معدن خیز با ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی 
نبــود که به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان 

ذغال سنگ در سال گذشته تبدیل شود.
صمدی توضیح داد: معادن ذغال سنگی که دارای 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن ظرفیت تولید هستند 
از آن هــا  اخیــر  بایــد در هفــت، هشــت ســال  و 
بهره برداری می شد متاسفانه از آنجایی که بیشتر 
این معادن از طریق استخراج فروش واگذار شده 
بــود ۸۰ درصــد آن هــا باتکلیــف باقــی مانــد و بــه 
بهره برداری نرســید که از جمله می توان از معادن 

ذغال سنگ طبس، کرمان و البرز نام برد.
به گفته آقای صمدی اگر این معادن از ابتدا 
به صورت اصولی با پروانه بخش خصوصی دارای 
صاحیــت، بــا تجربــه و متخصص واگذار می شــد 
هم اکنون به بهره برداری می رسید و یک میلیون 

و ۷۰۰ هزار تن از آن بهره برداری می شد.

 قانون و مجری برای کاهش حقوق گمرکی آماده اند، فهرست کاالها
اعالم نشده است

نقش تعاونی روستایی در عدم صادرات دام زنده به قطر

دوران سخت رقابت کاالهای ایرانی با محصوالت خارجی
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کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور از سوخت 
مازوت استفاده می کنند
مدیــرشــرکتمــادرتخصصــیبــرقحرارتــی
اعــامکــردکــهاز۱۳۲نیــروگاهموجــوددر
کشــورتنهــا۱۴نیــروگاهازســوختمــازوت
از درصــد ۱۰ ایــن کــه میکننــد اســتفاده

نیروگاههایکشوراست.
پیشــاهنگ  مهــر،  گزارش خبرنــگار  بــه 
دیروز در حاشــیه بیســت و دومین نمایشــگاه 
بین المللــی صنعــت بــرق در نشســتی خبــری 
گفــت: مــا در تابســتان ۶۹ هزار مــگاوات نیاز 
مصــرف داریم، اما در زمســتان ایــن مقدار به 
۳۰ هــزار مــگاوات می رســد؛ زیــرا مقــداری از 
ابتــدای مهــر  از  آن ظرفیت کولینگ اســت و 
ماه تا پایان اردیبهشــت نیروگاه های فرســوده 
و نیروگاه هــای راندمــان پاییــن از مــدار خــارج 

می شوند.
تعمیــر  بــه  زمــان  ایــن  داد:  ادامــه  او 

نیروگاه های فرسوده می شود.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی برق 
حرارتــی اضافه کــرد: اکنون مســاله مورد نظر 
برنامــه کوتــاه مدت زمســتان پیش رو اســت. 
خوشــبختانه تعاملــی کــه کــه بــا وزارت نفــت 
وجــود دارد ســوخت معــادل کــه در تابســتان 
۳۰۰ میلیــون متــر مکعــب اســت در زمســتان 
بــه ۲۰۰ میلیــون متــر مکعــب رســیده و مــورد 

استفاده قرار می گیرد.
پیشــاهنگ با اشــاره به اینکــه ترجیح ما 
استفاده از سوخت مایع است، در این زمینه 
توضیــح داد: از ۱۳۲ نیــروگاه تنهــا ۱۴ نیروگاه 
از ســوخت مازوت اســتفاده می کنند و ســایر 
نیروگاه ها از گازوئیل استفاده می کنند یعنی 

کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور.
او اضافه کرد: تهران از سال ۸۸ تا کنون 
مصــرف مــازوت نداشــته و ســوخت دوم در 

نیروگاه های تهران گازوئیل است.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: اگرچــه امکان 
مازوت برای ما وجود دارد اما اســتفاده از گاز 
تعمیرات را کاهش می دهد ولی باید شــرایط 

چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مهــر  ســوال  بــه  پاســخ  در  پیشــاهنگ 
مبنــی بــر راندمــان نیروگاه های ایــران بین ۳۴ 
تــا ۳۹ درصد اســت در حالی که در کشــورهای 
پیشــرفته به ۶۰ درصد می رســد، برای افزایش 
راندمــان چــه برنامه ای در دســت اقدام اســت، 
گفــت: در آمریــکا هــم راندمــان نیروگاه ها ۳۸ 
درصد است، اما واحدهای ساخته شده که ۶۰ 
درصد راندمان دارند. اکنون راندمان نیروگاه ها 
۳۹.۶ درصــد اســت کــه با نیروگاه های ســیکل 
ترکیبــی بــه ۴۰ درصــد هــم خواهــد رســید وی 
اضافــه کــرد: یک برنامه ۴ ســاله وجود دارد که 
قــرار اســت ۲۵ هــزار مگاوات طی این ســال ها 

به بهره برداری برسد.
او بــا بیــان این کــه در ایــن منطقــه، تنهــا 
نیــروگاه بعــث قابلیــت اســتفاده از مــازوت را 
دارد کــه آن هــم از ســال ۱۳۸۸ تاکنــون هیچ 
گونه مازوتی را اســتفاده نکرده اســت تصریح 
کــرد: زمانــی کــه نیروگاه هــا از گاز اســتفاده 
می کننــد ضمــن این کــه مشــکل آلودگــی آنهــا 
نگهــداری  و  تعمیــر  هزینــه  می شــود،  کمتــر 
نیروگاه کاهش می یابد به همین دلیل تمایل 

بخش برق استفاده از گاز است.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی برق 
حرارتــی بــا تاکید بر این که اکنون در مقایســه 
باسال گذشته مقدار گازی که تحویل نیروگاه 
می شود بیشتر است، ادامه داد: در سال ۹۰ 
درصــد گاز و حــدود ۱۰ درصــد ســوخت مایــع 
بــه نیروگاه هــا بــه طــور میانگیــن تحویل داده 

می شود.
پیشاهنگ گفت: در کشور ۱۳۲ نیروگاه 
و ۶۴۰ واحــد نیروگاهــی داریــم کــه ۶۸ درصد 
مالــک خصوصــی و ۳۲ درصــد مالــک دولتــی 
دارنــد، در ســال جــاری ۱۰۷ هــزار مــگاوات در 
دســت تعمیــرات اســت کــه از این میــزان ٣٣ 
هــزار و ٥٠٠ واحــد بــه تعمیــرات رفتــه و تــا 
پایــان اردیبهشــت تعمیرات آن تمام می شــود 

و واحدها در تابستان در مدار خواهند بود.

راهاندازییکنیروگاه
زمینگرماییتاپایانسال

او رابطه با آخرین وضعیت نیروگاه های 
امســال  پایــان  تــا  کــرد:  اظهــار  زمین گرمایــی 
نیــروگاه زمین گرمایــی در مشکین شــهر  یــک 
بــه ظرفیــت پنــج مــگاوات نصــب و راه اندازی 

می شود.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی برق 
حرارتی در خصوص از رده خارج کردن ۳۰۰۰ 
مــگاوات نیــروگاه در کشــور اظهــار کــرد: نیــاز 

مصرف با تولید همخوانی ندارد و ما همیشه 
رشــد  زمانــی  هســتیم.  مصــرف  نیــاز  دنبــال 
نیــاز مصــرف ۵ درصــد بــود امــا در ســالی کــه 
خاموشــی اتفاق افتاد شاهد ناترازی ۲۰ هزار 
مگاواتــی در کشــور بودیم. بــا توجه به این که 
قیمت برق در دنیا حدود هفت سنت است و 
خاموشــی ۱.۵ دالر خسارت را تحمیل می کند 
در ایــن شــرایط بــرای عبــور بحــران تابســتان 
کــه ۳۰۰ ســاعت اســت بایــد تمــام واحدهــای 
فرســوده و راندمــان پاییــن را وارد مــدار کنیــم 
و بــرای ایــن موضــوع برنامه ریزی کرده ایم که 
بودجه ســاالنه آن نیز تخصیص می یابد تا به 

مرور این مساله انجام شود.

احداثیکنیروگاه۵۰۰ 
مگاواتیدرکنارنیروگاهری

پیشــاهنگ با بیان این که مقرر شده که 
کنــار نیــروگاه ری یــک نیــروگاه ۵۰۰ مگاواتــی 
نصب شود و این نیروگاه از مدار تولید خارج 
نیــروگاه  کنونــی  ظرفیــت  داد:  ادامــه  شــود، 
ری ۴۸۰ مــگاوات اســت و ایــن طــرح را بــرای 

نیروگاه بعثت نیز در دستور کار داریم.
راندمــان  افزایــش  بــرای  او،  گفتــه  بــه 
صــورت  متعــددی  برنامه ریزی هــای  نیــروگاه 
گرفتــه و مقــرر شــده کــه ســاالنه ۰.۷ درصــد 

افزایش پیدا کند.
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی برق 
حرارتــی بــا بیــان این کــه ســال گذشــته موفق 
موجــود  واحدهــای  مــگاوات   ۱۰۳۵ شــدیم 
را ارتقا دهیــم تصریــح کــرد: از ۱۳۲ نیــروگاه 
و ۶۴۰ واحــد نیروگاهــی در کشــور ۶۸ درصــد 
مالکیــت  درصــد   ۳۲ و  خصوصــی  مالکیــت 
دولتی دارند که با همکاری های صورت گرفته 
موفق شــدیم تابســتان را به خوبی پشــت سر 

بگذاریم.
پیشــاهنگ با بیان این که ســال قبل ۹۴ 
هزار مگاوات تعمیرات در کشــور انجام شــد، 
ادامــه داد: ســال جــاری ۱۰۷ هــزار مــگاوات 
تعمیــرات صــورت خواهد گرفــت که اکنون در 
حال اجرا اســت و براســاس برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه تــا پایــان اردیبهشــت ماه ایــن 

تعمیرات به اتمام می رسد.
تخصصــی  مــادر  شــرکت  مدیرعامــل 
بــرق حرارتــی اضافــه کــرد: تاکنــون ۳۳ هــزار 
و  کرده ایــم  تعمیــرات  دوره  وارد  را  مــگاوات 
امیدواریــم بتوانیــم ایــن واحدها را برای ســال 
همچنیــن  باشــیم.  داشــته  مــدار  در  آینــده 
برنامه ریزی بــرای احــداث نیروگاه های جدید 
صورت گرفته و در سال آینده ۳۰۲۵ مگاوات 
نیروگاه جدید وارد مدار می شود. ۱۴۰۰ واحد 
نیروگاهــی نیز براســاس تفاهم نامه ای کــه با 
بخــش صنعــت داریم وارد مــدار خواهیم کرد 
و مابقــی ۶۰۰۰ مــگاوات را انرژی هــای تجدیــد 
پذیــر، تولیــد پراکنــده و نیروگاه هــای DG بــه 

خود اختصاص می دهند.
پیشــاهنگ بــا بیــان این کــه اکنــون عمــر 
بــه ۶۶ ســال می رســد،  برخــی از نیروگاه هــا 
گفت: اما تمام این نیروگاه ها با ظرفیت نامی 

همان ابتدا کار می کنند.
بــرای  برنامــه  یــک  این کــه  بیــان  بــا  او 
بــا  کــم  راندمــان  بــا  نیروگاه هــا  جایگزینــی 
دســتور  در  بــاال  راندمان هــای  نیروگاه هــای 
نیــروگاه  بندرعبــاس  در  گفــت:  داریــم،  کار 
دو کوهــه و زرنــد کرمان و نیروگاه ســهند این 

طرح را در دستور کار داریم.

 دریافتتکنولوژی
ازکشورخارجیبراینیروگاه

زغالسنگ
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی 
این که براســاس برنامه ریزی های  بیــان  بــا 
صــورت گرفتــه احــداث نیــروگاه زغــال ســنگ 
و  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در  طبــس  ســوز 
مطالعات روی بحث های تکنولوژی در دستور 
کار است و اکنون بویلر این نیروگاه را به یک 
کشــور خارجــی ســفارش داده ایــم تــا بتوانیــم 
بــا تکنولــوژی باالتــری کار را پیــش ببریــم و از 
ایــن طریــق آلودگــی ایــن نیروگاه نیــز کاهش 

می یابد.
پیشــاهنگ با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته 
بــرای صــادرات تجهیــزات بــه کشــورهای دیگــر 
اظهــار کــرد: تاکنــون بــه کشــور عراق، ســوریه، 
مالزی و اخیراً روسیه تجهیزاتی را صادر کرده ایم 
و در این زمینه نیز شرکت مپنا اقدامات خوبی 

را انجام داده است.

خبـــــــــــــــــر

بانــکمرکــزیگــزارش»تحلیــلتحــوالتاقتصــاد
کانواقدامــاتایــنبانــکدرمهــرمــاه۱۴۰۱«را
منتشــرکردکهحاکیازتداومکاهشرشــدتورمو

نقدینگیدراینماهاست.
جدیــد  رویکــرد  اجــرای  ایســنا،  گــزارش  بــه 
سیاســتگذاری پولــی و مدیریــت انتظــارات تورمــی از 
ســوی بانک مرکزی، مســتلزم ارائه اطالعات درســت 
و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن اســت؛ 
چراکــه در عمــل، شــکل گیری صحیــح انتظــارات در 
فعــاالن اقتصــادی و ایجــاد شــرایط بهتــر بــرای بانــک 
مرکــزی در جهــت نیــل بــه اهــداف حفــظ ارزش پول 
ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی، در 
گرو ارائه و اســتفاده به هنگام از اطالعات وضعیت 

موجود اقتصاد خواهد بود.
بر این اســاس، خالصه ای از مجموعه تحوالت 
اقتصــاد کالن و اقدامــات بانــک مرکــزی در راســتای 
دســتیابی بــه اهــداف و ماموریت هــای خــود در مهــر 

۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می شود.

۱-تحوالتاقتصادکان
بررســی تحــوالت تــورم ماهانه شــاخص کل 
کاالهــا و خدمــات مصرفی در ســال جاری نشــان 
می دهــد تــورم ماهانه شــاخص کل مصرف کننده 

در مهــر ســال جــاری بــا ۰.۳ واحــد درصــد افزایش 
در مقایســه بــا مــاه قبــل )۲.۶ درصد( بــه ۲.۹ درصد 

رسید.
تورم های نقطه به نقطه و دوازده ماهه شاخص 
کل بهــای کاالهــا و خدمات مصرفی در مهرماه ســال 
جاری نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت 
کرد که در مقایسه باشهریورماه سال جاری به ترتیب 
 معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
بررســی تورم ماهانه شــاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفــی بــه تفکیک گروه هــای اختصاصــی »کاال« و 
»خدمــت« در مهرمــاه نشــان می دهــد تــورم ماهانه 
گــروه  اختصاصــی »کاال« با ۰.۳ واحد درصد کاهش 
در مقایســه بامــاه گذشــته بــه ۱.۶ درصــد رســید. در 
مقابــل تــورم ماهانه گروه  اختصاصــی »خدمت« در 
ایــن مقطــع بــا ۱.۴ واحــد درصد افزایش در مقایســه 

باماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.
بررســی تحــوالت تــورم ماهانــه گــروه کاال بــه 
مویــد  »غیرخوراکی هــا«  و  »خوراکی هــا«  تفکیــک 
کاهــش تــورم ماهانه اقــالم خوراکی در مهر ۱۴۰۱ در 

مقایسه باماه قبل از آن است. 
و  خوراکی هــا  بهــای  شــاخص  کــه  طــوری  بــه 
آشامیدنی ها )با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد( با ۰.۹ 
واحــد درصــد کاهــش در مقایســه باشــهریور و ثبــت 
تــورم ماهانــه ۱.۲ درصدی، ســهمی معادل ۰.۴ واحد 
درصد را از تورم ماهانه شاخص کل )۲.۹ درصد( در 

مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
بررســی بیشــتر تحــوالت شــاخص خدمــت  نیز 
حاکــی از آن اســت کــه افزایــش تــورم ماهانــه ایــن 
گــروه عمدتــاً متاثــر از تحوالت شــاخص های خدمت 
و  ســاختمانی«  خدمــات  و  مســکن  گــروه«  در 
»تحصیل«  بوده اســت؛ به طوری که ســهم این دو 

گــروه  از تــورم ماهیانــه خدمــت در مهــر ســال جــاری 
)۵.۲ درصــد( بــه ترتیــب ۴.۴ و ۰.۶ واحد درصد بوده 

است.
در حــوزه تجــارت خارجــی بــا توجــه بــه اخبــار 
منتشــره از ســوی گمــرک، طــی هفــت ماهــه ســال 
۱۴۰۱ ارزش صــادرات گمرکــی برابــر بــا ۲۸.۴ میلیارد 
دالر بــود کــه حاکــی از افزایــش حــدوداً ۵.۶ درصدی 
آن در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ اســت. 
ارزش واردات گمرکــی نیــز در این دوره معادل ۳۱.۷ 
میلیــارد دالر گــزارش شــده اســت کــه مویــد افزایش 
حدوداً ۱۴.۴ درصدی آن در مقایســه با دوره مشــابه 

سال قبل است. 
مطابق با اطالعات مندرج در ســامانه معامالت 
الکترونیکــی ارز، بررســی تحــوالت بــازار ارز حاکی از 
آن است که در مهر متوسط نرخ فروش دالر در بازار 
حوالــه حــدود ۲۷۱.۹ هــزار ریــال بود که در مقایســه 
باشهریور معادل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
در بخــش اســکناس نیــز متوســط نــرخ فــروش 
دالر در ایــن مــاه حــدود ۲۸۷.۳ هــزار ریــال بــود کــه 
حاکــی از افزایــش ۱.۳ درصــدی آن در مقایســه بــا 

شهریور است. 

افزایشمیانگینقیمتهرمتر
مسکندرتهراندرمهر

در بــازار مســکن و بــر اســاس اطالعــات اخــذ 
شــده از ســامانه ثبــت معامــالت امالک و مســتغالت 
کشــور، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده در شهر تهران 
طی مهرماه ۱۴۰۱ در مقایسه باماه قبل ۱.۲ درصد و 

در مقایســه باماه مشــابه سال قبل نیز ۳۸.۲ درصد 
افزایش را تجربه کرد.

در بــازار ســهام نیــز شــاخص کل بــورس اوراق 
بهــادار در روز پایانــی مهرماه ۳.۴ درصد در مقایســه 

با روز پایانی ماه قبل کاهش یافت.
بــا  پولــی  سیاســت گذار  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
رصــد مســتمر تحــوالت قیمــت دارایی  هــا و توجــه بــه 
داللت  هــای آن بــر تغییــر ســطح انتظــارات تورمــی، 
عنداللزوم اقدامات سیاســتی مناســب را در دســتور 

کار قرار خواهد داد. 
بررسی تحوالت بازار بین بانکی در مهر نشانگر 
کاهشــی نســبی در حجــم معامالت بــه دلیل کاهش 
وجوه در دسترس بانک ها بود که از جمله دالیل آن 
می تــوان بــه تــداوم فــروش اوراق دولتــی بــه بانک ها 
اشــاره کــرد. ایــن درحالی اســت که بررســی تغییرات 
نــرخ ســود بــازار بین بانکــی گویــای تــداوم ثبــات نرخ 
مذکــور و قرار داشــتن آن در محــدوده داالن از پیش 

تعیین شده است. 
در مهــر ســال ۱۴۰۱، متوســط ماهانــه نرخ بازده 
اوراق مالی اسالمی دولتی با سررسید یک، دو و سه 
ســاله به ترتیــب بــا ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحــد درصــد 
افزایش در مقایســه با ماه قبل به ۲۲.۶۳ ، ۲۳.۲۵ 

و ۲۳.۵۰ درصد رسیده است.
همچنیــن شــیب منحنــی بــازده اوراق خزانه در 
مهــر در مقایســه باشــهریور و مــرداد ماه تندتر شــده 
و این منحنی در مقایســه بادو ماه گذشــته در سطح 

باالتری قرار گرفته است.
حجم نقدینگی در پایان مهر سال ۱۴۰۱ معادل 
۵۶۷۶۹.۷ هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه بــه 
ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد در مقایسه باپایان سال 

و پایــان مهــر مــاه ســال ۱۴۰۰ افزایــش یافتــه اســت. 
رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل 
و ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب 

معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.
بــه ذکــر اســت کــه بخشــی از رشــد  الزم 
)معــادل  مــاه ســال ۱۴۰۰  مهــر  در  نقدینگــی 
از رشــد ۷ ماهــه و ۲.۷  ۲.۳ واحــد درصــد 
واحــد درصــد از رشــد ۱۲  ماهــه( مربوط به 
اضافــه شــدن اطالعــات خالصــه دفتر کل 
دارایی ها و بدهی های بانک مهراقتصاد 
به اطالعات خالصه دفتر کل دارایی ها 
)بواســطه  ســپه  بانــک  بدهی هــای  و 

ادغام( بوده است.
پایــان مهــر  پولــی در  پایــه  حجــم 
ســال ۱۴۰۱ )معــادل ۷۱۲۹.۳ هزار میلیــارد ریال( در 
مقایســه باپایــان ســال ۱۴۰۰، رشــدی معــادل ۱۸.۰ 
درصــد داشــته اســت. همچنیــن، نرخ رشــد ۱۲ ماهه 
پایــه پولــی بــا ۱.۹ واحد درصد کاهش در مقایســه با 
رشد دوره مشابه سال قبل )۳۶.۴ درصد( به ۳۴.۵ 

درصد در پایان مهر سال ۱۴۰۱ رسید.

۲-اقداماتبانکمرکزی
 - در مهر ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار 
بین بانکــی ریالــی، بانک مرکــزی در تعامل با بانک ها 

اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
توافــق  بــا موضــع  بــاز  بــازار  انجــام عملیــات   -
بازخریــد طــی چهــار مرتبه حــراج به ترتیب بــه ارزش 
۶۷۳.۷، ۶۷۴.۰، ۶۸۵ و ۶۸۴.۹ هــزار میلیــارد ریــال 
مجموعــاً بــه ارزش معامالتــی ۲۷۱۷.۶ هــزار میلیارد 
ریــال در قالــب توافــق بازخریــد بــا سررســید ۷ روزه 
)مانــده توافــق بازخریــد از محل عملیات بــازار باز در 
پایــان مهــر معــادل ۶۸۴.۹ هــزار میلیــارد ریــال بوده 

است(.
- اســتفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در 
نــرخ ســقف داالن بــرای رفــع نیازهــای نقدینگی طی 
۱۷ روز کاری جمعاً به ارزش معامالتی ۳۲۵.۲ هزار 
میلیــارد ریال )مانده اعتبارگیــری قاعده مند در پایان 

مهرماه ۵۹.۳ هزار میلیارد ریال بوده است(. 
- در مهر سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله 
حراج و یک مرحله پذیره نویســی اوراق مالی اسالمی 
دولتــی، جمعــاً مبلغ ۲۷.۶ هــزار میلیارد ریــال اوراق 
توســط ایســتگاه معامالتــی بانــک مرکــزی بــه فروش 
رســید که از این مبلغ، ۲۳ هزار میلیارد ریال آن در 
پذیره نویســی و ۴.۶ هزار میلیارد آن در حراج تماماً 

توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

درپاســخبــهقطعنامــهخصمانهاخیرشــورایحکام
آژانــسبیــنالمللــیانــرژیاتمــی،ایــراناقدامــات
موثــریرادرســایتهایشــهیداحمــدیروشــنو

شهیدعلیمحمدیانجامداد.
ایــن قطعنامــه با ۲۶ رأی موافــق، ۲ رأی مخالف 
و ۵ رأی ممتنــع بــه تصویــب ایــن شــورای ۳۵ عضوی 
رســیده است و اگر به لحاظ جمعیتی به کشورهایی 
کــه بــا ایــن قطعنامــه همراهــی نکردنــد نــگاه کنیــم، 
بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت جهــان بــه شــمول 
کشــورهای هنــد، چیــن، روســیه، آفریقــای جنوبــی و 
… مخالــف سواســتفاده ی ابزاری کشــورهای غربی از 
آژانس برای اعمال فشــار حداکثری علیه ملت ایران 

هستند.
پیــش از ایــن اقدام غیرســازنده از طــرف آمریکا 
و ســه کشــور اروپایی در شــورای حکام آژانس، ناصر 
کنعانــی ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان از 
برگــزاری جلســات متعــدد بیــن ســازمان انــرژی اتمی 
ایــران و آژانس بین المللی انــرژی اتمی در وین خبر 
داد و افزود: در حالی که طی هفته های اخیر هیئت 
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــا نگاهی رو بــه جلو در 
حــال گفتگــو و تعامل بــا مدیرکل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی بــرای یافتــن راه حلی عملــی جهت حل 
و فصــل موضوعــات پیچیــده و فنــی پادمانــی بــود، 
هیــچ دلیــل موجــه فنی یا فوریت پادمانــی برای ارائه 

قطعنامه علیه ایران وجود ندارد.
شــورای  خصمانــه  اقــدام  ایــن  از  پــس  البتــه 
حــکام آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی کــه دومیــن 
قطعنامــه علیــه ایــران در ســال میــالدی جــاری بــود، 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه کشــورمان 
در جریان برگزاری نشســت خبری مشــترک با »سید 
بدر البوســعیدی« وزیــر امــور خارجــه عمــان گفــت: 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در هفتــه گذشــته 
اقــدام غیرســازنده ای را انجــام داد. در حالــی کــه دو 
هفتــه پیــش هیأتی متشــکل از مقامــات وزارت امور 
خارجــه و ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــه ویــن ســفر 
کــرده و دربــاره همــکاری نیرومندتــر ایــران و آژانــس 
توافــق کردنــد و دیــدار ســازنده ای را بــا آقــای رافائــل 
بــه  ولــی  دادنــد،  انجــام  آژانــس  مدیــرکل  گروســی 
یک بــاره در راســتای تأثیرگــذاری بــر محیط داخلی و 
همچنین اعمال فشار حداکثری و در تدوام سیاست 
به شدت ریاکارانه این روزهای ایاالت متحده آمریکا 
قطعنامــه ای را علیــه ایران بر روی میز گذاشــته و بار 

دیگر از آژانس سو استفاده سیاسی کردند.

امیرعبداللهیان:پاسخمتقابلو
مؤثربهقطعنامهشورایحکام

خواهیمداد
او تصریــح کــرد: اقــدام متقابل و مؤثــر را انجام 
خواهیــم داد در عیــن حالی که به حقوق بین الملل و 

تعهدات بین المللی خود پایبند خواهیم بود.
در همیــن راســتا ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشــورمان )یکشــنبه( ۲۹ آبــان در تشــریح اقدامــات 
ایــران در واکنــش بــه قطعنامه اخیر شــورای حــکام 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی عنــوان کــرد: ارائــه 
آژانــس  حــکام  نشست اخیر شــورای  بــه  قطعنامــه 
بین المللــی انــرژی اتمــی، اقدامــی بــود که بــا اهداف 
بــه جمهــوری  سیاســی و بــه منظور افزایــش فشــار 
اســالمی ایــران در دســتور کار آمریــکا و ســه کشــور 

اروپایی قرار گرفت.
کنعانی تاکید کرد: در پاسخ به اقدام اخیر سه 
کشــور اروپایــی و آمریــکا در تصویــب قطعنامــه علیه 
ایــران، در نخســتین گام، چنــد اقــدام در دســتورکار 
ســازمان انــرژی اتمی ایــران قرار گرفــت و اجرای آنها 
امــروز بــا حضــور بازرســان آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمــی در مجتمع هــای غنــی ســازی شــهید احمــدی 
روشــن )نطنــز( و دکتــر مســعود علیمحمدی )فردو( 

انجام شد.
ســازمان   ، مهــر  اســاس اطالعات خبرنگار  بــر 
دو  گذشــته  روزهــای  در  کشــورمان  اتمــی  انــرژی 

آبشــار IR۲m و IR۴ را در ســایت هســته ای شــهید 
احمــدی روشــن )نطنــز( راه انــدازی کــرد و فرآیندهای 
آغاز گازدهــی دو آبشــار دیگــر را نیــز در دســتور کار 

قرار داد.
همچنین فرآیند تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد 
نیــز در ســایت هســته ای شــهید علیمحمدی )فوردو( 
از طریــق ماشــین های IR۶ آغــاز کــرد. بــا توجــه بــه 
بــا  آن هــا  جایگزینــی  IR۱و  ماشــین های  جمــع آوری 
ماشــین های قدرتمند و پیشــرفته ی IR۶ عمالً ظرفیت 
برابــر   ۱۰ شــهید علیمحمدی به  هســته ای  ســایت 

رسید.
مــاه  خــرداد  اروپایــی  کشــور  ســه  و  آمریــکا 
ســال جاری نیــز بانــی صــدور قطعنامــه ای در شــورای 
حــکام آژانــس شــدند. قطعنامــه ای که شــورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی چهارشــنبه شــب ۱۸ 
خرداد ســال جاری آن را تصویب کرد و ایران به عدم 

همکاری با آژانس متهم شد.
رأی   ۲ موافــق،  رأی   ۳۰ بــا  کــه  قعطنامــه ای 
)روســیه و چیــن( و ۳ رأی ممتنــع )هنــد،  مخالــف 
البتــه  رســید.  تصویــب  بــه  پاکســتان(  و  لیبــی 
ایــن  صــدور  از  پیــش  ایــران  اتمــی  انــرژی  ســازمان 
قطعنامــه و در همــان چهارشــنبه از قطــع فعالیــت 
انــرژی  بین المللــی  دوربین های فراپادمانی آژانــس 
اتمی در ایران خبر داد که چند روز بعد این فعالیت 

این دوربین ها متوقف شد.
آژانــس بین المللی انرژی اتمی بارها بر ماهیت 
صلح آمیــز برنامــه ی هســته ای کشــورمان و همچنین 
نبــود شــواهد و اســناد در خصوص انحــراف برنامه ی 

هسته ای کشورمان تاکید کرده است.
در آخریــن اظهــار نظــر رافائل گروســی مدیرکل 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی در پاســخ بــه ایــن 
ســوال که آیا با ایران به نقطه بی بازگشــت رســیده و 
آیا زمانش رسیده که آن را به عنوان قدرت هسته ای 
بپذیریم، گفت: نه، به آن نقطه نرسیده ایم. اما باید 

خیلی سخت کار کنیم تا به آنجا نرسیم.

گروسی:ایراناکنونبرنامه
تسلیحاتاتمیندارد

کــرد: در ســطح  تاکیــد  ادامــه  او همچنیــن در 
کنونــی تولیــد اورانیــوم غنــی شــده، ایــران بــه انــدازه 
کافــی مــواد بــرای داشــتن بیــش از یــک دســتگاه را 
انباشــته کــرده، اگر تصمیــم بگیرند ایــن کار را انجام 
دهند. اما هیچ اطالعاتی نداریم که نشان دهد ایران 

اکنونبرنامه تسلیحات اتمی دارد.
بــه نظــر می رســد، آمریکا و ســه کشــور اروپایی 
بــا طرح اتهام علیه جمهوری اســالمی ایران، اهدافی 
در بــازه ی زمانــی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت را دنبال 
می کننــد. در بــازه ی زمانــی کوتــاه مــدت، بــه دنبــال 
اعمــال فشــار حداکثــری جهت اخــذ امتیازات بیشــتر 
از تهران در مذاکرات رفع تحریم ها هســتند و از این 
طریق به دنبال تغییر جایگاه خود از متهم به طلبکار 
هســتند. آمریکایی هــا کــه خود با خــروج از برجام در 
زمان ترامپ، مســبب اصلی وضعیت اصلی هستند، 
اکنــون بــه جــای لغــو تحریم هــا و توقــف فشــار علیه 
ملــت ایــران بــه دنبــال کاهــش هزینه هــای خــود در 

صورت بازگشت احتمالی به برجام هستند.

اهدافکوتاهمدتوبلندمدتغرب
درطرحادعاعلیهایران

در بــازه زمانــی بلنــد مــدت نیــز، اکنــون کــه بــه 
نزدیــک  برجــام  انعقــاد  تاریــخ  از  ســاله  ده  دوره ی 
کلیــه ی  بایســتی  اســاس برجام  و بــر  می شــویم 
تحریم هــا علیــه ایــران منقضــی گــردد، آمریکا و ســه 
کشور اروپایی با راه اندازی نمایش ادعایی مکان های 
آلوده در ایران، به دنبال حفظ ابزار خود برای اعمال 
فشــار علیــه ملــت ایــران هســتند، لذا عــدم همکاری 
بــا ایران در خصوص این پرونــده ی ادعایی، علی رغم 
توضیحات مبســوط ســازمان انرژی اتمی کشــورمان، 

امری طبیعی است.

جزئیاتپاسخایرانبهقطعنامهشورایامنیت

 کاهشرشدتورم
ونقدینگیدرمهر
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شناسایی استارت آپ های 
بیمه ای و دارندگان طرح 
فناورانه در صنعت بیمه

بــا همــکاری  مرکــزی  بیمــه  توســعه  و  طــرح  معاونــت 
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری رویداد 

فناوری های نوین بیمه را برگزار می  کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 

بیمه مرکزی، دکتر علی 
بنیادی نائینی، هدف از 
ایــن فراخــوان  برگــزاری 
اســتارت  شناســایی  را 
و  بیمــه ای  آپ هــای 
طرح هــای  دارنــدگان 
صنعــت  در  فناورانــه 
بیمــه دانســت و گفــت: 
فناوری هــای  رویــداد 

نوین بیمه در قالب دوشــنبه های اســتارت آپی و رویداد 
پیوند برگزار می  شود.

وی در خصــوص محورهــای ایــن فراخــوان افــزود:  
ایــن رویــداد دارای ۲ محــور عملکردی و فناورانه اســت؛ 
محورهــای عملکردی شــامل مدیریت ریســک، حاکمیت 
ابزارهــای بیمــه ای، طراحــی محصــوالت  داده، طراحــی 
بــا  و مقابلــه  نظــارت هوشــمند و شناســایی  بیمــه ای، 
تقلبــات بیمــه ای و محورهــای فناورانــه شــامل اینترنــت 

اشیا، بالکچین، کالن داده و هوش مصنوعی است.
دکتــر بنیــادی نائینــی خاطــر نشــان کرد: ثبــت نام 
در ایــن رویــداد آزاد بــوده و عالقه منــدان بــرای ثبت نــام 
و کســب اطالعات بیشــتر می توانند به ســامانه خدمات 

صندوق نوآوری و شکوفایی )غزال( مراجعه کنند.

پرداخت 7000 وام فرزندآوری 
در بانک توسعه تعاون

7000 فقــره تســهیالت قرض الحســنه فرزنــدآوری در 
شعب بانک توسعه تعاون پرداخت شده است.

محمــد جعفــر ایرانــی عضــو هیــات مدیــره بانــک 
در  تعــاون  توســعه 
اجــرای  کمیتــه  جلســه 
حمایــت  قانــون  مــواد 
جوانــی  و  خانــواده  از 
جمعیــت اظهار داشــت: 
رشــد متــوازن جمعیــت 
حفــظ  بــر  تاکیــد  و 
نســبت جوانی کشور از 
ضروریات و مبانی رشد 

و توسعه فراگیر جامعه است.
رییس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
بانک توســعه تعاون افزود: توجه ویژه کشــور به تثبیت 
جمعیــت جــوان و ورود آن بــه بــازار کار و تولیــد مــی 
توانــد بســیاری از مشــکالت جامعــه از جملــه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی را مرتفع سازد.
ایرانی گفت: مســتند به آمار و تقاضای مشــتریان 
بانــک متبــوع، توانســته ایم در برخــی اســتانها از جملــه 
بــر بالــغ  ایــالم  و  احمــد  بویــر  و  کهگیلویــه   بوشــهر، 
و  مســکن  خریــد  و  ودیعــه  تســهیالت  صــد  در  صــد 
فرزندآوری مســتند به جزء الف تبصره 16 قانون بودجه 

سال 1401 را پرداخت نماییم.
عضــو هیــات مدیره همچنین گفــت: بالغ بر 7000 
فقــره تســهیالت قــرض الحســنه فرزنــدآوری در شــعب 
بانــک توســعه تعــاون پرداخــت گردیــده اســت کــه قابل 
توجه و تامل اســت و از کلیه همکاران خدوم، ســاعی و 

فهیم کشور تقدیر و تشکر می نمایم.
تســهیالت  نســبت  اســاس  ایــن  بــر  افــزود:  وی 
پرداختــی بــه ســهمیه مصــوب ســال جــاری بالــغ بــر 84 
ایــن  از رشــد چشــمگیر  کــه نشــان  باشــد  مــی  درصــد 
تســهیالت و ســرعت واگــذاری تســهیالت بــه مشــتریان 

هدف است.

بازدید رئیس کل بیمه  
مرکزی از شعبه صندوق 

تامین خسارت  های بدنی 
صنــدوق  شــعبه  از  همــراه  هیــات  و  بهزادپــور  مجیــد 
تامین خســارت  های بدنی در اســتان گیالن بازدید و از 

اقدامات این صندوق قدردانی کردند.

روابــط  گــزارش  بــه 
عمومــی صنــدوق تامین 
بدنــی،  خســارت  های 
رئیــس  بازدیــد  ایــن  در 
از  مرکــزی  بیمــه  کل 
عملکــرد صندوق و تاثیر 
بســزای آن در راســتای 
اجتماعــی  مســئولیت 

صنعت بیمه تمجید و ابراز خرسندی کرد.
سیدمحمد کریمی، دبیر کل  سندیکای بیمه گران 
ایــران نیــز در جریــان ایــن بازدیــد از عملکــرد و تعامــل 

صندوق  با شرکت  های بیمه قدردانی کرد.
در ابتدای این بازدید که تعدادی از مدیران ستادی 
صنــدوق تامین خســارت های بدنی نیز حضور داشــتند، 
تامیــن  راه پیمــا مدیــر شــعبه اســتان گیــالن صنــدوق 
خســارت های بدنی، گزارشــی از عملکرد و اقدامات این 

شعبه ارائه کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

بررسی گسترش خدمات 
پست بانک در حوزه فناوری 
بهــزاد شــیری مدیرعامــل پســت بانــک ایران در جلســه 
مشــترک بــا مدیرعامــل صنــدوق توســعه فناوری  هــای 
نوین با اشــاره به اینکه 
همــکاری  تفاهم نامــه 
بــا ایــن صنــدوق امکان 
ارائــه خدمــات متقابــل 
را فراهم  کرده تا پست 
بانــک ایــران ماموریــت 
حــوزه  در  را  خــود 
و  فناورانــه  اقتصــاد 
دانــش بنیــان  ایفا کند، 
گفت: ســرعت ارائه خدمات نوین در کوتاه ترین زمان 
ممکــن از مهمتریــن رویکردهــا و ماموریــت ویــژه بانک 
اســت تــا فعــاالن حــوزه فنــاوری بــا دغدغه کمتــری کار 

خود را دنبال کنند.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
ایران، شــیری در این جلســه که صبح دوشــنبه 30 آبان 
مــاه در پــارک فنــاوری پردیــس برگــزار شــد، با اشــاره به 
اینکــه بــا امضــای تفاهم نامــه مشــترک طرفیــن و لــزوم 
پــارک  در  ایــران  بانــک  پســت  فعالیت هــای  گســترش 
فنــاوری پردیــس گفــت: تاکنــون پســت بانــک ایــران بــا 
همکاری صندوق، اقدامات ثمربخشی انجام شده است 
و بــر ایــن باور هســتیم که باید به توســعه کســب و کار 
توجه بیشــتری شــود و به دنبال فعالیت های خالقانه و 

ابتکاری نیز باشیم.
شــیری با بیان اینکه پســت بانک ایران در برخی 
مــوارد فراتــر از مفــاد تفاهم نامــه مشــترک عمــل کرده 
اســت و آمادگــی الزم بــرای توســعه تعهــدات را دارد، 
بــرای رونــق کســب و  تصریــح کــرد: از همیــن امــروز 
کارهــای فناورانــه و بــازار ســرمایه با تضمیــن صندوق، 
حــوزه  ایــن  در  بانکــی  فعالیت هــای  توســعه  آمادگــی 
را داریــم و افزایــش حــد اعتبــاری و توســعه خدمــات 
ارزی بــرای شــرکت های دانــش بنیــان جــزء اهــداف و 

برنامه های مهم بانک اســت.
در ادامه این جلسه، روح هللا میرامینی مدیرعامل 
صندوق توسعه فناوری  های نوین گزارشی از فعالیت ها، 
خدمــات و ماموریت هــای این صندوق ارائه کرد و گفت: 
صندوق توسعه فناوری  های نوین تاکنون توانسته است 
بــا همــکاری شــبکه بانکــی، بــه بیــش از ۲000 شــرکت 
دانــش بنیــان و فنــاور سراســر کشــور خدمــات مالــی و 
بانکی ارائه دهد و در رشد و توسعه اکوسیستم فناوری 

کشور نقش ایفا کند.

 طرح ملی »ایران جوان«
با حضور بانک صادرات 

آغاز شد
طــرح ملــی »ایــران جوان« توســط بنیاد پانــزده خرداد 
و بــا حضــور بانــک صــادرات ایــران و با هــدف ترغیب و 
تشویق زوج های جوان به فرزندآوری و جوانی جمعیت 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، طرح ملی 
»ایران جوان« با شــعار 
»طرحــی بــرای فرزندان 
توســط  ســرزمینم«، 
خــرداد  پانــزده  بنیــاد 
بانــک  عاملیــت  بــا  و 
صادرات ایران یکشــنبه 
ســالن  در  آبان مــاه   ٢٩
همایش هــای »ســالم« 
آغاز شــد و بنیاد پانزده 
خــرداد و ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امــام خمینی)ره( 
برنامه های خود را برای برای جوان سازی جمعیت اعالم 

کردند.
در ایــن رویداد که معاون هماهنگی ســتاد اجرایی 
فرمــان حضــرت امام خمینــی)ره(، رئیس نهــاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، معاون وزیر علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس و مســئوالن بنیــاد پانزده 
خــرداد و حضــور ویــژه زوج هــای جــوان دانشــجو دارای 
فرزند و خانواده های آنها حضور داشــتند، بر حمایت از 

فرزندآوری و جوانی جمعیت تاکید شد.
بانک صادرات ایران به منظور تحقق سیاست های 
دولــت بــرای حمایــت از طــرح جوانی جمعیــت، در نیمه 
اول سال جاری بیش از ٥٢ هزار فقره وام قرض الحسنه 

فرزندآوری پرداخت کرده است.

طرح "کرامت" بانک رفاه 
کارگران تمدید شد

در راســتای ایفــای نقش موثر در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی و با هدف مساعدت مالی از مستمری بگیران 
و بازنشستگان، اعطای 
قالــب  در  تســهیالت 
بانــک  کرامــت"  "طــرح 
تمدیــد  کارگــران  رفــاه 

شد.
گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
کارگــران،  رفــاه  بانــک 
و  مســتمری بگیران 
بازنشســتگان "سازمان تامین اجتماعی"، "دانشگاه های 
و  حمایــت  صنــدوق  "موسســه  و  پزشــکی"  علــوم 
بازنشســتگی کارکنــان فوالد" که حقوق خــود را از بانک 
رفــاه کارگران دریافت می کنند، مشــموالن طرح کرامت 

را تشکیل می دهند. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، تســهیالت ایــن طــرح بــا 
موضــوع "خرد )غیرتجــاری("، حداکثر به مبلغ ۲ میلیارد 

ریال و در قالب عقد مرابحه پرداخت می شود. 
نرخ ســود تســهیالت طرح کرامت 18 درصد اســت 
بــا  متقاضیــان  جــاری  میانگیــن حســاب  براســاس  کــه 

حداکثر مدت بازپرداخت 48 ماه، پرداخت می شود.

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:

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تســویه وجــوه اعــالم کرد: بیــش از ۴ هزار و 
700 میلیــارد تومــان ســود ســنواتی از طریق 
میلیــون   ۲7 از  بیــش  حســاب  بــه  ســجام 

سهامدار واریز شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا( و بــه نقــل از ســمات، تازه تریــن آمــار 
منتشــر شــده از ســوی ســپرده گذاری مرکــزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه حاکی از آن است 
که از آغاز سال 1401 تا پایان هفته سوم آبان 
ماه، ۲۲4 ناشر سود سنواتی سهامداران خود 
را از طریق اطالعات ســامانه جامع مشــتریان 

»سجام« پرداخت کردند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن دوره 
زمانــی ۲۲4 ناشــر، 4 هــزار و 70۵ میلیــارد 
تومــان مطالبــات ســنواتی ۲7 میلیــون و ۲07 
هــزار و ۲01 ســهامدار را پــس از ســال ها بــا 
بــه حســاب ســهامداران  اســتفاده از ســجام 

واریز کردند.

آمار واریز سود جاری ناشران
افــزون بــر ایــن، آمارهــای منتشــر شــده 
نشــان می دهــد کــه از ابتدای امســال تا پایان 
هفته ســوم آبان ماه، ســود جاری 316 ناشــر 

بــه مبلــغ 46 هــزار و 468 میلیــارد تومــان بــا 
اســتفاده از طریق ســامانه ســجام به حســاب 
4۲ میلیــون و ۵0۵ هــزار و 433 ســهامدار 

واریز شده است.

سامانه سجام چیست؟
سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی 
مشــتریان جهــت ورود به باشــگاه بــزرگ بازار 
ســرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار 
اعــم از ســرمایه گذاران، مشــتریان و مدیــران 
نهادهــا در ایــن ســامانه، فقــط یــک بــار بــرای 
همیشــه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند 

کــرد و پــس از احــراز هویــت حضــوری و غیــر 
حضــوری قــادر بــه دریافت خدمــات مبتنی بر 

داده  های تایید شده خواهند بود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، از طریــق ایــن 
ســامانه اطالعــات هویتــی، شــماره حســاب، 
شــماره موبایــل، آدرس الکترونیکــی و اقامت 
دایمی فرد ثبت می شود و از آن به بعد هیچ 
نهــاد مالــی نیازی به دریافــت مجدد اطالعات 

آن سهامدار را ندارد.
ســهامداران می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت 
هویــت  احــراز  و  نــام  ثبــت   www.sejam.ir

ســجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

کارشــناس پولــی و بانکــی، اوراق ارزی بانــک 
مرکــزی را ابزار تعمیق بازار ســرمایه گذاری و 

پوشش ریسک اعالم کرد.
و  پولــی  کارشــناس  فرزانــی؛  حجت الــه 
بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا؛ در خصوص 
مرکــزی  بانــک  ســوی  از  ارزی  گواهــی  اوراق 
یــا  ارزی  اوراق گواهــی  انتشــار  توضیــح داد: 
همــان اوراق مبتنــی بــر ارز می توانــد از جنبــه 
سرمایه گذاری حائز اهمیت باشد. کسانی که 
عالقه مند هســتند در حوزه ارز سرمایه گذاری 
کنند یا از نوسانات قیمت ارز بهره مند شوند، 

می توانند از این اوراق استفاده کنند.
وی افــزود: ازآنجاکــه این ســرمایه گذاری 
و بازپرداخــت آن نیــز ریالــی خواهــد بــود؛ لذا 
کســانی که تصــور می کنند ســرمایه گذاری در 
حــوزه ارزی ســودآور اســت، می تواننــد از این 

اوراق استفاده کنند.
این کارشــناس تصریح کرد: انتشــار این 
اوراق منجر به تعمیق بازار های سرمایه گذاری 
خواهد شد و از این جنبه حائز اهمیت است.
جمع شدن صف های هیجانی

فرزانی با اشــاره به صفوفی که در برابر 
صرافی ها تشکیل می شد، گفت: تشکیل این 
صفــوف به هیجانات دامن می زد و نوســانات 
ریالی را در حوزه ارز ایجاد می کرد، ولی اوراق 
ارزی این هیجانات را مدیریت می کند چرا که 
تقاضای کاذبی که بابت ارز ایجاد می شــود را 

به سمت این اوراق هدایت می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: اوراقــی کــه بانــک 
مرکزی منتشر کرده دارای سررسید کوتاه مدت 
سه ماهه است؛ بنابراین فرد می تواند در این 
حوزه ســرمایه گذاری کنــد و ازآنجایی که بانک 
مرکــزی قابلیــت بازخریــد را تعریــف کرده، در 
طــول این ســه مــاه فرد می توانــد اوراق را نقد 
کنــد؛ بنابرایــن نقدشــوندگی را می تــوان دیگر 
مزیــت ایــن اوراق عنــوان کــرد، یعنــی وقتــی 
فــرد بازدهــی مورد نظر خود را به دســت آورد 

می تواند آن را نزد بانک ملی بازخرید کند.

مصون سازی در برابر نوسانات
ویژگــی  بــه  اشــاره  بــا  کارشــناس  ایــن   
مصون ســازی این اوراق، تأکید کرد: اگر فردی 
بــرای ســه مــاه آینــده نیاز ارزی داشــته باشــد 
می توانــد با خرید این اوراق ارز موردنیاز خود 
را تــا ســقف 4000 دالر از ایــن طریــق تأمیــن 
کنــد و در سررســید می توانــد ایــن اوراق را بــا 
پرداخــت حق العمل بانک مرکــزی بابت خرید 
ارز برای این شخص، تأمین و دریافت کند به 
ایــن قابلیت اوراق ارزی، ویژگی مصون ســازی 
می گوینــد، یعنــی فــرد می توانــد ریســک خود 
را در برابــر نوســانات ســه مــاه آینده پوشــش 

دهد.
فرزانــی تصریــح کــرد: بنابرایــن هــم بــا 
نوســانات  از  اســتفاده  و  ســوداگری  اهــداف 
قیمتی و هم در جهت پوشش ریسک در سه 
ماه آینده می توان از این اوراق استفاده کرد.

 برآورده شدن اهداف
بانک مرکزی

وی بــا اشــاره بــه مزیت های انتشــار این 
اوراق از دیــدگاه بانــک مرکــزی عنــوان کــرد: 
انتشــار این اوراق از تشــکیل صفوف در برابر 
صرافی هــا کــه می توانســت هم بــه هیجانات 
سوءاســتفاده  مــورد  و  بزنــد  دامــن  بــازار 

رسانه های معاند قرار بگیرد جلوگیری کند.
داد:  ادامــه  بانکــی  و  پولــی  کارشــناس 
مزیــت دیگــر انتشــار ایــن اوراق بــرای بانــک 
مرکــزی ایــن اســت کــه می توانــد در یــک بــازه 
کوتاه مــدت ســه ماهه بخشــی از ریــال موجود 
در بــازار را جمــع کنــد. البتــه نمی تــوان از این 
اقــدام به عنــوان یک سیاســت پولــی انقباضی 
قرص و محکم یاد کرد چرا که آثار کوتاه مدت 
دارد و باید در بازه زمانی سه ماهه این وجوه 
بــه مردم برگردد بااین حال ایــن اقدام اثرگذار 

نوســانات  از  بخشــی  از  می توانــد  و  اســت 
جلوگیری کند.

 اهمیت سامانه برخط
بازار متشکل

آثــار و  بــه  بــا اشــاره  ادامــه  فرزانــی در 
نتایــج ارائــه ســهمیه ارزی به صــورت برخط در 
بــازار متشــکل ارزی نیــز توضیــح داد: بانــک 
مرکــزی بــرای اینکــه بتواند هــم نیاز های ارزی 
متقاضیــان را تأمیــن نمایــد و هــم کلیت بازار 
ارز را مدیریــت کنــد، ســامانه برخــط ثبت نــام 
بــه  مربــوط  دالر   ۲000 بــرای  را  متقاضیــان 
ســرفصل مصــارف خدماتــی ســایر )ســرفصل 
و  کــرد  ایجــاد  ارزی  متشــکل  بــازار  در   )۲4
و 40 شــعبه  ارز در صرافی هــا  ایــن  تحویــل 

بانکی امکان پذیر گردید.
وی افــزود: ایــن اقــدام از دو جنبــه حائز 
اهمیــت اســت؛ یکــی اینکــه صرافی هــا نــرخ 
توافقــی را در ایــن ســامانه ثبــت می کننــد و 
از  کــه  کننــد  انتخــاب  می تواننــد  متقاضیــان 
کدام صرافــی خرید نمایند، به این ترتیب بازار 
بــه قیمــت منصفانه نزدیک تر می شــود. جنبه 
دوم ایــن اســت کــه آمــار ارز هــای خریــداری 
شــده شــفاف می شــود و صفوفــی کــه قبالً در 
برابــر صرافی تشــکیل می شــد و بــه هیجانات 
دامــن مــی زد به بازار رســمی منتقل می گردد. 
این موضوع برای بانک مرکزی بسیار مهم بود 
کــه هیجانــات به بــازار ارز برنگردد کــه با این 
کار توانســت تــا حدودی هیجانــات را در بازار 

کنترل کند.
ایــن کارشــناس یــادآور شــد: البتــه بازار 
متشــکل ارزی بایــد زیرســاخت های موردنیــاز 
در ایــن زمینــه را فراهــم کنــد و اگــر نقصی در 
ســامانه و یا ارســال پیامک وجود دارد برطرف 
شــود تــا ایــن تصور در مــردم ایجاد نشــود که 
ســامانه پاســخگوی نیاز آن ها نیســت. در روز 
نخســت اجرای این طرح مشــکلی در ســامانه 

پیش آمد که باتوجه به اخبار منتشر شده این 
مشــکالت هم اکنون رفع شــده و سامانه های 
بــازار متشــکل ارزی ارتقــا پیــدا کــرده اســت و 
مدیریت نوسانات به نحو احسن در این بازار 

در حال انجام است.
فرزانــی تأکیــد کــرد: در مجمــوع بــه نظر 
می رسد بانک مرکزی توانسته باشد به هدف 
خــود از اجــرای ایــن طــرح کــه همــان کنتــرل 
پیــدا  بــوده، دســت  ارز  نــرخ  هیجانــات روی 
کنــد و تقاضــای کاذب ارز را از کــف خیابــان و 
مغازه هــا جمــع آوری نمــوده و به صورت خیلی 
صاحــب  نظــر  مــورد  ســامانه های  در  منظــم 

ساماندهی کند.

 پاسخ به تقاضا در بازار طال 
با اوراق سکه

اوراق  مزیت هــای  دربــاره  پایــان  در  وی 
گواهــی ســکه بانــک مرکــزی هم توضیــح داد: 
انتشــار ایــن اوراق در بــورس کاال از این جنبه 
حائــز اهمیــت اســت کــه وقتــی نــرخ ارز دچار 
نوســان می شــود و مــردم بــرای حفــظ ارزش 
دارایی هــای خــود اقدام به تبدیــل ریال به ارز 
می کننــد و تقاضــا بــرای ارز افزایــش می یابــد 
یکی از بازار های که متأثر می شــود بازار سکه 
و طــال اســت که به عنوان یک بــازار موردتوجه 
مــردم قرار می گیــرد. بانک مرکزی با درک این 
موضــوع و پــس از کشــف قیمــت، اقــدام بــه 
انتشــار اوراق گواهــی ســکه به انــدازه کافی و 

متناسب با تقاضا در بورس کاال کرد.
امــکان  کــرد:  تصریــح  کارشــناس  ایــن 
هم زمان تحویل سکه فیزیکی یا تسویه نقدی 
بــه جذابیت های این اوراق اضافه کرد و بانک 
مرکزی با انتشــار این اوراق توانســت بخشــی 
از نوســاناتی کــه در راســتای افزایــش نرخ ارز 
را  نقدینگــی  ســرمایه گذاران  می شــد  باعــث 
بــه ســمت بازار هــای ارز و طــال هدایــت کننــد 

پوشش دهد.

تحلیــل  گــزارش  انتشــار  بــا  مرکــزی  بانــک 
تحــوالت اقتصــاد کالن و اقدامــات ایــن بانک 
در مهرمــاه ۱۴0۱، اعــالم کــرد: رشــد ســاالنه 
نقدینگــی از ۴۲٫۸ درصــد در پایــان مهرمــاه 
 ۱۴0۱ مهرمــاه  در  درصــد   ۳۴٫۳ بــه   ۱۴00

کاهش یافت.
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومی بانک 
مرکــزی، اجرای رویکرد جدید سیاســت گذاری 
پولــی و مدیریــت انتظــارات تورمــی از ســوی 
بانک مرکزی، مســتلزم ارائه اطالعات درســت 
و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
اســت؛ چراکــه در عمــل، شــکل گیری صحیــح 
انتظارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد شــرایط 
بهتــر بــرای بانــک مرکــزی در جهــت نیــل بــه 
اهــداف حفــظ ارزش پــول ملی )کنتــرل تورم( 
و مســاعدت بــه رشــد اقتصادی، در گــرو ارائه 
و اســتفاده بــه هنــگام از اطالعــات وضعیــت 

موجود اقتصاد خواهد بود.
بــر ایــن اســاس، خالصــه ای از مجموعــه 
بانــک  اقدامــات  و  کالن  اقتصــاد  تحــوالت 
بــه اهــداف و  مرکــزی در راســتای دســتیابی 
ماموریت های خود در مهر ماه 1401 به شــرح 

ذیل ارائه می شود.
تحوالت اقتصاد کالن

بررســی تحــوالت تــورم ماهانه شــاخص 

کل کاالهــا و خدمــات مصرفی در ســال جاری 
کل  شــاخص  ماهانــه  تــورم  می دهــد  نشــان 
مصرف کننــده در مهرمــاه ســال جــاری بــا 0.3 
واحد درصد افزایش نســبت به ماه قبل )۲.6 
درصــد( بــه ۲.۹ درصد رســید. تورم های نقطه 
بــه نقطــه و دوازده ماهــه شــاخص کل بهــای 
کاالهــا و خدمــات مصرفــی در مهرمــاه ســال 
ارقــام 44.7 و 3۹.6  ترتیــب  بــه  نیــز  جــاری 
درصــد را ثبــت کرد که نســبت به شــهریورماه 
ســال جاری به ترتیب معادل 0.۲ و 0.1 واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.
بهــای  شــاخص  ماهانــه  تــورم  بررســی 
کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه های 
اختصاصی "کاال" و "خدمت" در مهرماه نشان 
می دهــد تــورم ماهانه گــروه اختصاصی "کاال" 
بــا 0.3 واحــد درصــد کاهــش نســبت بــه مــاه 
گذشــته بــه 1.6 درصــد رســید. در مقابل تورم 
ماهانــه گــروه اختصاصــی "خدمــت" در ایــن 
مقطــع بــا 1.4 واحد درصد افزایش نســبت به 

ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.
بررســی تحــوالت تورم ماهانــه گروه کاال 
“غیرخوراکی هــا”  و  "خوراکی هــا”  تفکیــک  بــه 
مویــد کاهــش تــورم ماهانه اقــالم خوراکی در 
مهرماه 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

بــه طــوری که شــاخص بهــای خوراکی ها 

 ۲۵.۵ اهمیــت  ضریــب  )بــا  آشــامیدنی ها  و 
درصــد( بــا 0.۹ واحــد درصــد کاهــش نســبت 
به شــهریور و ثبت تــورم ماهانه 1.۲ درصدی، 
ســهمی معــادل 0.4 واحــد درصــد را از تــورم 
ماهانــه شــاخص کل )۲.۹ درصــد( در مهرماه 

سال جاری به خود اختصاص داده است.
بررســی بیشتر تحوالت شاخص خدمت 
تــورم  افزایــش  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  نیــز 
ماهانــه ایــن گــروه عمدتــاً متاثــر از تحــوالت 
و  مســکن  گــروه"  در  خدمــت  شــاخص های 
خدمات ســاختمانی” و “تحصیل” بوده است؛ 
بــه طــوری کــه ســهم ایــن دو گــروه از تــورم 
ماهیانــه خدمــت در مهرماه ســال جاری )۵.۲ 
درصد( به ترتیب 4.4 و 0.6 واحد درصد بوده 

است.
در حــوزه تجــارت خارجــی بــا توجــه بــه 
اخبار منتشــره از ســوی گمرک ج.ا.ایران، طی 
هفت ماهه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی 
برابــر بــا ۲8.4 میلیــارد دالر بــود کــه حاکی از 
افزایش حدوداً ۵.6 درصدی آن در مقایسه با 
مدت مشابه سال 1400 است. ارزش واردات 
گمرکــی نیز در این دوره معادل 31.7 میلیارد 
دالر گــزارش شــده اســت کــه مویــد افزایــش 
دوره  بــه  نســبت  آن  درصــدی   14.4 حــدوداً 

مشابه سال قبل است.

مطابــق بــا اطالعــات منــدرج در ســامانه 
معامــالت الکترونیکــی ارز، بررســی تحــوالت 
بــازار ارز حاکــی از آن اســت کــه در مهــر مــاه 
حوالــه  بــازار  در  دالر  فــروش  نــرخ  متوســط 
حــدود ۲71.۹ هــزار ریــال بــود کــه نســبت به 
شهریور ماه معادل 1.3 درصد افزایش نشان 
می دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ 
فــروش دالر در ایــن مــاه حــدود ۲87.3 هزار 
ریال بود که حاکی از افزایش 1.3 درصدی آن 

در مقایسه با شهریور ماه است.
در بــازار مســکن و بــر اســاس اطالعــات 
اخــذ شــده از ســامانه ثبــت معامــالت امــالک 
و مســتغالت کشــور، متوســط قیمــت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده در شهر تهران طی مهرماه 1401 
نسبت به ماه قبل 1.۲درصد و نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل نیز 38.۲ درصد افزایش را 
تجربــه کــرد. در بــازار ســهام نیز شــاخص کل 
بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه 3.4 
درصــد نســبت به روز پایانــی ماه قبل کاهش 
یافت. الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با 
رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه 
بــه داللت هــای آن بــر تغییــر ســطح انتظارات 
تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب 

را در دستور کار قرار خواهد داد.

۲7 میلیون سهامدار، ۴.7 همت سود سنواتی 
دریافت کردند

منافع اوراق ارزی بانک مرکزی برای مردم

بانک مرکزی: رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی در مهرماه کاهش یافت
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 دوم(
 نوبت

(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی انتشار نوبت اول : 1401/09/01 نوبت دوم : 1401/09/02

شناسه : 1413450

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل GATE VALVE مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار وداالن خود را از شرکتهای واجد شرایط تامین 
نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز، در 

صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند, نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره 2001091701000098
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره : 140123

SAD-0100109 : شماره تقاضای خرید               GATE VALVE: موضوع مناقصه

1- شرح مشخصات فنی کاال : )شرح کامل مشخصات فنی کاالها  به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.(
GATE VALVE    )کیفیت و کمیت کاال در سامانه ستاد بارگزاری شده است.(

2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگزاری اسناد ارزیابی کیفی تا  ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس http://www.setadiran.ir میسر خواهد بود. ضمنا مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، الزم است مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد. 
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت بارگزاری فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز 1401/09/21 می باشد.الزم به ذکر است که مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در 

سامانه ستاد، 14 روز قبل از تاریخ مذکور می باشد.
4- ارسال اسناد مناقصه :

4-1( پس از انجام ارزیابی کیفی، شرکتهای تایید شده ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره 
حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد( به مبلغ 000ر000ر100ر1ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از 

طریق سامانه ستاد  می باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت . 
4-2( تاریخ گشایش ضمانتنامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار، پیشنهادات فنی و پیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی کیفی شرکتها , توسط کمیسیون مناقصات 

اعالم خواهد شد.
4-3( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقبا اعالم خواهد شد.

5- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت ) AVL ( باشند. 
6- در صورتیکه کاالی موضوع مناقصه در داخل تولید می گردد، مناقصه بین تولید کنندگان داخلی و تامین کنندگانی که کاالی موضوع مناقصه را از تولیدکننده داخلی تامین می نمایند 

برگزار می گردد .
7- تائید و رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات ودامنه بازرسی فنی الزامی می باشد.

وداالن- آغار  عملیاتی  منطقه  فراشبند-  به  آباد-نرسیده  فیروز  فارس-شهرستان  استان   : آدرس  به  پیشکرایه  صورت  به  باید   SAD-01000109 خرید  درخواست  به  مربوط   8-اقالم 
انبار تدارکات کاال ارسال گردد.

9-اسناد ارزیابی کیفی به روز شده است.
10- درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.

11- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 15% کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
12- قیمت تراز شده باتوجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب تاثیر40 درصد محاسبه ومالک تعیین برنده خواهد بود.

توجه : هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138657-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

وم(
ت د

)نوب

شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران در نظـر دارد : مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی )فشـرده( بـه شـماره  2001001010000055 خریـد ، نصـب و 
راه انـدازی 175 دسـتگاه عالئـم سـطوح پـروازی را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/09/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1401/09/28
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/09/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: 
آدرس فرودگاه مهرآباد- خیابان معراج- ساختمان اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران   -  تلفن    61022463 

»فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
خرید ،نصب و راه اندازی 175 دستگاه عالئم سطوح پروازی «

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شناسه : 1413749       م الف : 3257

 دوم(
 نوبت

(

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(

شناسه :  1414318

انتشار نوبت اول : 1401/09/02 نوبت دوم : 1401/09/06

ت اول(
)نوب »آگهی فراخوان «

  موضوع : خرید 10000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته حفاری MT به شماره مناقصه 01131
با شماره 2001092921000091 بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مناقصه خرید 10000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته حفاری MT را طبق شرایط و مدارک مربوطه از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به شرکت های تولیدکننده و تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند، درخواست می گردد از زمان چاپ 
آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز پس از درج آن جهت دریافت اسناد ارزیابی ، تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند .الزم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق 

و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 96,000,000,000 ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 4.800.000.000ریال 

)باستثنای ضمانت نامه های صادره از پست بانک( طبق تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیات محترم  وزیران، را داشته باشند . 
محل تحویل کاال : انبار کوار به نشانی شیراز، 45 کیلومتری جاده فیروز آباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف.

مدت زمان تحویل کاال : 4 ماه .
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه .

مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران : 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی .
شرایط شرکت در مناقصه :

1( داشتن شخصیت حقوقی 2( داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3( تایید حضور شرکت) مناقصه گر – سازنده( در فهرست بلند منابع واحد دستگاه 
مرکزی AVL صنعت نفت 4( گواهی QC شرکت سازنده 5( استاندارد های) OCMA یا API (یا استاندارد های داخلی

همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت www.niocexp.ir قابل مشاهده است .
در صورت نیاز به اطالعات متقاضیان می توانند با شماره تلفن 82702224-021 و در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( متقاضیان می توانند با شماره 

تلفن 61622217-021 تماس حاصل نمایند . 

روابط عمومي مديريت اكتشاف

شرکت ملی نفت ایران
مدیریت اکتشاف

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

زینب غضنفری

کــه  اســت  چنــدی  ســایپا  خودروســازی  شــرکت 
خــودروی »شــاهین« را به بــازار عرضه می کند که 

با استقبال مناسبی همراه شده است.
در یک اقدام رو به جلو، شرکت سایپا خودرو 
شــاهین را بــه عنــوان ســدان جمع وجــور خانوادگی 
روانــه بــازار و در ســال 1397 بــرای اولیــن بــار از 
آن رونمایــی کــرد. ایــن اتومبیــل یکــی از جدیدترین 
گــروه  محصــوالت  صداتریــن  و  ســر  پــر  البتــه  و 
خودروسازی سایپا است که هم از نظر ظاهر و هم 
از نظر کیفیت و امکانات، از بسیاری از محصوالت 
موجود در بازار شرایط بهتری دارد و البته قیمت آن 

نیز مناسب ارزیابی می شود.
تولیــدی  خــودروی  ایــن  بــا  مواجــه  اولیــن  در 
ســایپا پی به زیبایی آن، به خصوص در مقایســه با 
ســایر محصــوالت هــم کالس خــود نظیــر تــارا و دنا 
خواهید برد و حتی با وجود کیفیت و ایمنی باالتر، 

قیمــت مناســب تری نســبت بــه ســایر محصــوالت 
دارد و انتظــار مــی رود بــازار ایــن محصــوالت را در 
دســت خــود بگیــرد. به طــور کلــی، در طراحی کیفی 
و ظاهری شــاهین، المان های اصلی به درســتی در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند و در قالب بدنه ای زیبا و 
به عنوان خودرویی عامه پســند، کالس بازار خودرو 

ایران را باال برده است.
طراحــی ظاهــری و داخلی شــاهین بــرای گروه 
خودروســازی ســایپا یــک گام رو بــه جلــو محســوب 
می شود و از دیگر محصوالت داخلی نیز آپشن های 
بیشــتری دارد و توانســته با افزایش مباحث کیفی، 

رضایت مردم را در این خصوص کسب کند.
در زمینــه ایمنــی، خــودروی شــاهین یکــی از 
موفق ترین خودروها به شمار می رود، به طوری که 
این خودرو برای تست های ایمنی به خارج از کشور 
نیــز فرســتاده شــد و نمره قابل قبولــی از این حیث 
کســب کــرد. خودرو شــاهین اولین خــودروی تولید 
داخــل اســت کــه باالترین ســطح تســت های ایمنی 

روی آن صورت پذیرفت و با قاطعیت می توان گفت 
کــه تاکنــون هیچ خــودروی داخلی در این ســطح از 

ایمنی تولید نشده است.
بــا توجــه بــه وضــع مناســب ایمنــی، کیفــی و 
ظاهــری، ایــن خــودرو تــوان رقابــت بــا خودروهــای 
هــم کالس خــود در بازارهــای خارجــی را نیــز دارد و 
می توانــد در زمــره محصوالت صادرات محور ســایپا 

قرار گیرد.
وضع مناسب خودرو شاهین سبب رونق بازار 
ایــن خودرو شــده و با اســتقبال مــردم از آن، خرید 
و فروش این خودرو در بازار رشــد مطلوبی داشــته 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه در طرح های فــروش خودرو 
شــرکت ســایپا، یکــی از محصوالتــی اســت کــه بــا 
تقاضای باال همراه می شود و از عرضه آن استقبال 

باالیی صورت می گیرد.
بر اســاس گزارش های منتشــر شــده، شــرکت 
ســایپا در مهــر 3256 دســتگاه خــودروی شــاهین 
در مجمــوع،  و  فروخــت  دســتگاه  و 3405  تولیــد 

طی 7 ماهه گذشــته از ســال 1401 بالغ بر 16438 
دســتگاه خــودروی شــاهین تولیــد کــرده و 16138 

دستگاه را به فروش رسانده است.
بــه طــور کلــی، عــالوه بــر امتیازهــای شــاهین 
کــه پیش تــر گفتــه شــد، خدمــات مناســب پــس از 
فــروش بــه وســیله شــبکه نمایندگی های ســایپا در 
سراسر کشور نیز خیال خریداران را آسوده کرده و 
مشــتریان بــا فــراغ خاطر اقدام بــه ثبت نام و خرید 
ایــن خــودرو می کننــد. ضمن این که بــا وجود تازگی 
عرضــه ایــن محصــول، همــه ایــن مــوارد بــازار خرید 
و فــروش دســت دوم ایــن محصــول را گــرم کــرده و 
جــزو گزینه هــای اول بــرای تهیــه اتومبیل محســوب 

می شود.
یــک  عنــوان  بــه  شــاهین  خــودرو  بنابرایــن، 
اتومبیــل ایمــن و زیبــا در بــازار شــناخته می شــود و 
به ســبب قیمت مناســب آن، گزینه اول خانواده ها 
بــرای خریــد خــودرو اســت و می توانــد خیابان هــا و 

جاده ها را زیباتر کند.

مدیرعامــل شــرکت نفــت پاســارگاد تاکیــد کرد که 
بــا توجــه به افزایــش قیمت مواد اولیــه در بورس 
کاال صنعت قیر ناگزیر از افزایش قیمت  هاست.

بــه گزارش عصر اقتصاد، مســعود اســفندیار 
ســیزدهمین  حاشــیه  در  و  خبــری  نشســت  در 
نمایشــگاه قیــر، آســفالت و صنایع وابســته  ادامه 
داد: بــا این وجود حاشــیه ســود ایــن صنعت کمتر 

از 7 درصد است.
او در پاسخ به این سوال که برخی شرکت  ها 
از ســوی  باتــوم  وکیــوم  بــاالی  بــه خریــد  نســبت 
شــرکت  های بــزرگ تولید کننــده قیر در بورس کاال 
اظهار نگرانی می کنند، گفت: به هر حال شــرکت 
مــا از ظرفیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت و بــا 
توجــه بــه دارا بــودن 6 شــرکت مــواد اولیــه باالیــی 
نیاز داریم. ضمن اینکه ما در قبال سهامداران که 
عمدتــا بازنشســتگان هســتند، مســئولیم و بــا این 
وجــود ما معتقدیم باید ســازو کار بورس کاال برای 
عرضــه وکیــوم باتوم اصالح شــود و بدیــن معنا که 

شرکت  های با تناژ باال و شرکت های تناژ پایین در 
دو یا چند دسته تقسیم شوند.

مدیرعامل شــرکت نفت پاسارگاد با اشاره به 
خریــد وکیــوم باتــوم از بــورس کاال افــزود: شــرکت 
نفــت پاســارگاد بــا دارا بــودن شــش کارخانــه زیــر 
مجموعــه وقتــی کــه نیاز بــه خرید مــواد اولیه دارد 
بایــد با شــرکت  های کوچــک و متوســط رقابت کند 
و در چنیــن وضعیتــی قیمت  هــا بــدون محدودیــت 
 ســقف گهــگاه تــا دو برابــر قیمــت پایــه افزایــش

می یابند.
اســفندیار بــا انتقاد از واردات مــواد اولیه بی 
کیفیــت از برخــی کشــورها از جملــه عــراق تصریح 
کــرد که برخــی  به دلیل کاهــش هزینه  های تولید 
 از ایــن مــواد بــی کیفیــت در تولیــد قیــر اســتفاده
می کنند در حالی که این مساله به اعتبار قیرهای 
صادراتــی ایــران ضربه می زنــد و امیدواریم در این 
خصــوص اقدامــات الزم از طرف نهادهای مســوول 

انجام شود.

تامیــن  مــا  اولویــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
نیــاز داخلــی اســت و در مرحلــه دوم صــادرات را 
در خصــوص  داد:  ادامــه  ایــم،  کــرده  هدفگــذاری 
صــادرات کمکی تاکنون دریافــت نکرده ایم؛ ضمن 
اینکــه در خصــوص رفــع تعهــد ارزی بــا مشــکالت 

مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم.
مدیرعامل شــرکت نفت پاسارگاد با اشاره به 
اینکه تنها شــرکت در صنعت قیر هستیم که قادر 
است کشتی  های با تناژ باالی  40هزار تن بارگیری 
کنــد، گفــت: برنامــه ریــزی مــا در عرصــه صــادرات 
ایــن اســت کــه واســطه  ها را از جریان خــارج کنیم 
و بــه صــورت مســتقیم بــه بازارهــای جدیــد ماننــد 
کشــورهای آفریقایــی راه پیــدا کنیــم و ضمن اینکه 
در ایــن خصــوص مذاکراتــی بــا برخــی کشــورهای 
اروپایــی بویــژه در زمینــه صادرات قیرهــای پلیمری 

داشته ایم. 
اســفندیار در ادامــه بــا تاکید بــر تولید دانش 
بنیــان افــزود: یــک محصــول جدید قیرمتناســب با 

شــرایط آب و هوایــی خــاص برای نخســتین بار در 
کشور به وسیله شرکت نفت پاسارگاد تولید شده 
کــه در شــرایط آب و هوایــی منفــی 22 درجــه تــا 
مثبــت 77 درجــه قابل اســتفاده اســت و عالوه بر 
ایــن در زمینــه قیرهــای نانــوی کامپوزیت هم ورود 

کرده ایم. 
الزم به ذکر اســت؛ شــرکت نفت پاسارگاد به 
عنــوان بزرگتریــن تولیدکننده در خاورمیانه اســت 
در سال 1380 و در خصوص مطالباتی که سازمان 
اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری از دولت 
داشــتند تاســیس شــد . واحدهــای قیرســازی کــه 
االن در شــش شــهر است که  تبریز ،اراک، آبادان 
،بندرعباس ،شیراز و تهران واگذار شد به سازمان 
تامیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــور 
ایران و از 1384 عملیات اجرایی در نفت پاسارگاد 
آغــاز شــد .نفــت پاســارگاد بــه عنــوان ســکاندار و 
پرچمدار استاندارد محصول با کیفیت و بزرگترین 

تولیدکننده  قیر است.

شاهین، کالس بازار خودروی ایران را باال برد

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد: افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کاال، صنعت قیر را مجبور به 
افزایش قیمت می کند
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آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن سـند مالکیـت خـودروی سـواری سـمند ایکـس7 
موتور12484013857شـماره  شـماره   1384 مـدل  بژمتالیـک  رنـگ  بـه 
مصطفـی  بنـام  59-798د74  ایـران  پـاک  شـماره  شاسـی14507103 
بـرگ  لـذا  ازگـرگان  ارشـادی فرزنـد محمـد کدملـی 2122779608 صـادره 
سـبز )سـند مالکیـت( خـودروی فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار 

می باشـد. سـاقط 
477- استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
سـواری  خـودروی  مالکیـت  و  فـروش  اسـناد  شـدن  مفقـود  درخصـوص 
موتـور  مـدل 1396 شـماره  روغنـی  رنـگ سـفید  بـه   131SE تیـپ   سـایپا 
پـاک  NAS411100H3373994 شـماره  M13/5905466 شـماره شاسـی 
ایران 59-964س45  بنام حسن کردی فرزند رضا کدملی 2120669538 
صـادره از گـرگان لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز ) فاکتورفـروش کارخانـه 
و سـند مالکیـت ( خـودروی فـوق مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

478- استان گلستان-گرگانمی باشـد.

آگهی مفقودی
رنـگ  بـه  پـارس  پـژو  خـودرو سـواری  اسـناد  مفقـود شـدن  درخصـوص    
شـماره   12486076021 موتـور  شـماره   1386 مـدل  متالیـک  ای  نقـره 
شاسـی50323396 شـماره پـاک ایـران 59-462 ج 64 بنـام سـید حمیـد 
رضا حسینی سرچشمه فرزند سید رسول کدملی 2122242523 شماره 
شناسـنامه 160 صـادره ازگـرگان لـذا بـرگ سـبز و فاکتـور فـروش کارخانـه 
)سـند مالکیـت وسـند کمپانـی بنچـاق( فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه 

478- استان گلستان-گرگاناعتبـار سـاقط مـی باشـد.
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۰۸ - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ هیـات اول/دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای یـزدان 
میراخورلی  به شناسنامه شماره ۷۸ کد ملی ۴۶۰۹۸۸۲۶۳۹ صادره از گرمسار فرزند علی 
احمـد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۵۲۰۳/۴۶ متـر مربـع از  پـالک 
شماره ۴۸ - اصلی واقع در روستای سلمان شهرستان گرمسار  حقوق ارتفاقی دارای حقابه 
از مقررات قانون توزیع عادالنه آب )مبایعه نامه عادی، خریداری از علی احمد میراخورلی(  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
شناسه : ۱۴۰۵۳۷۹  حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار  بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه

ت اول(
 نوب

(

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول : 1401/09/02      نوبت دوم : 1401/09/09

شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/431/د مورخ 1401/06/29 موضوع ابالغ بند 5 صورتجلسه شماره  65 مورخ  1401/06/08 شورای 
اسالمی شهر اندیشه نسبت به فروش اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام  نماید .

1- موضوع مزایده : عبارت است از فروش زمین با کاربری پذیرایی جهانگردی واقع در فاز 2 – بلوار گلهای غربی ) پرنیان ( ، جنب خیابان ناصرخسرو، روبروی 
مجتمع مسکونی کوثر 

2- شرایط فروش : مبلغ پایه کارشناسی شده به شرح جدول ذیل می باشد : 
شرایط فروش بصورت نقدی و یکجا

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ) ریال (مبلغ پایه شرکت در مزایده ) ریال (مساحت ) مترمربع (ردیف 
13833/55230،000،000،00011،500،000،000

 3- تضمین شرکت در مزایده : 
سپرده شرکت در مزایده  به شرح جدول فوق می باشد که می بایست تا پایان مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به یکی از صورت های ذیل به واحد دبیرخانه 

شهرداری تسلیم و شماره ثبت پاکت الف را دریافت نمایید :
الف ( رسید بانکی واریز وجه مزبور به شماره حساب سپرده ضمانت شرکت در مزایده 0113994456001 نزد بانک ملی شعبه شهر اندیشه کد 2417 

ب ( ضمانت نامه بانکی 
ج ( مطالبات پیمانکاران نزد دستگاه های اجرایی مربوطه 

تذکر 1 : مدت اعتبار تضمن فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن 

ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای قابل قبول تنظیم شود .
تذکر 2 : به پیشنهادهایی که سپرده شرکت در مزایده آنها به غیر از موارد فوق باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

الزم بذکر است نفرات اول ، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .
4- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :

الکترونیک دولت از طریق سامانه تدارکات  اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10 و محل دریافت آن صرفا  پایان وقت  انتشار آگهی لغایت  تاریخ   از 
www.setadiran.ir  می باشد.

5- مهلت ومحل تسلیم پیشنهادها : 
متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شده است ، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه 

مورخ 1401/09/21 در  سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 
تذکر : در جلسه بازگشایی صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .

6- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده :
متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند .

7- محل و زمان بازگشایی پاکت ها : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 از طریق سامانه ستاد  www.setadiran.ir می باشد .
8- شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد .

9- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مزایده می باشد .

شهرداری اندیشه

بهره مندی همه روستاهای 
 خوزستان از نعمت گاز

تا پایان ۱۴۰۲
 مدیرعامــل شــرکت گاز خوزســتان  اعــام کــرد کــه تــا 
پایان ســال ۱۴۰۲ همه روســتاهای خوزســتان از نعمت 

گاز بهره مند شوند.
علی اکبر نکونام در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
تالش برای گازرســانی به مناطق روستایی در خوزستان 
اظهــار کــرد: در تــالش هســتیم تــا روســتاهایی کــه گاز 

ندارند هرچه سریعتر به آن ها گازرسانی شود.
او افــزود: بــا توجــه بــه پروژه هــای گازرســانی بــه 
مناطــق روســتایی کــه در حال انجام اســت امیدواریم تا 
پایان ســال ۱۴۰۲ همه روســتاهای خوزســتان از نعمت 

گاز بهره مند شوند.
مدیرعامــل شــرکت گاز خوزســتان گفــت: البتــه در 
برخی از مناطق روســتایی اندیکا به دلیل شــرایط بسیار 
ســخت منطقه و صعب العبور بودن روســتاها، شــرایط 
گازرســانی دشــوارتر اســت امــا در تــالش هســتیم تا به 
این روستاها نیز هرچه سریع تر گازرسانی انجام شود.
و  گازرســانی  گروه هــای  کــرد:  عنــوان  نکونــام 
تــا  تــالش هســتند  پیمانــکاران شــرکت گاز اســتان در 
بــا اجــرای پروژه هــای گازرســانی، بــه همــه روســتاهای 
خوزســتان گازرســانی انجــام شــود و همــه از این نعمت 

برخوردار شوند.
او ادامــه داد: در بحــث اجــرای ایــن پروژه هــا بایــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت، در حالی که گازرســانی به 
مناطق روســتایی و شــهری انجام می شــود ممکن اســت 
یــا خیابان هــا و  و  افــزوده شــود  تعــداد مشــترکان  بــه 
شــهرک های جدیــدی احــداث شــود و ایــن مســاله باعث 
می شــود تا مقوله گازرســانی همیشــه ادامه دار باشــد و 

متوقف نشود.
مدیرعامل شــرکت گاز خوزســتان گفت: با توسعه 
شــهرها و یــا روســتاها بایــد مجــددا گازرســانی بــه ایــن 
مناطــق توســعه یافته انجــام شــود و از ایــن رو نمی توان 
گفــت کــه همــه شــهرها و روســتاها گاز دارنــد امــا در 
مجموع تالش خواهیم کرد تا در پایان سال ۱۴۰۲ همه 

روستاهای استان را از نعمت گاز بهره مند کنیم.

کلنگ زنی 5 طرح بهداشتی 
و درمانی در شهرستان 
شیروان خراسان شمالی 

5 طــرح بهداشــتی و درمانــی با ۶۰ میلیــارد ریال اعتبار 
مســئوالن  از  شــماری  حضــور  بــا  زدایــی  محرومیــت 
خراسان شمالی در شهرستان شیروان کلنگ زنی شد.
شــیروان  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 
دیــروز در حاشــیه کلنــگ زنــی ایــن طرح  هــا بــه خبرنگار 
ایرنا گفت: این طرح  ها شامل ۲ مرکز جامع سالمت در 
»روستاهای گلیان« و »ینگه قلعه« و ۲ خانه بهداشت 

روستای »توپکانلو« و »رباط« شهرستان است.
محمدرضــا حیدری اظهــار کــرد: همچنیــن عملیات 
بهسازی بیمارستان امام خمینی)ره( با ۶۰ میلیارد ریال 

از محل ماده ۳۷ ارزش افزوده نیز آغاز شد.
بــه گفتــه او، مجموع کل زیربنــای طرح  های مزبور 
هــزار و ۵۷۰ مترمربع اســت که نقــش مهمی در ارتقای 

شاخص  های سالمت در این شهرستان دارد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شیروان افزود: 
اینــک ۶ بــاب مرکز بهداشــتی و درمانی شــهری، ۱۴ باب 
مراکــز بهداشــتی و درمانــی روســتایی و ۷۶ بــاب خانــه 
بهداشــت فعال در مناطق روســتایی این شهرســتان به 
مــردم خدمــات ارائه مــی دهند. ۱۱۰ بهــورز در خانه  های 
بهداشــت روســتایی ایــن شهرســتان فعالیــت دارنــد که 
از مجمــوع کل بهــورزان ایــن شهرســتان ۲۶ نفــر مــرد و 
۸۴ نفر زن هســتند. ۵۵ پزشــک عمومی در شهرســتان 
فعالیت دارند که ۲۰ نفر از آنها در مطب  های خصوصی، 
۲۰ نفر در درمانگاه و اورژانس بیمارســتان و ۱۰ نفر به 

صورت پزشک خانواده فعالیت می کنند.
شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیت 
خراســان شــمالی در ۶۰ کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار 
دارد کــه ۶۸ هــزار نفــر آن در قالــب ۱۸ هــزار خانــوار در 

۱۵۷روستای شیروان سکونت دارند.
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 سنندج عاری از شبکه
سیم مسی شد

قائم مقام مدیرعامل در امور توزیع برق شهرســتان  ها 
از پایــان »طــرح تبدیــل شــبکه ســیم مســی بــه کابــل 
خودنگهــدار« در شهرســتان ســنندج خبــر داد و اظهــار 
کــرد کــه بــا اتمــام این طــرح شــبکه برق بیــش از ۲۳۳ 

هزار مشترک اصاح و بازمهندسی شد.
عبید علیمحمدی گفت: طول شبکه فشار ضعیف 
در شهرستان سنندج هزار و ۳۰ کیلومتر است که ۶۱۴ 
کیلومتــرآن در مناطــق شــهری و ۴۱۶ کیلومتــر آن نیــز 

مربوط به نواحی روستایی است.
او با اشاره به اینکه تیر سال جاری کل شبکه برق 
امور برق جنوب شهرستان سنندج در دو بخش شهری 
و روستایی به کابل خودنگهدار تبدیل شد، افزود: آبان 
امســال نیز شــبکه برق امور برق شــمال سنندج به طور 
کامل اصالح و به کابل خودنگهدار تبدیل شــد و اکنون 

این شهرستان عاری از شبکه سیم مسی است.
بــرق  توزیــع  امــور  در  مدیرعامــل  مقــام  قائــم 
ایــن طــرح را افزایــش  شهرســتان  ها، هــدف از اجــرای 
پایــداری شــبکه، افزایــش ضریب ایمنی برای مشــترکان 
ســنندجی و همچنیــن ایجــاد مبلمــان مناســب شــهری 
و روســتایی عنــوان کــرد و اظهار داشــت: درحــال حاضر 
قریــب بــه ۲۳۳ هزارمشــترک ســنندجی دربخش  هــای 
مختلــف خانگــی ،اداری ،تجــاری ،صنعتــی وکشــاورزی 
ازخدمــات ایــن شــرکت بهــره مندهســتند کــه بــا اتمــام 
این پروژه شــبکه برق این تعداد مشــترک به طور کامل 

بهسازی و بازمهندسی شد.
علیمحمــدی میــزان اعتبار صرف شــده بــرای اتمام 
ایــن طــرح را بالــغ بــر ۶۳ میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و 
ادامــه داد: اجــرای “طــرح تبدیــل شــبکه ســیم مســی به 
کابــل خودنگهدار”عــالوه بر مقابله با ســرقت از شــبکه، 
منجر به افزایش طول عمر شبکه و آمادگی بیشتر برای 

بحران  های احتمالی خواهد شد.
در  طــرح  ایــن  اتمــام  بــا  اســت؛  ذکــر  شــایان 
شهرســتان  های سنندج و کامیاران و همچنین شهرهای 
دهگالن، دیواندره و سروآباد اکنون “طرح تبدیل شبکه 
ســیم مســی به کابل خودنگهدار” در استان از پیشرفت 

۷۶ درصدی برخوردار است.

۱۰۰ کیلومتر راه روستایی 
در کهگیلویه و بویراحمد 

آسفالت شد
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کهگیلویــه 
وبویراحمد اعام کرد که در راستای برنامه ریزی دولت 
ســیزدهم بــرای توســعه آســفالت راه روســتایی در 7 
ماه گذشــته ۱۰۰ کیلومتر راه روســتایی در این اســتان 

آسفالت شد.
عابــد محمــدی دیــروز در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا 
اظهــار کــرد: بــر اســاس قانون بودجــه روســتاهای باالی 
۲۰ خانوار تا پایان دولت سیزدهم باید آسفالت شوند.
او بیــان کــرد: در ایــن راســتا ۲هــزار کیلومتــر راه 
شوســه و خاکــی در اســتان وجود دارد کــه ۵۰۰کیلومتر 

از این میزان در روستاهای باالی ۲۰خانوار هستند.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کهگیلویه 
وبویراحمــد تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس تاکنــون ۱۰۰ 
کیلومتــر از ایــن تعهــدات در نقــاط مختلف اســتان اجرا 
شــد. محمــدی اضافــه کرد: در ســال جــاری ۴۷پــروژه از 
محــل محرومیــت زدایی برای آســفالت راه روســتایی در 
ســطح اســتان تعریف شــد. او اعتبار این طرح  ها را ۵۶ 
میلیــارد تومــان اعــالم کرد و گفــت: در صورت تخصیص 
این میزان اعتبار شــاخص آسفالت راه روستایی استان 

افزایش چشمگیری خواهد یافت.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کهگیلویه 
وبویراحمد به کوهســتانی و ســخت گذر بودن برخی از 
راه  هــای روســتایی اســتان اشــاره کــرد و گفــت: بیش از 
۲ هزار کیلومتر راه روســتایی فاقد آســفالت در مناطق 

مختلف این استان وجود دارد.
محمــدی بــا بیــان اینکــه دولــت توجــه ویــژه ای بــه 
مناطق محروم و روستایی دارد افزود: تا سه سال آینده 
در صورت ادامه روند فعلی برای تخصیص اعتبار، تمام 
راه  هــای روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار اســتان آســفالت 

خواهد شد.
او اظهار کرد: بیش از ۴ هزار کیلومتر راه روستایی 
در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ۵۰ درصد از این 

راه  ها معادل ۲ هزار کیلومتر خاکی و شوسه است.
مدیــرکل راهــداری و حمل ونقل جــاده ای کهگیلویه 
و بویراحمــد گفــت: هــم اکنــون بیــش از ۱۶۰ طــرح در 
حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای و راه روســتایی در 

مناطق مختلف استان در دست اجراست .
محمــدی بیــان کرد: این طرح  ها شــامل لکه گیری، 
روکــش و آســفالت راههــای اصلــی و فرعــی، تعمیــر و 
مرمت ابنیه فنی راههای اســتان، ســاخت پل و راههای 
روســتایی،  راههــای  آســفالت  و  بهســازی  روســتایی، 
خط کــش و نصــب و عالئــم ترافیکــی در راههای اصلی و 

فرعی استان است.
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اشــتغال  و  کارآفرینــی  مدیریــت  سرپرســت 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره 
خراســان رضــوی اعــام کرد که دســتگاه  های 
اجرایــی از ابتــدای امســال تاکنــون از میــزان 
۱۱5 هــزار و ۹۲۶ نفــر تعهد اشــتغال زایی  در 

استان، ۴۳ درصد را محقق کرده اند.
بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  فاضــل  کلثــوم 
خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت ۳۷ دستگاه 
 ۱۷۷ و  هــزار   ۵۰ رضــوی،  خراســان  اجرایــی 
فرصــت شــغلی را در ســامانه رصــد اشــتغال 

ثبت کرده اند.
او ادامه داد: از بین دستگاه  های اجرایی 
مزبور شــهرداری مشــهد بــا ایجاد ۵۷ فرصت 
شــغلی و تحقــق ۷۱۳ درصــدی )میــزان تعهــد 
و  آمــوزش  شــغلی(،  فرصــت   ۸ شــهرداری 
پرورش با ایجاد ۲۱۸ فرصت شــغلی و تحقق 
۳۲۵ درصدی )میزان تعهد آموزش و پرورش 
۶۷ فرصــت شــغلی( و شــرکت آب و فاضــالب 
بــا ایجــاد ۱۱۴ فرصــت شــغلی و تحقــق ۲۷۱ 
درصــدی )میــزان تعهد شــرکت آب و فاضالب 
۴۲ فرصت شــغلی( به ترتیب رتبه  های اول تا 
سوم را در اشتغال زایی  به نسبت تعهد داده 

شده به دست آورده اند.

و  کارآفرینــی  مدیریــت  سرپرســت 
اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراســان رضوی گفت: بررســی اشــتغال ثبت 
ایــن  در  اجرایــی  دســتگاه  های  توســط  شــده 
مــدت نشــان می دهد کــه ۱۰ دســتگاه اجرایی 
بیشــتر از تعهد اشــتغال خود در ســال جاری 
اشــتغال زایی کرده انــد کــه بــه ترتیــب شــامل 
شــهرداری مشــهد، آموزش و پرورش، شرکت 
طبیعــی،  منابــع  کل  اداره  فاضــالب،  و  آب 
امــور عشــایری، پارک علم و فنــاوری، صندوق 
کارآفرینی امید، دامپزشکی، ورزش و جوانان 

و آموزش فنی و حرفه ای می شود.
فاضــل در خصــوص پرداخــت تســهیالت 
حمایتــی  نهادهــای  حــوزه  در  اشــتغال زایی  
امــام  امــداد  کمیتــه  اعتبــاری  ســهم  افــزود: 
پرداختــی  از تســهیالت  اســتان  )ره(  خمینــی 
بنــد »ب« تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه در ســال 
جاری هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده اســت 
که تاکنون ۶۴۰ میلیارد و ۶۷۴ میلیون تومان 
تسهیالت بانکی پرداخت شده که معادل ۳۷ 

درصد جذب از کل اعتبارات است.
بهزیســتی  اعتبــار  ســهم  داد:  ادامــه  او 
خراســان رضــوی از تســهیالت پرداختــی بنــد 

»ب« تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه امســال ۸۹۷ 
میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان بوده اســت که 
از ایــن ۲ هــزار و ۳۵۷ فقــره بــه میــزان ۲۰۹ 
میلیــارد و ۷۰۳ میلیــون تومان پرداخت شــده 
از کل  کــه معــادل ۲۳ درصــد جــذب  اســت 

اعتبارات است.
سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضــوی گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون در 
حــوزه تســهیالت پرداختــی مشــاغل خانگی از 
محــل منابــع مالــی ســال ۱۴۰۱ ، ۴۰۲ فقــره 
تسهیالت بانکی به میزان ۳۴ میلیارد و ۸۲۰ 
میلیون تومان پرداخت شده است، همچنین 
از ابتدای ســال از محل منابعی که بخشــی از 
آن مربــوط به ســال ۱۴۰۰ بوده اســت تاکنون 
میــزان ۵۱  بــه  بانکــی  تســهیالت  فقــره   ۶۶۲
میلیــارد و ۸۰۵ میلیــون تومان پرداخت شــده 

است.
رضــوی  خراســان  ســهم  افــزود:  فاضــل 
و  روســتایی  بخــش  پرداختــی  تســهیالت  از 
عشــایری کشــور در ســال ۱۴۰۱ ، ۹۱۶ میلیارد 
و ۲۷۹ میلیون تومان اســت که از این میزان 
پرداخــت ۸۰۳ میلیــارد و ۲۶۱ میلیــون تومــان 

مصــوب شــده و تاکنــون ۸۰۰ میلیــارد و ۷۹۳ 
میلیــون تومــان بــه متقاضیــان پرداخت شــده 

است.
او اضافــه کــرد: از محل تبصره ۱۸ قانون 
اختصــاص  منابعــی  تاکنــون  امســال  بودجــه 
نیافتــه اســت و فقط از محــل منابع این ماده 
قانونی در ســال گذشــته تاکنون به ۵۹ طرح 
۲۷ میلیــارد و ۴۸۷ میلیــون تومان تســهیالت 
بانکــی پرداخــت شــده و زمینــه اشــتغال برای 

۲۰۹ نفر فراهم شده است.
گفتنی اســت، جمعیت شــاغل خراســان 
رضوی در فصل تابســتان امســال یک میلیون 
و ۹۷۰ هــزار و ۴۷۹ نفــر بــوده کــه نســبت به 
افزایــش  نفــر  فصــل قبــل ۴۳ هــزار و ۴۹۸ 
داشته و این شاخص نسبت به فصل مشابه 
ســال گذشــته ۱۳۰ هــزار و ۳۶۳ نفــر افزایش 

یافته است.
نــرخ بیــکاری خراســان رضــوی در فصــل 
تابســتان ســال جــاری ۷.۲ درصد بوده اســت 
بــا فصــل قبــل ۰/۷ درصــد  کــه در مقایســه 
کاهش داشــته و این شــاخص در مقایســه با 
فصل مشابه سال گذشته ۰/۳ درصد کاهش 

یافته است.

مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان بوشــهر ۶۳ 
پــروژه عمرانی در روســتاهای این اســتان در 
راســتای محرومیت زدایــی در مناطــق محروم 
بــا کمــک مجموعــه شــرکت ملــی نفــت ایران 

خبر داد.
علیرضا مقدم دیروز در گفت وگو با ایرنا 
افــزود: بــرای اجــرای ایــن پروژه  هــا که شــامل 
طرح های  هادی هســتند تاکنون ۳۳ میلیارد و 
۵۰ میلیــون تومــان اعتبــار از محــل اعتبــارات 

نفت تخصیص داده شده است.
او بیان کرد: این پروژه در شهرستان  های 

بوشهر ۱۶، گناوه ۱۹، دیلم ۱۸، دشتستان ۶، 
تنگســتان و دشــتی هر کدام ۲ پروژه تعریف 

شده است.
مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان بوشــهر 
یــادآور شــد: با توجه به اینکــه ابالغ اعتبار به 
تازگی صورت گرفته کارهای انجام شــده برای 
اجــرای ایــن پروژه  هــا در مرحلــه بــرآورد، تهیه 
طرح و انتخاب پیمانکار است و در مجموع ۹ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مقــدم اضافــه کــرد: تــالش می شــود بــا 
انتخــاب پیمانــکار رونــد اجــرای ایــن پروژه  هــا 

تــا پایــان ســال بــه ۵۰ تــا ۶۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی برسد.

او گفــت: امید مــی رود، باتوجه به اینکه 
در ســال جــاری برنامه ریــزی و قــدم بزرگتــری 
بــرای محرومیت زدایی در دســتور کار اســتان 
کار قــرار گرفتــه اســت بتوانیــم بــا همــکاری 
شرکت ملی نفت شاهد افزایش میزان اعتبار 

تخصیص یافته به این امر باشیم.
مدیــر کل بنیاد مســکن اســتان بوشــهر 
راســتای  در  نفــت  کمــک  خصــوص  در 
ســال  در  محــروم  مناطــق  محرومیت زدایــی 

گذشــته گفــت: ســال گذشــته ۱۳۵ پــروژه با 
۶۳ میلیــارد و ۵۵۰ میلیــون تومــان اعتبــار 
تعریف شد که اکنون با ۷۶ درصد پیشرفت 
تــالش  و  هســتند  اجــرا  حــال  در  فیزیکــی 
می شــود تــا پایــان ســالجاری بیشــتر آنهــا به 

برسد. بهره برداری 
مقــدم یــادآور شــد: تاکنــون از ســرجمع 
اعتبار سال گذشته ۲۸میلیارد و ۱۸۸ میلیون 
تومــان اختصــاص یافتــه و انتظــار مــی رود بــا 
پیشــرفت ۱۰۰ درصــدی پروژه  هــا تخصیص  هــا 

نیز تکمیل شود.

و  سیســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
بلوچســتان در مجلــس شــورای اســامی از 
اختصــاص 7۰ میلیــارد تومان برای توســعه و 

الیروبی اسکله 7 تیر چابهار خبر داد.
گفت وگــو  در  ســعیدی  الدیــن  معیــن 
از  بــا ایســنا اظهــار گفــت: صیــد و صیــادی 
بخش  هــای مهــم رونــق اقتصــادی ،شــیالتی 
مکــران  ســواحل  حــوزه  در  اشــتغال زایی   و 

اســت کــه نیازمنــد نــگاه ویــژه بــه آن اســت 
کــه بتوانــد زمینه توســعه صنعت شــیالتی را 

فراهم کند.
اســکله  های  کــرد:  خاطرنشــان  او 
تشــدید  دشــتیاری  بریــس  و  چابهــار  رمیــن 
یــک  بــه  پــروژه  دو  هــر  دارد  رســوب گذاری 
پیمانکار تحویل شــده و تاکنون با گذشــت ۵ 
ســال متأســفانه پیشــرفت فیزیکی طبق قرار 

داد انجــام نــداده اســت. از ســازمان شــیالت 
ایران درخواست دارم خلع ید پیمانکار داریم.
ســواحل زرخیــر مکــران بیــش ۲۵هــزار 
صیــاد در ۸ بندرماهیگیــری و ۳ مرکــز تخلیــه 
صیــد، ۴ مــوج شــکن مردمی چنــد منظوره در 
نوار ســاحلی ۳۲۰ کیلومتری جنوب سیستان 
و بلوچســتان از ظرفیت  های مهم شــیالتی در 

جنوب شرق کشور است.

اختصاص 7۰ میلیارد 
تومان برای الیروبی 
اسکله 7 تیر چابهار

 ۶۳ پروژه محرومیت زدایی در روستاهای استان بوشهر
در دست اجراست

۴۳ درصد از تعهد اشتغال زایی در خراسان 
رضوی تحقق یافت
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قهرمانی در مشت تان بود
راضیه حسینی

رئیســی: کســب رتبــه پانزدهــم در دنیــا در حــوزه 
بهداشت نشانه پیشرفت کشور است

کینه دشمنان از همین دستاوردهای عظیم ناشی 
شده و برای آنها پذیرفتنی نیست کشوری تحت تحریم 
داروهــای  درصــد   95
تهیــه  را  نیــازش  مــورد 
صادرکننــده  بــه  کنــد، 

دارو نیز تبدیل شود.
می مانــد فقط پنج 
درصــد کــه شــامل انواع 
آنتی بیوتیک هــا  ســرم، 
شربت های استامینوفن 
کــودکان و ... می شــود؛ 
که اصالً مهم نیست. این که ما چطور با چنین شرایطی 
توانســتیم پانزدهم دنیا شــویم خیلی مهم اســت. اصالً 
آن نود و پنج درصد شامل چه داروهایی می شوند؟ آیا 

در داروخانه پیدا می شوند یا به مردم ربطی ندارند؟
بــه  دارو  هــم  بنفشــه  روغــن  و  عنبرنســارا  نکنــد 

حساب می آیند و جزو صادراتی ها هستند؟ 
اگر این طور باشــد که حق با شماســت ما در زمینه 
تولید عنبرنسارا به موفقیت های چشمگیری رسیده ایم. 
حتــی می توانیــم جــزو صادرکنندگان نمونه ایــن دارو به 
حســاب بیاییــم. حــاال چــرا پانزدهــم؟ ما در اعطــای رتبه 
پانزدهــم مشــکوکیم. در واقــع بــا وجــود گوهــری به نام 
عنبر نســارا حق مان کمتر از ســومی نبود. شــاید باز هم 
نــاداوری صــورت گرفتــه و پارتی بــازی کرده انــد. احتمــاالً 
حق مــان را خورده انــد. باز هم بــه پدیده ها توجه نکردند 

و رتبه ها را بین آشنایان خودشان تقسیم کردند. 
مشــکلی نیســت. اگر با همین قدرت و سرعت در تولید 
کود االغ ماده پیش بروید به زودی شاهد دست گرفتن 
بــازار جهانی خواهید بــود. آن وقت داوران هرچقدر هم 

بخواهند نمی توانند واقعیت را نادیده بگیرند. 
امســال هــم قهرمانی در مشــت شــما بــود، ولی از 
دســت رفت. امیدواریم ســال های آینده شاهد خبرهای 
تمامــی  و  دارو  حــوزه  در  رئیس جمهــور  از  خوش تــری 
حوزه هــای دیگر باشــیم. کســب  رتبه های بــاالی جهانی 

در رفاه، سرخوشی و شادی. ارزانی، فراوانی و...  
آقــای رئیس جمهــور مــا رتبــه اول دنیــا در زمینــه 
تولیــد خــودرو را از شــما می خواهیــم . لطفــاً تالش تــان 
را بکنیــد تــا بــه زودی ایران خــودرو و ســایپا نــود صدم و 
یــک درصــد بازار داخلی را تأمین کنند و جزو بزرگ ترین 

صادرکنندگان جهان بشوند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس ســازمان غــذا و دارو با تاکید بر رفع 
شــدن موانع تولیــد دارو عنوان کرد تا ماه آینده 

عمده کمبودهای دارویی رفع خواهد شد.
حیــدر محمــدی، رئیس ســازمان غــذا و دارو 
در گفت وگــو بــا ایلنــا، عمــده مشــکالت در مــورد 
کمبودهــای اخیــر دارویــی را در وهلــه اول مربوط 
به نقدینگی شرکت ها در تأمین مواد اولیه عنوان 
کــرد و گفــت: پــس از اینکــه مــواد اولیه بــا تغییر 
نــرخ ارز مواجــه شــد، می بایســت ایــن نقدینگــی 
تأمیــن می شــد و سیســتم بانکــی ایــن موضوع را 
حــل می کرد، اما متأســفانه بــا تأخیرهایی مواجه 
مشــکالت  گذشــته  هفتــه  شدیم.خوشــبختانه 
موجــود بــرای اعطــای تســهیالت بانکی با دســتور 

معاون اول رئیس جمهوری حل شد.
وی افــزود: یکــی دیگــر از مشــکالت حــوزه 
تولیــد مالیــات 9 درصــدی بــر ارزش افــزوده دارو 
بــود؛ در حالی که مالیات بر ارزش افزوده کاالها 
و خدمات اساســی بر اســاس مصوبه قانون از 9 
درصد به یک درصد کاهش یافت، اما این مالیات 
بــرای دارو همچنــان پابرجا بود که با پیگیری های 
مســتمر باالخــره در ســوم آبــان  با ابالغیــه دولت 

مالیات دارو نیز به یک درصد کاهش پیدا کرد. 
معــاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: کاهــش 
مالیــات بــر ارزش افزوده دارو بــه یک درصد قرار 
بود از ســوم آبان  اجرایی شــود، اما یک ســری از 
شــرکت های دارویــی بودنــد کــه مــواد اولیــه خود 
را قبــل از ایــن تاریــخ وارد کــرده بودنــد و در انبار 
گمــرک مانــده بــود، لــذا ایــن شــرکت ها طبیعتــا 
نمی توانســتند مابه تفــاوت آن را پرداخــت کننــد، 
بنابراین یک مصوبه از ســتاد تنظیم بازار گرفتیم 
و ابالغ شــد که کلیه اقالم از اول ســال مشــمول 

این مصوبه شوند.
وی گفــت: ترخیــص مــواد اولیــه دارویــی از 
گمرک سرعت گرفته و بانک مرکزی اعالم کرد که 
شــرکت ها ظرف 72 ســاعت می توانند تســهیالت 
مــورد نیــاز خود را برای دارو تا ســقف 200 درصد 
فــروش ســال قبل خــود دریافت کننــد، همچنین 
بانک ها تا قبل از این می توانســتند تا ســقف 20 
درصد از ســرمایه پایه خود را تســهیالت پرداخت 
کننــد کــه االن بانک هــا مجوز دارند  تا ســقف 40 

درصد تسهیالت را افزایش دهند. 
محمدی همچنین با اشاره به موانع موجود 

بــر ســر پرداخــت ارز نیمایــی نیز گفــت: پرداخت 
ایــن ارز بــرای برخــی از کاالها تــا 30 روز معطلی 
داشــت کــه بــا همــکاری رئیــس کل محتــرم بانک 
مرکــزی پرداخــت ایــن ارز بــه 24 تــا 48 ســاعت 

کاهش پیدا کرد. 
محمــدی همچنیــن در مــورد موانــع قیمتگــذاری 
نیــز  تولیدکننــده دارو  ادعــای شــرکت های  مــورد 
بودنــد  کــرده  ادعــا  شــرکت ها  از  برخــی  گفــت: 
بــودن  زیــان ده  کــه قیمت گــذاری جدیــد موجــب 
محصوالت آنها شــده است، به آنها اعالم شد که 
درخواست خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و 
اثبات زیان ده شدن، قیمت اصالح شود، پس از 
بررسی ها مشخص شد که برخی از این شرکت ها 
مشــمول اصــالح قیمت نمی شــوند. بــه آنها اعالم 
موسســه  طریــق  از  دارنــد  اعتــراض  اگــر  کردیــم 
حسابرســی مــورد تایید، حسابرســی قیمت انجام 
داده و اگر تأیید شــود که قیمت زیان ده اســت به 
دلیــل حمایــت از صنعــت دارویــی کشــور قطعا از 

اصالح قیمت حمایت خواهیم کرد. 
همــکاری  طــی  خوشــبختانه  افــزود:  او 
شــبانه روزی بــا صنایــع دارویــی بخــش زیــادی از 

کمبودهــای دارویی بــا افزایش ظرفیت های تولید 
مرتفع شــده است؛ رفع بخشی دیگر از کمبودها 
زمان بــر بــوده و ممکــن اســت چنــد هفتــه طــول 
بکشــد تا آن چیزی که باید وارد خط تولید شــده 

و به تولید انبوه برسد. 
وی تأکیــد کــرد: کمبودهــای دارویــی بســیار 
کــم شــده اما تــا صدای این کمبــود از تولیدکننده 
بــه پخــش و از پخش بــه توزیع کننــده و از توزیع 
بــه مردم برســد ممکن اســت چنــد هفته ای طول 
بکشــد، بــا ایــن حــال در ابتــدای زنجیــره تأمیــن 
بســیاری از کمبودهــای دارویی رفع شــده اســت، 
امــا تــا رســیدن بــه پایــان زنجیــره ممکــن اســت 

مقداری طول بکشد. 
معــاون وزیــر بهداشــت در رابطــه بــا زمــان 
پایــان کمبودهــا، گفــت: به طــور دقیــق نمی توان 
زمانــی را اعــالم کــرد چــرا کــه فاکتورهــای مهمــی 
ماننــد تولیدکننــده، تأمیــن کننــده مــواد اولیــه، 
توزیع کننــده در ایــن موضــوع دخیــل هســتند. با 
این حال برداشــت ما این اســت که بخش زیادی 
از کمبودهــا در انتهــای زنجیره تأمیــن دارو تا ماه 

آینده رفع خواهد شد. 

محمــدی یــادآور شــد: هیچوقــت و در هیــچ  
کجــای جهــان کمبــود به صفــر نمی رســد، چرا که 
ممکن اســت خط تولید یک دارو آســیب ببیند و 
این خط تولید باید بتواند جایگزین شــود. گاهی 
حتــی 50 تــا 60 قلــم کمبــود دارو هــم مشــکلی 

ایجاد نمی کند و اینها قابل حل است. 
ارز  حــذف  منفعــت  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  او 
از  بیشــتر  دارویــی  شــرکت های  بــرای  ترجیحــی 
بــود، گفــت: وقتــی واردکننــده،  باقــی مانــدن آن 
ارز ترجیحــی دریافــت می کــرد همــه هزینه هــای او 
بــا ارز ترجیحــی پوشــش داده می شــد، در حالــی 
کــه تولیدکننــده تنهــا بــرای تأمیــن مــواد اولیــه ارز 
ترجیحــی دریافــت می کــرد. از ســوی دیگــر وقتــی 
دارویــی کــه بــا ارز ترجیحی تولید می شــد به دلیل 
قیمت آن به شدت دچار قاچاق معکوس می شد و 
تنها مردم کشور خودمان مصرف کننده آن نبودند. 
محمدی یادآور شد: دارو یک مبحث امنیتی 
بوده و همیشه دچار یکسری از نوسانات هست. 
هیــچ وقــت نمی توانیــم ادعا کنیم کــه کمبودهای 
دارویی صفر خواهند شــد، اما قول می دهیم که 

این کمبودها به حداقل برسند.

تمــام  هرســال  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
دانش آموزان را هنگام ثبت نام در مدارس تحت 
پوشــش بیمه حوادث می برد؛ بیمه ای که گفته 
می شــود در طــول ۱۲ مــاه ســال معتبــر اســت و 
دانش آمــوزان را در برابــر حــوادث مختلــف بیمه 

می کند.
بــه گــزارش ایســنا،  قــرارداد بیمــه حــوادث 
و درمــان مــازاد دانش آمــوزان و کارکنــان مــدارس 
دولتــی و غیــر دولتی وزارت آموزش و پرورش که 
با بیمه دانا منعقد شــده اســت از اول مهر ســال 

۱40۱ آغاز و تا اول مهر ۱402 ادامه دارد.
مشموالن بیمه حوادث دانش آموزی

مشموالن برخورداری از این بیمه افراد ذیل 
هستند:

- کلیه دانش آموزان مراکز آموزشــی دولتی و غیر 
دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی

- هنرجویــان هنرســتان ها و دانش آمــوزان رشــته 
کاردانش

- دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
مربیــان  پیش دبســتانی،  دانش آمــوزان   -
پیش دبستانی، نوباوگان مهدهای کودک وابسته 
بــه وزارت آمــوزش و پــرورش اعــم از شــیرخوار، 
نوپــا، نوبــاوه و آمادگــی )شــروع پوشــش بیمه ای 
بــرای پیش دبســتانی ها دومــاه زودتــر از شــروع 
بیمــه نامــه و جهــت نوبــاوگان کودکســتان ها از 

تاریخ ثبت نام است(
- سوادآموزان نهضت سوادآموزی

- دانش آموزانــی کــه در طــرح آمــوزش از راه دور 
تحصیل می کنند

- دانش آمــوزان و هنرجویــان مــدارس شــبانه و 
بزرگسال 

آخــر دوره دوم متوســطه  - دانش آمــوزان ســال 
که تا پایان ســال تحصیلی موفق به کســب نمره 

قبولــی در واحــد درســی خــود نشــده اند به شــرط 
پرداخــت حــق بیمه و اعالم اســامی آنها از ســوی 

بیمه گذار
- دانش آموزان مدارس استثنایی

و  آمــوزش  آموزشــی  و  اداری  کارکنــان  کلیــه   -
پرورش و خانواده تحت تکفل شان )صرفا همسر 
و فرزندان( که به تبع آنان دارای دفترچه بیمه گر 
پایه باشــند، ســرباز معلمان، آموزشیاران نهضت 

سواد آموزی
- بازنشســتگان فرهنگــی که مجــددا در آموزش و 

پرورش مشغول به کار شده اند.
- دانش آمــوزان شــاغل بــه تحصیــل در مــدارس 

ایرانی خارج از کشور
حق بیمه ساالنه بیمه حوادث دانش آموزی 

چقدر است  
بــه موجــب ایــن قــرارداد، حــق بیمه ســاالنه 
هــر یــک از بیمه شــدگان 27 هــزار و 523 تومــان 
اســت که بــا احتســاب 9 درصد مالیــات بر ارزش 

افزوده مبلغ 30 هزار تومان تعیین می شود.
بیمه گــذار موظــف اســت بــه محــض وقــوع 
حادثــه مراتــب را بــه اطــالع بیمه گــر رســانده و 
نسبت به ارسال مستندات بر اساس نوع هزینه 
اقــدام کند. حداکثــر مدت اعالم و ارســال مدارک 
خسارت برای خسارت فوت چهار ماه و برای سایر 
موارد سه ماه بعد از انقضای بیمه نامه است، در 
غیــر ایــن صــورت بیمه گــر تعهــد و مســئولیتی در 

پرداخت خسارت ندارد.
پرداخت خسارت چقدر طول می کشد

بیمــه گر تعهــد می کند در صورت ارائه کلیه 
مــدارک و مســتندات الزم از ســوی بیمه شــده یــا 
بیمه گــذار غرامــت فــوت را ظــرف مــدت 30 روز 
کاری و ســایر مــوارد را ظــرف مــدت ۱0 روز کاری 

پرداخت کند.

طرح جامع بیمه مسئولیت مدنی بیمه شدگان 
در قبال یکدیگر و اشخاص ثالث

پوشــش بیمه ای جامع مســئولیت مدنی در 
مقابــل خســارت های جانــی وارد به بیمه شــدگان 
در داخــل مدرســه و یــا اردوهــای درون شــهری، 
برون شهری، کاروان های راهیان نور، کارگاه های 
دانش آمــوزان  کارورزی  طــرح  و  آموزشــی 
هنرستان های حرفه ای و کاردانش، پژوهش سرا، 
آزمایشگاه نانو، سالن ها و اماکن ورزشی متعلق 
بــه آموزش و پرورش، مســابقات ورزشــی ادارات 
در  پیمانــکاران  و  کارگــران  پــرورش،  و  آمــوزش 
آن  بیمه شــدگان در  کــه مســئولیت  مکان هایــی 
مکان بر عهده بیمه گذار باشــد و به طور کلی به 
موجــب رأی مراجــع قضایــی در صورتــی کــه بیمه 
گــذار مســئول جبران آن شــناخته شــود تا حدود 
اختیــارات منــدرج در بنــد ب جــدول مــاده 6 ایــن 
قــرارداد، بــر عهــده بیمه گــر خواهــد بــود. مــالک 
پرداخت خسارت، تاریخ صدور رای قطعی مراجع 

قضایی است.
از  ناشــی  خســارت های   )۱( تبصــره 
مقابــل  در  بیمه شــدگان  متقابــل  مســئولیت 
مراکــز  و  آموزشــگاه  داخــل  در  یکدیگــر صرفــاً 
اردوهــای  پــرورش،  و  آمــوزش  بــه  وابســته 
دانش آموزی که ناشــی از عمل غیر عمد باشــد 

تحت پوشــش خواهد بود.
تبصــره )2( تعهــدات بیمه گــر در ایــن بخش 
منوط به این اســت که نام فرد خســارت دیده یا 
مقصر حادثه در لیســت های مربوط ثبت شــده و 
حق بیمه در وجه شرکت بیمه دانا پرداخت شده 
باشــد. حوادث مربوط بــه کاروان های راهیان نور 
نیــز از زمــان اعزام از محل ســکونت یا تحصیل تا 
زمان برگشــت به محل ســکونت یا تحصیل تحت 

پوشش خواهد بود.

ایــران،  گمــرک  از  پیگیری هــا  اســاس  بــر 
تشــریفات ترخیص محموله بــزرگ آنتی بیوتیک 
وارداتی از کشــور ترکیه در کمترین زمان ممکن 

انجام شده است.
روزگذشــته  صبــح  تســنیم،  گــزارش  بــه 
خانــدوزی  ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــا اشــاره 
بــه اینکــه، بــا گمــرکات هماهنگــی صــورت گرفته 
تــا ترخیــص محموله هــاى دارو  بــا اولویــت انجام 
شــود،  گفت: امیدوارم بــا مجموع اقدامات انجام 
شــده در حــوزه تامیــن و تخصیــص ارز، واردات و 

افزایــش تولیــد مشــکالت موجود در بــازار مرتفع 
کــرد  اعــالم  بانــک مرکــزی  کــه  شــود. همانطــور 
ارز  تخصیــص  دالر  میلیــون   300 و  میلیــارد   3
بــه ایــن حــوزه رقــم خــورده اســت. مدیــران بانک 
مرکــزی ایــن قــول را داده انــد که با لحــاظ فوریت 
و ارجحیت در تأمین ارز کاالهای حوزه بهداشــت 
و درمان، درخواســت های ارز ثبت شــده از ســوی 
ســامانه  در  ســاعت   24 ظــرف  را  متقاضیــان 
مربوطــه تأیید کنند. برای تامین برخی کســری ها 
نیــز اقدامــات عاجلــی بــرای واردات انجــام و بــا 

گمــرکات هماهنگی صورت گرفته تا ترخیص این 
محموله ها با اولویت انجام شود.

در همیــن راســتا جــدای از بحــث تامین ارز، 
در  مــرزی  هماهنگی هــای  بــه  مربــوط  اقدامــات 
ســرعت ترخیــص کاالهایــی مثــل دارو از اهمیــت 
قابــل توجهــی برخــورد دار اســت. بــر این اســاس 
از  آنتی بیوتیــک  کانتینــر  یــک  ترخیــص  موضــوع 
آنفلوآنــزای  اوج گیــری  در شــرایط  ترکیــه  کشــور 

فصلی خبرساز شده است.
پیگیری هــا از گمــرک ایــران نشــان می دهــد 

بــر اســاس هماهنگی هــای صــورت گرفتــه قــرار 
بــود بعــد از خروج یک محموله صادراتی شــمش 
آلومینیوم از مرز بازرگان، بعد ازبارگیری محموله 
آنتی بیوتیک مورد نیاز کشور از طریق همان مرز 
از مبــدا ترکیــه وارد کشــور شــود. در ایــن زمینــه 
ســازمان غذا و دارو پیگیری های مســتمری انجام 
داده بــود و ظاهــرا موضوع ســند کارنه تیر)پلمپ 
شــده( درکشــور ترکیــه یکــی از موانــع ورود فوری 
ایــن محمولــه دارویــی بــه کشــور بــود. بــر ایــن 
مبنــا ذیــل دیپلماســی اقتصــادی بــا همســایگان، 

هماهنگی هــای الزم بــرای صــدور فوری این ســند 
انجام شــد و ظرف یک ســاعت محموله مذکور از 
مرز گوربوالغ ترکیه خارج شــد. همچین ترخیص 
محمولــه  کذکــور از مــرز بــازرگان نیــز بــا حداقــل 
اســناد ظــرف یــک ســاعت انجــام شــد و بــر ایــن 
اساس محموله مذکور در اختیار وزارت بهداشت 

برای توزیع در شبکه سراسر کشور قرار گرفت.
ســند   ۱0 جــاری  ســال  در  اســت،  گفتنــی 
همکاری هــای گمرکــی بــا گمــرکات دیگــر کشــورها 
ســند  امضــای  شــامل  کــه  اســت،  شــده  امضــا 
آذربایجــان  گمــرک  بــا  همــکاری  مشــترک  برنامــه 
در ســال 2022 -2023، یادداشــت تفاهــم تبــادل 
الکترونیکی اطالعات و یادداشت تفاهم اجرای تیر 
الکترونیک با ازبکستان، سند همکاری مشترک در 
جهت مبارزه با تخلفات گمرکی و سند تفاهم نامه 
همکاری هــای آموزشــی بــا روســیه، پروتــکل تبادل 
اطالعــات بــا ترکمنســتان، ســند یادداشــت تفاهــم 
همکاری های سه جانبه ترانزیتی ایران، آذربایجان 
و روســیه، ســند برنامــه ترتیبــات اجرایــی برنامــه 
فعــاالن اقتصــادی با چین، ســند یادداشــت تفاهم 
همکاری های گمرکی با تایلند و ســند موافقت نامه 

فعاالن اقتصادی با بولیواری ونزوئال بوده است.
در همیــن راســتا ظهیــری مدیــر کل گمــرک 
بازرگان، با اشــاره به تعامل گســترده با گمرکات 
مــرزی ترکیــه بــرای ترخیــص فــوری محموله هــای 
فــورس ماژور گفت: محموله دارویی مورد اشــاره 

روز 29 آبان از استانبول راهی مرز ایران شد.
وی افــزود، بــا توجــه بــه رایزنی انجام شــده 
ذیــل راهبــرد دیپلماســی اقتصادی با همســایگان 
دولــت ســیزدهم این محموله با اســکورت پلیس 

ترکیه به مرز گوربوالغ رسید.
ظهیــری در خاتمــه گفــت: ایــن محمولــه بــا 
حداقل اسناد از گمرک بازرگان ترخیص شد و روز 
30 ابان ماه در اختیار مسئوالن وزارت بهداشت 
در تهــران قــرار گرفت. گمرک بــازرگان با توجه به 
تعامــالت مــرزی با گمــرکات ترکیه ایــن امادگی را 
دارد که با حداقل ایســتایی محموله های ضروری 

کشور از جمله دارو را ترخیص کند.

میزان افزایش دستمزد 
مشاغل عمرانی اعالم شد

طبــق اعــام مرکــز آمــار، شیشــه بــر درجــه یــک با 
ســرکارگر  و  بیشــترین  افزایــش  دارای  درصــد   ٤٩,٠٢
بــا ١٠.٥٣ درصــد دارای کمتریــن افزایــش در متوســط 

دستمزد ساعتی نسبت به دوره  قبل بوده اند.
به گزارش ایسنا، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی 
انســانی شــاغل در طرح های عمرانی از ســال ١٣٦٥ به 
 صورت شش ماهه در سطح استان تهران از سوی مرکز 

آمار ایران اجرا می شود.
در ایــن آمارگیــری، اطالعــات مربــوط بــه دســتمزد 
ســاعتی نیروهای انســانی شــاغل در طرح هــای عمرانی 
)١٠٩ قلــم( بــا ارســال پرسشــنامه  های مربوطــه از طریق 
رایانامــه بــه تعــدادی از پیمانکاری هــای  مجری طرح های 
عمرانی در ســطح اســتان تهران جمع  آوری می شود. این 
طرح در مهرماه ماه سال ١٤٠١ برای جمع  آوری اطالعات 

مربوط به نیمه  اول همان سال اجرا شده است.
مقایســه  متوســط دســتمزد ســاعتی در ایــن دوره 
با دوره  مشــابه ســال قبل نشــان می دهد که بیشــترین 
ســفت  »بنــای  بــه  مربــوط  ســاعتی  دســتمزد  افزایــش 
کاردرجــه یــک« بــا ٤٥,٤٢ درصــد و کمتریــن افزایــش 
دســتمزد ســاعتی مربــوط به »آزبســت کاردرجــه دو« با 

٠.٧٤ درصد بوده است.

آخرین جزئیات پرداخت 
مطالبات مراکز طرف قرارداد 

تأمین اجتماعی
تأمیــن  ســازمان  غیرمســتقیم  درمــان  مدیــرکل 
اجتماعــی آخریــن جزئیــات پرداخــت مطالبــات مراکــز 

درمانی طرف قرارداد این سازمان را اعام کرد.
پرداخــت  دربــاره  مهــر،  بــا  گفت وگــو  در  غفــاری  شــهرام 
مطالبــات مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد تأمیــن اجتماعــی 
گفت: مطالبات داروخانه ها تا شهریور پرداخت شده و در 
حال حاضر فقط طلب مهر و آبان آنها باقی مانده است.

وی بــا اشــاره به اینکــه ۱,200 میلیارد تومان داروخانه ها 
در حال حاضر از ما طلب دارند گفت: بدهی که تاکنون 
بــه آنهــا پرداخــت کرده ایم حــدوداً ماهانــه ۱۱00 تا ۱200 
میلیــارد بــوده و در مجمــوع بــرای ســه ماه بیش از ســه 
هــزار میلیــارد تومــان به آنها داده شــده اســت و آخرین 

مرحله پرداختی چند هفته قبل بوده است.
تأمیــن  ســازمان  غیرمســتقیم  درمــان  مدیــرکل 
اجتماعــی همچنیــن گفــت: مطالبات مراکز دانشــگاهی 
نیز تا آبان ســال گذشــته پرداخت شــده و 5 ماه بعد از 
آن نیــز در قالــب اوراق وام )بانــک رفاه( که اقدامات آن 
انجــام شــده و برخی مراکــز طرف قرارداد بــرای دریافت 
اوراق اقــدام کرده انــد و در مجمــوع بــا پرداخت 5 ماه از 

مطالبات آنها بدهی ما به اردیبهشت امسال می رسد.
وی تاکید کرد: حدود 5 هزار میلیارد تومان در قالب اوراق 

به مراکز طرف قرارداد دانشگاهی پرداخت می شود.

فراخــوان جذب مدرس دانشــگاه جامع 
روز از   ۱۴۰۱ ســال  بــرای  کاربــردی   علمــی 

سه شنبه اول آذر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع 
علمی کاربردی، اصغر کشــت کار، قائم مقام 
رئیــس و معــاون آموزشــی دانشــگاه بــا اعالم 
شــرایط  واجــد  متقاضیــان  افــزود:  خبــر  ایــن 
بــا  تــا ۱5 آذر  بــه مــدت 2 هفتــه  می تواننــد 
مراجعه به ســامانه جذب مدرســان به آدرس 
https://jam.uast.ac.ir اقدامــات الزم بــرای 

مراحل ثبت نام را انجام دهند. 
کشــت کار درباره فرآیند جذب مدرسان 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی در سال جاری 
بکارگیــری  ســاماندهی  جهــت  کــرد:  اظهــار 
مدرســان، نیازسنجی اولیه در مراکز آموزشی 
انجــام شــد و ظرفیــت نهایی اختصــاص یافته 
پــس از تایید واحدهای اســتانی، بــرای تامین 
بــه  باتوجــه  موجــود  کمبودهــای  و  نیازهــا 
دوره های در حال اجرا و هم چنین رشته های 
جدید در قالب گروه درس های تعیین شــده، 
بــه نحــوی کــه تامیــن  صــورت گرفتــه اســت 
طبــق  آموزشــی،  مراکــز  نیــاز  مــورد  مــدرس 

زمان بندی مناسب صورت پذیرد. 
قائــم مقــام رئیــس و معــاون آموزشــی 
دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی تصریح کرد: 
در  شــرکت  بــرای  متقاضیــان  ســن  حداقــل 
فراخــوان 28 ســال و حداکثــر ســن 65 ســال 
در  بومــی  بصــورت  مــدرس  جــذب  و  اســت 
واحدهای استانی صورت خواهد گرفت بطوری 
که پس از ثبت نام، تکمیل فرم ها و بارگذاری 
مســتندات از ســوی متقاضــی، اعتبارســنجی 

اطالعات و مستندات متقاضیان در واحدهای 
استانی انجام شده و پرونده متقاضیان واجد 
صالحیــت  بررســی  کارگروه هــای  در  شــرایط 
علمــی مطابــق با شــاخص های ارزیابــی بومی 

شده، امتیازدهی می شود. 
کشــت کار افــزود: هیــات اجرایــی معین 
اســتانی، متقاضیانــی که حد نصــاب امتیاز را 
کســب کرده انــد تــا ســقف ســه برابــر ظرفیت 
جذب اعالم شده برای رشته مورد نظر جهت 
مصاحبه علمی دعوت می کند، در این مرحله 
از  متقاضیــان  عمومــی  صالحیــت  اســتعالم 
ســوی دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه 
انجــام می شــود و پــس از انجــام مصاحبــه در 
کارگروه هــای بررســی صالحیــت علمــی، رای 
نهایــی از ســوی هیــات اجرایــی معین اســتان 
صادر شده و نتایج صالحیت علمی به همراه 
نتایــج صالحیت عمومی جهت تصویب نهایی 
در اختیــار هیــات اجرایی جذب دانشــگاه قرار 

می گیرد. 
قائــم مقــام رئیــس و معــاون آموزشــی 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی در ادامه بیان 
کــرد: پس از تصویــب در هیات اجرایی جذب 
دانشــگاه، نهایتــا کــد مدرســی صــادر شــده و 
بــا همــکاری  دانشــگاه  امــور مدرســان  مرکــز 
واحدهای استانی، دوره الزامی تربیت مدرس 
بــا عنــوان آشــنایی با نظــام علمــی کاربردی را 

برای متقاضیان برگزار می کند. 
کشــت کار در خاتمــه اظهــار کــرد: مالک 
ثبــت نــام قطعی متقاضیــان در این فراخوان، 
تکمیل فرم های ســامانه، پرداخت وجه و اخذ 

کد رهگیری است.

جذب مدرس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی از اول آذر

جزئیات و تعهدات بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزی

رئیس سازمان غذا و دارو: موانع تولید دارو برطرف شد

جزئیات ترخیص محموله بزرگ آنتی بیوتیک


