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در زمینه مسئولیت اجتماعی، شرکت ها هر از چندگاهی براساس تکلیف 
بیمه مرکزی اقداماتی نظیر زنگ مدرسه را اجرا یم کنند که آن هم در حد 

بضاعت شرکت  ها نبوده و تنها به رفع تکلیف شبیه است

هزاران میلیارد تومان 
تبلیغات بی هدف 

شرکتــهای بیمه

گامهای بلند یوآن به سوی بین المللی شدن
برای مقابله با حاکمیت دالر
ترجمه: محمود نواب مطلق

ایاالت متحده، واردات فناوری چین را به دلیل 
"خطر" برای امنیت ملی ممنوع کرد

ترجمه: سلیم حیدری

از  فهرســتی  انتشــار  بــا  چیــن  خلــق  بانــک 
اقدامــات خــود در تــاش بــرای بین المللــی 
کــردن پــول ملــی این کشــور خبر از توســعه 
دالر  بــا  رقابــت  منظــور  بــه  اقدامــات  ایــن 
داده اســت. رقابت چین و آمریکا با موضوع 
تابســتان  در  تایــوان  اســتقال  تنــش زای 
گذشــته تشــدید شــد. به همین منظور چین 
خــودرا  دالر  ارزی  ذخایــر  گرفــت  تصمیــم 
کاهــش داده و اســتفاده از طــا را بــه جــای 

آن افزایش دهد.
جایــگاه بین المللی »یوآن« پول ملی چین کجاســت؟ 
)نــام رســمی بانــک مرکــزی چیــن( روز  بانــک خلــق چیــن 
پنجشنبه ۲۴نوامبر )۳آذر( دراین خصوص گزارشی منتشر 
کرد. براساس این گزارش درسال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰( استفاده از 
»یــوآن« درمبــادالت اقتصــادی فرامــرزی با افزایش ســاالنه 
۲۹ درصــدی بــه حــدود ۳۷ میلیــارد یــوآن رســید. پــول ملی 
چیــن در دســامبر۲۰۲۱ )آذر۱۴۰۰( بــا افزایــش ۲/۴ درصدی 
ِــن« ژاپن درمبــادالت اقتصادی  اســتفاده از آن؛ جایگزین»ی

سنگاپور و هنگ کنگ شده است.
ایــن افزایــش درمــاه ژانویــه۲۰۲۲ )دی ۱۴۰۰( بــه ۳/۲ 
درصــد رســید. درعیــن حــال ســهم »یــوآن« درســبد ارزهای 
خارجــی جهانــی درســه ماهــه اول ســال ۲۰۲۲ )ســه ماهــه 
آخــر ســال۱۴۰۰( افزایــش ۲/۹درصــدی داشــته اســت. ایــن 
میــزان افزایــش درمقایســه بــا ســال ۲۰۱ ۶ــ )۱۳۹۵( یعنــی 
نخســتین ســال به رســمیت شــناخته شــدن این ارز درسبد 
ارزهــای مرجــع صندوق بین المللی پول بــه اندازه ۱/۸ واحد 
افزایش یافته است. از این پس »یوآن« پنجمین ارزیست 
که بیشــترین اســتفاده از آن درمبــادالت اقتصادی درجهان 

صورت می پذیرد.
 ۲۰۲۲ مــه  درمــاه  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
)اردیبهشت۱۴۰۱( سهم آن را در سبد ارزهای مرجع خود از 
۱۰/۸۹درصد به ۱۲/۲۸درصد افزایش داد. براساس گزارش 
بانــک خلــق چیــن: »ایــن امر حکایت از اســتفاده آســانتر از 
پــول ملــی چیــن در مبــادالت فرامــرزی دارد. زیــرا چارچوب 
سیاســتهای ســرمایه گذاری و تأمین منابع مالی و مبادالت 
اقتصادی فرامرزی با» یوآن« تقویت شده و این امرموجب 
افزایــش ظرفیتهــای آن در ارائــه خدمــات بــه یــک اقتصــاد 

واقعی شده است.«
بین المللــی  ارز  یــک  عنــوان  بــه  از»یــوآن«  اســتفاده 
درحال گســترش اســت گرچه دالر هنوز از ســاقط شدن در 
میزان اســتفاده فاصله زیادی دارد. به موازات این اقدامات 
چیــن وابســتگی خــود بــه دالر را نیــز کاهــش داده اســت. 
دولت چین با فروش ذخایر ارزی دالر مقادیر قابل توجهی 

طال خریداری کرده است. 
بنابرآمــار شــورای جهانــی طــال طــی ســه ماهــه ســوم 
ســال جــاری میالدی بانکهای مرکــزی ۴۰۰ تن طال خریداری 
کرده انــد. ایــن میــزان خریــد درایــن بــازه زمانــی بی ســابقه 

بوده است.
ســال۲۰۲۲)۱۴۰۱( براین اســاس بســیار استثناییست 
زیــرا در ۹ماهــی کــه از آن گذشــته اســت بانکهــای مرکــزی 

مقدار۶۷۳ تُن طال خریده اند. 
از ســال ۱۹۶۷  بــرای یکســال کامــل  ایــن رقــم حتــی 
آمــار  براســاس  اســت.  بــوده  بی ســابقه  تاکنــون   )۱۳۴۶(
شــورای جهانــی طــال بین ماههــای جوالی تا ســپتامبر)تیر تا 
شــهریور( مهمتریــن کشــورهای خریــدار طــال بدیــن قرارنــد: 
ُــن،  هند۱۷/۴۶ت ازبکســتان۲۶/۱۳تُن،  ُــن،  ترکیه۳۱/۱۷ت

قطر۱۴/۷۷تُن، موزامبیک۲/۳۳تُن.
مجموع اینها به زحمت به۹۱/۸۶تُن می رســد و با رقم 
ُــن فاصلــه زیادی دارد. بنابر اعتقاد کارشناســان بازار  ۴۰۰ ت
طــال؛ چیــن مقادیــر قابــل توجهــی طــال از روســیه خریــداری 

کرده است. 
از آنجــا کــه بانــک خلق چین از ســال ۲۰۱۹)۱۳۹۸( به 
بعد آماری از ذخایر طالی خود منتشــر نمی کند به احتمال 

زیاد چین مقدار ۳۰۰ تُن طال خریداری کرده است.
 درعیــن حــال ســال۲۰۲۲ )۱۴۰۱( بــه تعبیــری ســال 
افزایش تنشــهای سیاســی محســوب نیز می شــود. از اینرو 

امــری  طــال  ذخایــر  بــه  ارزی  ذخایــر  تبدیــل 
معقول به نظر می رسد. در یک تقارن بحث 
برانگیز این میزان خرید ذخایرطال به وسیله 
چین از زمان دیدار»نانســی پلوسی« رئیس 
وقــت  مجلــس نماینــدگان آمریــکا دراوایــل 
مــاه اوت)اواســط مــرداد( از تایــوان بــه وقوع 

پیوسته  است. 
در عیــن حــال تحریمهــای بیــن المللــی 
نظیــر آنچــه برضــد روســیه در پــی حملــه بــه 
اوکرایــن در ۲۴فوریه)۵اســفند۱۴۰۰( اعمــال شــد همــواره 
بــرای پکــن موضوعــی قابــل تأمــل بــوده و آنــرا جــدی گرفته 

است.
براســاس ایــن تحریمهــا مبــادالت اقتصــادی خارجــی 
روســیه بســیار محــدود شــده و نمی توانــد بــر روی فــروش 
ذخایــر ســوخت و طــالی خــود برای کســب درآمدهــای ارزی 

حساب چندانی باز کند.
 درحقیقــت ذخایرطــالی روســیه باعــث جلوگیــری از 
فروپاشــی نظام مالی این کشــور شده اند. این کشور دربازه 
زمانــی ســالهای ۲۰۱۴ تــا ۲۰۲۲ )۱۳۹۳ تــا ۱۴۰۱( بیشــترین 

میزان طال را خریداری کرده است. 
این کشــور براســاس آمار شــورای جهانی طال درپایان 
ســه ماهه ســوم ســال جــاری میالدی صاحــب ذخایر طالیی 
ُــن اســت. بدیــن ترتیــب در رده پنجــم  معــادل۲.۲۹۸,۵۳ ت
کشــورهای صاحــب ذخایر طال پــس از آمریکا،آلمان، ایتالیا 
و فرانســه و درســت یکی قبل ازچین با ۱.۹۴۸,۳۱تُن ذخایر 

طال قرار دارد.
بــه گــزارش صندوق بین المللــی پول؛ بانک خلق چین 
متفــاوت از بانــک مرکزی روســیه دارای ذخایــر طالی باالیی 
نیســت و بیشــترین ذخایــرآن بــه صــورت دالر آمریکاســت. 
ذخایــر طــالی بانــک مرکــزی روســیه در ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( 
۲۳/۳درصــد بــرآورد شــده در حالیکــه ایــن ذخایــر در بانک 

خلق چین فقط ۳/۵درصد بوده است.
 چیــن بــر اســاس آمــار وزارت خزانــه داری آمریــکا بــا 
 ۲۰۲۲ ســپتامبر  در  دالر  میلیــارد  معــادل۹۳۳,۶   رقمــی 
)شــهریور۱۴۰۱( پــس از ژاپــن دومیــن دارنــده خارجی بدهی 
دولت آمریکاست با اینحال ظرف یکسال حدود۱۰/۹ درصد 

از این بدهی معادل ۱۱۳,۹میلیارد دالرتسویه شده است.
 فروشهایی که امکان خرید طال را فراهم کرده است. 
رقابــت میــان دو غــول اقتصــادی جهــان برای کســب رهبری 
اقتصــاد جهــان در تمامــی جبهه  هــا ادامه دارد. کارشناســان 
برجســته اقتصــادی برایــن باورنــد مرحله آتی جهانی شــدن 

نظام مالی یک نظام قطبی خواهد بود.
بــر اســاس ســناریوی خــوش بینانــه ایــن کارشناســان 
اقتصــادی؛ اســتفاده همزمــان آنهــا از دالر و یــوآن بصــورت 

شفاف از ویژگیهای  مهم نظام مالی چند قطبی است. 
ســناریوری بدبینانــه آنــان مبتنی بر تشــکیل دو قطب 
مجزا و ذینفوذ به وسیله آمریکا و چین با استفاده هریک از 
پولهای ملی خوداست که طبیعتا با کاهش مبادالت همراه 
خواهد بود. اما این کارشناســان می گویند: »واقعیت روند 
اقتصــادی درحقیقــت میان این دوســر افراطی ذی نفوذ قرار 
دارد. چراکــه عوامــل مهــم اقتصــادی به وســیله موقعیتهای 
گوناگــون جغرافیــای سیاســی جهــت دهی می شــوند. براین 
اســاس درچین طی ســالهای اخیر با هدف آزادســازی نظام 
مالــی بــه نفــع نقــش آفرینــی بیشــتر یــوآن در ســطح بیــن 

المللی اصالحاتی آغاز شده است.« 
عقــب  جبــران  بــرای  دیگــر  ســوی  از  پکــن  مقامــات 
ماندگیهــای یــوآن در برابــر دالر به یــوآن دیجیتالی نیز روی 
آورده انــد. زیــرا ارز دیجیتالــی بــا اســتفاده از فناوریهای بن 
سازه های بالکچین با تحوالت نظام مالی بین المللی بیشتر 
سازگاراســت. مبادلــه با این ارز دیجیتالی بســیار مطمئن و 

کارآمد خواهد بود. 
از همــه مهمتــر امکان کنترل بین المللی ارزملی از این 
طریق بیشــتر فراهم می شــود. امری که به عنوان یک معیار 
مهــم؛ اولویــت حــزب کمونیســت چیــن درمواجهه بــا آمریکا 

محسوب می شود.
منبع: روزنامه تریبیون

مخابراتــی  غول هــای  محدودیت هــا  ایــن 
هــواوی و زد تــی ای را بــه همــراه چندیــن 

شرکت دیگر هدف قرار می دهد.
واشــنگتن واردات و فــروش تجهیــزات 
مخابراتــی جدید از بزرگترین تولیدکنندگان 
چیــن را بــه دلیــل "خطــر غیرقابــل قبــول" 
کــه ادعــا می شــود بــرای امنیت ملــی ایاالت 

متحده ایجاد می کند، ممنوع کرده است.
بر اســاس بیانیه روز جمعه کمیسیون 

ارتباطــات فــدرال ایــاالت متحــده )FCC(، ایــن ممنوعیــت 
محصوالت فناوری ساخته شده توسط غول  های مخابراتی 
 Dahua ســازنده تجهیزات نظارتی ،ZTE و Huawei چینی
 Hangzhou تصویــری  نظــارت  شــرکت   ،Technology
تجهیــزات  ســازنده   ،Hikvision Digital Technology
قــرار  هــدف  را   ،Hytera Communications مخابراتــی 
مــی دهــد و همچنیــن شــرکت های تابعه و وابســته به این 

شرکت ها نیز هدفت این محدویت  ها خواهند بود.
جسیکا روزن وورسل، رئیس FCC در بیانیه ای گفت: 
"این قوانین جدید بخش مهمی از اقدامات مداوم ما برای 
محافظــت از مــردم آمریــکا در برابــر تهدیــدات امنیت ملی 

مربوط به مخابرات است.
بــا   FCC متعهــد بــه محافظــت از امنیــت ملــی مــا 
اطمینــان از اینکــه تجهیزات ارتباطــی غیرقابل اعتماد برای 

نیســتند،  مجــاز  مــا  مرزهــای  در  اســتفاده 
متعهد است و ما در اینجا به کار خود ادامه 

می دهیم."
این آژانس خاطرنشان کرد که مقررات 
جدیــد در مــورد تاییدیه هــای آتــی واردات و 
فــروش تجهیــزات اعمــال مــی شــود. بــا این 
کــه می توانــد  کــرد  اعــالم  حــال، همچنیــن 

تاییدیه های قبلی را لغو کند.
هــر پنج شــرکت چینــی در مــاه مارس 
)فروردین( امسال با هدف محدود کردن دسترسی آنها به 
بازار ایاالت متحده به فهرســت موســوم به "فهرست تحت 

پوشش" FCC اضافه شدند.
 FCC در آن زمان اعالم کرد که پکن می تواند از این 
شرکت  ها برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی استفاده 

کند.
هــواوی تاکنــون از اظهار نظر در مــورد این ممنوعیت 
 ZTE، Dahua، Hytera خودداری کرده است، در حالی که
و ســفارت چین در واشــنگتن بالفاصله به درخواســت های 

رسانه ها برای اظهار نظر پاسخ نداده اند.
 با این حال، اوایل سال جاری، سفارت چین FCC را 
به "سوء استفاده از قدرت دولتی" و "حمله بدخواهانه" به 

شرکت  های مخابراتی چین متهم کرد.
منبع: راشاتودی
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علی رمضانیان

تمام بنگاه  های اقتصادی برای پیشــبرد اهداف، 
بازاریابی و جذب مشــتریان جدید، نگهداشــتن 
مشــتریان قدیمــی و مخلــص کام بــرای مانــدن 
در  را  تبلیغــات  خــود،  وکار  کســب  بــازار  در 
دســتور کار خود قرار می دهند. قاعده ای برای 
شرکت ها وجود ندارد که به چه میزان از درآمد 
خود را صرف هزینه تبلیغات کنند و شــرکت ها 
بــر حســب شــهرت یــا ناشــناختگی در خصوص 

بودجه تبلیغاتی خود تصمیم می گیرند. 
بــه گــزارش »عصــر اقتصــاد«؛ شــرکت های بیمــه نیــز از 
ایــن موضــوع مســتثنی نیســتند و بــرای مانــدن در بــازار دســت 
به تبلیغات می زنند. شــرکت های بیمه بدون محاســبه شــرکت 
بزرگ و دولتی ایران سال گذشته حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریــال بــرای تبلیغــات پرداخــت کردنــد که نســبت به ســال قبل 
از آن بــا رقــم یــک هــزار و ۹۱۵ میلیــارد ریال، حــدود ۳۰ درصد 
رشــد داشــت. ایــن در حالــی اســت که در ســال ۹۸ تنهــا ۱۳۰۰ 
میلیارد ریال صرف تبلیغات شرکت های بیمه شده بود. که این 
هزینه هــا طیف وســیعی از روش ها از جملــه آگهی تلویزیونی، 
بیلبورد های میدانی و چاپ بروشــور، رپورتاژاگهی و غیره را در 

بر می گیرد.
شــرکت های بیمــه در ســال قبــل هــر چقــدر کوچــک تــر و 
گمنام تر بودند، هزینه بیشتری را برای تبلیغات صرف کردند. 
شــرکت بزرگــی ماننــد بیمــه آســیا کــه بزرگتریــن شــرکت بیمــه 
خصوصی ایران است، مبلغ ۲۱۷ میلیارد ریال در سال گذشته 
هزینه کرده و پیش بینی می شود که امسال نیز ۲۳۸ میلیارد 

ریال هزینه تبلیغات کند.
پیــش بینی  هــا بــرای امســال نیــز کمی عجیــب و غریب به 
نظر می رســد. چرا که پیش بینی می شــود که نزدیک به چهار 
هزار میلیارد ریال را شــرکت  های بیمه صرف تبلیغات کنند که 
رقــم بزرگــی نســبت بــه دوره  هــای قبــل و همچنیــن درآمــد این 
شرکت  هاســت. ایــن در حالــی اســت که شــرکت  های براســاس 
نســبت خســارت شــرایط خوبی نداشــته و رشــد درآمد در سال 
قبــل ۴۱ درصــد امــا رشــد خســارت نزدیــک بــه ۵۰ درصــد بــوده 
اســت. هزینه  هــای بیمــه گری و اداری شــرکت  های بیمه نیز در 
ســال جــاری رشــدی نامتوازن نســبت بــه درآمد شــرکتها دارد و 
نکته مهمتر اینکه سود خالص شرکت  های بیمه نسبت به سال 

قبل کاهش معناداری داشت. 
بــه عنــوان مثــال نمودار زیر، متعلق به شــرکتی اســت که 
هزینــه تبلیغــات شــرکت بــاالی ۵۰ درصــد در ســال گذشــته و 
پیش بینی  هــای امســال رشــد دارد در حالــی کــه زیــان ناخالص 

سنگینی را سال گذشته متحمل شده است. 
  امــا شــرکت بیمــه دانــا عجیــب تریــن پیش بینــی را برای  
ســال جــاری داشــته و کــه اعــالم کــرده در ســال جــاری هزینــه 
تبلیغاتــی بالــغ بــر ۸۲۳  میلیــارد ریــال خواهــد داشــت این در 
حالی اســت که در ســال گذشــته تنهــا مبلــغ ۱۸۸ میلیارد ریال 

برای تبلیغات پرداخت کرده بود. 
کمتریــن تبلیــغ برای شــرکت بیمــه حافظ بود کــه رقم ۵۰ 
میلیــون ریــال را تنهــا صــرف تبلیغــات کــرد. بیشــترین هزینــه 
تبلیغات به شــرکت بیمه کوثر اختصاص داشــت که رقم ۷۵۲ 

میلیارد ریال را صرف کرد. 
یکــی از موضوعــات مهــم در حــوزه تبلیغــات هزینه  هــای 
زیادی اســت که شــرکت  ها برای بیلبورد پرداخت کردند اما این 
بیلبوردهــا توســط مســائل سیاســی و اجتماعــی در هفته  هــای 
اخیــر از بیــن رفتــه و عمــال هیــچ نفعــی بــرای شــرکت های بیمه 

نداشته است. 
امــا موضــوع مهمتــر در خصــوص هزینــه تبلیغــات باید به 

مسئولیت اجتماعی نیز اشاره کرد. شرکت  ها در 
ایران بعضا مسئولیت اجتماعی را از هزینه  های 
روابــط عمومــی پرداخــت می کننــد. شــرکت  های 
بیمه ضعیف ترین مسئولیت اجتماعی را در بین 
بنگاه  هــای اقتصــادی دارنــد. و هــر از چندگاهــی 
براســاس تکلیــف بیمــه مرکــزی اقداماتــی نظیــر 
زنگ مدرســه را اجرا می کنند که آن هم در حد 
بضاعــت شــرکت  ها نبــوده و تنها بــه رفع تکلیف 

شبیه است. 
براساس شواهد موجود، شرکت  های بیمه  مانند بانک ها 

معمــوال در ابتــدای ســال مبلغــی را بــرای مســئولیت اجتماعــی 
در نظــر می گیرنــد. ولــی اتفــاق خاصــی در این زمینــه نمی افتد. 
این در حالی اســت که اگر همه بنگاه های اقتصادی بر اســاس 
مســئولیت اجتماعــی خــود رفتــار کــرده و بــه مشــکالت جامعــه 
بپردازند شــاید انبوهی از مشــکالت در کشــور ریشــه کن شود. 
اما شــرکت  های بیمه در این اوضاع ســهمی نداشــتند و یکی از 
دالیل اصلی این شــرایط داشــتن روابط عمومی ضعیف و بدون 
مســئولیت اجتماعــی اســت، اغلــب، خبرنگارانــی کــه بــه دلیــل 
معیشت سر از روابط عمومی شرکت  های بیمه دراورده و هیچ 

تالشی برای بهبود اوضاع حرفه ای خود نمی کنند.

فاصله تورمی دهک ها ٠.٦ واحد درصد افزایش یافت
عمــده  گــروه  در  ماهــه  دوازده  تــورم  تغییــرات  محــدوده 
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات« بیــن٦٠,٥ درصــد 

برای دهک هشــتم تا ٦٤.٦ درصد برای دهک  اول اســت.
رخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٤٠١ برابر ٤٤,٠ درصد 
اســت کــه در دهک هــای مختلــف هزینــه ای در بــازه ٤١.٧ 
درصــد بــرای دهــک   دهــم تــا ٥٠.٢ درصــد بــرای دهــک  اول 

نوسان دارد. 
محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در گــروه عمــده 

»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات« بیــن ٦٠.٥ درصــد 
بــرای دهــک هشــتم تــا ٦٤.٦ درصــد بــرای دهــک  اول اســت. 
هــم چنیــن اطالع مذکــور در مورد گروه عمــده »کاالهای غیر 
خوراکــی و خدمــات« بیــن٣٢.٩ درصــد بــرای دهــک چهــارم، 

پنجم و ششم تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک های هزینه ای
بــر اســاس اعــداد مربوط به تورم در میــان دهک های مختلف 

هزینــه ای، فاصلــه تورمــی دهک هــا در ایــن ماه بــه ٨,٥ واحد 
درصــد رســید که نســبت به ماه قبــل )٧.٩ واحــد درصد( ٠.٦ 

واحد درصد افزایش داشته است. 
فاصلــه تورمــی در گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها 
و دخانیــات« نســبت بــه مــاه قبــل ٠.٧ واحــد درصــد افزایش 
داشــته اســت و در گــروه عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و 
خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته 

است.
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رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهی: قیمت گوشت 
مرغ نهایتا ۶۳ هزار تومان اســت

رئیــساتحادیــهفروشــندگانپرنــدهوماهــیاســتان
تهــرانتاکیــدکردکهقیمتمصوبمــرغهرکیلوگرم،
۶۳هــزارتومــانبــرایمصرفکننــدهاســتکــهاالنبا
توجهبهعرضهزیادوکمبودتقاضایزیرنرخمصوب،
بیــن۵۵تــا۶۰هــزارتومــاندرمراکزعرضهبهدســت

مردممیرسد.
بــه گــزارش ایلنا، یوســفخانی در رابطــه بــا آخرین 
قیمــت مــرغ در بازار گفــت: قیمــت مصــوب مــرغ هــر 
کیلوگــرم ۶۳ هــزار تومــان بــرای مصرف کننده اســت که 
االن عرضه زیاد و کم بودن تقاضا االن زیر نرخ مصوب 
بیــن ۵۵ تــا ۶۰ هــزار تومــان در مراکــز عرضــه به دســت 

مردم عرضه می شود.
وی ادامه داد: قیمت مرغ منجمد نیز همان قیمت 
جدیــد ۵۵ هــزار تومــان اســت کــه تقاضایــی بــرای آن 
نیســت بــه جهت اینکه االن قیمت مــرغ گرم نیز همین 
است. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان 
اینکه ما تا پایان سال جاری خوشبختانه در بحث تولید 
و عرضــه هیــچ گونه مشــکلی نداریم، اظهار کــرد: تولید 
و عرضــه کافــی اســت و بیش از حتی حــد مصرف تولید 
انجام می شــود. جوجه ریزی پیش از مصرف داخل االن 
انجام شده است و تا پایان سال بازار همین روند ادامه 

پیدا می کند. 
یوســفخانی با بیان اینکه در بهترین حالتی که بخواهد 
اتفــاق بیفتــد آن اســت کــه به نرخ مرغ بــه نرخ مصوب 
۶۳ تومــان برســد، تصریــح کــرد: ایــن یعنی اگر مقــدار 
تقاضــا در ماه هــای پایانــی ســال بیشــتر شــود، بــه نــرخ 
مصــوب نزدیــک شــویم یــا به نــرخ مصوب عرضه شــود. 
االن پایین تر از نرخ مصوب اســت. هم تولید باال اســت 

و هم تقاضا به نسبت تولیدمان پایین تر است.

سهم ۷۰ درصدی تولیدکنندگان 
داخلی از بازار پیچ

رئیــساتحادیــهفروشــندگانپیــچومهــرهتهــرانبــا
بخــش ایــن در نظــارت حــالحاضــر در اینکــه بیــان
بســیارضعیــفاســتومــواداولیــهعادالنهبهدســت
تولیدکنندهنمیرسد،گفتکهتولیدکنندگاندرسال
۲۰۲۱توانســتند۷۰درصــدازپیــچومهــرهمــوردنیــاز

کشورراتولیدوتامینکنند.
نورالدین مهری در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
تولید انواع پیچ های سرمته ای با گریدبندی های مختلف 
که در صنعت خودروسازی  مورد استفاده است، گفت: 
با توجه به اینکه استفاده از پیچ و مهره در تمام ابعاد و 
انواع تولید کاربرد دارد و هیچ کاالیی بدون وجود پیچ و 
مهره نمی تواند کار کند، نیاز به این کاال در همه صنایع 

قابل لمس است.
بــه گفتــه وی تولیدکنندگان داخلــی بعد از انقالب 
بــا تکنولــوژی صنعــت در ســال ۲۰۲۱، توانســتند بر پایه 
علم و دانش، ۷۰ درصد از پیچ و مهره مورد نیاز کشور 
را تولید و تامین کنند. در کل ساختار تولید پیچ و مهره 
کامــالً تغییــر کــرده و توانســتیم بخشــی از واردات ایــن 
حوزه را در داخل تولید کنیم. البته اگر مواد اولیه مورد 
نیاز تامین شود و ساختارهای پیچیده که گاهی موجب 
کندی یا مانع برای تولید اســت، برداشــته شود و دولت 
هــم از تولیدکننــده حمایت کند، می توان بخشــی از ۳۰ 

درصد مورد نیاز دیگر را نیز در داخل تولید کرد.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پیچ و مهــره تهران با 
بیــان اینکه بخشــی از تولیــدات داخلــی می تواند با نوع 
خارجــی رقابــت کند، تصریح کــرد: نکته قابل تامل، نیاز 
به نظارت قوی بر اختصاص مواد اولیه و تولیدکنندگان 
اســت. در حــال حاضــر نظــارت در ایــن بخــش بســیار 
ضعیف است و مواد اولیه عادالنه به دست تولیدکننده 
نمی رســد. گفتنــی اســت ســال ۱۳۹۹ رئیــس اتحادیــه 
فروشــندگان پیــچ و مهــره تهــران گفتــه بــود کــه ســهم 
تولیدکننــدگان داخلــی نصف بازار پیچ و مهره اســت که 

به نظر می رسد این سهم حاال افزایش یافته است.

زیان ۲۰.۷هزار میلیارد 
تومانی صنعت گردشگری 

در دوره کرونا
مرکزپژوهشهایمجلس،بااعالماینکهکرونا۸۷هزار
و۵۲۵نفــردرحــوزهگردشــگریرابیــکارو۲۰۷هــزارو
۱۴۳میلیاردریالبهتأسیساتاینبخشخسارتوارد

کردهاست،خواستارتمدیدمعافیتمالیاتیشد.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در قالــب گزارشــی، ضمــن 
بررســی وضع صنعت گردشــگری ایران و خســارات وارد 
شــده بــه ایــن صنعــت در چنــد ســال گذشــته پیشــنهاد 
تمدیــد معافیت هــای مالیاتــی موضوع مــاده ۱۳۲ قانون 
مالیات هــای مســتقیم بــرای فعــاالن حوزه گردشــگری را 

مطرح کرد.
این مرکز به مرور اتفاقات تاثیرگذار بر حوزه گردشگری 
پیــش از شــیوع کرونــا از جملــه گرانــی بنزیــن و ســیل 
ویرانگر سال ۹۸ پرداخته و در گزارش خود آورده است: 
بــرآورد مجمــوع خســارات ســیل، چیزی در حــدود ۳۰۴ 
میلیارد ریال بوده اســت. در این میان، اســتان گلستان 
بیشــترین آســیب در بدنــه گردشــگری خــود را متحمــل 
شده است؛ چیزی در حدود ۱۳۱ میلیارد ریال خسارت.
بــه آســیب های جــدی صنعــت  بــا اشــاره  گــزارش  ایــن 
گردشــگری ایــران هم زمــان بــا شــیوع بیمــاری کووید- به 
اســتناد گزارش شــورای جهانی ســفر و گردشگری آورده 
است: تنها در یک سال )۲۰۱۹-۲۰۲۰( درآمدهای حاصل 
از گردشــگری ورودی بــه کشــور در حــدود ۸۶ درصــد و 
درآمــد حاصل از گردشــگری داخلــی در حدود ۴۴ درصد 
کاهش داشته است. بر اساس آمارهای داخلی نیز تنها 
در ۹ ماهه اول ســال ۱۳۹۹ نســبت به مدت مشــابه در 
ســال ۱۳۹۸)پیــش از شــیوع کرونــا( تعــداد گردشــگران 
ورودی بــه کشــور حــدود ۹۳ درصــد و تعداد گردشــگران 
خروجی از کشور در حدود ۹۱ درصد کاهش داشته اند.

اخبـــــــــــــــــار

هزینههــایاولویــتداربــرایخانوارهــایایرانی
شــامل کــه غیرخوراکــی و خوراکــی بخــش در
گوشــت،مســکنوســوختمیشــود،درآبــان
۱۴۰۰بــهترتیــببــاتــورم۳۱.۵،۴۷.۷و۲۱.۵ 

درصدیمواجهبودهاند.
به گزارش مهر، بررسی تغییر قیمت کاالها 
و خدمات در آبان ســال جاری نشــان می دهد که 
شــاخص کل تورم روی عدد ۴۴ درصد ثبت شــده 
کــه نســبت بــه مهــر۲.۱ درصــد و نســبت بــه آبان 

سال گذشته ۴۸.۱ درصد افزایش یافته است.
مطابــق بــا آنچــه که پیــش از ایــن مرکز آمار 

ایرانــی  خانوارهــای  هزینه کــرد  نحــوه  از  ایــران 
گــزارش داده بــود، از هزینــه کل ســاالنه خانــوار 
مربــوط  درصــد   ۲۱ بــا  بیشــترین ســهم  شــهری، 
غیرخوراکــی  بیــن هزینه هــای  در  و  گوشــت  بــه 
بیشــترین ســهم با ۴۵ درصد مربوط به مســکن، 

سوخت و روشنایی بوده است.
اگر این آمار را برای ســال جاری هم مدنظر 
قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی 
را در صــدر اولویت هــای مــردم برای هزینه کرد در 
نظر بگیریم، خانوارها در آبان امسال برای خرید 
کاالی خوراکــی اولویــت دار خــود یعنــی گوشــت 

قرمز و ســفید، ۶۲.۸ درصد بیشــتر از آبان ســال 
گذشــته هزینه کرده اند. این عدد در تورم ۱۲ماه 
منتهــی بــه آبــان، ۴۷.۷ درصد بوده اســت؛ البته 
در مقایســه با مهر ســال جاری، نرخ این کاال یک 

درصد افزایش داشته است.
همچنیــن خانوارهــا برای مســکن بــه عنوان 
کاالی غیرخوراکــی اولویــت دار، نســبت بــه آبــان 
پارســال ۳۹.۲ درصد بیشتر هزینه کرده اند؛ این 
عــدد برای آب، برق و ســوخت ۱۰.۳ درصد بوده؛ 
ضمــن اینکــه در مقایســه با مهر ســال جــاری نیز 
نرخ این کاالها به ترتیب برای مسکن ۳.۷ درصد 

افزایــش و بــرای آب، بــرق و ســوخت ۱.۶ درصــد 
افزایش را نشان می دهد.

تــورم ۱۲ مــاه منتهــی بــه آبــان بــرای این دو 
هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب ۳۱.۵ درصد و 

۲۱.۵ درصد بوده است.
بررســی اولویت هــای دوم و ســوم خانوارهــا 
در بخــش خوراکی هــا یعنــی »نــان و غــالت« و 
»میوه و سبزی  ها« نشان می دهد که مردم برای 
نان و غالت نســبت به آبان پارســال ۷۷.۴ درصد 
بیشــتر هزینــه کرده انــد. تــورم ۱۲ مــاه منتهــی به 
آبــان بــرای این خوراکی ۷۲.۴ درصد بوده اســت. 

نرخ نان و غالت نســبت به مهر ســال جاری ۰.۹ 
درصد رشد داشته است.

برای قیمت میوه نیز شاهد افزایش ۳۹.۱ درصدی 
نسبت به آبان پارسال بوده ایم؛ البته تورم ۱۲ماه 
این کاال ۴۰.۵درصد بوده است. بخش سبزیجات 
)ســبزی ها و حبوبــات( نیــز رشــد ۴۶.۲ درصدی را 
در آبــان نســبت به ماه مشــابه ســال قبــل تجربه 
کــرده اســت. البتــه تــورم ۱۲ مــاه منتهــی بــه آبان 

سبزیجات ۶۰.۲ درصد بوده است.
در عین حال، قیمت این دو کاال نســبت به 
مهر ســال جاری به ترتیــب برای میوه ۳.۹ درصد 
بــرای ســبزیجات ۲.۱ درصــد کاهــش را  رشــد و 

نشان می دهد.
مــردم بــرای »حمــل و نقــل و ارتباطات« بــه عنوان 
اولویــت دوم در بخــش خدمــات، نســبت بــه آبــان 
پارسال به ترتیب ۳۲.۱ درصد )حمل و نقل( و ۱۰.۲ 
درصــد )ارتباطات( بیشــتر هزینه پرداخت کرده اند. 
تــورم ۱۲ ماهــه بــرای ایــن خدمــات به ترتیــب ۳۶.۶ 
درصد و ۷.۲ درصد بوده است. نرخ این دو خدمات 
در مقایسه با ماه قبل یعنی مهر به ترتیب با رشد 

۲.۱ و ۰.۹ درصدی مواجه بوده است.
»بهداشــت و درمــان« نیز به عنوان اولویت 
ســوم مردم در بخش خدمات در آبان امســال با 
رشد تورم ۸۱.۷ درصدی مواجه بوده است. تورم 
۱۲ ماهــه در ایــن بخــش ۳۶ درصــد و تــورم یــک 
ماهه )نســبت به مهر ســال جاری( ۴ درصد بوده 

است.
و  شــیر  یعنــی  خوراکــی  چهــارم  اولویــت 
فرآورده هــای آن و تخم مــرغ در آبــان نســبت بــه 
مــاه مشــابه ســال قبــل، ۲۴.۶ درصــد رشــد تورم 
را تجربــه کرده اســت. این عدد بــرای تورم ۱۲ماه 
منتهــی بــه آبــان ۷۴.۶ درصــد بوده اســت. درصد 
افزایش تورم این گروه کاالیی نسبت به ماه قبل 

)مهر( ۰.۵ درصد بوده است.
نیــز  بخــش روغن هــا و چربی هــا  تــورم در 
نســبت بــه آبــان پارســال رشــد ۲۵۲.۸ درصــدی 
را نشــان می دهــد؛ همچنیــن تــورم ۱۲ ماهــه در 
ایــن بخــش ۱۵۷.۴ درصد بوده اســت. البته تورم 
ماهانــه )نســبت به مهر ســال جــاری( ۰.۷ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
مــردم بــرای خریــد پوشــاک و کفــش نیز در 
آبان امســال نســبت به آبان پارسال ۴۶.۷ درصد 
تــورم را تجربــه کرده انــد؛ تــورم ۱۲ ماهــه در ایــن 
بخش ۴۷.۶ درصد و تورم ماهانه )نسبت به مهر 

سال جاری( ۲.۶ درصد بوده است.

ســازمان اســالمی شــورای مجلــس نماینــدگان
تامیــناجتماعــیرامکلــفکردنــدتــاکارگــران
دارایپروانــهمهــارتفنــیشــاغلمســتقیمدر
امــراحــداثویــاافزایــشزیربنــایســاختمان،
تجدیدبنا،تعمیراتاساســیویاتخریبآنهارا

بیمهکند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی در جلســه علنی روزگذشــته )یکشــنبه(، 
گــزارش شــور دوم کمیســیون اجتماعــی در مورد 
طــرح اصــالح قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی 
را بررســی کــرده و در نهایــت آن را بــه تصویــب 

رساندند.
در این طرح آمده است که ماده )۵( قانون 
بیمه  هــای اجتماعــی کارگــران ســاختمانی مصوب 
۹/  ۸/ ۱۳۸۶ بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی و 

تبصره های آن به شرح زیر اصالح می گردد:
الف- ســازمان تامین اجتماعی مکلف اســت 
بــا دریافــت هفــت درصــد )۷%( حــق بیمــه ســهم 
بیمــه شــده از مأخــذ کســر حــق بیمــه از کارگران 
دارای پروانــه مهــارت فنــی شــاغل مســتقیم در 
یــا افزایــش زیربنــای ســاختمان،  امــر احــداث و 
تجدیدبنــا، تعمیــرات اساســی و یــا تخریب آنها و 
دریافــت حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی مربوطــه از 
محــل متــراژ ساخت وســاز، ایــن کارگــران را بیمــه 

نماید.
متقاضیــان ساخت وســاز اعــم از احــداث یــا 
تجدیدبنــا در محــدوده، حریــم و خــارج از حریــم 
شــهرها محــدوده روســتاها، مناطــق آزاد تجــاری 
و  نواحــی  اقتصــادی،  ویــژه  مناطــق  صنعتــی،   -
و  مجتمع هــا  صنعتــی،  و  صنفــی  شــهرک های 
شهرک های کشاورزی، مجتمع ها و مناطق نمونه 
گردشــگری مکلفنــد بــرای هــر مترمربــع زیربنا در 
هرطبقــه و همچنیــن جهــت توســعه بنــا نســبت 
بــه ســطح زیربنــای توســعه یافته، برای ســاخت و 
ســاز شــهری با مجوز شــهرداری ها، ســازمان های 

متولــی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شــرکت های 
متولی نواحی و شــهرک های صنعتی، شهرک های 
صنفــی، مجتمع هــا و مناطــق نمونــه گردشــگری، 
چهــار درصــد )۴%( و بــرای ســاخت و ســاز داخــل 
محــدوده روســتا و خــارج از محــدوده روســتاها، 
محــدوده عمــل بخشــداری بــا مجــوز دهیاری هــا 
شــرکت  و  مجتمع هــا  داخــل  و  بخشــداری ها  و 
شــهرک های کشــاورزی یــک درصــد )۱%( حداقــل 
دســتمزد ماهیانه همان ســال نسبت به پرداخت 
حــق بیمــه ســهم کارفرمایــی کارگران ســاختمانی 

شاغل اقدام نمایند.
نماینــدگان  از  مرکــب  ملــی  الف(کمیتــه ای 
کانــون انجمن هــای صنفی کارگران ســاختمانی و 
کانــون انجمن هــای صنفی کارفرمایی ســاختمان، 
ســازمان نظــام مهندســی کشــور، ســازمان تامین 
اجتماعــی و نمایندگان وزارتخانه های کشــور، راه 
و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل 
بــا لحــاظ  می شــود. کمیتــه ملــی موظــف اســت 
میــزان جمعیــت، ارزش منطقــه ای، محرومیــت و 
مشــخصات و کاربری بنا به صورت ساالنه میزان 
حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به 
گونه ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان 
از ایــن محــل، بــه طــور میانگیــن کمتــر از چهــار 
درصد)۴%( و بیشــتر از شش درصد )۶%( حداقل 
دســتمزد ماهانــه مصــوب شــورای عالــی کار در 
همان ســال نســبت به مجموع ساخت وسازهای 

همان سال کشور نباشد.
 همچنیــن در هــر اســتان کمیتــه ای تحــت 
مشــابه  ســاختار  بــا  اســتانی«  »کمیتــه  عنــوان 
کمیتــه ملی در ســطح اســتان تشــکیل می شــود. 
کمیته های اســتانی مکلفند به صورت ســاالنه، با 
لحــاظ شــاخص  های مذکــور و رعایــت ســقف حق 
بیمه تعیین شــده در هر اســتان از ســوی کمیته 
ملــی، میــزان حــق بیمــه دریافتــی در هــر منطقه 
شــهری را تعییــن کرده و جهــت تصویب و تعیین 

ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
ملــی  کمیتــه  جلســات  دبیرخانــه  تبصــره- 
در محــل وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
دبیرخانه کمیته های استانی در محل ادارات کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان ها مســتقر و 
دبیــری ایــن جلســات بر عهــده نماینــدگان وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
اجــازه  یــا  و  ســاختمانی  پروانــه  ب(صــدور 
ازجملــه:  ذیربــط  مراجــع  توســط  ساخت وســاز 
شــهرداری ها، ســازمان های مناطــق آزاد تجــاری-
صنعتــی، ســازمان های مناطــق ویــژه اقتصــادی، 
صنعتــی،  و  صنفــی  شــهرک های  شــرکت های 
بخشــداری ها و دهیاری ها منــوط به ارائه گواهی 
واریز حق بیمه به حســاب تعیین شــده و یا اعالم 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  توســط  آن  تقســیط 
خواهــد بــود. ســازمان موظــف اســت بــا توجه به 
واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت 
به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام 
نماید. در هر حال اعم از اینکه حق بیمه بصورت 
یکجا واریز شــده باشــد و یا اینکه تقســیط گردد، 
صــدور پایانــکار منــوط بــه ارائه مفاصا حســاب از 

سوی تامین اجتماعی می باشد.
پ(ســازمان تامیــن اجتماعــی مکلــف اســت 
حســاب درآمــد و هزینه هــای موضوع ایــن قانون 
را جداگانــه نگهــداری نماید و هر ســه ماه گزارش 
عملکــرد ایــن مــاده اعــم از میــزان درآمــد تحقــق 
یافتــه و هزینــه و خســارات پرداختــی افراد تحت 
شمول را به تفکیک به کمیسیون های اجتماعی، 
عمــران، بهداشــت و درمــان و برنامــه و بودجــه و 

محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ت(درصــورت درخواســت متقاضــی دریافت 
پروانــه و عــدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه 
به صورت یکجا، ســازمان تامین اجتماعی مکلف 
اســت حــق بیمه ســهم کارفرمــا را در زمان صدور 
پروانــه ســاختمانی حداکثــر تــا مدت ســه ســال و 

بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
مراجــع  و  اجتماعــی  تامیــن  ث(ســازمان 
ذیربط موظف هســتند شــرایط ارتباط برخط را به 
نحــوی فراهــم آورند تا انجــام تاییدیه ها، مجوزها 
و مفاصاحســاب )گواهــی( در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن انجــام و بــه صــورت برخــط صــادر شــده و 

جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج(درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای 
ســاختمان های دارای تخلــف در کمیســیون های 
مــواد ۹۹ و ۱۰۰ قانــون شــهرداری، مــودی موظف 
اســت براســاس ضوابط مندرج در صدر این ماده 
نســبت بــه پرداخت حــق بیمه اضافه بنــا اقدام و 

مفاصا حساب اخذ نماید.
اصولــی،  موافقــت  دارنــدگان  چ(اســتفاده 
پروانــه کســب، کارت بازرگانــی و کارگران شــاغل 
در کارگاه هــای صنفــی و صنعتــی و موارد مشــابه 
غیرمرتبــط از خدمات بیمــه ای موضوع این قانون 
ممنــوع می باشــد و در صورتیکــه توســط ســازمان 
تامیــن اجتماعــی احــراز شــود فــرد بیمه شــده در 
شــغل ســاختمانی تعریف شده اشــتغال نداشته 
است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد 
مذکور مطالبه و وصول می گردد. ســازمان تامین 
اجتماعی مکلف اســت با بهره گیری از ظرفیت ها 
ذیربــط،  متولیــان  و  دســتگاه ها  ســازوکارهای  و 
نظارت  های مســتمر اعم از مســتقیم و سیستمی 
بر پوشــش بیمه ای کارگران ســاختمانی را داشته 

باشد.
پروانــه  صــدور  موقــع  کــه  ح(مبالغــی 
ســاختمانی و یــا ساخت وســاز طبــق مقــررات این 
مــاده پرداخــت می گــردد، در محاســبه حــق بیمه 
کارگــران پیمانــکار موضــوع بند )۲( مــاده )۲( این 

قانون منظور می شود.
تمــام  در  دریافتــی  بیمــه  ۱(حــق  تبصــره 
روستاهای کشور که ساخت وساز توسط ساکنین 
آن و در محــل اســتقرار روســتا انجــام می پذیــرد، 

بــه ازای هــر مترمربــع زیربنــا بــرای ساخت وســاز 
مســکونی ســاکنین، نبایــد از یک درصــد حداقــل 
دســتمزد ماهیانــه بــه ازای هــر مترمربــع بیشــتر 
باشــد. ســاخت  و سازهای ویالیی با هدف اقامت 
ایــن تبصــره  از شــمول  یــا گردشــگری  و  موقــت 

مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری می باشد.
ســاخت و ســازهای مســاجد از پرداخت حق 
بیمه موضوع این قانون معاف می باشند. احداث 
خانه هــای عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این 

قانون معاف هستند.
تبصره ۲(بخش های صرفاً مذهبی مساجد، 
و  حوزه هــا  و  دارالقرآن هــا  حســینیه ها،  تکایــا، 
پایگاه هــای بســیج کــه تمــام کاربــری آنهــا به این 
امــور اختصــاص دارد و واحدهــای مســکونی کــه 
جهــادی  گروه هــای  توســط   )%۱۰۰( صددرصــد 
بــرای  ســازندگی  بســیج  ســازمان  بــه  وابســته 
محرومیــن ســاخته می شــوند از پرداخــت ســهم 

کارفرما معاف است.
تبصــره ۳(ســازمان تامیــن اجتماعــی مکلف 
است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، 
کلیــه کارگــران ســاختمانی را بر اســاس ضوابطی 
کــه بــه تایید کمیته موضوع بند »الف« ماده )۵( 
می رســد، تحــث پوشــش بیمــه قرار دهــد. کمیته 
دریافتی هــای  میــزان  تعییــن  در  اســت  مکلــف 
ســازمان تامیــن اجتماعی، روند افزایش پوشــش 
لحــاظ  را  ســازمان  توســط  ســاختمانی  کارگــران 
نمایــد. ســازمان تامیــن اجتماعــی مکلــف اســت 
گــزارش پوشــش بیمــه کارگران ســاختمانی را هر 
ســه مــاه یکبــار بــه کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شــورای اســالمی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن 
دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قراردادها 
و پیمان های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس 
مواد )۳۸( و )۴۱( قانون تامین اجتماعی محاسبه 
و وصــول می گــردد از شــمول ایــن حکم مســتثنی 

بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می باشند.

عضوهیاترئیســهشــورایملــیزعفرانخاطر
نشانکردعدمدرجقیمتبهدلیلنوسانهای
ارزیمنطقــینیســت؛چراکههــرروزقیمتها
قیمــت بایــد تولیدکننــدگان نمیکنــد؛ تغییــر
بــرای منطقــی ســود احتســاب بــا را عادالنــه
مصرفکننــدگاندرنظــربگیرندکهاجحافیدر
حــقآنهــانشــودومصــرفرونــدعــادیخــودرا

حفظکند.
علی حســینی در گفت وگو با ایلنا، با تایید 
خبــر عــدم درج قیمــت در بســته های زعفــران، 
گفت: عدم درج قیمت به دلیل نوسان های ارزی 
منطقــی نیســت چراکه هــر روز قیمت هــا تغییر 
نمی کنــد؛ تولیدکننــدگان بایــد قیمــت عادالنه را 
با احتســاب ســود منطقی بــرای مصرف کنندگان 
در نظر بگیرند که اجحافی در حق آنها نشــود و 

مصرف روند عادی خود را حفظ کند.
وی بیــن گــران شــدن زعفــران و افزایــش 
تقلــب در ایــن بازار نســبت برقرار کــرد و افزود: 
گــران شــدن زعفــران انگیــزه تقلــب را در بــازار 

بــرای  ســودجویان  برخــی  و  می دهــد؛  افزایــش 
کســب ســود بیشــتر اقــدام بــه فــروش و عرضه 

زعفران ناخالص می کنند.
بــه گفتــه عضــو هیات رئیســه شــورای ملی 
زعفــران؛ برخــی از تولیدکننــدگان بــه ســود کــم 
قانع هســتند؛ همچنین فاکتور نوع بســته بندی 
در تعیین قیمت زعفران مهم اســت؛ قیمت یک 
گــرم زعفــران در پاکت با قیمت یک گرم زعفران 
در شیشــه، قوطــی و ظــروف فانتــزی متفــاوت 

است.
حســینی بــا بیان اینکه رونــد تولید زعفران 
نســبت به ســال گذشــته صعودی شــده اســت، 
درصــد  نمی تــوان  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه 
افزایــش تولیــد را اعــالم کنیــم چراکــه برداشــت 
همچنــان ادامــه دارد امــا آنچه مســلم اســت که 
تولیــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش پیــدا 
کرده است. سال گذشته دغدغه کمبود زعفران 
در مــزارع داشــتیم امــا امســال تولید رشــد قابل 
توجهــی کــرد و تولیــد امســال پاســخگویی نیــاز 

بازارهای وابسته به زعفران ایران را می دهد.
عضو هیات رئیســه شورای ملی زعفران در 
پاســخ بــه این پرســش که زعفــران یک محصول 
ایــن  قیمــت  در  ارز  نــرخ  کــه  اســت  صادراتــی 
محصــول در بازار تاثیر می گذارد آیا نوســان های 
اخیــر ارز در بــازار تاثیــر گذاشــته اســت یــا روند 
کاهشــی صــادرات زعفــران مانند ســال گذشــته 
امســال نیــز تکــرار خواهــد شــد؟ گفــت: دالیــل 
کاهــش صــادرات زعفــران در ســال گذشــته بــه 
بــرای  پــا گیــر و خلق الســاعه  قوانیــن دســت و 
صادرکنندگان باز می گردد؛ اگر ما ثبات مقررات 
را  مشــکالت  ایــن  باشــیم  داشــته  صــادرات  در 

نخواهیم داشت.
حســینی از خرید حمایتی زعفران از ســوی 
تعاونــی روســتایی خبــر داد و افــزود: در ســال 
جاری تولید و کیفیت زعفران مناســب اســت از 
ایــن رو دولــت بهترین نوع زعفــران را کیلویی ۴۱ 
میلیــون ۳۵۰ هــزار تومــان و بی کیفیت ترین آن 
را کیلویــی ۲۵ میلیون تومــان خریداری می کند. 

ســال گذشــته شــکاف قیمت بین بــازار و قیمت 
پیشــنهادی دولت زیاد و محصول به دست آمده 
کــم بــود به همین دلیل کشــاورزان تمایلی برای 
فــروش زعفــران به دولت نداشــتند؛ اما امســال 
شرایط متفاوت شده و شکاف قیمتی بازار و نرخ 
پیشــنهادی دولت کم است. از این رو کشاورزان 

محصول خود را به دولت می فروشند.
ایــن  بــه  پاســخ  در  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
پرســش که آیــا دولت پرداختی  کشــاورزان را به 
موقــع تحویــل می دهــد؟ گفت: دولــت پرداختی 
کشــاورزان را طبــق آیین نامه ای که مصوب کرده 
می پــردازد بنــا به این آیین نامه ۳۰ درصد از پول 
ابتدا پرداخت می شود و ۷۰ درصد باقی مانده  را 
بعد از سنجش کیفیت حداقل در بازه زمانی ۳ 

ماه پرداخت می شود.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: ۵۰ تــا ۶۰ 
درصد کشــاورزان زعفران خرده مالک هســتند و 
ســطح زیرکشــت آنها کم است؛ این افراد همت 
خــود را بــرای افزایــش تولیــد و افزایــش کیفیــت 

محصــول انجــام می دهنــد و در نهایــت محصول 
تولیــدی را بــا قیمــت مناســب می فروشــند بــه 
عبــارت دیگــر آنهــا تولیــد و فــروش را مدیریــت 
می کنند. اما از ســوی دیگــر زعفران کاران عمده 
هستند که اراضی یکپارچه را زیر کشت می برند 
و نــگاه اقتصــادی بــه کشــت زعفــران دارنــد ایــن 
افــراد هــر چقدر محصول گران شــود بــاز هم بر 

این این باورند که زیان کرده اند.
وی با بیان اینکه ۶۵ کشور هدف صادراتی 
زعفران ایران است، خاطر نشان کرد: این بازارها 
یک شــبه به دســت نیامده است و ما امیدوار به 
توســعه بازارها هســتیم. دنیا زعفــران خالص را 
با ایران می شناســند چراکه ایران باالترین حجم 
تولیــد زعفــران در دنیــا را دارد همچنین کیفیت 
زعفــران تولیدشــده در ایــران مثال زدنی اســت. 
زعفــران ایــران بــا برند و بســته بندی کشــورهای 
دیگر اعتبار کســب نکرده اســت و ما نیاز داریم 
کــه صــادرات و بــازار ایــن محصول را به درســتی 

مدیریت کنیم.

تشریحدالیلعدمدرجقیمتبررویبستههایزعفران

کارگرانساختمانیبیمهمیشوند

روایتآماریاز
سفرهمردم

درآبان
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فاصله حمل کاال بین ایران 
و چین به ۵ روز کاهش 

می یابد
تهــران،  تام االختیــار قرقیزســتان در  بــه گفتــه ســفیر 
بــا راه انــدازی کریــدور ریلــی کاشــغر - ناریــن و اوش 
واردات  و  صــادرات  و  بــار  حمــل  فاصلــه  ســرخس   -
کاال بیــن ایــران و چیــن در ســال های آتــی بــه پنــج روز 
کاهش می یابد و راه دسترسی چین و آسیای میانه به 
کشورهای عربی، هند و آسیای شرقی هموار می شود.
بــه گــزارش ایســنا، تــورکان صدیکــف در دیــدار بــا 
محســن احمــدی، رئیــس هیــات مدیــره هلدینــگ ســبا 
بــا اشــاره بــه اقدامــات و تفاهمنامه هــای منعقــد بیــن 
کشــورهای پیمــان شــانگهای و اتحادیــه اوراســیا و عــزم 
جــدی دولت قرقیزســتان برای راه انــدازی این کریدور در 
کنــار کریــدور جــاده ای موجــود بیــن چین و قرقیزســتان 

تاکید کرد.
ســفیر قرقیزســتان در تهــران خاطــر نشــان کــرد: 
هدفگذاری و برنامه ریزی الزم برای تبدیل شدن به  هاب 
صادرات چین به آســیای میانه و جا به جایی نزدیک به 
۲۰ میلیون تن کاال در سال به ایران و کشورهای عربی 

در دستور کار بیشکک قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در قرقیزستان 
و امــکان صــادرات محصوالت و تولیــدات ایران از طریق 
اتحادیــه  و  اوراســیا  کشــور های  حــوزه  بــه  کشــور  آن 
شــانگهای بدون پرداخت عوارض گمرکی، اعالم کرد که 
توافقنامــه گمرکــی GSP بــا اتحادیــه اروپــا ایــن امکان را 
برای صادرات و واردات کاال بدون تعرفه برای ۶۰۰۰ قلم 

کاال به مقصد اتحادیه اروپا فراهم کرده است.
صدیکــف خاطــر نشــان کــرد بــا راه انــدازی کریــدور 
جاده ای بین کاشغر _ نارین و اوش امکان حمل کاال با 
کامیون هــای بــاری بین قرقیزســتان و چین فراهم شــده 
اســت. از ایــن کریــدور راه چیــن به اروپــا از طریق ایران 
و ترکیــه و همچنیــن چیــن بــه منطقــه کشــورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس از طریق ایران تسهیل می شود.
وی بــا اشــاره بــه تمایــل و عــزم قرقیزســتان بــرای 
فراهم کردن امکان حضور هلدینگ توسعه کسب و کار 
ســبا در حوزه ســرمایه گذاری و تجارت با قرقیزســتان از 
مشــارکت در تجارت مکمل با چین و روســیه، اســتقبال 
و بــر تمایــل دولــت این کشــور برای اســتفاده از کریدور 
اوش _ بنــدر چابهــار و بندرعبــاس با هــدف حمل کاال و 

دسترسی به دریاهای آزاد خبر داد.
در ایــن دیدار، محســن احمــدی نیــز بــا اشــاره بــه 
عالقــه مندی و اشــتراکات فرهنگی، دینــی و تاریخی دو 
کشــور و همچنیــن عضویــت ایــران در پیمــان شــانگهای 
و اتحادیــه اقتصادی اورســیا بر لزوم گســترش تعامالت 

اقتصادی فی مابین تاکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود در شرکت های 
بیمــه اتکایــی وابســته بــه ایــن هلدینــگ از امــکان ارائــه 
پوشــش های بیمه ای بــه ســرمایه گذاران، صادرکنندگان 
و تولیدکننــدگان ایرانــی و قبولــی ریســک های صــادره 
از ســوی شــرکت های بیمــه قرقیــزی و پذیــرش ریســک 
و امــکان بیمــه اتکایــی مجــدد آنهــا بــه عنوان بخشــی از 

راهبرد توسعه همکاری های فی مابین یاد کرد.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای موجــود در 
شــرکت ســاختمانی وابســته به هلدینگ ســبا از امکان 
ارائه انواع خدمات مهندســی، تامین مصالح و کاالهای 
بــرای قبولــی پیمــان مدیریــت و  ســاختمان و آمادگــی 
بــزرگ تجــاری  پیمانــکاری ســاختمان ها و مجتمع هــای 

آماده ساخت در بیشکک و اوش خبر داد.

رئیس سازمان چای شمال 
کشور خبر داد: پرداخت ۸۱۳ 

میلیارد تومان به چایکاران
رئیــس ســازمان چــای کشــور بــا بیــان اینکــه از ابتــدای 
فصل برداشت تاکنون خرید برگ سبز چای به بیش از 
۱۱۶ هزار تن رسیده است، اعالم کرد که تاکنون افزون 
بــر ۸۱۳ میلیــارد تومــان معــادل ۸۵ درصــد مطالبــات 

چایکاران پرداخت شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز 
افــزود: از ایــن میزان خرید ۷۶ درصد ســهم دولت بوده 
و ۲۴ درصــد دیگــر از ســهم دولــت باقــی مانــده که برای 
پرداخــت بــه موقع وجه چایــکاران، مکاتبــات و اقدامات 
الزم را بــرای تخصیــص پــول از ســازمان برنامه و بودجه 

کشور انجام شده است.
پرداختــی  ســهم  کشــور،  چــای  ســازمان  رئیــس 
کارخانجــات دولــت به چایکاران را تاکنون نزدیک به ۹۰ 

درصد عنوان کرد.
جهانســاز تصریح کــرد: خریــد بــرگ ســبز چــای از 
چایــکاران گیــالن و مازنــدران بــه دلیــل شــرایط خاص و 
اقلیمی با موافقت و ابالغ وزیر جهاد کشاورزی تا دهم 

آبان امسال ادامه داشت.
و  اقلیمــی  تغییــرات  وجــود  بــا  داد:  ادامــه   وی 
خشکســالی شــدید در ســال جاری، تا دهم آبان افزون 
بــر ۱۱۶ هــزار و ۳۱۶ تــن بــرگ ســبز چای بــه ارزش ۹۴۹ 
میلیارد تومان خریداری و بیش از ۲۶ هزار ۱۷۱ تن چای 

خشک تولید شده است.

کاهش ۱۳درصدی تولید برگ سبز 
چای در اثر کاهش بارندگی ها

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه تولید 
برگ ســبز چای نســبت به سال گذشته حدود ۱۳ درصد 
کاهــش نشــان می دهــد، گفت: اگر عملیــات به زراعی و 
افزایش سطح احیای باغات چای را نداشتیم، امسال با 
کاهش بیش از ۲۵ درصد تولید برگ سبز چای روبه رو 

می شدیم.
وی اضافه کرد: در اردیبهشــت امسال، هم سرمای 
دیــر رس داشــتیم و هــم در فصــل بهره بــرداری میــزان 
بارندگی حدود یک سوم حد نرمال بود که خساراتی به 

باغات چای کشور وارد کرد.
جهانساز افزود: ۸۰ درصد باغات چای کشور در اراضی 
دیــم واقــع شــده و بــه بارندگــی وابســته هســتند و گیاه 

چای به شدت به رطوبت خاک و هوا نیازمند است.

اخبـــــــــــــــــار

افزایش ۹۰ درصدی ارزش 
صادرات شرکت های 

دانش بنیان
رئیس کل گمرک ایران عملکرد شرکت های دانش بنیان 
در حــوزه تجــارت خارجــی که در فهرســت فعاالن مجاز 
اقتصادی گمرک قــرار دارند را اعالم کرد که بر اســاس 
آن، ارزش صــادرات ایــن شــرکت ها ۹۰ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش ایســنا، علیرضا مقدســی درباره عملکرد 
تجارت خارجی شرکت  های دانش بنیان در هفت ماهه 
ســال جــاری گفــت: میــزان تجــارت خارجی شــرکت  های 
دانــش بنیــان کــه در فهرســت فعــاالن مجــاز اقتصــادی 
گمــرک )AEO( قــرار دارنــد، در ایــن مــدت بیــش از ۵۲ 
هــزار و ۹۳۹ تــن و بــه ارزش بیــش از ۲۴۹ میلیــون و 

۳۳۷ هزار دالر بوده است.
رئیــس کل گمــرک ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در 
حال حاضر تعداد ۶۴ شــرکت دانش بنیان در فهرســت 
فعــاالن مجــاز اقتصــادی گمرک )AEO( قــرار دارند که از 
این تعداد ۳۳ شرکت در حوزه صادرات غیرنفتی و ۵۴ 
شــرکت در رویه واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، 
در خصوص میزان صادرات و واردات این شــرکت ها در 
هفــت ماهــه اظهار کــرد: در این  مدت از مجموع تجارت 
خارجی از سوی شرکت های دانش بنیان ۱۴ هزار و ۹۷۵ 
تــن و بــه ارزش حــدود ۴۳ میلیــون و ۱۷۲ هــزار دالر به 
صــادرات غیرنفتــی و ۳۷ هــزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۰۶ 

میلیون و ۱۶۵ هزار دالر به واردات اختصاص داشت.
طبــق اعــالم گمرک، مقدســی افــزود: در این مدت 
میزان صادرات این شــرکت ها به لحاظ وزنی یک درصد 
کاهــش داشــته امــا از حیــث ارزش ۹۰ درصــد افزایــش 
یافتــه اســت و میزان واردات هــم در این مدت به لحاظ 
وزن ۵ درصــد و از نظــر ارزشــی ۱۲.۵ درصــد کاهــش 

داشته است.
گفتنــی اســت؛ هــم اکنــون گمــرک ایــران بــا هدف 
تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی شرکت های 
شــرکت ها،  ایــن  از  حداکثــری  حمایــت  و  دانش بنیــان 
تسهیالت ۱۸گانه برای شرکت های دانش بنیان در قالب 

فعاالن اقتصادی مجاز ارائه می کند.

توقف صادرات میگوی ایران 
 به چین و کاهش سفارش 

از ایتالیا
رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه تولیــد و تجــارت آبزیــان 
ایــران بــا بیــان اینکــه وجــود بیمــاری در میگوهــا باعث 
می شــود کشــور در صــادرات بــا مشــکل مواجــه شــود، 
عنــوان کــرد: کاالهــای کشــاورزی باید متناســب با نیاز 
و درخواســت کشــور مقصد تهیه و ارســال شــود. میگو 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و اگر دارای بیماری 
زمینــه ای باشــد، نمی تــوان آن را بــه کشــورهای هــدف 
ارســال کرد. به طور مثال وجود بیماری لکه ســفید در 
میگوها باعث می شــود طبق پروتکل های امضا شــده با 
کشور چین،  صادرات آن متوقف شود، اما می توان آن 
را به کشــورهای اروپایی صادر کرد؛  زیرا این کشــورها 

پرورش ماهی ندارند.
علــی خطیبی تبــار در گفت وگــو با ایلنــا اظهار کرد: 
بازار کنونی میگو ایران شامل روسیه، قطر، عمان،  اروپا 
و چین اســت؛ اما شــیوع بیماری لکه ســفید در میگوها 

باعث شد که صادرات میگو به چین متوقف شود.
وی از افزایــش صــادرات بــه روســیه خبــر داد و گفــت: در 
حالــی ســال گذشــته یــک هــزار ۲۰۰ تــن میگو به روســیه 
صــادر شــد؛ کــه در ۶ مــاه اول ســال جــاری این مقــدار به 
۳ هــزار ۲۰۰ تــن افزایــش پیدا کرد، یکــی از علل افزایش 
صادرات را می توان به جنگ روسیه با اوکراین اشاره کرد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران 
معتقــد اســت: یکــی از دالیل وجود بیمــاری در میگوها، 
کاهــش بودجــه هــر ســاله ســازمان دامپزشــکی کشــور 
اســت و این امر با توجه به تورم موجود باعث می شــود 

این سازمان در پایش بیماری ها ضعیف تر عمل کند.
در  میگــو  تولیــدات  از  نیمــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بندرعباس است، بیان کرد: امسال به دلیل ضعف های 
و  شــد  وارد  جدیــدی  بیمــاری  بندرعبــاس،  در  پایشــی 
تولیــدات در بندرعبــاس را از بین بــرد که این امر باعث 

کاهش تولیدات کشور به یک دوم شد.

خطیبی تبــار بــا بیان اینکــه اکــوادور در تولید میگو 
پیش آهنگ اســت، اظهار کرد: این کشــور برای تصاحب 
بــازار چیــن، تولیــد خــود را افزایش داده و بــه ۸۰۰ هزار 
تن در سال رسانده است. این در حالی بود که چین به 
دلیــل شــیوع بیمــاری کرونا و... به مشــکل اقتصادی بر 
خــورد؛ ایــن امر باعث کاهش صــادرات اکوادور به چین 
بــوده و لــذا ناگزیــر شــد مــازاد آن را بــا قیمــت پایین به 
سایر کشورها صادر و بازارهای صادراتی را اشباع کند.
قیمــت  افزایــش  حاضــر  حــال  در  داد:   ادامــه  وی 
ســوخت در اروپــا، باعــث شــده مصــرف میگــو بــه دلیــل 
اینکــه در ســبد غذایــی کمتــر حضــور دارد،  کاهــش پیدا 
کند. به طور مثال با وجود اینکه ایتالیا ۱۵ کانتینر میگو 
به ایران ســفارش داده بود؛ اما تنها یک کانتینر به این 

کشور فرستاده شد.
تجــارت  و  تولیــد  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
آبزیان ایران معتقد است:  طعم میگو ایران بسیار لذیذ 
اســت؛ امــا بــه دلیل قدیمی بــودن تجهیــزات کارخانه ها 
توان رقابت با کشــورهای دیگر را نداریم؛ برای افزایش 
صادرات باید به فکر چاره بهتر بود و روابط با کشــورها 

را بهبود بخشید.

اخبـــــــــــــــــار

خاطــر  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
در  خودروســازی  صنایــع  کــه  کــرد  نشــان 
به دســت آوردن بــازار موفــق بودنــد امــا در 
پیــش  از  کاری  نتوانســتند  آن  نگه داشــت 
در  فــروش  از  پــس  خدمــات  بحــث  ببرنــد. 
فاجعــه  بــه  مــا  کشــورهای هــدف صادارتــی 
نزدیــک اســت به عنوان مثــال بعد از فروش 
خودرو دوگانه سوز به روسیه چه اتفاقی رخ 
داد؟ خریــداران روســی خودروهــا را مقابــل 
ســفارتخانه ایران پارک کردند و شــعار دادند 
چراکــه نتوانســیم بــه تعهد خــود در زمینه ۳ 

سال فروش گاز مجانی عمل کنیم.
ایلنــا،  بــا  گفت وگــو  در  دادفــر  مهــدی 
بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال بحــث واردات 
خــودرو از ســوی وزارت صمــت مطــرح شــد، 
گفــت: بانک مرکزی اعالم کرد به محض آغاز 
ثبت سفارش خودرو، ارز آن را تامین خواهد 
کرد این در حالیست که وزارت صمت از آغاز 
ثبت سفارش ها خبر داده است؛ بین این دو 
گفتــه فاصله وجــود دارد و باید منتظر بمانیم 

که چه پیش خواهد آمد.
زمینــه  در  خــود  دیــدگاه  طــرح  بــا  وی 
واردات خودرو، اضافه کرد: فضای کلی کشور 
از جملــه ارز و نحــوه واردات دارو، به گونــه ای 
بــه آغــاز رونــد  اســت کــه نمی تــوان چنــدان 
واردات خــودرو تــا پایــان ســال امیــدوار بــود و 
بــه نظــر می رســد کــه مســئوالن وزارت صمت 
نتواننــد موفــق بــه ایــن مهــم شــود. امــا اینکه 

آقایــان می خواهنــد ثابــت کنند کــه امثال من 
اشــتباه می کنیــم و آگاهی چندانی از موضوع 
نداریــم بحــث دیگــری اســت و امیدواریــم که 
امثــال بنده اشــتباه کنیــم و در نهایت واردات 

خودرو به نفع مردم تمام شود.
ایــن فعــال حــوزه واردات خــودرو ادامــه 
ســخن  اینگونــه  واردات  حــوزه  فعــاالن  داد: 
می گوینــد تــا شــاید مســئوالن مربــوط به خود 
بیایند و کاری انجام دهند اما به نظر می رسد 
کــه مســئوالن وزارت صمــت چنــدان در ایــن 
زمینــه دغدغه ای ندارنــد و در نهایت موفق به 

واردات خودرو نخواهند شد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو بــا 
بیان اینکه واردات باید در دســترس همگان 
باشــد، گفــت: واردات خــودروی موثــر اســت 
زمانیکــه که منجر به کاهش قیمت و تعادل 
در عرضه شود؛ واردات ۵ تا ۱۰ هزار خودرو 
و عرضــه آنهــا در بــورس باعــث خواهــد شــد 
قیمــت آن از خــودرو داخلــی و خودروهــای 
نهایــت  در  و  بــرود  باالتــر  بــازار  در  موجــود 
منجــر بــه افزایــش قیمــت خــودرو در کشــور 
شــود، با این شــرایط چه مطلوبیتی می تواند 

داشته باشد؟
داد:  ادامــه  واردات  حــوزه  کارشــناس  ایــن 
بــرای  کــه انحصــاری و  وارداتــی موثــر اســت 
چند شــرکت خاص نباشــد و در نهایت بتواند 
کاهنــده قیمــت خــودرو در کشــور را کاهــش 

بدهد.

بــا  سیاســی  فضــای  زدن  پیونــد  از  وی 
در  افــزود:  و  کــرد  انتقــاد  اقتصــادی  فضــای 
شــرایط فعلــی اقتصــاد و سیاســت در ایــران 
بایکدیگــر آمیخته شــده اســت. خودروســازان 
پــای  جــای  روســیه  در  پــژو  و  رنــو  فرانســوی 
خوبــی باز کــرده بودند اما بعــد از تحریم های 
اروپــا علیه روســیه ایــن خودروســازان مجبور 
شــدند کــه از این کشــور خــارج شــوند همین 
شــرایط نیز برای ایران تکرار شــده بود این در 
حالیســت کــه مجموعه ســاختار و خــط تولید 
و برنامه ریزی ایران خودرو مانند شــرکت های 
فرانســوی اســت و آنها در پلتفــرم رنو کوئیک 
کار می کننــد و بــه نظــر می رســد ممنوعیــت 
غلظــت  بیشــتر  فرانســه  از  خــودرو  واردات 
سیاســی داشــته باشــد تــا غلظــت اقتصــادی. 
امــا بــا ایــن ممنوعیــت بیشــتر دســت و پــای 
خودروساز داخلی بسته می شود، وقتی افراد 
صنعتــی وارد فضــای سیاســی می شــوند کار 
بــه بیــراه مــی رود. باید سیاســت به سیاســت 
مداران واگذار شــود و آنها خود در این زمینه 
تصمیــم بگیرنــد به نظر مــن این ممنوعیت به 

نوعی گل به خودی است.
دادفر تصریح کرد: بدعهدی ها و بدقولی 
صنعتــی تمــام قــد برعهده فرانســوی ها نبوده 
اســت و در این میان ما نیز مقصر هســتیم و 
عــدم توجه و اهمال مدیران در زمان گذشــته 

باعث سوجریانات و انحرافات شد.
در  خــودرو  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 

پاسخ به این پرسش که در روزهای اخیر بحث 
صــادرات خــودرو از ایران به کشــورهای مانند 
ارمنستان و ونزوئال مطرح شده است به نظر 
شــما آیــا در ایــن زمینــه موفــق خواهیــم بود؟ 
گفــت: مشــتری تمایل بــه خریــد خودروهایی 
دارد کــه خدمــات فــروش و خدمــات پــس آن 
جلوتــر از خــودرو باشــد. صنایع خودروســازی 
در به دســت آوردن بــازار موفــق بودنــد امــا در 
نگه داشت آن نتوانستند کاری از پیش ببرند. 
بحــث خدمــات پــس از فــروش در کشــورهای 
هدف صادراتی ما به فاجعه نزدیک اســت به 
عنوان مثال بعد از فروش خودرو دوگانه سوز 
بــه روســیه چــه اتفاقــی رخ داد؟ خریــداران 
روســی خودروهــا را مقابــل ســفارتخانه ایران 
پارک کردند و شــعار دادند، چراکه نتوانســیم 
بــه تعهــد خــود در زمینــه ۳ ســال فــروش گاز 
مجانــی عمــل کنیــم؛ همچنیــن خــودرو دنا به 
ونزوئال صادر شد اما در این کشور یک قطعه 

ابتدای پیدا نمی شود.
وی بــا بیــان اینکه امکان فتــح بازار برای 
ما وجود دارد، گفت: قیمت تمام شده خودرو 
در ایران نسبت به خودروهای بیرون از کشور 
قابــل توجه اســت و مــا مزیت قیمتــی رقابتی 
داریــم به خصــوص در خودروهــای پــژو ۲۰۶، 
رانــا و کوئیــک و می توانیــم بازارهای بیشــتری 
را آن خــود کنیــم مشــروط بــه اینکــه بتوانیــم 
خدمات پس از فروش را به کشورهای هدف 

صادراتی انتقال بدهیم.

بــه گفتــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، 
به دلیــل عــدم واردات خــودرو در ســال های 
گذشــته، اگــر خــودرو در شــرایط غیرحرفه ای 
و بــدون برنامــه عرضــه شــود شــاهد افزایش 
قیمت هــا خواهیــم بــود و بــه همیــن دلیل با 
عرضــه اتومبیل هــای وارداتــی در بــورس، بــه 

دنبال شفافیت در معامالت هستیم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس کاال، 
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه در بحث 
واردات خــودرو تدابیــری اندیشــیده شــده که 
از رانــت احتمالــی جلوگیری شــود، افــزود: به 
ســال های  در  خــودرو  واردات  عــدم  واســطه 
گذشــته، اگــر خــودرو در شــرایط غیرحرفــه ای 

و بــدون برنامــه عرضــه شــود شــاهد افزایــش 
قیمت ها خواهیم بود.

وی بیــان  کــرد: وزارت صمت برای از بین 
رفتــن این رانت احتمالی دو تدبیر اندیشــیده 
اســت، نخســت آنکــه خودروهــای وارداتی در 
بــورس کاال کــه قیمت هــا بــه صــورت شــفاف 
کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند و 
دوم، اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته 
باشــد و بــه خزانه دولت بازگــردد؛ با دو تدبیر 
فــوق، رانتی که ممکن بــود برای واردکنندگان 
ایجاد شده و باعث ایجاد تقاضای کاذب شود 

کامال از بین خواهد رفت.
فاطمــی امیــن بــا تاکید بــر اینکــه یکی از 

دو اصــل اساســی در رهایــی از رانــت احتمالی 
عرضــه  بــازار،  شــفافیت  و  خــودرو  واردات 
ادامــه  داد:  کاالســت،  بــورس  در  خودروهــا 
تجربه گذشــته نشــان می دهد همه کاالهایی 
کــه در بــورس کاال عرضــه شــده اند از وضــع 
مطلوب تری برخوردارند که برای مثال می توان 

فوالد یا سیمان را در این حوزه نام برد.
وزیر صمت تصریح کرد: عرضه در بورس 
کاال چنــد ویژگــی دارد، یکــی از ایــن ویژگی هــا 
فضــای کامــال شــفاف بــورس و کشــف نرخ ها 
براســاس مکانیــزم عرضه و تقاضا اســت. این 
شــفافیت در اعــالم میــزان عرضــه، تقاضــا و 
قیمــت پایانــی فروش کمــک می کند که بتوان 

وضــع را بــه صورت دقیق تر رصد و برای بهبود 
اوضاع بازار برنامه ریزی و اقدام کرد.

وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن در بورس 
کاال می تــوان از ابزارهایــی اســتفاده کــرد کــه 
بازار را متعادل کند. برای مثال در حوزه مس 
یــا فــوالد مشــاهده کردیــم که بــا اســتفاده از 
ابزارهــای بــورس در کوتاه ترین زمــان، التهاب 
بــازار رفع شــد. به گفتــه فاطمی امین، بورس 
کاال هــم بــه لحــاظ شــفافیت بــرای خریــداران 
و فروشــندگان، هــم از نظــر تولیــد داده بــرای 
حاکمیــت و هــم به دلیــل ابزارهایی که در آن 

وجود دارد، برای بازار موثر است.

دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار 
با اشــاره به تعرفه نیم درصدی و غیررقابتی 
شــدن محصــوالت باغــی عنــوان کرد امســال 
خشــکبار از ۳ میلیــارد دالر صــادرات ســال 
گذشــته به کمتر از یک میلیارد دالر رســیده 

است.
مســائل  از  یکــی  اقلیمــی  تغییــرات 

چنــد  در  جهانــی  مطــرح  و  مهــم 
دهــه اخیــر بــوده کــه یکــی از 

عمــده  معضــالت 
محیطــی  زیســت 

وجــود  بــه  را 
اســت. در  آورده 

ایــن راســتا ایــران 
کشــورهای  از  یکــی 

بحرانــی در حــوزه کمبــود آب بــه شــمار 
بی آبــی  هشــدار  سال هاســت  مــی رود. 

بــا خشــک شــدن دریاچه هــا، رودخانه هــا و 
تاالب هــا، کاهش ســطح آب هــای زیرزمینی، 

کیفیــت  تخریــب  زمیــن،  فرونشســت 
و  بیابان زایــی  خــاک،  فرســایش  آب، 
طوفــان گــرد و غبــار بــه صــدا درآمــده 
اســت. این یعنی بحران آب بزرگترین 

تهدیــد کشــور بــوده و بخش کشــاورزی 
یکــی از نخســتین حوزه هایــی اســت که 

تحت تأثیــر تغییرات اقلیمی قرار خواهد 
گرفت. در این باره کشاورزان قادر نیستند 

شــرایط اقلیمــی را کنتــرل کننــد، امــا انتظــار 
اســت مســئوالن و مدیران به کنترل وضعیت 

بحرانی پرداخته و چاره اندیشی کنند.
یکی از راهکارها برای استفاده بهینه از 
آب و کاهــش مصــرف آن افزایــش بهــره وری 
بــا اصــالح الگــوی کشــت اســت. اگــر مدیــران 
باالدستی نتوانند شرایط موجود را به درستی 
مدیریت کنند بازارهای بین المللی یک به یک 
از دســت رفتــه و بــه رقبا واگذار می شــود. در 
حال حاضر بخشی از بازار جهانی محصوالت 
ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه واگذار شده 
و این روند ادامه دارد. زین العابدین  هاشمی، 
دبیــر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار 
دربــاره بهــره وری و کاهــش آب بــری در حوزه 
کشــاورزی در گفت وگو با مهر گفت: نخســت 
بایــد بــه ســوی محصــوالت دارای مزیت رفت 
کــه بــا توجــه بــه بحــران فعلــی خشکســالی، 
کمترین آب بری را داشته باشند. محصوالت 
خشــکبار از آن جملــه بــوده کــه هــر دو مــاه 

یکبار به آبیاری نیاز دارند.
وی افــزود: بــر اســاس مطالعــات انجــام 

شــده در وزارت جهــاد کشــاورزی محصوالتــی 
ماننــد هندوانــه، گوجه و… آب بر بوده و باید 

در این بخش اصالحاتی انجام شود.

غیررقابتی شدن محصوالت
هاشــمی در ادامــه ســخنان خــود گفت: 
با وجود مزیت های رقابتی خشــکبار در حوزه 
صادرات ســهم ایران در بازار جهانی در حال 
کاهــش اســت و کشــورهایی ماننــد آمریــکا 

را  خــود  بازارهــای  ترکیــه  و 
توسعه داده اند.

او بــا اشــاره به تعرفــه نیم درصدی 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی تصریــح 

کــرد: بــر اســاس بنــد »و« تبصــره ۸ قانــون 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تمامی کاالهای گروه 
کشــاورزی و غذایــی موظــف بــه پرداخــت نیم 
درصد از ارزش محصوالت صادراتی به دولت 
هســتند کــه چالش هایــی را بــه وجــود آورده 

است.
حــوزه  کارشناســان  از  برخــی  دیــدگاه 
کشاورزی و اقتصادی بر این است که دریافت 
نیــم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید 

از همــه انــواع محصوالت کشــاورزی و صنایع 
غذایــی دریافــت شــود چــون مصــرف آب در 
تولیــد محصــوالت متفــاوت بــوده و در برخــی 
بیشــتر و در برخــی کمتــر اســت. از طرفــی در 
ایــن بنــد قانونی چون بــه صورت عام صحبت 

شــده و از طرفی آئیــن نامه اجرایی برای 

آن تدویــن نشــده، نهادهــای اجرایــی آن را به 
تمــام بخــش صنایــع غذایــی از جملــه حــوزه 
شــیالت تعمیــم داده انــد کــه اســاس پــرورش 
و تولیــد انــواع ماهــی، میگــو و… در آب انجام 
می شود؛ اما در زمره صادرات آب مجازی قرار 
ندارنــد چــون آب مصرفــی در این حوزه جاری 
بــوده و بــه چرخــه مصرف برمی گــردد. از نگاه 

فعــاالن حــوزه کشــاورزی ابهامــات زیــادی در 
رونــد اجــرای این بند قانونــی به وجود آمده و 
اثــر منفــی در میزان صادرات انواع خشــکبار، 
زعفــران، خرمــا، انگور و دیگــر محصوالتی که 

جزو کم آب برها هستند داشته است.

کاهش صادرات
صادرکننــدگان  اتحادیــه  اجرایــی  دبیــر 
بــه  اشــاره  بــا  خشــکبار 
 ۲ ســود  حاشــیه 
محصــوالت  درصــدی 
تعییــن  در  کــرد:  عنــوان 
تعرفــه محصــوالت کشــاورزی 
بــا  و  نشــده  نــگاه  تخصصــی 
وجود آب بری پایین خشکبار 
ایــن محصــوالت هم مشــمول 
پرداخــت تعرفــه نیــم درصــدی 
شــده اند که این امــر مزیت رقابتی 
آنهــا را نســبت بــه رقبا از بین برده اســت. به 
طــوری کــه امســال خشــکبار از ۳ میلیــارد 
دالر صادرات سال گذشته به کمتر از یک 

میلیارد دالر رسیده است.
بــا  خــود  ســخنان  ادامــه  در  هاشــمی 
بیــان اینکــه ســازمان ها و نهادهــای گوناگــون 
عملکــرد جزیــره ای دارند عنوان کــرد: افزایش 
هزینه لجســتیک و حمــل و نقل، چالش های 
کــه  اســت  عواملــی  و…  ارزی  سیاســتگذاری 
و  باغــی  محصــوالت  صــادرات  و  تولیــد 
خشــکبار را بــا مشــکالت عدیده ای 

روبه رو کرده است.
ایــن کارشــناس حوزه کشــاورزی 
محصــوالت  شــد:  یــادآور 
کشــاورزی از کمتریــن یارانه 
در  امــا  هســتند  برخــوردار 
بیــن  ارزی  سیاســتگذاری 
محصوالتــی که یارانــه دریافت 
یارانــه  کــه  کاالهایــی  و  می کننــد 
کمتری دارند تفاوتی گذاشته نمی شود.
هاشــمی با بیان اینکــه تمام محصوالت 
همگــن نبــوده و نبایــد یــک قانــون بــرای تمام 
محصوالت وضع شود تاکید کرد: در تمام دنیا 
بــرای محصــوالت اســتراتژیک، سیاســتگذاری 
ویــژه انجــام می شــود تــا توســعه مــورد انتظار 
محقق شود امری که در اقتصاد کشور نادیده 
گرفته شــده اســت. بــه عنوان مثــال در حالی 
که اشتغال زایی در بخش کشاورزی است اما 
پتروشیمی بیشترین یارانه را دریافت می کند 

که اشتغال زایی پایینی دارد.

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: ممنوعیت واردات خودرو
از فرانسه گل به خودی بود

وزیر صمت اعالم  کرد: ایجاد شفافیت در معامالت 
خودروهای وارداتی با کمک بورس کاال

صادرات خشکبار به یک سوم کاهش یافت
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بخشودگی مالیاتی برای 
 اصناف آسیب دیده
از اغتشاشات اخیر

طــی مالیاتــی امــور ســازمان رئیــس منظــور داوود
بخشــنامهایبــهمدیــرانکلامــورمالیاتیبخشــودگی
جرایــممالیاتــیمشــاغل،اصنــافوواحدهــایصنفــی
وهمچنینکسبوکارهایآسیبدیدهازاغتشاشات

اخیرراابالغکرد.
به گزارش مهر، داوود منظور رئیس ســازمان امور 
مالیاتــی طــی بخشــنامه ای بــه مدیران کل امــور مالیاتی 
بخشــودگی جرایم مالیاتی مشاغل، اصناف و واحدهای 
صنفــی وهمچنیــن کســب و کارهــای آســیب دیــده از 

اغتشاشات اخیر را ابالغ کرد.
در این بخشنامه شرایط تفویض اختیار بخشودگی 

تا پایان سال تمدید شده است.

غنی سازی ۶۰ درصدی 
اورانیوم حق ملت ایران است

عضــوکمیســیونامنیتملیمجلسشــورایاســالمی
ایــران ملــت راحــق اورانیــوم غنیســازی۶۰درصــدی
خوانــدوتاکیــدکــردکهملــتایرانبرایدســتیابیبه

پیشرفتهایهستهایمنتظرغربنخواهندماند.
دربــاره  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  حیــدری  شــهریار 
قطعنامه شــورای حــکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
کــه اخیــرا بــر اســاس ادعاهــای رژیــم صهیونیســتی بــه 
تصویــب رســید، گفــت: آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
یــک نهــاد تخصصــی بود و با هدف بررســی وضع برنامه 
هســته ای تمام کشــورها تاسیس شــد، اما این سازمان 
در مــورد ایــران خــوب عمــل نکــرد و تحــت تاثیــر البــی 
صهیونیســت  ها و آمریکایی ها با اعالم مواضع دو سویه 
در مورد برخی مسائل سیاسی ایران ورود کرده است و 
خروجــی ایــن کار هم تصویب قطعنامه اخیر ضد ایرانی 

این نهاد است.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلس با بیان اینکه جمهوری اسالمی همواره با آژانس 
انــرژی اتمی همکاری خوب و ســازنده ای داشــته اســت 
تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی های 
دقیقــی از تاسیســات اتمــی ایران داشــته اســت و بارها 
در قعطنامه  هــای متعــدد صلح  آمیز بــودن فعالیت های 
اخیــر  اســت.قعطنامه  کــرده  تاییــد  را  ایــران  هســته ای 
آژانــس کامــال سیاســی و تحت تاثیر البی صهیونیســتی 

و آمریکایی است.
نماینده مردم قصر شیرین در مورد همکاری برخی 
کشــورهای اروپایــی با صهیونیســت  ها در مــورد تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام گفت: مسائل مطرح 
شــده علیه ایران به هیچ وجه واقعیت ندارد و تصویب 

این قطعنامه موجب کاهش جایگاه آژانس است.
مســیر  از  اســالمی  جمهــوری  افــزود:  حیــدری 
دیپلماســی و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای خــود بارها به 
آژانــس اعالم کرده اســت که شــورای حــکام تحت تاثیر 
مســائل سیاسی علیه جمهوری اسالمی قطعنامه صادر 

می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

او در خصــوص طــرح اقدام راهبــردی و لغو تحریم 
گفــت: فعالیــت هســته ای خواســت مجلــس و مــردم و 
است،کشــورهای  ایــران  راهبــردی  سیاســت های  جــزو 
غربــی بجــای اینکه رفــع تحریم های ظالمانــه علیه ملت 
ایــران را متوقــف کنند به دنبال تصویــب قطعنامه علیه 
ایران هســتند، دولت و مجلس بر اســاس قانون اقدام 
راهبــردی و بــا اســتفاده از ظرفیت  هــای بیــن المللــی در 

راستای خنثی کردن تحریم ها گام بر می دارند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی شــروع غنی ســازی 
۶۰درصــدی اورانیــوم بــه وســیله ایــران را اقــدام مثبتــی 
ارزیابی کرد و بیان داشت: این اقدام مطلوب حق ملت 
ایران اســت چون قرار نیســت در برنامه  های هســته ای 

صلح آمیز منتظر غرب بمانیم.
حیــدری بیــان کــرد: ایــران بــا حفــظ وحــدت ملی و 
همــکاری دولــت ومجلــس هماننــد همیشــه در مقابــل 
تهدیدات دشمنان محکم ایستاده است و هرگز با ایجاد 
موانــع دشــمنان در پیشــرفت صنعــت هســته ای کوتــاه 
نخواهد آمد .تقویت این صنعت دســتاورهای زیادی در 

حوزه فناوری  های علمی و پزشکی عاید کشور می کند.
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پتروشیمی پارس، پیشگام 
در صیانت از محیط زیست

عــالوهبــردرختــكاریدرســطح٣٥هكتار،بــه٩هزار
دانشآموز،آموزشهایمحیطزیستیارائهشد.

بــه گــزارش جامعــه ایــده آل؛ شــرکت پتروشــیمی 
و  جهانــی  متعــدد  گواهینامه  هــای  دریافــت  بــا  پــارس 
همچنیــن لوح هــای تقدیــر و نشــان های افتخــار آفریــن 
گوناگــون زیســت محیطی توانســته در ارتقــای جایــگاه 
صنعــت ارزش آفریــن پتروشــیمی در عرصــه داخلــی و 

بین المللی نقش آفرینی کند.
فلرپتروشیمیپارس،بدونآلودگی

صنـــایع  شـــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پتـــروشیمی خلیــج فـــارس فهیمــی كیــا،  مدیــر ســالمت 
محیط زیســت و ایمنی پتروشــیمی پارس گفت: یكی از 
مهمتریــن اقدامــات این شــركت برای صیانــت از  محیط 
موضــوع فلرینــگ و   انتقــال الیــن بخــار به فلــر خارجی 
ســازمان بــوده اســت اقدامــی كــه باعث شــده کــه هیچ 

آالینده ای به محیط زیست وارد نشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انجمن مدیریت ســبز اروپا 
رویکــرد انتقــال بخار به فلر توســط پتروشــیمی پارس را 
به عنوان یک طرح برتر انتخاب کرده است ، افزود: این 
شــركت موفــق به كســب لــوح تقدیر در ســطح ۲ جایزه 

سبز مدیریت اروپا شد.
 آمــوزش ۹ هــزار دانش آموز و ۹۰۰ محیط یار در راســتای 
مســئولیت های اجتماعــی مدیر ســالمت محیط زیســت و 
ایمنی پتروشیمی پارس همچنین  با اشاره به فعالیت های 
پتروشــیمی پارس در خصوص مســئولیت اجتماعی گفت 
:در ایــن زمینــه، در چهــار ســال اخیــر، بــا همــکاری وزارت 
آمــوزش و پــرورش و ســازمان محیــط زیســت بــه بیش از 
۹هــزار دانش آمــوز و ۹۰۰ محیط یــار آموزش  های ضروری 
ارائــه شــد. فهیمــی كیــا افــزود: در ســال آتــی نیــز همگام 
بــا مدارس،برنامه هــای آموزشــی ادامــه خواهنــد یافــت و  

برنامه های آموزشی ویژه ای پیش بینی شده است.
کاشت۱۳هزاراصلهدرختدربستانو

مدیــر ســالمت محیط زیســت و ایمنی پتروشــیمی 
پارس افزود: این شــركت  از ســال ۹۳ در راستای ایفای 
مســئولیت های اجتماعــی و صیانــت از محیــط زیســت 
اقدام به انجام پروژه درختکاری در بیرون از مجتمع در 
کنار ســد روســتای بستانو در زمینی به مساحت حدوداً 
۳۵ هکتار با استفاده از درختان بومی منطقه و سازگار 

با اکوسیستم منطقه کرد.
وی گفــت: بــا کارهــای کارشناســی کــه انجام شــد، 
تاکنــون ۱۳ هــزار اصلــه درخــت بومــی کاشــته شــده و 
برای امســال نیز برنامه ای برای گســترش فضای پارک و 

کاشت درختان طراحی شده است.
مدیــر ســالمت محیط زیســت و ایمنی پتروشــیمی 
پــارس، تصریــح کــرد: ایــن دو طرح مــورد اجــرا در حوزه 
پتروشــیمی پارس اقدام جدیدی اســت که مورد عنایت 
بســیاری از ســازمان ها از جملــه آمــوزش و پــرورش هم 
ایــن رویکرد هــا، هــدف اصلــی  قــرار گرفتــه اســت. در 

پتروشیمی پارس توجه به مردم منطقه بوده است.

اعالم آمادگی ایران برای حضور 
در پروژه های نفت و گاز عراق

مدیرعامــلشــرکتمهندســیوتوســعهگازایــراناز
آمادگــیایــرانبــرایحضــوردرپروژههــاینفــتوگاز

عراقخبرداد.
به گزارش وزارت نفت، رضا نوشادی، در کنفرانس 
توســعه تجارت ایران و عراق، پیام تبریک محمد شــیاع 
الســودانی نخســت وزیر عراق به مناســبت پیــروزی تیم 
ملی فوتبال ایران بر تیم ولز را نشانه ای واضح از وجود 
علقه های عاطفی عمیق و مستحکم بین دو ملت خواند 
و گفــت: مــا ایــن پیــام را زیربنایــی مهــم برای گســترش 

تجارت بین دو کشور همسایه تلقی می کنیم.
وی افزود:  در مناســبات میان کشــورهای همسایه 
افــزون بــر روابط تجــاری، تکیه بر پیوندهــای فرهنگی و 
عاطفی همواره راه گشــا بوده اســت و همســویی هرچه 
بیشــتر دو کشــور ایــران و عــراق بــا یکدیگر، نقشــه های 
طمــع ورزان بــرای ایجــاد محدودیــت در ایــن ارتباطــات 

ریشه دار تاریخی را نقش بر آب می کند.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران 
گاز  ریــن شــبکه  بزرگ ت ایــران صاحــب  اینکــه  بیــان  بــا 
جهــان اســت و مصــرف گاز در کشــورمان بــا ۶۵ درصــد 
اتحادیــه اروپا برابــری می کند، این واقعیت را گواهی بر 
عظمــت صنعــت نفــت و گاز ایران دانســت و ادامه داد: 
ســرمایه گذاری عظیم شــرکت ملی گاز ایران در توســعه 
خــط لولــه ششــم سراســری گاز از عســلویه تــا مبــادی 
صادراتی در نفت شهر و شلمچه اثبات کرد که ایران در 
گسترش روابط با کشور همسایه مصمم است. با وجود 
این شــاهد بودیم که بیشــتر شــرکت های ایرانی پشــت 
دروازه هــای عــراق متوقــف شــدند و نتوانســتند آن گونه 
که شایســته اســت اســتعداد و توان خود را در توســعه 

صنعتی کشور همجوار به کار گیرند.
نوشــادی حضــور تعــداد کنونی شــرکت های توانای 
ایرانــی در صنعــت نفــت و گاز عــراق را ناکافــی توصیف 
و اظهار کرد: همان طور که در عرصه ســاخت نیروگاه و 
بیمارستان در عراق توفیق های خوبی داشته ایم، انتظار 
مــی رود پیشــرفت های مشــابه در زمینــه نفــت و گاز نیز 

عینیت بخشیده شود.
وی ضمــن تأکیــد بــر اعالم آمادگی داوطلبانــه ایران برای 
اجــرای پروژه هــای نفــت و گاز در عراق، خواســتار فراهم 
شدن زمینه های تحقق این امر از سوی مسئوالن عراقی 
شــد و گفــت: صنعــت نفــت به تنهایــی می توانــد حجــم 
تجارت ایران و عراق را به دو برابر مقدار کنونی برساند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در 
پایان از دســت اندرکاران صنعت نفت عراق برای بازدید 
از پروژه هــای صنعــت گاز ایــران و آشــنایی بــا تازه تریــن 

توانمندی سازندگان این عرصه راهبردی دعوت کرد.
براســاس این گزارش، کنفرانس یک روزه توســعه 
بــا هــدف بررســی چالش هــا و  ایــران و عــراق  تجــارت 
کشــور  دو  اقتصــادی  روابــط  در  موجــود  فرصت هــای 
بــا حضــور عضــو هیئــت مدیــره اتــاق بازرگانــی بغــداد، 
برخــی مســئوالن وزارت خارجــه، نماینــدگان تعــدادی از 
شــرکت های پتروشــیمی و دیگر مجموعه های صنعتی و 

اقتصادی کشور در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.

اخبـــــــــــــــــار

بهگفتهمدیرعاملشــرکتساختوتوسعه
زیربناهــایحملونقــلکشــور،روسهــااز
مســیرریلــیرشت-آســتارابازدیــدکردنــدو
قــرارشــدهرویبخشهــایفنــیایــنطــرح
اظهــارنظــرکردهونحــوهتامینمالیخودرا

اعالمکنند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقــل کشــور در پاســخ بــه اینکــه نحــوه 
تامین مالی روسیه از راه آهن رشت- آستارا به 
چه صورت خواهد بود، بیان کرد: درباره نحوه 
تامیــن مالــی نامه ای به دکتر افندی زاده دادند 
که قرار شده درباره این موضوع بررسی شود 

و نتیجه نهایی اعالم شود.
رشــت-  ایســنا، راه آهن  گــزارش  بــه 
آســتارا یک پــروژه کلیــدی و راهبــردی اســت 
کــه شــبکه ریلــی کشــور را تکمیــل می کنــد و 
می توانــد عواید زیــادی از طریق ترانزیت برای 
آینــده ایــران داشــته باشــد. ایــن خــط ریلــی 
۱۶۴ کیلومتــر طــول دارد کــه حلقــه مفقــوده 
کریــدور شــمال بــه جنــوب اســت و در صورت 

تکمیل، ایران را به ریل آذربایجان، روســیه و 
اروپــای شــرقی متصل می کنــد و تحول بزرگی 
در حمل ونقــل کاال در کل دنیــا به ویــژه ارتباط 
خلیج فارس با روســیه، آســیای میانه و اروپا 

ایجاد خواهد کرد.
عباس خطیبی -معاون ساخت و توسعه 
راه آهن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور- به ایسنا گفته بود: تخمین 
ما این است که حدود ۸۰۰ میلیون یورو برای 
احــداث ایــن پــروژه هزینــه نیاز اســت و مدت 
ســه تا حداکثر چهار ســاله را هم برای تکمیل 

آن پیش بینی کرده ایم.
راه آهــن  از  هیاتــی  امســال،  تابســتان 
بازدیــدی  رشت-آســتارا  راه آهــن  از  روســیه 
داشــتند و مقــرر شــد ظــرف دو مــاه در مــورد 
نحــوه ورودشــان بــه ایــن پــروژه اعــالم نظــر 
-وزیــر  قاســمی  رســتم  کننــد.  همچنیــن 
مســتعفی راه و شهرســازی- چنــدی پیــش بــا 
اعالم اینکه مذاکرات با هیات روسی مذاکرات 
مناســب، طوالنــی و مثمرثمر بــود، گفته بود: 

در خصــوص تکمیــل خــط آهن رشت-آســتارا، 
طرف روســی طرح مالی این طرح را ارایه کرد 
و مقرر شــد تا ما آن را بررســی کرده و نتیجه 
را اعــالم کنیــم و در مجمــوع مذاکرات بســیار 

مناسب بود.
همچنیــن  شــهریار افنــدی زاده، معــاون 
حمل ونقــل وزارت راه و شهرســازی کــه اکنون 
به عنــوان سرپرســت ایــن وزارتخانــه انتخــاب 
شده، چندی پیش اظهار کرد که در خصوص 
حمل ونقلــی  همکاری هــای  توســعه  راه هــای 
فــی مابیــن ایران و روســیه با تمرکز بــر پروژه 
ساخت راه آهن رشت-آستارا به عنوان حلقه 
مفقوده کریدور شمال - جنوب بحث و تبادل 
نظر شده و مقرر شد تا پروژه های پیشنهادی 
راه آهــن  اجرایــی  عملیــات  شــروع  جملــه  از 
رشت-آستانه هرچه سریع تر به نتیجه برسد.
-مدیرعامــل  خادمــی  راســتا خیرهللا  ایــن  در 
شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور- در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: روس ها 
چندمــاه پیــش به ایران آمدند و از مســیر ریلی 

مــا نقشــه ها و  بازدیــد کردنــد و  رشت -آســتارا 
مســتنداتی کــه داشــتیم و اقداماتــی کــه انجــام 
شــده بــود را بــه آنها نشــان دادیم که قرار شــد 
کــه آنهــا روی بخش های فنی اظهار نظر کنند و 

نحوه تامین مالی خود را هم اعالم کنند.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه  زیربناهــای حمل ونقــل کشــور در پاســخ 
اینکــه نحــوه تامیــن مالــی روســیه از راه آهــن 
بــود،  چــه صــورت خواهــد  بــه  رشت- آســتارا 
بیــان کرد: درباره نحــوه تامین مالی، روس ها 
نامــه ای بــه دکتــر افنــدی زاده دادنــد کــه قــرار 
و  ایــن موضــوع بررســی شــود  شــده دربــاره 

نتیجه نهایی اعالم شود.
در شــرایطی که رســتم قاسمی، وزیر راه 
و شهرســازی هفته گذشــته اســتعفای خود را 
به رئیس جمهوری تقدیم کرده و با اســتعفای 
او موافقــت شــد و اکنــون وزارتخانه در انتظار 
معرفــی وزیــر جدیــد اســت، بایــد دیــد پــروژه 
ریلی-رشت-آســتارا کــه تاکیــد زیــادی بــه آن 

شده بود، به کجا خواهد رسید.

و اســتاندار بــه خطــاب رئیسجمهــوری
فرماندارجاســکهشــدارداد:شاهدنباشم
درســفربعدیامبهمنطقهجاســکمشــکل
آبشــربروســتاهاوســایرمشــکالتمردم

رفعنشدهباشد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســید ابراهیــم 
رییسی که برای شرکت در مراسم رژه نیروی 
ایران بــه  اســالمی  ارتش جمهــوری  دریایــی 
هرمــزگان رفتــه اســت طی ســخنانی در جمع 
مــردم بنــدر جاســک هفتــه بســیج را تبریــک 
گفــت و اظهار کرد: بســیج برکات زیادی برای 
مردم منطقه و کل کشــور داشــته است. همه 
شاهد حضور بسیج در دفاع مقدس، در کنار 
مــردم بوده انــد و در زلزلــه و ســیل نیــز حاضر 
هســتند. همــه شــاهد چگونگی کمک بســیج 
در کرونــا هــم بودنــد. بایــد از عزیزان ســپاه و 

بسیج با همه وجود تشکر کرد.
او ادامــه داد: از شــما مــردم و ارتــش و 
نیروهای مسلح هم صمیمانه تشکر می کنم.

رئیس جمهــوری خطاب به مردم جاســک 
گفــت: بــه دلیــل کثــرت کار و مشــغله روزمره 
نتوانستم زودتر به دیدار شما بیایم و از شما 
تشــکر کنــم. اســتاندار، امــام جمعــه، نماینده 
مجلس و مردم از مشکالت و کمبودهای بندر 
جاســک در حــوزه جــاده و راه، آب روســتایی، 
تجارت و بازرگانی، صیادی و اشــتغال منطقه 
گفتنــد. شــما در کنــار دریــا زندگــی می کنید و 
اقتصــاد دریــا بســیار مهــم اســت. می تــوان با 
اقداماتی کاری کرد که درآمد منطقه و کشور 

باال رود.
رئیســی با بیان این که » ســواحل مکران 
می توانســت در دولت هــای گذشــته بــه مرکــز 
رونق تولید و داد و ســتد کشــور تبدیل شود« 
ادامــه داد: کاری نــدارم کــه چــرا ایــن اتفــاق 
نیفتاد اما آنقدر اســتعداد در ســواحل مکران 
وجــود دارد کــه می توانیــد ایــن منطقــه را بــه 
نقطه راهبردی، اقتصادی و گردشــگری کشور 
تبدیل کنید. چطور باید این کار را انجام داد؟ 
بایــد برای آبادانــی منطقه با هم تالش کنیم، 
نباید روســتایی باشــد که آب شــرب نداشــته 
باشــد. بایــد بتوانید به صــورت قانونی صید و 
صیادی کنید. باید تولید کنید. صنایع دســتی 

منطقه باید رونق پیدا کند.
او خطــاب بــه نیروهای مســلح، بســیج، 
شــما  از  کــرد:  تاکیــد  فرمانــدار  و  اســتاندار 
می خواهم نشان دهید امنیت سرمایه و سود 
سرمایه در این منطقه تضمین است. جاسک 

جلوه انسجام ملی است.
خطــاب  هم چنیــن  رئیس جمهــوری 
مجموعه هــای  ســایر  و  نفــت  شــرکت  بــه 
اقتصــادی فعــال در ایــن منطقه، متذکر شــد: 
شــرکت نفــت و ســایر مجموعه هایــی کــه کار 
اســتخراج نفــت را انجــام می دهنــد باید حتما 
زمینــه  در  خــود  اجتماعــی  مســئولیت های 
احداث مراکز آموزشی و تجاری را برابر قانون 
بــرای مــردم منطقــه انجــام دهند. مــردم باید 

شــاهد رفع مشکالت شان باشند و بنده نباید 
در سفر بعدی ام به منطقه شاهد رفع نشدن 
مشــکالت مربــوط بــه آب شــرب روســتایی و 

سایر مشکالت منطقه باشم.
رئیســی خاطرنشــان کــرد: آقــا؛ امــام خامنــه ای 
فرمودنــد کــه »هیــچ مشــکلی که حل نشــدنی 
در  مشــکالت  رفــع  راه حــل  نداریــم.«  باشــد، 
دســتان دولت هــای خارجــی نیســت بلکــه در 
دستان متخصصان ایرانی و مردم بومی منطقه 
اســت. دولت هــای بیگانــه تــا کنــون بــرای هیچ 
ملت و امتی گشــایش ایجاد نکرده اند. با اتکاء 
بــه خــدا، اعتماد بــه نفس و اعتمــاد به مردم و 

جوان مان می توان مشکالت را حل کرد.
او ابراز امیدواری کرد: به صورت جدی با 
کار بسیجی وار و خستگی ناپذیر در جهت رفع 
مشــکالت مــردم اقدام شــود و دولــت با همه 

وجود در خدمت مردم عزیز است.
رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه مشــکالت 
منطقــه بشــاگرد هــم، گفت: منطقه بشــاگرد 
از اولویت هــای ســفر دولــت اســت. تــا وقتــی 
مشــکالت شــما وجــود داشــته باشــد بــه ایــن 
منطقــه ســفر می کنم تــا به عنــوان خدمتگزار 
بتوانم گره گشــای مشکالت شــما باشم. هیچ 
منتــی هم نداریم. نوکری شــما مایــه افتخارم 

است.
رئیســی تاکید کرد: تهدید دشــمنان نتوانست 
مــا را از اهداف مــان بــاز دارد و همچنــان بــر 

آرمان های بلندمان تاکید می کنیم.

۶هزارمیلیاردتومانتسهیالتبرای
اشتغالزاییپرداختمیشود

معاون اول رئیس جمهوری از پرداخت ۶ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب تبصره 

۱۸ برای اشتغال زایی در استان  ها خبر داد.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، محمد مخبر 
در جلسه ای با موضوع اشتغال افزود: وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی عملکــرد همــه 
دستگاه های اجرایی و استان ها را برای تحقق 
وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و در صورت 
عقــب بــودن از برنامه، از آنهــا برنامه جبرانی 

زمان بندی شده بخواهد.
بایــد  کشــور  وزارت  کــرد:  تصریــح   او 
اســتانداران را مکلــف کنــد تــا از فرصت هــا و 
ظرفیت هــای هــر منطقه در قالــب این تبصره 
برای اشتغال زایی استفاده کنند. بانک مرکزی 
نیز باید به صورت مســتمر از بانک های عامل 
گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت 
تســهیالت بانکــی را دریافت و بــه دولت ارائه 
دهــد. معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
انطباق  نداشتن مهارت متقاضیان اشتغال با 
نیازهــای بــازار کار، از ســازمان فنی و حرفه ای 
کشــور خواســت ضمــن احصــاء نیازهــای بازار 
کار، برنامه ریزی گســترده ای برای آموزش به 

متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند.
تعییــن  لــزوم  بــر  همچنیــن  مخبــر 
رشــته های تولیدی متناسب با نیازهای کشور 
رشــته های  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  و  تاکیــد 

تولیدی منطبق بر نیازهای کشور احصاء و به 
تناســب این رشته های شــغلی، منابع مالی و 
اعتبارات الزم به سمت مشاغل خرد، متوسط 

و خانگی هدایت شود.
در ایــن جلســه کــه وزرای تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، جهــاد کشــاورزی و معاونــان 
داشــتند،  حضــور  نیــز  ذی ربــط  دســتگاه های 
وزارت تعــاون گزارشــی از ســامانه رصــد ملــی 
اشــتغال ارائــه کرد و گفت: تــا پایان آبان ،۶۶ 
درصــد از تعهــد اشــتغال دولــت ســیزدهم در 
ســال ۱۴۰۱ در ســامانه رصــد ملــی اشــتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شــده 
اســت که ایــن میــزان مطابق زمانبنــدی پیش 
بینــی شــده تــا پایان ســال بوده و همــه موارد 
در ســه مرحلــه پیامکــی، تمــاس و بــه صــورت 

حضوری تا پایان سال نظارت خواهند شد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز 
آمــار  افزایــش  بــر  تاکیــد  بــا  ایــن جلســه  در 
بیمــه شــدگان در دولــت ســیزدهم، گفت: به 
دنبال طراحی ســامانه ثبت بیکاران در کشور 
هســتیم تا با اطالعات و آمار دقیق تر بتوانیم 
معضــل  رفــع  بــرای  مناســبی  ریــزی  برنامــه 

بیکاری انجام دهیم.
در ادامه این نشســت ســازمان برنامه و 
بودجه گزارشی از نقشه راه اشتغال زایی این 
ســازمان و چالش هــای پیــش رو ارائــه کــرد و 
اعضای حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های 

خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند.

حجــمآبورودیبــهســدهایکشــورازابتــدای
سالآبیجاری)ابتدایمهر(تاکنونبارشد۱۳ 
درصدیدرمقایسهبامدتمشابهدرسالآبی

پارسالهمراهشد.
به گزارش ایرنا، گرچه امسال سومین پاییز 
همراه با خشکســالی را ســپری می کنیم و میزان 
بارش هــای آن بــا کاهــش همــراه اســت، امــا از 
ابتــدای ســال آبی جاری و بــا بارش های نه چندان 
مناســب وضعیــت ســدهای مهــم کشــور بهبــود 

اندکی یافته است.
بــر اســاس تازه ترین گزارش دفتــر اطالعات 
در  موجــود  آب  حجــم  کشــور،  آب  داده هــای  و 
سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم 
آذر در حالــی بــه رقــم ۱۸ میلیــارد و ۳۰ میلیــون 

متر مکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
پارســال کــه ایــن رقــم ۱۷ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون 
مترمکعــب بــوده، از رشــد ۲ درصــدی برخــوردار 

شده است.
ایــن میــزان در ۲۸ آبــان  رقــم ۱۷ میلیــارد و 
۹۳۰ میلیون متر مکعب بوده اســت که از رشــد 

برخوردار شده است.
کل آب ورودی بــه مخــازن ســدهای کشــور 
نیز از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم آذر به رقم 
۲ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون متر مکعب رســیده که 
در مقایســه با مدت مشــابه در ســال آبی پارسال 
کــه ۲ میلیــارد و ۳۹۰ میلیــون مترمکعــب بــوده 

رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد.
وضع خروجی آب از ســدها هم به این گونه 

اســت کــه در این مــدت ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب آب از سدها خارج شده است.

ســال آبی گذشــته رقم خروج آب از ســدها 

۳ میلیــارد و ۹۹ میلیــون مترمکعــب بــود کــه در 
درصــد   ۵ امســال  خروجــی  میــزان  بــا  مقایســه 

کاهش را نشان می دهد.

سدهایهرمزگانهمچناندروضعخوب
اســتان  ســدهای  وضعیــت  بیــن  ایــن   در 
هرمــزگان از بقیــه ســدهای کشــور بهتــر اســت، 
میلیــون   ۱۴۵ بــا  اســتقالل  ســد  کــه  به گونــه ای 
مترمکعــب آب بــا رشــد ۱۴۶ درصدی در مقایســه 
با پارسال همراه شده است. میزان پُرشدگی این 

سد اکنون ۶۱ درصد است.
میلیــون   ۴۱ بــا  هــم  نیــان  و  شــمیل  ســد 
مترمکعب آب رشد ۱۸۲ درصدی نسبت به سال 
آبــی پارســال دارد و میــزان پرشــدگی آن بــه ۴۱ 

درصد رسیده است.
درصــد پرشــدگی ســدهای کشــور هــم کــه 
هفته گذشته ۳۶ درصد بود با رشد یک درصدی 

به ۳۷ درصد رسیده است.

رئیسی:سواحلمکرانرابهنقطهراهبردی
اقتصادیوگردشگریتبدیلکنید

ورودیآببهمخازنسدهایکشور۱۳درصدرشدکرد
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خدمت رسانی ویژه به 
بخش های صنعت و بازرگانی 

با بانکداری جامع و شرکتی
قائــم مقــام مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران گفــت: ایجاد 
بانکــداری جامــع و بانکداری شــرکتی از جمله اقدامات 
جدیــد ایــن بانــک در جهــت اســتفاده هرچــه بهتــر از 
ابزارهــای مختلــف تامین مالــی و ارائه خدمات مطلوب 

تر به بخش  های صنعت و بازرگانی است.
ایــران،  ملــی  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

نجــارزاده  ابوالفضــل 
روزه  یــک  ســفر  در 
اصفهــان  اســتان  بــه 
آزادی  محمدنــور  کــه 
و  شــعب  امــور  معــاون 
یــک  منطقــه  بازاریابــی 
محمدرضــا  کشــور، 
رییــس  محمودپنــاه 
اعتبــارات،  کل  اداره 

عباس پیروزی رییس اداره کل بررســی طرح  ها و رشــید 
ساعدی رییس اداره امور شعب استان اصفهان حضور 
داشــتند، با مدیران شرکت  های بزرگ صنعتی و تولیدی 

شهرستان کاشان دیدار و گفت وگو کرد.
نجــارزاده در ایــن دیــدار کــه با حضــور اعضای اتاق 
بازرگانــی، صنایــع و معــادن و جمعــی از تولیدکننــدگان 
شهرستان برگزار شد، نرخ مطلوب شاخص اشتغال در 
کاشــان را مرهــون صنعــت پویــا و وجود زیرســاخت  های 
از زنجیــره کامــل تامیــن در  الزم صنعتــی و بهرمنــدی 
برخــی صنایــع باالخــص صنعــت نســاجی دانســت و بــا 
اشــاره به اینکه حمایت و پشــتیبانی مالی از صنعتگران 
و تولیدکننــدگان و توجــه به ایجاد اشــتغال یکی از مهم 
تریــن رســالت  های بانــک ملــی ایــران اســت، بیــان کرد: 
از  کاشــان  شهرســتان  بــزرگ  صنعتگــران  از  بســیاری 

مشتریان خوش نام بانک ملی ایران هستند.

پرداخت بیش از ۳۹ هزار 
میلیارد تومان به سازندگان 

نهضت ملی مسکن 
سرپرســت بانــک مســکن از افتتــاح حســاب ۷۴۰ هزار 
و ۳۳۵ نفــر متقاضــی طــرح نهضــت ملــی مســکن نــزد 

بانــک خبــر داد و مبلــغ 
واریــز شــده به حســاب 
محــل  از  ســازندگان 
و  متقاضیــان  آورده 
تسهیالت را در مجموع 
۳۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد 

تومان عنوان کرد.
بــه گــزارش پایــگاه 
 - بانــک مســکن  خبــری 

هیبنا، دکتر علی عســکری سرپرســت بانک مســکن در 
گفت وگــو بــا پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، روند 
افتتاح حســاب متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در 
آن بانک، پرداخت وجه به ســازندگان و افتتاح حســاب 
متقاضیان را اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ۷۴۰هزار 
و ۳۳۵ نفر متقاضی پذیرفته شده نهضت ملی مسکن 

نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند.
سرپرســت بانــک مســکن توضیــح داد: مبلــغ کل 
واریزی به حســاب ســازندگان از محل آورده متقاضیان 
و محــل تســهیالت ۳۹ هــزار و ۱۴۲ میلیاردتومان اســت 
که از این میزان، ۲۴ هزار و ۶۹۷ میلیاردتومان از محل 
تسهیالت و ۱۴ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان از محل آورده 

متقاضیان به حساب سازندگان واریز شده است.
وی اعالم کرد: تاکنون ۴۲۲ هزار و ۶۲۲ واحد برای 
دریافت تســهیالت به بانک مســکن معرفی شــده است 
کــه بانــک تاکنــون با ۱۸۴ هزار و ۳۴۴ واحد به مبلغ ۶۲ 

هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

سامانه جامع حقوقی و 
وصول مطالبات بانک سینا 

راه اندازی شد
سرپرســت معاونــت حقوقــی و مطالبات بانک ســینا از 
راه اندازی »ســامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات« 

این بانک خبر داد.
بــه گــزارش روابــط 
ســینا،  بانــک  عمومــی 
ابوالفضــل انوری گفت: 
ایــن ســامانه کــه مبتنی 
بر وب و براساس سطح 
و  شــعب  دسترســی 
مناطــق اســت، اقدامات 
مدیریت هــای مناطــق و 

واحدهــای حقوقــی را در فراینــد ثبــت، پیگیری و وصول 
مطالبــات تســهیل می ســازد و طــی آن فراینــد وصــول 
اقســاط تا نهایتاً بازپرداخت و تســویه تسهیالت را تحت 

نظارت خواهد داشت.
ایــن ســامانه دارای قابلیت هــای  وی اظهــار کــرد: 
بســیاری از جملــه دو پنــل مجــزا جهــت ثبــت و مدیریت 
پرونده هــای وصــول مطالبات و حقوقی اســت که عالوه 
بر ســهولت دسترســی بــه پرونده های حقوقی، تســریع 
در پیگیــری پرونده هــا، امــکان اخــذ گزارشــات متعــدد و 
ارائــه اطالعــات و آمــار جامــع و تحلیلــی از پرونده هــا را 

فراهم می آورد.
انــوری از دیگر قابلیت های این ســامانه را اتصال 
و فراخوانی جزئیات پرونده ها و تســهیالت از سیســتم 
فرانگیــن و تهیــه بایگانــی از تمامــی پرونده هــای بانــک 
و مســتندات آن بــه صــورت الکترونیک، امکان ارســال 
موعــد  اعــالم  کاربــران جهــت  بــه  اخطاریــه  و  پیامــک 
قانونی و قضایی و تحلیل داده های حقوقی به منظور 
مختلــف  قراردادهــای  در  آسیب ســنجی  و  شناســایی 

برشمرد. بانکی 

کوتاه از بانک و بیمه

مدیرعامل بیمه ملت، عضو 
کمیته انضباطی سندیکای 

بیمه گران شد
علیرضــا یزدان دوســت، مدیرعامــل بیمــه ملــت، بــا رای 
اعضــای شــورای عمومــی ســندیکای بیمه گــران، عضــو 

کمیته انضباطی این سندیکا شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت؛ جلسه شورای 
ســندیکای  عمومــی 
بــا  ایــران،  بیمه گــران 
حضور مجید مشعلچی 
قائم مقام بیمه مرکزی، 
استاد  هاشــمی  علــی 
بیمــه  نظــارت  معــاون 
محمــد  ســید  مرکــزی، 
دبیــرکل  کریمــی 
بیمه گــران،  ســندیکای 
ســید حمید کالنتری مدیرعامل انجمن بهره وری ایران و 

مدیران عامل شرکت های بیمه کشور برگزار شد.
در این جلسه، اعضای کمیته انضباطی سندیکا با 

آرای اعضای شورای عمومی انتخاب شدند.
علیرضــا  عمومــی،  شــورای  اعضــای  آرای  طبــق 
یزدان دوســت مدیرعامــل بیمــه ملت با ۱۶ رای و حســن 
شــریفی مدیرعامــل بیمــه ایــران و عبداله ســلطانی ثانی 
مدیرعامــل بیمــه ســینا بــا ۱۳ و ۱۲ رای، بــرای مــدت دو 
ســال بــه عنــوان اعضــای کمیتــه انضباطــی ســندیکای 

بیمه گران انتخاب شدند.
پیــش از ایــن، ســید مجید آســوده، محمــد رضایی 
ســندیکای  انضباطــی  کمیتــه  اعضــای  جبــاری،  علــی  و 

بیمه گران بودند.

 بیشترین درآمد
 بیمه تعاون در آبان ماه

از »ثالث – اجباری« بود
بیشــترین میــزان درآمــد "وتعــاون" در آبــان مــاه ســال 
جــاری متعلــق بــه »ثالث – اجبــاری« با مبلغــی بالغ بر 

۴۴ میلیارد تومان بود.
در  تعــاون  بیمــه  شــرکت  الفباخبــر،  گــزارش  بــه 
گــزارش فعالیت منتهی 
به آبان ماه ســال جاری 
از  کــه  درآمــدی  میــزان 
بــه  بیمــه  حــق  فــروش 
تحــت  بیمه شــدگان 
پوشــش خــود بــه ثبــت 
 ۱۰۵ بــا  برابــر  رســاند 
و  بــود  تومــان  میلیــارد 
از  "وتعــاون"  همچنیــن 
ابتدای ســال مالی )منتهی به اســفندماه ۱۴۰۱( تا پایان 
آبــان مــاه از فــروش حق بیمــه به درآمــد تجمیعی ۸۳۰ 

میلیارد تومانی دست یافت.
میــزان خســارتی کــه شــرکت بیمــه تعــاون در آبان 
مــاه پرداخــت کرد برابر با مبلغ ۷۴ میلیارد تومان بود و 
از ابتدای ســال تا پایان هشــتمین ماه از ســال مالی نیز 
میــزان پرداختــی خــود را ۴۱۲ میلیارد تومــان اعالم کرد، 
الزم بــه ذکــر اســت کــه "وتعــاون" در آبــان مــاه بــه تــراز 

مثبت ۴۳ درصدی دست  یافت.
بــر اســاس فعالیت ماهانــه "وتعــاون" در هفتمین 
ماه از ســال مالی میزان درآمد ۸۹ میلیارد تومانی را از 
خــود بــر جای گذاشــت اما؛ در ایــن دوره ماهانه وتعاون 
با رشــد ۱۸ درصدی به مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومانی رســید 
و همچنین نســبت به دوره مشــابه ســال گذشــته نیز با 
افزایــش ۴۲ درصــد روبــه رو بود، میــزان درآمد تجمیعی 
که این شرکت بیمه ای در ۸ ماه گذشته به ثبت رساند 
در مقایســه بــا ســال گذشــته افزایــش ۲۲ درصــدی را 

تجربه کرد.
"وتعــاون" از ابتــدای ســال مالــی تاکنون بیشــترین 
میزان درآمدزایی را در پایان شهریورماه از خود بر جای 
گذاشــت، همچنیــن گفتنــی اســت کــه درآمدزایــی ایــن 
شــرکت بیمــه ای در ۳ ماه ســوم ســال مالــی روند رو به 

رشد را به همراه داشت.

 رکورد شکنی در عملکرد
8 ماهه بیمه کوثر

فروش شــرکت بیمه کوثر در هشــت ماهه ســال ۱۴۰۱ 
با حدود ۵۵ درصد رشــد نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته به ۵۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه کوثــر ، در ایــن 
درصــدی   ۸۵ فــروش  ترکیــب  شــرکت  ماهــه  هشــت 
رشــته های غیرزندگــی و ۱۵ درصــدی رشــته  زندگــی را 

عملیاتی کرده است.
طاهــری  مســعود 
وســیه ســری گفــت: در 
طی این دوره رشته های 
مهندســی،  کشــتی، 
باربــری  و  هواپیمــا 
نســبت  به مدت مشابه 
سال گذشــته بیشترین 
درصــد رشــد فــروش را 
میان رشــته های بیمه ای داشــته اند و همچنین در زمینه 
فــروش رشــته عمــر و پس انــداز نســبت بــه مــدت زمان 

مشابه، رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده ایم.
وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر با ثبت نسبت 
خسارت ۵۱ درصد در شش ماهه، مبلغ ۲۷ هزار و ۶۷۶ 
میلیــارد ریــال خســارت بــه بیمه گــذاران پرداخــت کــرده 
است، خاطر نشان کرد: در این بخش، سهم رشته های 
غیرزندگــی ۱.۸۶ درصــد و بیمه هــای زندگی ۹.۱۳ درصد 

از کل خسارت های پرداختی بوده است.
معــاون برنامه ریــزی و نــوآوری شــرکت گفــت: بــا 
همــت و تــالش معاونــان، مدیــران و کارکنــان در ســتاد 
و سرپرســتی ها و نیــز نماینــدگان حقیقی و حقوقی این 

عملکرد تحقق یافته است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

اعــالم  بــا  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
واریــز بخــش نقــدی بزرگترین مزایــده تاریخ 
درصــدی   ۱۲ بلــوک  یعنــی  خصوصی ســازی 
هلدینــگ خلیــج فــارس، از نهایی شــدن این 

معامله خبر داد.
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  گــزارش  بــه 
دارایــی، حســین قربــان زاده اظهــار کــرد: روز 
گذشــته ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حصه 
خصوصــی  تاریــخ  معاملــه  بزرگتریــن  نقــدی 
ســازی، توســط شــرکت خریــدار بــه حســاب 
ســپرده گــذاری مرکــزی واریــز و بدیــن ترتیــب 
معاملــه بلــوک ۱۲ درصــدی شــرکت هلدینــگ 

پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد.
وی افزود: فروش این سهام در راستای تکالیف 
بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که 

وظیفه سازمان خصوصی سازی است.
قربــان زاده ادامــه داد: البتــه همــواره این 
دغدغــه مورد توجه اســت که نباید در فروش 
سهام شــرکت های دولتی نگاه درآمدی صرف 
داشــت و به همین دلیل در این مزایده ابتدا 
در  شــرکت  متقاضیــان  و صالحیــت  اهلیــت 
مزایده یعنی پاالیشــگاه نفت تهران و شــرکت 
اهــداف در کارگــروه پایــش اهلیــت بررســی و 
مــورد تاییــد قرار گرفت و در ضمن، مالحظات 

بــازار ســرمایه نیــز در نظر گرفته شــد چنانکه 
اتفاقــا فــروش بلوکی این ســهام بیش از ســه 
برابــر قیمــت تابلــو، رونــق را بــه بازار ســرمایه 

برگرداند.
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس 
تصریح کرد: این تامین مالی غیر تورمی فقط 
محدود به امسال نیست و هر ۶ ماه یک بار تا 
چهــار ســال نزدیک به ۱۴ هــزار میلیارد تومان 
از محل اقســاط این معامله به حســاب خزانه 

دولت واریز می شود.
بر اساس  این گزارش، دوشنبه )۹ آبان ( 
بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی 

خلیــج فــارس بــا قیمــت پایه یک هــزار و ۳۹۷ 
تومــان بــه ازای هــر ســهم، پــس از ســه روز 
رقابــت نفس گیــر و ۲۷۰ مرتبــه تغییر قیمت، 
در نهایت در قیمت یک هزار و ۸۵۱ تومان به 
فــروش رســید و ارزش کل شــرکت از حــدود 
۸۲ هــزار میلیــارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و 
۷۰۰ میلیــارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه 
ارزش بلوکی رســید و بدین ترتیب، بزرگترین 
معامله تاریخ خصوصی ســازی کشــور به ثبت 
روز  راســتا در مهلــت ۲۰  رســید. در همیــن 
کاری، حصــه نقــدی این معامله دیروز واریز و 

معامله قطعی شد.

دســتیار ویــژه رئیــس ســازمان بــورس ضمــن 
اشــاره بــه فلســفه اصلــی ســهام عدالــت کــه 
نگهــداری آن و بهــره بــردن از عوایــد ســود 
ساالنه آن است، از پرداخت سود این سهام 

در دو قسط خبر داد.
پیمــان حــدادی، مشــاور و دســتیار ویــژه 
ریاســت ســازمان بورس در ســهام عدالت در 
گفت وگو با تســنیم، ضمن اشــاره به پرداخت 
ســود ســهام عدالت در دو قسط به دارندگان 
ایــن ســهام، در خصــوص جزئیــات پرداخــت 
ســود گفــت: مبلغ دقیق ســود ســهام عدالت 
به دلیــل اینکــه هنوز مجمع ســه تا از ســهامی 
که در ســهام عدالت وجود دارد برگزار نشــده 
است، مشخص نیست و یکی از دالیل اینکه 
قرار شــده اســت علی الحســاب و در دو قسط 
این ســود پرداخت شــود همین مساله است، 
ولــی در شــرایط فعلــی می تــوان گفــت کــه تــا 
آخــر آذر ســال جــاری مبلــغ دقیــق ایــن ســود 
پــس از برگــزاری مجامع مشــخص می شــود و 
تا آخر پاییز به طور قطعی سود سهام عدالت 

پرداخت می شود.
وی افــزود: پرداخــت قســط دوم ســود 
دارنــدگان ســهام عدالت به تأمیــن نقدینگی 
و  دارد  بســتگی  ســرمایه پذیر  شــرکت های 
بنابراین می توان گفت که قســط دوم، اواخر 
اســفند یا اوایل فروردین ســال بعد پرداخت 
می شــود، یعنــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
بعــد  ســال  اوایــل  بــه  دوم  قســط  پرداخــت 

موکول شود.
مشــاور رئیس ســازمان بورس در پاســخ 
بــه ســؤالی دربــاره آخریــن وضع آزادســازی و 
فروش ســهام عدالت، گفت: نکته ای که الزم 
اســت به آن اشــاره کنم، فلسفه اصلی سهام 
عدالت، نگهداری این ســهام اســت و قصد از 
واگــذاری ســهام عدالــت ایــن نبوده اســت که 
ایــن ســهام در اختیار مردم قــرار گیرد و مردم 
آن را بفروشــند چــرا کــه اگــر چنیــن قصــدی 
وجود داشــت مانند طرح یارانه های معیشتی 

از ابتدا پول آن به مردم پرداخت می شد.
بنابرایــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجه شــود 

کــه فلســفه اصلــی ســهام عدالــت ایــن بــوده 
است که مردم به صورت بلندمدت این سهام 
را نگهــداری کننــد و از عوایــد آن کــه همــان 
ســود ســاالنه آن اســت و هــر ســال از ســال 
قبــل بیشــتر می شــود )امســال هــم حداقــل 
دو برابــر ســال قبــل اســت(، بهــره ببرنــد، امــا 
این کــه اختیــار فــروش این ســهام مجــدداً کی 
آزاد می شــود و در اختیــار دارنــدگان آن قــرار 
می گیــرد بســتگی بــه مصوبــات شــورای عالی 
بــورس در ایــن خصوص دارد کــه هنوز چنین 

تصمیمی اتخاذ نشده است.
حــدادی در ادامــه گفت: طبیعی اســت 
کــه اگــر اختیار فروش ســهام عدالت مجدداً 
آزاد شــود به هرحال بر شــرایط بازار سرمایه 
تأثیرگــذار اســت امــا علت اصلــی آنکه هنوز 
این اجازه از ســوی شورای عالی بورس صادر 
نشــده اســت، تأثیرگذاری آن بر شرایط بازار 
ســرمایه نیســت، چــرا کــه زمانــی کــه مجــوز 
فــروش ســهام عدالــت مجــدداً صــادر شــود 
حتمــاً شــرایطی کــه ســابقاً شــاهد آن بودیم 

مبنــی بــر فــروش ۳۰درصــدی یــا ۶۰درصدی 
دارنــدگان ایــن ســهام، اصالح خواهد شــد و 
قطعاً مشابه تصمیمی که در سال ۹۹ گرفته 
شــد و ســیل عظیمــی از فروشــندگان ســهام 
عدالت را به ســوی بازار ســرمایه روانه کرد و 
یکــی از دالیــل ریزش بازار ســرمایه شــد، به 
آن صورت تکرار نخواهد شــد. گفتنی اســت 
اگر قصد بر باز شــدن فروش ســهام عدالت 
شــود حتمــاً شــرایط جدیــدی اعــالم می شــود 
تــا هــم شــرایط را بــرای نگه دارنــدگان ســهام 
عدالــت تســهیل کنــد و هم لطمــه ای به بازار 

سرمایه وارد نکند.
پیــش از ایــن وزیــر اقتصــاد گفتــه بــود، 
ســود ســهام عدالــت شــرکت های بورســی که 
مهلــت آنهــا برای واریز ســود به پایان رســیده 
و قابــل وصــول اســت، تــا پایــان پاییــز بــرای 
همــه ۴۹میلیــون نفر ســهامدار عدالــت واریز 
ســود  اول  قســط  تقریبــی  میــزان  می شــود. 
حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام 

عدالت است.

بــا توجــه به ســطح مطلــوب ذخایر اســکناس 
ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک 
مرکزی با سررسید کوتاه مدت )سه ماهه( در 

دستور کار قرار گرفت.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی، در پاســخ بــه 
برخــی انتقــادات دربــاره سیاســت های اتخــاذ 
شده درقبال مدیریت بازار ارز اعالم می شود: 
طــی ســال های اخیــر تحــوالت نــرخ ارز عمدتاً 
متأثــر از عوامــل غیراقتصــادی و برونــزا بــوده 
کــه در عمــل بــه تغییرات نرخ ارز در مســیری 
منجــر  اقتصــادی  بنیان هــای  بــا  نامتناســب 
شــده اســت. بــا این حــال در چنین شــرایطی 
سیاستگذار تالش نموده است تا با بکارگیری 
ابزارهــای در اختیــار و در عیــن حــال با رعایت 
تبعــات  آثــار و  اقتصــادی کشــور،  اقتضائــات 
منفــی بــروز عوامل فوق را در ســطح کالن به 

حداقل برساند.

اقدامات بانک مرکزی در 
راستای تعمیق بازار رسمی ارز

رویکــرد سیاســتی متخذه از ســوی بانک 
مرکــزی در حــال حاضــر بــر آن اســت تا ضمن 
توجــه بــه ضــرورت صیانــت از ذخایــر ارزی، 
زمینه متعادل ســازی عرضه و تقاضا و به تبع 

آن ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
بــه  بــه توضیــح اســت،  همچنیــن الزم 
موجــب مســئولیت محولــه بــه ایــن بانک در 
قوانیــن  بــا  ملــی مطابــق  پــول  ارزش  حفــظ 
باالدســتی و نیز حسب الزامات اجرای نظام 
بنــد  ارزی شــناور مدیریــت شــده )موضــوع 
احــکام  قانــون   "۲۰" مــاده   "۲" تبصــره  "ت" 
توجــه  توســعه کشــور(،  برنامه هــای  دائمــی 
بانــک مرکــزی بــه این مســئله معطــوف بوده 
است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک 
نــرخ ارز مشــخص، زمینــه ای را فراهم ســازد 

تــا ایــن مؤلفــه در مســیر تعادلــی و ســازگار 
اقتصــاد کالن  بنیادیــن  عوامــل  تحــوالت  بــا 

حرکت کند.
البتــه می بایســت توجــه داشــت کــه در 
قالب نظام شناور مدیریت شده، بانک مرکزی 
بــا هــدف کاهــش نوســانات کوتاه مــدت و بــا 
توجــه بــه اقتضائــات اقتصــاد کالن می توانــد 
در بــازار ارز مداخلــه نمایــد؛ از ایــن رو برخــی 
منتقــدان محترم الزم اســت به این نکته نظر 
داشــته باشــند کــه سیاســت مداخلــه در بازار 
ارز یکــی از ابزارهــای بانــک مرکــزی اســت و 
اســتفاده از این ابزار را نمی توان به ارزپاشــی 
تعبیــر و تفســیر نمــود. در ایــن ارتبــاط الزم 
بــه توضیــح اســت در خردادمــاه ســال جــاری 
و در مواجهــه بــا نوســانات نــرخ ارز در بــازار 
غیررســمی کــه تحــت تأثیــر عوامــل روانــی و 
انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران 
قــوا اختیــارات ویــژه ای برای مدیریــت بازار ارز 
بــه بانــک مرکزی تفویض نمــود و متعاقباً این 
را در دســتور کار  اقداماتــی  بانــک مجموعــه 
خــود قــرار داد. در گام نخســت، بانک مرکزی 
ارز  معاملــه  مجــوز  بخشــنامه ای،  ابــالغ  بــا 
صادرکننــدگان بــه نــرخ توافقــی در صرافی ها 
را صــادر نمــود و همیــن اقــدام توانســت آثــار 
بــازار  نــرخ ارز در  مثبتــی در جهــت کاهــش 
برجــای گــذارد. در ادامــه ایــن بانــک خرید ارز 
تمامــی اشــخاص حقیقی و حقوقی را توســط 
صرافی هــا مجــاز اعالم نمود و بدین ترتیب به 
فعالیــن ایــن بخــش اجازه داد تا عــالوه بر ارز 
صادرکننــدگان، نســبت بــه خریــد ارز از کلیــه 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا نــرخ توافقــی 

اقدام کنند.
نــرخ  بــا  معامــالت  ســازوکار  ایجــاد  بــا 
توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان 
بهبــود یافــت کــه ایــن امــر بــا تعمیــق بــازار و 

افزایــش منابــع در اختیــار صرافی هــا، زمینــه 
بــه  بــرای پوشــش و پاســخ دهی  مناســبی را 
تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان 
بــازار فراهــم آورد. در  واقعــی ارز در ســطح 
ایــن چارچوب، افــراد می توانند بــا مراجعه به 
صرافی ها و شــعب منتخــب بانک ها ارز مورد 
نیــاز خــود را )در ســرفصل خدماتــی ســایر( با 
نــرخ توافقــی تهیه نمایند که این مهم به نوبه 
خــود تأثیر بســزایی بر کاهــش تقاضا در بازار 
غیررســمی و انتقــال آن به مجاری رســمی در 

پی داشت.

سطح مطلوب ذخایر اسکناس 
دالر در داخل کشور

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک 
مرکزی و تبیین دالیل اجرای سیاســت مذکور 
از ســوی بانک مرکزی الزم اســت به این نکته 
اشــاره گــردد کــه یکی از عوامــل بنیادین مؤثر 
بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی 
کشــور اســت کــه البتــه ایــن مؤلفــه در ســال 
۱۴۰۰ و ماه های سپری شــده از ســال ۱۴۰۱ در 

شرایط مطلوبی قرار داشته است.
بــه عنــوان نمونــه در ســال ۱۴۰۰، ارزش 
صــادرات نفتــی و غیرنفتــی به ترتیــب معادل 
۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دالر بود که در مقایسه 
با ســال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد 

افزایش نشان می دهد.
برآینــد تحــوالت تجــارت خارجــی کشــور 
در ســال ۱۴۰۰ ســبب گردید تا حســاب جاری 
ترازپرداخت هــای خارجی کشــور با مــازاد ۱۱.۱ 

میلیارد دالری همراه شود.
تــداوم  نیــز  جــاری  رونــد در ســال  ایــن 
یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند 
مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این 
مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مؤلفه های 

بنیادیــن مؤثــر بــر بــازار ارز، در شــرایطی کــه 
نادرســت در خصــوص  اخبــار  انتشــار  بعضــاً 
تحــوالت اقتصــادی و سیاســی می تواند آثار و 
تبعاتــی در قالــب بــروز هیجانــات کاذب و بــه 
تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته 
باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده 
اســت که بــا بهره گیری از ابزارهــای در اختیار 
و نیــز معرفــی ابزارهــای جدید، از شــکل گیری 
نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه های 

ظهور و بروز آن را محدود سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی 
از تقاضای موجود در بازار ارز

در همیــن ارتباط نیز ایــن بانک تصمیم 
بــا  ارزی  اوراق  انتشــار  از طریــق  تــا  گرفــت 
بخشــی  )ســه ماهه(،  کوتاه مــدت  سررســید 
پاســخ  را  ارز  بــازار  در  موجــود  تقاضــای  از 
دهــد. یکــی از نکات اساســی در طراحی این 
سیاســت ناظــر بــر آن اســت که دارایــی پایه 
اوراق مورد پذیرش سرمایه گذاران قرار گیرد 
و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی 
برخوردار باشــد؛ عالوه بر این، بانک مرکزی 
نیز به ســهولت امکان تأمین اسکناس آن را 
در سررســید )در صــورت درخواســت دارنــده 

اوراق( دارد.
کــه  آنجایــی  از  خصــوص  همیــن  در 
کشــورهای مقصــد صــادرات کاالهــای ایرانــی 
عمدتــاً مبــادالت خود با صادرکننــدگان ایرانی 
را از طریــق دالر آمریــکا تســویه می نماینــد و 
همچنیــن بــا توجه به " ســطح مطلوب ذخایر 
انتخــاب  کشــور"،  داخــل  در  دالر  اســکناس 
ایــن ارز بــه عنــوان دارایــی پایــه اوراق موجب 
می گــردد تــا در زمــان سررســید و در صــورت 
ســهولت  بــه  اوراق،  دارنــدگان  درخواســت 

اسکناس آن تأمین و پرداخت شود.

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس: آزادشدن فروش سهام 
عدالت فعالً منتفی است

 تضمین بانک مرکزی برای پرداخت اسکناس
در قبال اوراق ارزی

 فروش خلیج فارس
نهایی شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . دوشنبه 7 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5039 . شـــــــــــرکتها

 انتشار نوبت اول : 1401/09/07 نوبت دوم : 1401/09/08

ت اول(
)نوب »آگهی مناقصه عمومی شماره )1401/20(«

» هنگام خرید وسایل برقی، تجهیزاتی را انتخاب کنیم، که مصرف برق کمتر و بازده باالتری دارند . «
شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد، ساخت و تحویل 
قطره گیرهای برج خنک کن فاز 1 واحد 2 را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد 

شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.
می آید  بعمل  دعوت  باشند  می  دارا  را  مذکور  کار  انجام  توانایی  که  از شرکت هایی  لذا 
و  کیفی  ارزیابی  های  فرم  دریافت  جهت   1401/09/15 لغایت   1401/09/08 تاریخ  از 
دو  قالب  )در  ذیل  مدارک  معتبر،  کتبی  درخواست  داشتن  همراه  به  با  مناقصه  اسناد 
سیبا  حساب  به  ریال  میلیون(  )دو   2/000/000 مبلغ  به  واریزی  فیش  و  فشرده(  لوح 
برق  تولید  مدیریت  شرکت  وجه  در  ایران  ملی  بانک   0107833366003 شماره  به 
 – اهواز  آدرس:  به  غیر(  به  واگذاری  و  استرداد  )غیرقابل  رامین  نیروگاه   – اهواز 
نیروگاه   – اهواز  برق  تولید  مدیریت  شرکت   – سلیمان  مسجد  جاده   20 کیلومتر 
یادگار  از  بعد  دادمان  خ  انتهای  غرب  شهرک   – تهران  یا  و  قراردادها(  اداره   ( رامین 
تلفن شماره  نمایند. ضمنا  مراجعه  آوری  فن  ساختمان  نیرو  پژوهشگاه  ساختمان   امام 
4-34449041-061 )داخلی 4872( آماده پاسخگویی به سئواالت شرکت های محترم می باشد%

الف- مدارک مورد نیاز: 
رونوشت: اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره که دو 
سال از آن نگذشته باشد، کپی از تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی )پشت و رو( و کارت 

پایان خدمت )پشت و رو( تمامی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عوامل اجرایی.
تذکر: موارد فوق عالوه بر رونوشت در دو لوح فشرده اسکن و تحویل گردد. 

ب- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
ج- تاریخ و ساعت تحویل پاکتها: روز شنبه 1401/09/26 – تا ساعت 12:00

د- تاریخ و ساعت گشایش پاکتها: روز شنبه 1401/09/26 – رأس ساعت 14:00
ه – محل تامین اعتبار: از محل بودجه تعمیرات اساسی نیروگاه رامین می باشد.

ج – تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1/740/000/000 )یک میلیارد و هفتصد و 
چهل میلیون ریال( می باشد که بر اساس آخرین آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی، 

می بایست تهیه و تسلیم گردد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت مدیریت تولید برق اهواز  
نیروگاه رامین

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

شناسه : 1416182

 به اطالع می رسـاند ، خانم آسـیه رسـتگارزاده ، به علت غیبت  درهیأت بدوی رسـیدگی 
به تخلفات اداری كارمندان دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان مطرح و منجر به صدور  ابالغ 
اتهـام، گردیـده اسـت لـذا بـا توجـه بـه اینكـه نشـانی از محـل اقامـت نامبـردگان  در دسـت 
نمی باشد به ایشان ابالغ می گردد جهت تعیین تكلیف از تاریخ نشر این آگهی حداكثر به 
مدت 10  روز ، از تاریخ ابالغ روز به آدرس : بندرعباس  انتهای بلوار شـهید چمران  جنب 

اسـتانداری سـابق  سـتاد مركزی دانشـگاه علوم پزشـكی  اداره كارگزینی مراجعه نمایند.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی   
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

ف
محل خدمتشغلشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیردی

بیمارستان کودکانپرستار2550054814محمد علیآسیه رستگارزاده1

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان انتشار نوبت اول : 1401/09/07 نوبت دوم : 1401/09/08

شناسه : 1417361

شرکت برق منطقه ای زنجان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری 
مناقصات از دریافت اسناد مناقصه و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1401/09/12 می باشد.

توانند  متقاضیان می  مناقصه:  اسناد  دریافت  و محل  مبلغ  زمان، مهلت،   -1
با پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال  و  تاریخ 1401/09/12 لغایت 1401/09/16  از 
www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه   به 
شماره  سیبای  حساب  به  اینترنتی  پرداخت  درگاه  طریق  از  و  مراجعه   
4001107104019520 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه 
درآمد شرکت برق منطقه ای زنجان جهت خرید اسناد مناقصات فوق اقدام 

فرمایند.
2- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از زمان افتتاح پاکات 6 ماه می باشد.

3- زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: پیشنهاددهندگان 
)الف – ب- ج( در سامانه  بارگذاری تصویر کلیه مدارک  بایست ضمن  می 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به ارائه اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصه اقدام فرمایند. 

4- تضامین مورد قبول : ضمانتنامه بانکی – فیش واریزی نقدی – و آیتمهای 
اشاره شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به غیر از سفته و چک دفتر 

پشتیبانی و راهبری سامانه : 1456- 21
ضمناً اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی در سایتهای ذیل موجود می باشد.

www.setadiran.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.Mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http//tender.tavanir.org.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
www.zrec.co.ir : پایگاه اطالع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای زنجان

آگهی فراخوان تجدید مناقصات عمومی

ف
ردی

شماره 
مناقصه 
)مرجع(

شماره فراخوان در 
تضمین فرایند ارجاع نوع مناقصهموضوع مناقصهسامانه ستاد

کار )میلیون ریال(

مهلت بارگذاری 
پیشنهادات در 

سامانه

زمان بازگشایی 
پاکات و مستندات

11401/300/162001001313000029
تجدید مناقصه واگذاری عملیات 
تامین لوازم یدکی خطوط فوق 

توزیع و انتقال شرکت

عمومی یک 
تا ساعت 19 مورخ 9371مرحله ای

1401/09/27
10 صبح دوشنبه 
مورخ 1401/09/28

21401/300/102001001313000030
تجدید مناقصه واگذاری عملیات 
اصالح و بهینه سازی پست های 

نواحی زنجان و قزوین

عمومی دو 
مرحله ای با 
ارزیابی کیفی

تا ساعت 19 مورخ 4250
1401/09/27

11 صبح دوشنبه 
مورخ 1401/09/28

شناسه :  1416253

انتشار نوبت اول : 1401/09/06 نوبت دوم : 1401/09/07 

 دوم(
)نوبت »آگهی عمومی «

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001092409000135
1- مناقصه گزار: شرکت گازاستان خراسان رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد
2- موضوع مناقصه: خرید تصحیح کننده– مناقصه عمومی دومرحله ای شماره: 1401/31

3- مدت قرارداد: مطابق پیشنهاد فروشنده در جدول ج پیوست شماره 3
4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه 

می بایست معتبر باشد.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/3.500.000.000 ریال می باشد که می بایست 
بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

123402/ت 50659هـ مورخ 94/09/22 تهیه گردد. 
تبصره: به استناد ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش 
بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1391 و اصالحات بعدی، شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان برای ارائه و فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان خود در 
مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.
تاریخ  از  توانند  می   )EP( نفت  وزارت  کاالی  تدارک  در سامانه  ثبت شده  متقاضیان   -6
اسناد  به دریافت  به سامانه ستاد نسبت  الی 1401/09/12 ضمن مراجعه   1401/09/05

مناقصه اقدام نمایند. ضمناً بارگذاری و ارائه گواهینامه تایید ثبت سامانه EP وزارت نفت در 
سامانه ستاد دولت الزامی است.

7- ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست عالوه بر بارگذاری در سامانه بصورت 
دستی و کاغذی نیزدر مهلت مقرر )ساعت 14 مورخ 1401/09/26( تحویل دفتر حراست 

شرکت گاز استان خراسان رضوی  گردد.
8- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 16 مورخ 1401/09/26

9- تاریخ بازگشایی پیشنهادهای فنی در ساعت 10:30 صبح مورخ 1401/09/27 صورت 
 1401/10/05 لغایت   1401/09/28 تاریخ  از  فنی  پیشنهادات  ارزیابی  ضمناً  می پذیرد، 

می باشد.
10- پیشنهادهای مالی واصله در ساعت 10:30 صبح مورخ 1401/10/07 درکمیسیون مربوطه 
باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاددهندگان و یا یک نفر نماینده مجازآنها با همراه 

داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت درجلسه افتتاح پاکات آزاداست. 
شایان ذکر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir  امکان پذیربوده 

و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن:  36657300-051 تماس بگیرید.

شرکت گازاستان خراسان رضوی

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

وم(
ت د

)نوب

شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران )اداره کل فرودگاه هـای اسـتان فـارس( 
در نظـر دارد پـروژه تکمیـل ، نصـب و راه انـدازی سیسـتم نظـارت تصویـری فـرودگاه 
بین المللـی شـهید آیـت ا... دسـتغیب شـیراز را در قالـب فراخـوان مناقصـه عمومـی دو 

مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه واجدیـن شـرایط واگـذار نمایـد.
مـورخ   یکشـنبه  روز  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت   : اسـناد  دریافـت   محـل  و  مهلـت 
تـداركات  سـامانه  درگاه  طریـق  از  مـورخ  1401/09/12  شـنبه  لغایـت    1401/09/06
گردیـد. خواهـد  انجـام    www.setadiran.ir: آدرس  بـه  )سـتاد(  دولـت  الكترونیكـی 
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه سـتاد ایـران 

نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور اقـدام نماینـد. 

شناسه : 1417092

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  80 - 01  ) دو مرحله ای ( 

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/09/06
نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/09/07

وم(
ت د

)نوب

فرودگاه هـای  کل  )اداره  ایـران  هوایـی  ناوبـری  و  فرودگاه هـا  شـرکت 
سیسـتم های   کلیـه  نگهـداری  و  راهبـری  دارد  نظـر  در  فـارس(  اسـتان 
)شـامل  فـارس  اسـتان  فرودگاه هـای  مکانیـک(   و  )بـرق  تأسیسـاتی  
فرودگاه هـای شـیراز، جهـرم، فسـا، داراب، زرقـان و سـایت تأسیسـات 
فراخـوان  قالـب  در  سـال  یـک  مـدت  بـه  را  سـیدان(    RCAG ایسـتگاه 
مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشـخاص حقوقی واجد شـرایط واگذار 

نمایـد.
روز  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت   : اسـناد  دریافـت   محـل  و  مهلـت 
از   1401/09/12 مـورخ   شـنبه  لغایـت    1401/09/06 مـورخ   یکشـنبه 
 طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس :

www.setadiran.ir  انجام خواهد گردید.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه 
اقـدام  بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور  سـتاد نسـبت 

نماینـد. 

شناسه : 1417094

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  30 - 01  ) یک مرحله ای (

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/09/06
نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/09/07

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 1672  و شناسۀ ملی 10861533126

  هیئت  مدیرۀ شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی عام(

به اطالع می ر ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401/05/12  و مجوز شمارۀ 1401/402/31053مورخ 1401/03/08 
 014/888593-048 شمارۀ  مجوز  و  ج.ا.ایران  مرکزی   بیمه 
مورخ 1401/04/29 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید 
 8,000 به مبلغ  ریال  میلیارد   5,000 مبلغ  از  سرمایۀ شرکت 
جهت  تعیین  شده  مهلت  در  یابد.  افزایش  ریال،  میلیارد 
 2,235,848,917 تعداد  سهام،  خرید  حق تقدم  از  استفاده 
سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی 
از  استفاده  مهلت  انقضای  به  عنایت  با  است.  گردیده 
تعداد  سرمایه،  افزایش  تحقق  به منظور  و  مذکور  حق تقدم 
سهامداران  نشدۀ  استفاده  ریالی  سهم1,000   44.151.083
شمارۀ  مجوز  به  عنایت  با  عمومی  پذیره نویسی  برای 
 41/221789مورخ 1401/09/06 ادارۀ ثبت شرکت ها به شرح 

زیر عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

2 اساسنامه به شرح زیر می باشد: 
انواع رشته های بیمه بر  * انجام عملیات بیمه ای اتکایی در 

اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
یا خارج کشور  داخل  از  اتکایی  بیمه های  پوشش  تحصیل   *
بیمه  چارچوب ضوابط  در  های صادره  نامه  بیمه  با  رابطه  در 

مرکزی ج.ا.ایران.
* قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی 
در حدود مقررات مربوط، مشروط بر رعایت ظرفیت نگهداری 

شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعالم می کند.
* سرمایه گذاری از محل سرمایه ،ذخایر و اندوخته های فنی و 

قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه.
تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی 

است که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابالغ می نماید.
2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: 

 دفتر مرکزی: جزیره کیش – خیابان سنایی- بلوار اندیشه – 
N.B.O 16قطعه

آفریقا(-  بلوار   ( ماندال  نلسون  بلوار   – تهران  ارتباطی:  دفتر   
خیابان قبادیان شرقی- شماره یک

 نشانی شعب شرکت : شرکت فاقد شعبه است.
 کد پستی: 1917635711

3( سرمایۀ فعلی شرکت: 5.000.000.000.000 ریال ،
4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی

شده  حال  مطالبات  محل  از  سرمایه:  افزایش  محل   )5
سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته ها

6( مبلغ افزایش سرمایه: 
 2,280,000,000,000ریال از محل مطالبات حال شده و آورده 

نقدی و 720,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته ها.
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش:  8,000,000,000,000  ریال، 

8( مدت شرکت: نامحدود
9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10( ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال،
شرکت:  سهامداران  توسط  شده  مشارکت   مبلغ   )11

2,235,848,917,000 ریال،
12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 44,151,083 سهم،

13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

شمارۀ ثبت اشخاص حقیقی یا حقوقی
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

سمتکد ملیشناسنامه

توسعه کسب و کار 
محمد خسرو  حقیقی پناه9496410101390322سبا)سهامی خاص(

رئیس هیئت مدیره 22870056200420حسن
)موظف(

مدیرعامل و نائب رئیس 15125559391034عباسقلیموسی رضائی میرقائد1900310100641966بیمه دانا)سهامی عام(
هیئت مدیره)موظف(

عضو هیئت مدیره 156300036171646عباسمهدی شریفی679510100314757بیمه آسیا)سهامی عام(
)غیرموظف(

 سهامی بیمه ایران
عضو هیئت مدیره ---فاقد نماینده46010103858742)سهامی خاص(

)غیرموظف(

سرمایه گذاری های خارجی 
عضو هیئت مدیره ---فاقد نماینده13849610101815789ایران)سهامی خاص(

)غیرموظف(

البرز)سهامی عام( ثبت شده به شماره 6796  شرکت بیمه   *
صبا  گذاری  سرمایه  شرکت  و   10100314776 ملی  شناسه  و 
و شناسه  به شماره 147960  ثبت شده  تامین )سهامی عام( 

ملی 10101908370به عنوان اعضای علی البدل می باشند.
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
صاحبان  عمومی،  مجامع  کلیه  در   ، اساسنامه   19 ماده  طبق 
سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص 
صرف نظر  حقوقی،  شخص  نمایندگان  یا  نماینده  و  حقیقی 
نمایندگی  یا  ارائه مدرک وکالت  از تعداد سهام خود به شرط 
حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک 
،سهامدار  انتقال سهام  و  نقل  در صورت  رأی خواهد داشت. 
جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال 

سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.
15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته 

و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقسیم سود طبق قانون تجارت و بر اساس نظر مجمع عمومی 
 52 ماده  طبق  همچنین  گیرد.  می  صورت  سالیانه  عادی 
اساسنامه ، وضع اندوخته قانونی و سرمایه ای از سود خالص 
شرکت و بر اساس قانون تجارت و آیین نامه های بیمه مرکزی 
انجام می شود.به پیشنهاد هیئت  مدیره و تصویب  ج.ا.ایران 
مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای 
ماده 54  طبق  شود.  گذاشته  کنار  ها  اندوخته  سایر  تشکیل 
اساسنامه ،تصفیه پس از انحالل شرکت با متابعت از قوانین 

و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. 
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام 

ممتاز است.
17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت 

فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18( مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر 

گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت است.

19( مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث 
که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی 
حسابرسی شدۀ 1400/12/29 مجموع بدهی های کوتاه مدت و 
بلند مدت شرکت به ترتیب برابر با 9,452,468 میلیون ریال و 
صفر می باشد. همچنین بر اساس یادداشت شماره 43 همراه 
احتمالی  بدهی های  مزبور  شده  حسابرسی  مالی  صورت های 
بدهی های  خصوص  در  اعطایی  تضمین های  مبلغ  به همراه 

اشخاص ثالث برابر با صفر می باشد. 
روز  اداری  وقت  اول  از  پذیره نویسی  پذیره نویسی:  20( مدت 
سه شنبه  مورخ  1401/09/08 آغاز و تا پایان وقت اداری روز 
خواهد  ادامه  روز   15 به مدت   1401/09/22 مورخ  سه شنبه 

داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضای مهلت 
عملیات  گردد،  تأمین  مربوطه  وجوه  و  تکمیل  پذیره نویسی 

پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
باید  پذیره نویسی  هنگام  که  سهامی  حداکثر  و  حداقل   )21

تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 44,151,083  سهم 
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

شخصیت نام متعهد
موضوع میزان تعهداتحقوقی

فعالیت

تأمین سرمایه 
امین

سهامی 
عام

خرید کلیه حق تقدم های 
باقیمانده در پایان عرضه 

عمومی

فعالیتهای 
کمکی به 
نهادهای 
مالی واسط

که  کثیراالنتشاری  روزنامۀ  کثیراالنتشار:  روزنامۀ   )23
روزنامۀ  می شود  منتشر  آن  در  ناشر  آگهی های  و  اطالعیه ها 
دنیای اقتصاد و عصر اقتصاد می باشد. همچنین اعالمیۀ مذکور 
 177 مادۀ  مفاد  اساس  بر   ( تفاهم   و  روزان  روزنامه های  در 
الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد. 

بیمه  شرکت  ثبت  به  توجه  با  پذیره نویسی:  چگونگی   )24
اتکایی امین  )سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 
پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری 
انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی  می توانند در مهلت 
تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش 
خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست 
عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را 

نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 
اسمی  ارزش  مبالغ  ناشر:  بانکی  حساب  مشخصات   )25
هر  پایان  در  ناظر  کارگزار  توسط  دریافتی  تقدم های  حق 
شرکت  پایاپای  اتاق  در  وجوه  تسویۀ  از  پس  معامالتی،  روز 
به حساب  وجوه،  تسویۀ  و  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری 

زیر واریز می گردد:
حساب شمارۀ  232909660 به نام شرکت بیمه اتکایی امین 
)سهامی عام(، نزد بانک رفاه کارگران شعبۀ پردیس  کد 144

شامل:  شرکت  به  مربوط  مدارک  و  اطالعات  کلیۀ   )26
آخرین صورت های  و  نویسی  پذیره  اعالمیۀ  اساسنامه، طرح 
است.  شده  تسلیم  کیش  های  شرکت  ثبت  ادارۀ  به  مالی 
افزایش  خصوص  در  مدیره  هیئت  توجیهی  گزارش  همچنین 
در دست  ثبت سهام  بیانۀ  و  قانونی  بازرس  گزارش  سرمایه، 
انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.aminre.ir  و 
 www.Codal.ir سیستم جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس

در دسترس عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران با مالکیت باالی 10 درصد:  

درصد 
مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت 

حقوقی نام سهامدار

15 749.996.772 سهامی خاص شرکت سهامی بیمه ایران

15.04 752.307.669 سهامی عام شرکت بیمه آسیا

12.36 618.285.883 سهامی عام شرکت بیمه البرز

12.35 617.801.592 سهامی خاص شرکت توسعه کسب و 
کار سبا

10.97 548.508.322 سهامی عام شرکت بیمه دانا

سهام  پذیره نویسی  تکمیل  عدم  صورت  در  عمل  نحوۀ   )28
شرکت: 

شرکت تأمین سرمایه امین )سهامی عام( متعهد می گردد در 
صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضۀ عمومی 
به  نسبت  شده،  یاد  شرکت  سرمایۀ  افزایش  از  ناشی  سهام 
خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی 

مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیۀ پذیره نویسی 

بر عهدۀ ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران 
حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی 
ارائۀ  به دلیل  یا  و  تخلف  تقصیر،  قصور،  اثر  در  که  هستند 
اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا 

ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور 
سازمان  مصوبات  و  قانونی  مقررات  رعایت  از  اطمینان  حصول 
بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید 
مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها 

یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
• پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از 
موارد یاد  شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و 

اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
بورس  سازمان   13 شمارۀ   – مالصدرا  خیابان  ابتدای   – تهران 
بهادار  اوراق  ثبت  و  انتشار  بر  نظارت  ادارۀ   – بهادار  اوراق  و 

سرمایه ای 
و  ایران  مرکزی  بیمه  تاسیس  قانون   33 ماده   با  مطابق   •
بیمه گری، تملک بیش از 20 درصد سهام شرکتهای بیمه ای برای 

اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی باشد.
تاسیس  ضوابط   40 شماره  نامه  آیین   6 ماده  به  توجه  با   •
مجموع  بیمه،  عالی  شورای  مصوب  غیردولتی  بیمه  موسسات 

اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می شوند:
1- شخص حقیقی متقاضی به عالوه اقارب نسبی و سببی درجه 
اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر  از طبقه  یک 

همسر.
2- شخص حقوقی متقاضی به عالوه سایر اشخاص حقوقی که 
متقاضی به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد 

حق رای داشته باشند.
اقارب  یا  و  متقاضی  حقیقی  شخص  که  حقوقی  اشخاص   -3
داشته  رای  حق  درصد   20 از  بیش  آن  در  فوق  بند  در  مندرج 

باشند.
4- اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان 
به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رای 

داشته باشند.
• در رعایت ماده 4 ایین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس موسسات 
بیمه غیر دولتی، وزارتخانه ها ،موسسه های دولتی،موسسه ها 
نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های موضوع ماده 2  و 
»قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت« نمی توانند جزء 

موسسین شرکت بیمه باشند.
در  توانند  نمی  آنها  به  وابسته  و  دولتی  حقوقی  اشخاص   •
پذیره نویسی سهام شرکت بیمه اتکایی امین )سهامی عام( شرکت 
نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه 

واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m
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آگهی مفقودی
بـرگ سـبز و سـند مالکیـت خـودرو سـواری پـژو ۲۰۶ آریـان بـه شـماره 
  NAAP61ME4CJ417086 موتـور 1389۰۰۰3847 و شـماره شاسـی
و شـماره انتظامـی 188د33 ایـران 9۶ بـه نـام مجتبـی صاورانـی مفقود 

گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت . 

آگهی مفقودی
رنـگ  بـه   PARSTU5 تیـپ  پـژو  خودروسـواری  اسـناد  شـدن  مفقـود  درخصـوص 
شاسـی  شـماره   164B0193672 موتـور  شـماره  مـدل1397  متالیـک   خاکسـتری 
بنـام محمـد مهـدی  ایـران 59-727 ج15   پـاک  NAAN11FE4JH942611  شـماره 
تیموریـان فرزنـد حسـینعلی کدملـی 2121536493 شـماره شناسـنامه 1306 متولـد 
1358 صـادره از گـرگان  لـذا فاکتـور فـروش کارخانـه ) سـند کمپانـی ( فوق الذکر مفقود 

    480 - استان گلستان - گرگانشـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

آگهی اصالحی مزایده خودرو پرونده اجرایی 140102337
پیـرو آگهـی مزایـده یکدسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد بـه شـماره 939 س 34 ایـران 18 
که در روزنامه عصراقتصاد به شـماره 5038 مورخه 1401/09/06 چاپ شـده به اطالع 
مـی رسـاند کـه تاریـخ مزایـده اشـتباه قیـد شـده و تاریـخ مزایـده روز چهارشـنبه مـورخ 

1401/09/23 صحیـح مـی باشـد.  
تاریخ انتشار: 1401/09/07 
از طرف مصطفی عبدالملکی – معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان 

آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی آرادان 
۱. برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۳۱ مـورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ صـادره از هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای عباس میرکوهی فرزند حسینعلی در ششدانگ یک باب کارگاه بلوک 
زنـی بـه مسـاحت ۲۶۷۹/۸۱ متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک ۴۷۳ فرعـی از ۸۲ اصلـی واقـع در آرادان 
بیـع نامـه عـادی از حسـینعلی میرکوهـی موضـوع پرونـده کالسـه ۱۲۶۰۰۰۱۵۱ - ۱۴۰۰ محـرز گردیـده اسـت.
 ۲. برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۱۵  مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای عبـاس میرکوهـی فرزند حسـینعلی در ششـدانگ یـک باب خانه 
مسـکونی و محوطـه بـا حـق اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملی شـدن آن به مسـاحت 
۱۱۷۹/۲۳ متر مربع تحت قسمتی از پالک ۴۷۳ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در آرادان بیع نامه عادی از 

حسـینعلی میرکوهی موضوع پرونده کالسـه ۱۲۶۰۰۰۱۴۵ - ۱۴۰۰ محرز گردیده اسـت.
۳. برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۲۲۲  مـورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ صـادره از هیـات قانـون تعییـن 
تکلیـف تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای عبـاس میرکوهـی فرزنـد حسـینعلی در ششـدانگ یـک 
قطعه زمین و گلخانه با حق استفاده از مقررات قانون آب بر طبق نحوه ملی شدن آن به مساحت 
۴۷۰۲/۶۰ متر مربع تحت قسمتی از پالک ۴۷۳ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در آرادان بیع نامه عادی از 

حسـینعلی میرکوهـی موضـوع پرونـده کالسـه ۱۲۶۰۰۰۱۴۴ - ۱۴۰۰ محـرز گردیـده اسـت.
۴. برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۱۲۶۰۰۱۶۶۶ مـورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ صـادره از هیـات قانـون تعییـن تکلیـف 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای عبـاس میرکوهـی فرزنـد حسـینعلی در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه و 
انبـار بـه مسـاحت ۱۳۲۵/۴۶ متـر مربـع تحـت قسـمتی از پـالک ۴۷۳ فرعـی از ۸۲ اصلـی واقـع در آرادان 
بیع نامه عادی از حسینعلی میرکوهی موضوع پرونده کالسه ۱۲۶۰۰۰۱۴۳ - ۱۴۰۰ محرز گردیده است.
  لـذا در اجـرای مقـررات مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی فاقـد سـند مراتـب بـه 
منظور اطالع عموم 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 تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۰۷

شناسه : ۱۴۰۷۱۲۹ امیرحسین آذرنیان   - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  آرادان 

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 ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۵۱۳    - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 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 محسـن 
کاتبی مبنی بر صدور سند مالکیت در ۴۱۸۸۳۹ سهم مشاع از ۳۵۰۶۹۸۱ سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳۵۰۶۹/۸۱ متر مربع از ۱ فرعی از ۲۸ - اصلی واقع 
در نارهـه شهرسـتان گرمسـار حقـوق ارتفاقـی حقابـه طبـق مقررات قانون توزیـع عادالنه آب 
و با حق عبور از مجاور جنوبی.   ) مبایعه نامه عادی، خریداری مع الواسـطه از وراث آقای 
رحمـت الـه خلیلـی (  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
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تامین ۹۷ درصد درآمدهای 
زنجان از محل مالیات

مدیــر کل امــور مالیاتی اســتان زنجان اعالم کرد که در 
۷ ماهــه امســال ۹۷ درصــد درآمدهــای ایــن اســتان از 

محل وصول مالیات تامین شده است.
فیــروز شــکوری روز یکشــنبه در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: طــی این مــدت از محل در آمدهــای مالیاتی یک 
هــزارو ۲۵۰ میلیــارد تومــان بــه حســاب شــهرداری ها و 
دهیاری هــای اســتان جهــت توســعه عمــران شــهری و 

روستایی واریز شده است.
مدیر کل امور مالیاتی اســتان زنجان با بیان اینکه 
دولت مالیات را وصول و از سوی دیگر آن را به جامعه 
تزریــق مــی کند، اظهار کــرد: مالیاتی که مــردم پرداخت 
می کنند و همه در آن سهیم هستند، برای هزینه  های 
جــاری از جملــه آمــوزش و بهداشــت و امــور عمرانــی که 

کشور احتیاج دارد، صرف می شود.
شــکوری بــه ضــرورت گســترش و نهادینــه شــدن 
فرهنــگ مالیاتــی در جامعــه تاکید کرد و اظهار داشــت: 
همــه بایــد بدانیــم کــه زندگــی در جامعــه هزینــه دارد و 
هرشــخص بایــد هزینه  هــای خدماتــی ماننــد آمــوزش، 
امنیت، بهداشــت و ســایر موارد را که اســتفاده می کند 
را پرداخت کند؛ ما باید از نفت جدا شــویم و به ســمتی 
حرکت کنیم که با مالیات اداره شود چون منابع کشور 

از آن آیندگان نیز هست.

 سرمایه گذاری صنعتی
در چهارمحال و بختیاری 

۱۸۶ درصد رشد کرد
رئیــس  ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیــاری اعــالم کــرد کــه ســرمایه گذاری طرح های به 
بهره بــرداری رســیده در اســتان طــی ۹ ماهــه امســال 
در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۸۶ درصد 
رشد کرد که نقش مهمی در رونق تولید و اشتعال در 

استان داشته است.
ســجاد رســتمی دیروز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افــزد: در ۹ ماهــه امســال ۱۴۴ واحــد تولیــدی و صنعتی 
اســتان با ســرمایه گذاری ۹ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال به 

بهره برداری رسیده است.
او ادامــه داد: ایــن تعــداد واحــد تولیــدی برای ۱۳۳ 
نفر در استان اشتغالزایی کرده است و این مهم بی شک 
در تعدیل نرخ بیکاری استان و تحقق برنامه های دولت 

سیزدهم در این خصوص بسیار موثر بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیــاری تصریــح کــرد: از جملــه واحدهــای تولیــدی 
در اســتان طــی ســالجاری می تــوان بــه کارخانــه تولیــد 
نشاســته، کارخانــه فــوالد، کارگاه بســته بنــدی بــادام، 
واحدهــای فعال در بخش محصوالت غذایی، صنعتی و 

کشاورزی اشاره کرد.
رستمی به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی ۴۰۰ طرح 
از مجموع ۲ هزار طرح صنعتی در حال اجرای اســتان، 
خاطرنشــان کــرد: بــا تکمیــل و بهره بــرداری از پروژه های 
صنعتــی جدیــد در چهارمحــال و بختیــاری، ســهم ایــن 
اســتان در طرح های صنعتی فعال کشــور به ۲.۵ درصد 

افزایش می یابد.
واحــد  از ۴۰  بیــش  اینکــه هم اکنــون  بیــان  بــا  او 
صنعتــی و تولیــدی شــاخص در اســتان فعالیــت دارد، 
افزود: این اســتان هم اکنون به عنــوان تنها تولید کننده 
ورق هــای گالوالــوم کشــور، تنهــا تولیدکننــده ورق هــای 
گالوانیــزه خــودرو خاورمیانــه و دارنــده نخســتین مرکــز 
خصوصی پرتودهی گامای خاورمیانه مطرح است و تنها 
تولیدکننده شیر خشک نوزاد با برند ایرانی، تنها تولید 
کننده مخازن گاز مایع ال. پی. جی )LPG(، نخستین و 
تنها تولید کننده صنایع آزمایشــگاهی مجازی در ایران، 
تنهــا تولیــد کننــده قطعــات پلیمــری خودرویی کشــور و 
بزرگ تریــن تولیــد کننــده موکــت و کف پــوش خودرویی 

ایران در این استان فعالیت دارد.
گفتنــی اســت، اکنــون در ایــن اســتان ۹۲۶ واحــد 
صنعتــی در حــال فعالیــت اســت کــه ۳۶ واحــد از ایــن 
مجموعــه واحدهــای بــزرگ و دارای اشــتغال بــاالی ۱۰۰ 
نفر و ۳۲ واحد متوســط با اشــتغال بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر 

و بقیه واحد  های صنعتی کوچک هستند.
تاکنــون بــا صــدور بیش از ۲ هزار جواز تاســیس و 
افــزون بــر ۴۰۰طــرح با ســرمایه گــذاری بــاالی ۶۰ درصد 
طرح های صنعتی اجرایی شــده که در راســتای کمک به 

تکمیل این طرح گامهای بلندی برداشته شده است.
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جابجایی بیش از ۱.۵ میلیون 
تن کاال از پایانه های مرزی 

سیستان و بلوچستان
اســتان  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
و  میلیــون  یــک  جابجایــی  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
۵۴۸ هــزار و ۴۱۵ تــن کاال، به وســیله ۶۵ هزار و ۹۷۶ 
دســتگاه کامیــون از پایانه  های مــرزی میلک و میرجاوه 

خبرداد.
ایــوب کرد، افزود:از این میزان جابجایی ۸۷۸هزار 
و  واردات  تــن  و۲۲۷  ۲۴۷هــزار  صــادرات،  تــن  و۵۱۷ 
۴۲۲هــزارو ۶۷۱ تن،مجموع ترانزیت ورودی و خروجی  

از این دوپایانه است.
او ادامــه داد:عمــده کاالهــای صادراتــی،گاز مایــع، 

بنزین، سیمان و لبنیات است.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان 
افزود: سیســتان و بلوچســتان یکی ازاستان  هایی است 
دارد ســابقه  را  و خاکــی  آبــی  مرزهــای  بیشــترین  کــه 
تاریخی این اســتان در مبادالت تجاری و قرارداشــتن در 
مهــم تریــن مســیر تجــاری دنیــای قدیم) جاده ابریشــم(
و نیــز مــراودات قومی، فرهنگی و اجتماعی مرزنشــینان 
بــا کشــورهای همســایه ایــن اســتان پهناور،کشــورمان 
را همــواره در یــک موقعیــت صادراتــی خــاص قــرار داده 

است.
کــرد بــا بیــان اینکه مبــادالت تجاری مــرزی یکی از 
شــاخص های اصلــی در برقــراری ارتبــاط بین کشــورهای 
همســایه و امرار معاش مردم مرز نشــین اســت، ادامه 
داد: بــا توجــه بــه ظرفیت این اســتان در حــوزه صادرات 
درآمــد  نظیــر کســب  آن  ارزشــمند  نتایــج  و  تجــارت  و 
ارزی، ایجاد فرصت های شــغلی جدید، رویکرد اداره کل 
پایانه هــای  راهــدارای و حمل ونقــل جــاده ای در حــوزه 
مرزی بر پایه توســعه زیرســاخت ها و گسترش صادرات 

پایه ریزی شده است.

 پرداخت بیش از ۲۳۰۰
 فقره تسهیالت بالعوض

به زلزله زدگان خوی 
فرماندار خوی با اشاره به توجه ویژه دولت به موضوع 
رفع مشــکل زلزله زدگان این شهرســتان اعالم کرد که 
در همین راستا، تاکنون ۲ هزار و ۳۵۰ فقره تسهیالت 

بالعوض به زلزله زدگان پرداخت شده است.
ذبیح هللا کاظمی دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: 
رقم این تسهیالت بالعوض ۵۰ میلیون تومان است که 
بــرای کمــک به بازســازی واحدهای آســیب دیده در نظر 

گرفته شده است.
او اضافــه کــرد: همچنیــن بــا برنامه ریــزی صــورت 
گرفته، در سریع ترین زمان ممکن کار احداث واحدهای 
تخریــب شــده از زلزلــه اخیــر خوی آغاز شــده و در حال 

حاضر ۴۳ درصد از آنها در دست احداث است.
فرمانــدار خــوی ادامــه داد: ایــن تعداد حــدود ۴۸۰ 
واحد تخریب شده را شامل می شود که در ۱۷ روستای 

آسیب دیده از زلزله قرار دارند.
کاظمی اظهار کرد: در صدد هســتیم با تســریع در 
احــداث، بخــش قابل توجهــی از این واحدها را به زودی 

آماده بهره برداری کنیم.
او گفــت: در برخــی از ایــن واحدهــا به ویژه در روســتای 
مرتضــی قلــی کنــدی کــه کانون زلزلــه ۵.۴ ریشــتری ۱۳ 
مهرماه امسال نیز بود، به مرحله احداث سقف رسیده 

ایم که پیشرفتی قابل توجه به شمار می رود.
گفتنــی اســت، زمین لرزه ۵.۴ ریشــتری بامــداد روز ۱۳ 
مهر امسال، بخش مرکزی شهرستان خوی را لرزاند که 
ایــن زلزلــه موجــب تخریب یک هــزار و ۱۰۰ واحد و بروز 

خسارت برای بیش از چهار هزار واحد مسکونی شد.

پیشرفت ۶۰ درصدی طرح 
جهش تولید در دیم زارهای 

خراسان شمالی
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی از 
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح جهش تولید در دیم زارهای 

این استان خبر داد.
محمد محمدزاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اینکــه بــا وجــود اینکه اجــرای طرح جهــش تولید در دیم 
زارهــا بــرای اولیــن بار طی امســال در این اســتان برگزار 
شده است، گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی خوبی 

تاکنون همراه بوده است.
او بــا بیــان اینکــه کشــت گنــدم و جوی آبــی و دیم 
یکی از برنامه  های طرح جهش تولید بوده است، اظهار 
کــرد: در ســال زراعــی جــاری برنامه ابالغی برای کشــت 
گنــدم آبــی در این اســتان ۴۸ هــزار و ۵۱۵ هکتار، برای 
گنــدم دیــم ۹۴ هــزار و ۷۲۵ هکتار، بــرای جوی آبی ۳۰ 
هــزار و ۲۲۸ هکتــار و بــرای جــوی دیــم ۳۱ هــزار و ۸۰۰ 

هکتار بوده است.
این مســئول افزود: تاکنون ۳۴ هزار و ۱۷۰ هکتار 
گنــدم آبــی و ۶۴ هــزار و ۱۴۲ هکتــار گنــدم دیــم کشــت 
شــده اســت. بــه گفتــه محمدزاده کشــت گنــدم آبی در 
ســال زراعــی جــاری ۷۱ درصــد و کشــت گنــدم دیــم ۶۸ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
او بــا بیــان اینکــه ســطح جوی آبی کشــت شــده از 
ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۹ هزار و ۲۴۰ هکتار 
بوده است، ادامه داد: کشت این محصول در مدت یاد 

شده ۶۴ درصد پیشرفت داشته است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی 
بیــان کــرد: تاکنون ۱۸ هــزار و ۴۴۰ هکتار جوی دیم نیز 
کشــت شــده اســت که با پیشــرفت ۵۸ درصدی مواجه 
بــوده اســت. محمــدزاده تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال 
زراعــی جــاری تاکنــون ۵۷ هــزار تــن کود به این اســتان 
ســهمیه داده شــده کــه بــه مقــدار ۳۲ هــزار تــن مصرف 
شــده اســت. او خاطرنشــان کرد: این در حالی است که 
میزان کود مصرفی در بخش کشــاورزی در ســال زراعی 

گذشته ۲۲ هزار تن بوده است.
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مدیــر کل راه و شهرســازی کردســتان گفــت: 
بــرای  ملــی  مســکن  واحــد  هــزار   ۶ حــدود 
متقاضیــان در شــهرهای مختلــف اســتان در 
حــال ســاخت اســت که ۳ هــزار و ۵۰۰ واحد 

آن در سنندج قرار دارد.
جهانگیــر الیاســی دیــروز در گفت وگــو با 
ایرنــا اظهار کــرد: براســاس برنامه ریزی  انجام 
شــده در ۴ ســال ۸۷ هــزار و ۲۳۹ واحــد در 

اســتان ســاخته می شــود که ۱۶ هزار واحد آن 
روســتایی، ۵ هــزار و ۷۰۰ واحــد اســتیجاری، 
۱۶ هزار و ۳۰۰ واحد خود مالکی و ۱۲ هزار و 

۲۲۷ واحد نیز بافت فرسوده است.
او بــه تعــداد متقاضیان مســکن ملی در 
اســتان اشــاره کــرد و افــزود: در مجمــوع ۱۵۲ 
هزار کردســتانی در طرح نهضت ملی مســکن 
ثبــت نــام کرده انــد کــه ۶۴ هــزار نفــر از ایــن 

تعداد توسط سامانه، تایید نهایی شده اند.
کردســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
اضافه کرد: با توجه به تعداد باالی متقاضیان 
در اســتان و وضعیــت جغرافیایــی منطقــه و 
کمبود زمین های مناسب برای ساخت و ساز، 
چالــش اصلــی مــا، تامین زمین مناســب برای 

متقاضیان بود که در حال رفع شدن است.
الیاســی یــادآور شــد: بــا تالش  هــا و اقدامــات 

انجام شده در ۲ ماه گذشته در راستای تامین 
زمین، چالش های پیش رو کاهش و در حال 
رفع شــدن اســت و در آینده با رشــد مناســب 
در اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن روبــرو 
خواهیم بود. اســتان کردستان با یک میلیون 
و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت، ۱۰ شهرســتان، ۳۲ 
شــهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهســتان و یک هزار و 

۶۷۷ روستای دارای سکنه دارد.

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو در دیــدار بــا 
نماینــده مردم کرمانشــاه در مجلس شــورای 
اســالمی هدف از توسعه زیرساخت های این 

استان را ایجاد اشتغال عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه 
الــه جعفــری در نشســت بــا محمــد رشــیدی 
نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلس شــورای 
اسالمی به اشاره به تفاهم نامه بین ایمیدرو 
و استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به 
نیاز مبرم اســتان کرمانشــاه به اشــتغال زایی، 
به دنبال توســعه زیرســاخت های این اســتان 

به منظور ایجاد اشتغال هستیم.
او افــزود: اگرچــه ایجاد زیرســاخت ها به 
تنهایــی منجــر به اشــتغال زایی باال نمی شــود 
امــا تقویــت ایــن بخــش بــه منظــور کمــک بــه 
توســعه صنعتی اســتان ضروری بوده و زمینه 

ایجاد اشتغال را فراهم خواهد کرد.
اعــالم  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
کــرد: در حــوزه فعالســازی معــادن کوچــک ۲ 

بســته ســرمایه گــذاری در قالــب ۱۴ محــدوده 
معدنی در شهرســتان های کرمانشــاه، سنقر، 
کرندغــرب و اســالم آبــاد غــرب بــرای برگــزاری 
ســازی  آمــاده  حــال  در  عمومــی  مزایده  هــای 

است.
راســتای  در  ایمیــدرو  افــزود:  جعفــری 
جــذب ســرمایه گــذاری و ایجــاد ارزش افزوده 
در حوزه بیتومین در اســتان  های کرمانشــاه و 

ایالم، آگهی فراخوان خواهد داد.
دوم  فــاز  در  همچنیــن  داد:  خبــر  او 
پتانســیل یابی معدنی در اســتان کرمانشاه ۴ 
محــدوده امیدبخــش در شهرســتان  های پاوه، 
ســنقر، هرســین و صحنــه، شناســایی شــده 

است.

عدالت در توزیع زیرساخت ها 
و اشتغال

محمد رشــیدی نماینده مردم کرمانشــاه 

ایــن  در  نیــز  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
نشست ضمن تشکر از اقدامات ایمیدرو برای 
پیگیــری اجــرای تفاهم نامه یادشــده، تصریح 
کــرد: نیازمند عدالت در توزیع زیرســاخت  ها، 
بــا  اشــتغال هســتیم. کرمانشــاه  و  امکانــات 
بــه  نیــاز  کشــور  در  بیــکاری  آمــار  بیشــترین 
توســعه زیرســاخت  ها و رشــد نــرخ اشــتغال 

دارد.
دارای  اســتان  ایــن  شــد:  یــادآور  او 
۳۷۰کیلومتــر مــرز بوده و بیشــترین صادرات 
در  پرویزخــان  مــرز  از  کشــور  غیرنفتــی 
شهرســتان قصرشــیرین صــورت می گیــرد اما 
متاســفانه با وجود ظرفیت  ها و پتانسیل  های 
زیرســاختی  امکانــات  از  همچنــان  موجــود، 
مناسب محروم بوده و بیشترین نرخ بیکاری 

کشور به این استان اختصاص دارد.

 حمایت از ۱۰۸ معدن
در استان کرمانشاه

فریــد دهقانــی، مدیرعامل صندوق بیمه 
ســرمایه گــذاری فعالیت  هــای معدنــی نیــز در 
این نشســت خاطر نشــان کرد: تا سال ۱۳۹۹ 
این صندوق ۱۰۸ معدن در اســتان کرمانشــاه 
را مــورد حمایــت خود قرار داده اســت. از این 
میــزان ۳۵ معــدن بــرای افزایــش و توســعه 
بهره بــرداری و ۷۳ معدن نیز برای اکتشــافات 
تســهیالت  صنــدوق  ایــن  از  خــود  تکمیلــی 

دریافت کرده اند.
او ادامه داد: اما متاسفانه طی سال  های 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنهــا ۳ معــدن برای اســتفاده از 
تسهیالت این صندوق مراجعه کرده اند که در 
حوزه  هــای شــن و ماســه، قیرطبیعی و ســنگ 

الشه فعالیت داشته اند.
ایــن مســئول یــادآور شــد: بــا توجــه بــه 
ســال  طــی  صنــدوق  ایــن  ســرمایه  افزایــش 
اســتفاده  بــرای  مناســبی  فرصــت  گذشــته، 
معــدن داران در جهــت توســعه فعالیت  هــای 

خود فراهم شده است.

فجــر  ســپاه  اجتماعــی  معاونــت  ابتــکار  بــه 
فــارس همزمــان بــا ســالروز تاســیس بســیج 
بــی  مســتضعفان و در راســتای گفت وگــوی 
واســطه مــردم و مســئوالن، طرح شــنبه های 

مطالبه گری در شیراز کلید خورد. 
به گزارش معاونت اجتماعی ســپاه فجر 
شــنبه های  جلســه  نخســتین  در  فــارس، در 
مطالبــه گــری، معاونــت اجتماعــی ســپاه فجر 
فــارس میزبــان حجــت االســالم حســین ملک 
تبلیغــات  رئیــس شــورای هماهنگــی  مــکان، 

اسالمی استان بود.
بــا حضــور تعــدادی از  ایــن جلســه کــه 
نماینــدگان مردم و تشــکل های مردمی برگزار 
شد حاضران درباره موضوعاتی نظیر برگزاری 
وضــع  بررســی  و  مناســبت ها  راهپیمایی هــا، 
موجــود و فاصلــه تا وضــع مطلوب، به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
حجــت االســالم ملــک مــکان در ابتــدای 
ایــن جلســه بــا اســتقبال از این طــرح به بیان 
وظایــف ۱۳ گانــه شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اســالمی پرداخــت و به تشــریح وضــع موجود 
در  شــورا  ایــن  اقدامــات  از  برخــی  ارایــه  و 

موضوعات مختلف اشاره کرد.
در ادامــه گفت وگوهــای مطالبــه گران با ملک 
مــکان بــه موضــوع اســتفاده از ظرفیت هــای 
ایــن  در  ورز  اندیشــه  هیئت  هــای  و  مردمــی 
شورا اشاره و از عدم استفاده از ظرفیت  های 
مردمی از قبیل هیات های مذهبی و مســاجد 
در برگزاری مراسمات و رویدادها گالیه شد.

همچنیــن توجــه ویژه به اقشــار مختلف 
مــردم در مراســمات و پیش بینــی برنامه های 
کــودکان،  خصــوص  بــه  قشــر  هــر  مختــص 

نوجوانــان و جوانــان از دیگــر موضوعاتــی بود 
که در این جلســه به آن اشــاره شــد و برنامه 
ریــزی دقیق و اجرایی برای اجرایی شــدن این 

موضوع نیز در دستور کار قرار گرفت.
مراســم های  صــوت  وضعیــت  اصــالح 
شــیراز، استفاده از نمادهای جذاب و کارهای 
در  جوانــان  ظرفیــت  از  اســتفاده  خالقانــه، 
اجرای برنامه ها از دیگر موارد مطرح شده در 

این جلسه بود.
تهیه لیســت بازبینه اجرای مراسمات و ایجاد 
کمیته هــای مختلــف اجرایی از دیگر مســائلی 

بود که در مطالبات به آن اشاره شد.
مردمــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  همچنیــن 
در کمیته هــای اجرایــی و رســیدگی بیشــتر به 
موضوع رســانه ای شــدن رویدادهــا از مواردی 
بود که حجت االسالم ملک مکان به آن اشاره 

کرد و قول حل این موضوعات را داد.
نظــارت و ارزیابــی دســتگاه های دخیــل 
در اجرای مراســمات و ارســال نواقص و اعالم 
نتایــج عملکردهــا بــا مراجــع ذیصــالح و مردم 
مطالبــه جــدی گروه هــای مطالبــه گــر بــود که 
بــا قول مســاعدت رئیــس  شــورای هماهنگی 

تبلیغات استان در مسیر اجرا قرار گرفت.
مطالبــات  ارائــه  از  پــس  و  پایــان  در 
مــکان ضمــن  ملــک  مردمــی، حجت االســالم 
مشــکالت  و  ضعــف  نقــاط  برخــی  پذیــرش 
موجود در مســایل مطرح شــده قول همکاری 
و پیگیــری بیشــتر بــرای رفــع موانــع، از افــراد 
همــکاری  راســتای  در  توانمنــد  و  خوشــفکر 
ایــن شــورا بــرای بهبــود شــرایط برگــزاری  بــا 
تجمعــات، راهپیمایی هــا، و همچنیــن بهبــود 

شرایط زیرساختی دعوت کرد.

شنبه های مطالبه گری در فارس کلید خورد

 ایمیدرو به دنبال اشتغال زایی با توسعه زیرساخت  ها
در استان کرمانشاه

 ۶ هزار واحد مسکن ملی
 در کردستان در حال

ساخت است
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 سورپرایز مردم
با قبرستان جدید

راضیه حسینی

چمــران: »اگــر نــام محــل آرامســتان جدیــد تهــران 
را بگویــم، ممکــن اســت در خرید زمین ها دچار مشــکل 

شوند.«
رئیــس  چمــران  مهــدی 
شــورای شــهر تهــران در 
مــورد  جلســه شــورا در 
مدیرعامــل  ســخنان 
زهــرا  بهشــت  ســازمان 
)س( در مــورد جانمایی 
آرامســتان جدید گفت: 
»اجــازه دهید که کار ها 
پیــش بــرود چرا کــه اگر نام محل را ببریم ممکن اســت 

در خرید زمین ها دچار مشکل شوند.«
کاش توضیــح می دادیــد کارهــا تــا کجــا پیــش بــرود زمــان 
اعــام فــرا می رســد؟ وقتــی مــردم صــدای ل إلــه إّل اللّــه 
را شــنیدند؟ وقتــی نیمــی از آرامســتان پــر شــد؟ یــا وقت 
پیش فروش قبرها با قیمت استثنایی و ویو رو به ابدیت؟ 
پیشــنهاد می کنیــم طی مراســمی ویــژه افتتاحیه را 
انجــام دهیــد و مــردم منطقــه را ســورپرایز کنیــد. ربانی 
مشــکی دم در ورودی بزنیــد. فقــط قیچــی یادتان نرود. 
تابــوت و قبــری نمادیــن هــم آمــاده کنیــد. بعــد از برش 
ربان مشــکی، ســر قبر نمادین حاضر شوید. چند تا بیل 
خــاک بریزیــد، فاتحه ای نمادین بخوانید و حال اگر چند 
قطــره اشــک نمادیــن هــم ریختیــد جــای دوری نمی رود. 
پس از مراسم افتتاحیه باشکوه، وارد فاز جدی و واقعی 
قضیه شوید و قیمت  هر قبر را همراه با آپشن ها اعام 
کنیــد. قبرهــای یــک، دو و ســه طبقــه. فــول امکانــات، 
کم حشــره، پاخــور زیــاد یا کم. خاک مرغوب، دسترســی 

راحت نکیر و منکر و سایر فرشتگان و باقی امکانات.
البته لطفاً هنگام قیمت گذاری به قیمت خانه های 
اطــراف دقــت کنیــد. خــدای نکــرده طــوری نشــود قیمت 
یــک قبــر از خانــه گران تر در بیاید. هرچنــد برای عده ای 
از مــردم خیلــی هــم اهمیــت نــدارد. نــه خانــه دنیــوی را 

می توانند تهیه کنند نه اخروی.
به نظرمان بد نیست حال که قرار است آرامستان 
جدیدی در تهران احداث شــود جایی نزدیک به مجلس 
یــا ســاختمان دولــت باشــد. لطفــاً فکــر بــد نکنیــد. اصاً 
قصدمــان ایــن نیســت کــه بخواهیــم مســئولن بــه فکر 
آخــرت بیفتنــد و کمــی بترســند. بــه هیــچ وجــه. گفتیــم 
شــاید بــد نباشــد مــردگانِ دســت از دنیــا کوتــاه، چند تا 
فاتحــه درســت و حســابی دریافت کننــد. بالخره فاتحه 
خوانــدن مســئولن بــا مــا مــردم معمولــی تومنــی صنــار 
را  عین هــا  و  کشــیده تر  را  صادهــا  آنهــا  دارد.  تفــاوت 

حلقی تر ادا می کنند.
کاش کاً راه مســئولن از وســط قبرســتان می گذشــت. 

فقط به خاطر شادی روح مردگان.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

پرداخت نصف و نیمه بودجه دارویار به تامین اجتماعی
ســازمان  مســتقیم  غیــر  درمــان  مدیــر کل 
تأمیــن اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بزرگتریــن 
طلبــکار از دولــت هســتیم، عنــوان کــرد اعتباری 
کــه قــرار بود برای اجرای طــرح دارویار به تامین 

اجتماعی بدهند به درستی محقق نشد.
شــهرام غفاری در گفت وگو با مهر با اشــاره 
بــه اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعی بیش از ســه 
هــزار میلیــارد تومان از شــرکت های دارویی طلب 
دارد، گفــت: تفاهمنامــه ای میــان ســازمان غــذا و 
دارو و همچنیــن بیمــاران خــاص از ســوی بیمــه 
سامت منعقد شده که براساس آن باید مبلغی 
را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. البته 
طلب ما از سازمان برنامه و بودجه است که قرار 
بــود بودجــه ای از طرح دارویاری هم برای تســویه 
مطالبــات و هم اجرایی شــدن طــرح دارویار به ما 

پرداخت کند که متأسفانه درست انجام نشد.
ســازمان  مطالبــات  از  بخشــی  افــزود:  وی 
تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل بدهی دولت اســت و 
همچنیــن بخشــی نیــز بدهــی کارفرمایــان به این 
ســازمان اســت که مبلغ زیادی را رقم زده اســت. 
چنانچــه دولــت و همچنین کارفرمایان و ســازمان 

برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز را به ما پرداخت 
کننــد، مــا نیز می توانیم طلب مراکز طرف قرارداد 
را بــه موقــع بــه آنهــا بدهیــم و هــم در راســتای 
اجرای درست طرح دارویار اقدام کنیم که تمامی 
آنهــا مســتلزم داشــتن نقدینگــی ســازمان تأمیــن 

اجتماعی است.
ســازمان  مســتقیم  غیــر  درمــان  کل  مدیــر 
تأمیــن اجتماعــی تصریــح کــرد: قرار بود ســازمان 
برنامــه و بودجــه از بدهی هــای دولت و نه خیریه 
و اعانــه بــه ســازمان اعتبــاری را پرداخت کند و ما 
نیز برای مراکز دانشــگاهی و اجرای طرح دارویار 

هزینه کنیم که به طور دقیق محقق نشد.
بــه گفتــه وی تاکنــون دو هــزار و ۴۰۰ میلیون 
تومــان از طــرح دارویــار به ما پرداخت شــده اســت 
قــرار بــود دو مبلــغ جداگانــه بــرای تســویه بــه مــا 
پرداخــت کننــد کــه یکــی ۵ هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای خــود تأمیــن اجتماعــی بــود و مبلــغ دیگــر ۷ 
هزار میلیارد تومان در قالب تفاهمنامه ای به ســه 
ســازمان بیمــه ای بــود. در مجموع ۱۲ هــزار میلیارد 
تومان باید پرداخت می شد اما فقط ۲ هزار و ۴۰۰ 

میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت شد.

آمــار مربــوط بــه آبــان 1401 حاکــی اســت 
نــرخ تــورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشــت 
1/ 2 درصــد بــود و ایــن در حالی اســت که رشــد 
اجاره  بهــا در کشــور نســبت بــه مهــر 7/ 3 درصد 

بوده است.
تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین 
ماه متوالی، بالتر از تورم عمومی قرار گرفت؛ این 
برخاف پاییز ســال های گذشــته  اســت. اثرپذیری 
معادلــه اجاره  بهــا - رفتار موجران- از تورم عمومی 
دســت  کــم یک ســال گذشــته از یکســو و واکنــش 
منفــی بــازار بــه ســقف دســتوری مبلــغ اجــاره از 
سوی دیگر و البته رابطه قیمت و اجاره، مجموعه 
محرک هــای تــورم پاییــزی اجــاره مســکن اســت. 

اجــاره  هزینــه  وزن  حــال،  ایــن  بــا 
در ســبد مصــرف خانــوار، بــازی 

دوطرفه آن را نشان می دهد.
رســمی  آمارهــای 
حکایــت از آن دارد کــه تورم 
کشــور  در  مســکن  اجــاره 
بــرای چهارمیــن ماه متوالی 

ماهانــه  عمومــی  تــورم  از 
ســبقت گرفتــه اســت. ســبقت 
تــورم اجاره  بهــا از تــورم عمومی 

در کشور پیش  تر در ماه های 
مــرداد، شــهریور و مهر رخ 
داده بــود، بــه ایــن ترتیب 
کــه در مــرداد نــرخ تــورم 
عمومــی ماهانه در کشــور 
۲ درصــد اما تورم اجاره  بها 
فاصلــه  بــود.  درصــد   ۲/9
میــان تــورم عمومی و اجاره 
بیشــتر  قــدری  شــهریور  در 
شــد، بــه نحوی کــه با وجود 
تورم عمومــی ۲/ ۲ درصدی 
در ایــن مــاه نســبت بــه مــاه 
قبــل از آن، تــورم اجاره  بهــا 
در کشــور طی شــهریور 3/۵ 
درصد ثبت شــد. در مهر نیز 
روند تورمی بازار اجاره  بها به 
نحــوی پیش رفــت که فاصله 
عمومــی  تــورم  نــرخ  بــا  آن 

ماهانه تشــدید شد. تورم 
ماهانــه  عمومــی 
کشــور در مهر ۰/3 

درصــد بــود و این در حالی اســت کــه میزان تورم 
اجاره  بها در این ماه ۱/ 6 درصد محاسبه شد.

امــا بــر اســاس تازه  تریــن داده هــای رســمی 
مرکــز آمــار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز 
ادامــه پیدا کرده اســت؛ کمااینکــه آمار مربوط به 
آبان ۱۴۰۱ حاکی اســت نرخ تورم عمومی ماهانه 
در ماهــی کــه گذشــت ۱/ ۲ درصــد بــود و ایــن در 
حالی است که رشد اجاره  بها در کشور نسبت به 

مهر ۷/ 3 درصد بوده است.
پیشــی گرفتــن تــورم اجــاره از تــورم عمومی 
از آن جهت اهمیت دارد که بررســی آمار مربوط 
وضعیتــی  نشــان دهنده  گذشــته  ســال های  بــه 
مســکن  بــازار  مختلــف  دوره هــای  در  متفــاوت 
اســت. بــه عنوان مثال آبان ســال گذشــته 
 ۲ تــورم عمومــی ماهانــه معــادل ۵/ 
درصــد اعــام شــد کــه ایــن میزان 

یک واحــد درصد از تورم 

از  پیــش  بــود. همچنیــن  بالتــر  مســکن  اجــاره 
تــورم   )98 )آبــان  اجاره  نشــینی  هزینــه  جهــش 
عمومی ماهانه 6/ ۱ درصد محاسبه شد که ۰/3 
واحــد درصــد از تــورم ماهانه اجاره  بهــا در آن ماه 
بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن 
در مــاه مشــابه ســال 96 یعنــی مقطــع پیــش از 
جهــش قیمــت مســکن نیز نشــان می دهد در آن 
زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشــد 
شاخص اجاره  بها در کل کشور بود. تورم عمومی 
یکی از پارامترهایی اســت که از دو متغیر »تورم 
می کنــد  تبعیــت  مســکن«  »تــورم  و  عمومــی« 
و به طــور معمــول بیــن ایــن دو نــرخ قــرار دارد؛ 
کمااینکــه در تهــران نیــز شــاخص کل هزینه های 
خانــوار در فاصلــه ســال 96 تاکنــون ۵ برابــر و 
قیمــت مســکن بیــش از هشــت برابــر شــده، اما 
همیــن مــدت تغییــرات اجاره  بهــا در تهــران رقمی 

بین این دو مقدار )9/ ۵ درصد( بوده است.
بــا ایــن حــال روندهــای طــی شــده در طول 
ایــن همــه  اخیــر نشــان می دهــد  ســه ســال 
معادلــه تــورم اجاره  بهــا و نســبت آن بــا 

تــورم عمومــی نیســت؛ کمااینکــه در طــول ســه 
ســال گذشــته افزایــش چشــمگیر تــورم اجاره  بهــا 
خود عاملی برای نوســان تورم عمومی در سطوح 
بــال بــوده اســت. در واقــع تــورم اجاره  بهــا در یک 
بــازی دو طرفــه حضــور دارد بــه ایــن معنــا کــه از 
یک  ســو تغییــرات هزینــه اجاره  نشــینی تابعــی از 
تورم عمومی است و از سوی دیگر رشد شاخص 
اجاره  بها خود زمینه  ساز افزایش تورم عمومی در 

ماه های اخیر بوده است.
از ســال 99 بــه بعــد کــه نــرخ اجاره  بهــا در 
کشــور پــرواز کــرد، ایــن شــاخص تحــت تاثیــر دو 
محــرک اصلــی یعنی نرخ تورم عمومی و نیز تورم 
مســکن بود. اما بررســی روند بازار اجاره مســکن 
نشــان می دهــد در مقاطعــی از دو ســال اخیر که 
بازار مســکن ثبات نســبی داشــت و تورم مسکن 
قابــل توجــه نبود نیز، تورم عمومی از محل رشــد 
ســایر هزینه ها بســیار بــال بود. بــه همین خاطر 
چشــم موجران برای تعییــن اجاره  بها به تغییرات 

تورم عمومی بود.
در واقــع موجــران بــا وجــود حاکمیــت ثبات 
نســبی در بــازار مســکن از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ به 
بعــد، بــر اســاس وضعیــت تــورم عمومــی میــزان 
رشــد اجــاره اماک خــود را تعیین کردنــد. به این 
ترتیــب هــر قــدر تــورم عمومــی در طــول کمتر از 

دو ســال اخیــر افزایــش یافــت، اثر محــرک آن بر 
تــورم اجاره  بهــا بافاصلــه مشــهود شــد. امــا ایــن 
فقــط یــک طرف بــازی دوجانبــه اجاره  بها بــا تورم 
عمومــی اســت. وجه دیگــر این بــازی تاثیرگذاری 

تورم اجاره  بها بر تورم عمومی است.
ســبد  در  مســکن  وزن  حاضــر  حــال  در 
هزینه های خانوار در کشــور با قدری افزایش به 
۷/ 3۰ درصــد رســیده اســت. بــا ایــن وزن قابــل 
توجــه کــه هزینه هــای اجاره  نشــینی در کل ســبد 
هزینــه خانــوار دارد، رشــد ماهانه بــالی آن یکی 
از عوامــل افزایــش تــورم عمومــی بــوده اســت. 
در حــال حاضــر وزن خوراکی  هــا در ســبد خانــوار 
نزدیــک ۲۷ درصــد اســت و بقیــه ایــن ســبد نیــز 
بــه کالهــا اختصــاص دارد. از طرفــی ایــن ارقــام 
نشــان می دهــد وزن مســکن از ســبد هزینه های 
خانوار در حالی افزایش یافته که وزن خوراکی  ها 
نســبت به گذشته کاهشــی بوده است. در سال 
96 وزن مســکن از ســبد هزینه هــای خانــوار در 
کشــور ۲6 درصــد بــود کــه اکنــون بــه نزدیــک 3۱ 
درصد رســیده اســت. این در حالی است که وزن 
خوراکی  هــا از ۲8 درصــد بــه ۲۷ درصــد کاهــش 
یافتــه و وزن ســایر کالهــا در ســبد هزینه ها نیز 
کاهشــی بــوده اســت. کارشناســان پیش  تــر نیــز 
هشدار داده بودند که فقر مسکن سبب خواهد 
شــد خانوارهــا از کالــری مصرفــی روزانــه خود به 
یعنــی  خــود  بــدون جایگزیــن  نیــاز  تامیــن  نفــع 
مســکن بکاهنــد و اکنــون آمارهــای رســمی ایــن 

واقعیت را تایید می  کند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، معلمان و 
دانش آموزان بسیجی مانند رزمندگان در جبهه 

به مسئولیت خود عمل کنند.
روابــط  و  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
عمومــی وزارت آموزش وپــرورش، یوســف نــوری 
در آییــن افتتاح هشــتمین اجــاس مجمع عالی 
بســیج دانش آمــوزی اظهــار کــرد: بســیج از نظر 
لغــوی از عنصــر اراده، آگاهــی و سامان بخشــی 
تشــکیل شــده اســت و از نظر مفهمومی روندی 
اندیشــه ای، منطقــی، آزادانــه و آگاهانــه مبتنی 
بر فطرت انســانی اســت که حاصل عقل و تدبر 
محســوب می شــود و از بعــد نهــادی نیــز تحــت 
و  بســتر  دارد.  قــرار  انقــاب  امامیــن  زعامــت 
بن مایه این نهاد قطعا اندیشــه، تفکر و فرهنگ 
نــاب بســیج اســت. اگــر می خواهیــم ویژگی های 
این تفکر ناب را بگوییم، عقانی و دینی بودن، 
انسانی و فکری بودن و مردمی و عمومی بودن 
آن اســت کــه هرکــدام گزاره هایــی هســتند کــه 

بایــد به آن ها پرداخت.
و  واقعیت نگــری  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آرمان گرایی در کنار یکدیگر نباشــند انسان دچار 
یــاس و ناامیدی می شــود، گفت: اگــر علم را باور 

کردیــم بایــد ایمــان را بــا آن عجیــن کنیــم. بنابــر 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( 
نتیجــه علــم بایــد اسکتبارســتیزی باشــد و جهــاد 
آمــوزش  نظــام  در  موضــوع.  ایــن  یعنــی  علمــی 
پــرورش تقریبــا ۵۰ درصــد معلمــان بســیجی  و 
هســتند و بیــش از یــک ســوم دانش آمــوزان نیــز 
عضــو بســیج هســتند. انتظــاری کــه از معلمــان 
بسیجی داریم این است که نقشی که به عنوان 
عضــو پذیرفته انــد را ایفــا کننــد. اگــر در جنــگ، 
رزمنــده ای مســئولیت خــود را بــه خوبــی انجــام 
دهد، مطمئن باشــید عملیات با موفقیت محقق 

می شود و ثمره خوبی دارد.
مدرســه   یــک  بگوییــم  بایــد  افــزود:  نــوری 
بــا تفکــر بســیجی چگونــه مدرســه ای اســت. در 
آمــوزش و پــرورش کارهایــی شــروع شــده اســت 
و هرچنــد نقص هایــی داریــم امــا بایــد کارهــا بــه 
نتیجــه برســد. نقصــان در تربیــت معلــم، اولیــن 
ضعــف مــا بوده اســت؛ بنابراین رفــع این نقایص 
در دانشــگاه فرهنگیــان شــروع شــده اســت و از 
ایــن بــه بعد بررســی صاحیــت معلمــان فقط در 
دو سه روز اتفاق نخواهد افتاد و پروسه ای کامل 
خواهد داشــت. همچنین کمبود اســتاد دانشگاه 

فرهنگیان با جذب ۱3۰۰ نفر هیات علمی جبران 
خواهد شد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه ایــن 
موضــوع کــه برنامــه درســی تربیــت معلــم تغییــر 
می کنــد، عنوان کرد: هر دانشــجومعلم باید پس 
از فراغــت از تحصیــل در شــش ســاحت تربیتــی 
بایــد دارای ۱۲ مهــارت باشــد و در نهایــت آزمــون 
خواهد داد تا صاحیت او احراز شــود. متاســفانه 
کتب درسی، دانش آموزان را فقط با سواد اسمی 
آشــنا می کنــد امــا طرحــواره ای ارائــه شــده اســت 
که به برنامه درســی مدرســه ای متناســب، ســواد 

مفهومی، عملکردی و چندجانبه منتج می شود.
نوری با تاکید بر اینکه سابقه دانش آموزان 
فقط تحصیلی نیست، اظهارکرد: در بُعد اخاقی 
و اعتقــادی، هنــری و زیباشــناختی و سیاســی و 
اقتصــادی نیــز دانش آمــوز دارای ســابقه اســت. 
را  دارد  وجــود  کــه  مشــکاتی  و  مســائل  بایــد 
اســتخراج کنیــم؛ و در مــورد آن هــا اولویت بنــدی 
انجــام دهیــم. در وزارت آمــوزش و پــرورش آنچه 
کــه مطالبــه رهبــری و جامعه اســت در دو مقوله 
قــرار می گیــرد. مقولــه اول جــذب نیروی انســانی 
و توانمنــدی نیــروی موجــود اســت کــه در حــال 

انجــام اســت و مقولــه دوم یک اولویــت راهبردی 
بــا محوریــت کل برنامــه درســی اســت. در برنامه 
درســی طرحــواره ای وجــود دارد کــه در حــال اجرا 
است و گزارش آن به طور مستمر به دفتر مقام 
معظــم رهبری)مدظله العالــی( ارســال می شــود. 
اگر این دو موضوع به ســرانجام برســد چالش و 

خاهای موجود رفع خواهد شد.
نــوری ادامــه داد: از ابتــدا مشــکات وجــود 
داشــته امــا بایــد بنشــینیم و تــک بــه تــک آن هــا 
نبایــد  البتــه  کنیــم.  حــل  یکدیگــر  کمــک  بــه  را 
تغییــر  کنیــم،  فرامــوش  را  راهبــردی  مشــکات 
ســاختارها مبتنی بر زیست بوم جدید باید انجام 
شــود. مشــکات فــراوان دیگــری وجــود دارد کــه 
بایــد از بســیج بــه عنــوان اصیل تریــن تشــکیات 
دانش آمــوزی بــه خوبــی بهــره ببریــم. بایــد کاری 
کنیم که بنای ماندگاری به جا ماند و اگر این کار 

را انجام ندهیم به جایی نخواهیم رسید.
وی اضافــه کــرد: دو مــاه اســت کــه مــدارس 
باز شــده و دشــمن به دنبال این است که نگذارد 
مدارس کشــور فعال بماند. ســه ســال مدرسه ها 
در ایران بسته بود اما در جهان، آموزش حضوری 
استمرار داشت. متاسفانه دوستان ما در گذشته 

مــدارس را بســته نگــه  داشــتند، حــال کــه گفتیم 
مدرســه ها را باز کنید هجمه ها به ســوی آموزش 
و پــرورش روانــه شــد. طــی زمانــی کــه آمــوزش 
غیرحضــوری بــود بــه ایــن دلیــل کــه محدودیتــی 
نداشــتیم دانش آمــوزان در زیســت بــوم دیگــری 
زندگی می کردند و بعد از حضوری شدن مدارس 
تــازه متوجه شــدیم چــه اتفاقی افتاده اســت. باز 
بودن مدارس باعث دیده شــدن مشــکات و حل 

شدن آن ها می شود.
وی در پایــان خطــاب بــه نماینــدگان بســیج 
گفــت:  اجاســیه  ایــن  در  حاضــر  دانش آمــوزی 
نماینــدگان هــر اســتان مســائل و مشــکات خود 
را بنویســند و به ما بدهند تا ان شــالله به دســت 
مراجــع ذی صــاح برســانیم و شــاهد حــل شــدن 

آن ها باشیم.
شــایان ذکــر اســت، در ابتــدای ایــن مراســم 
دانش آمــوزان بســیجی و روســای ســابق مجمــع 
عالــی خواهــران و بــرادران بســیج دانش آمــوزی 
بــه بیــان نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات خــود 
پرداختنــد و گزارشــی از فعالیت هــای مجمــع دور 
گذشــته را بــه حاضــران در ایــن اجاســیه ارائــه 

کردند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مــدارس کشــور اعالم کــرد که هزینه ســاخت 
پروژه هــای آموزشــی بــه دلیــل حضور قــرارگاه 
خاتم سپاه پاسداران در کنار سازمان نوسازی 

مدارس 30 درصد ارزان شد.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا خان محمدی 
در نشست شورای آموزش و پرورش استان 
البــرز اظهــار کــرد: مقدمات حضور گســترده 
در  مــدارس  ســاخت  بــرای  خاتــم  قــرارگاه 
کشور انجام شده و دیگر ساخت پروژه های 
آموزشی در اختیار پیمانکاران قرار نمی گیرد 
کــه ایــن موضوع موجــب 3۰ درصدی ارزانتر 
آموزشــی  فضاهــای  ســاخت  هزینــه  شــدن 

شده است.
آینــده  ســال  ســه  تــا  کــرد:  بیــان  وی 
ســاخت فضاهــای آموزشــی در اســتان ها به 
تــا فضــای  قــرارگاه خاتــم ســپاه داده شــده 
مشــکل  و  شــود  ســاخته  ارزانتــر  آموزشــی 

هماننــد  اســتان هایی  در  آموزشــی  فضــای 
البــرز کاهش پیدا کند.

رئیس ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور خاطرنشان کرد: با ورود قرارگاه 
خاتــم ســپاه و نــگاه جهــادی آنــان در ســاخت 
پروژه هــای آموزشــی، زمــان تحویــل فضاهــای 
کمتــر  هــم  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  آموزشــی 

می شود.
خان محمدی یادآورشــد: جدول چالش ها 
و نیازهــای اســتان ها در زمینه فضای آموزشــی 
بویــژه پنــج اســتانی کــه مشــکل جــدی دارنــد و 
اســتان البرز هم در بین آنهاســت، تهیه شــده 
اســت تا بتوان با پیگیری ویژه گامی در حل یا 

کاهش مشکات آن برداشت.
قــم  و  البــرز  اســتان های  داد:  ادامــه  وی 
در زمینــه تامیــن زمیــن بــرای ســاخت فضــای 
آموزشــی مشــکل دارنــد کــه پیگیرایــن موضوع 

هم هستیم.

وی بــا بیــان اینکه کمبود فضای آموزشــی 
در البــرز یــک چالــش اســت، اضافه کــرد: برای 
حــل یــا کاهــش ایــن مشــکل بایــد بــه فــروش 
اماک مازاد و تغییر کاربری در البرز هم توجه 
کــرد تــا بــا تزریــق اعتبــار آن بــه نوســازی بــرای 
ســاخت پروژه های آموزشــی هماننــد هرمزگان 

کار با سرعت انجام شود.
و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
تجهیــز مــدارس کشــور تصریــح کــرد: جمعیــت 
بایــد  کــه  بالســت  البــرز  اتبــاع  دانش آمــوزی 
بــرای دریافت اعتبــارات این بخش مطالبه گری 
تــا فضــای آموزشــی از محــل  و مکاتبــه شــود 

اعتبارت تخصیصی آن ساخته شود.
وی افــزود: دعــوت از شــرکت ها و پیگیری 
نماینــدگان مجلــس و اســتانداری البــرز بــرای 
جــذب اعتبــارات ملی از محــل اعتبارات مناطق 
محــروم از دیگــر مــواردی اســت کــه نیــاز بــه 

پیگیری دارد.

معاون بنیاد مسکن 
خبر داد: پرداخت وام 

مقاوم سازی به ۲۰۰ هزار 
روستایی تا ۲۲ بهمن

معاون بازســازی و مســکن روستایی بنیاد مسکن 
بــا بیــان ایــن کــه موانــع و مشــکالتی کــه در پرداخــت 
تسهیالت 200 میلیون تومانی بازسازی و مقاوم سازی 
مســکن روســتایی وجود داشــت برداشته شــده است، 
عنوان کرد امیدواریم تا 22 بهمن امسال به 200 هزار 
نفــر روســتایی فاقد مســکن و یــا دارای مســکن ناایمن 

این تسهیالت پرداخت شود.
مجیــد جــودی در گفت وگــو بــا ایســنا، در خصوص 
پرداخــت تســهیات ۲ میلیــارد ریالــی بــرای بازســازی و 
مقاوم ســازی واحدهــای مســکونی اظهــار کــرد: پرداخت 
این وام از آبان ســال گذشــته از ســوی رئیس جمهوری 
وعــده داده شــد و در شــهریور امســال بــا مصوبه دولت 

این مساله به بانک های عامل اباغ شد.
وی افــزود: پــس از این بود که افــراد برای دریافت 
ایــن وام ۲۰۰ میلیــون تومانــی به منظور مقاوم ســازی و 

یا بازسازی واحدها به بانک های عامل معرفی شدند.
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مسکن 
انقــاب اســامی ادامــه داد: مشــکاتی در پرداخت این 
وام وجود داشت و تسهیات به سختی به دست مردم 
می رسید. خوشبختانه این مشکات احصا شد و از چند 
روز گذشــته مصوبــه ای از ســوی هیــات وزیــران دربــاره 

پرداخت این وام اباغ شده است.
جــودی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات اصلی در 
پرداخت این تســهیات بحث تضمیــن ضمانت نامه های 
سه نفره و زنجیره ای بود که این مساله حل شده است، 
عنــوان کــرد: تا پیش از مصوبــه جدید هیات وزیران ۲۲ 
هــزار خانــوار بــرای اســتفاده از ایــن تســهیات معرفــی 
شــده بودند که فقط یک هزار خانوار موفق به دریافت 
تســهیات شــدند اما با اصاحیه ای که اباغ شده است 

روند پرداخت این تسهیات تسریع خواهد شد.
 وی بــا بیــان اینکــه موانــع و مشــکاتی کــه در پرداخــت 
تســهیات ۲۰۰ میلیــون تومانی بازســازی و مقاوم ســازی 
مســکن روســتایی وجــود داشــت برداشــته شــده اســت، 
افــزود: امیدواریــم تــا ۲۲ بهمن ماه امســال بــه ۲۰۰ هزار 
نفــر روســتایی فاقــد مســکن و یــا دارای مســکن ناایمــن 
تســهیات ۲۰۰ میلیــون تومانــی پرداخــت شــود. معــاون 
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی 
گفت: این تسهیات شامل روستا و شهرهایی با جمعیت 
کمتر از ۲۵ هزار نفر می شود و افرادی که به دریافت این 
تســهیات نیاز دارند می توانند با مراجعه به شــعب بانک 

مسکن نسبت به دریافت این تسهیات اقدام کنند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور: هزینه ساخت 
پروژه های آموزشی 30 درصد ارزان شد

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: تغییر پروسه بررسی صالحیت معلمان

تورم مسکن بر زندگی مردم می تازد
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