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سخنگوی صنعت آب : واردات آب نداریم 

دست به یکی شدن چین و روسیه برای دور 
زدن سوئیفت

قرارداد جدید آلمان با قطر
برای واردات بیشتر گاز طبیعی مایع

قاســم زاده گفت: واردات آب موضوعی اســت که اصالً در 
وزارت نیرو حتی مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا چنین 
مســأله ای از نظر ما غیر فنی بوده و در وزارت نیرو مطرح 

نشده است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، آب ایــن روزهــا بــه یکــی از 
اصلــی تریــن دغدغه هــای مــردم و مســئوالن تبدیــل شــده 
اســت، این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که انشــعاب ۱۲ 
هــزار ۵۰۰ هــزار تهرانــی بــه دلیل بد مصرفی قطع شــد، اما 
آیا تدبیری برای ســاختمان هایی که از آب مشــاع اســتفاده 
می کننــد در نظــر گرفتــه نشــده اســت؟ فیــروز قاســم زاده، 
سخنگوی آب در رابطه با این موضوع به مهر می گوید: جدا 
ســازی کنتورهــای آب یکــی از برنامه هایــی که مــا در وزارت 
نیــرو آن را بــه صــورت جدی دنبــال می کنیم اما بــا توجه به 
اینکه تصمیم گیری پیرامون این موضوع یک تصمیم گیری 
فراســازمانی و مربوط به ارگان هایی نظیر شــهرداری، وزارت 
راه و شــهر ســازی و.... می شــود و برای اجرایی شدن آن در 
حــال رایزنــی هســتیم. وی در رابطــه بــا این موضــوع اضافه 
کــرد: بــه دســت آوردن دســتاوردی در کوتــاه مــدت امــکان 
پذیــر نیســت چــرا کــه در صــورت تفکیــک کنتورهای مشــاع 
ســاختمان های بــزرگ بــه فضــا و اســتانداردهای الزم نیــاز 
است که باید بر روی این موارد مطالعات الزم انجام بگیرد 

و در صورت امکان پذیر بودن اجرایی شود.
ســخنگوی صنعــت آب در پاســخ بــه اینکه بــا توجه به 
تنــش آبــی موجــود امــکان واردات آب وجــود دارد، گفــت: 
واردات آب موضوعــی اســت کــه اصــاً در وزارت نیــرو حتــی 
مورد بحث قرار نگرفته اســت، زیرا چنین مســأله ای از نظر 

ما غیر فنی بوده و در وزارت نیرو مطرح نشده است.
قاســم زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه 
کاهش باران نســبت به ســال های گذشــته نمی تواند دلیل 
گمانــه زنی هــای بــرای ایــن موضــوع باشــد گفــت: اقلیــم مــا 
همیشه فراز و فرودهایی داشته است و ما سال های خیلی 
کم بارش تر از ســال جاری را پشــت گذاشــته ایم. به عنوان 
مثال دو سال گذشته بارندگی در کل کشور سال آبی ۱۵۷ 
میلی متر بود که سال کم سابقه ای بود ولی ما در دو سال 
کــم آب تــر از آن وجــود دارد و در عیــن حــال ســال های پــر 

بارشی هم داشته ایم.
وی در خاتمــه اضافــه کــرد: طبیعت اقلیم مــا در ایران 
همین است فراز و فرودهایی وجود دارد و کان الگو هایی 
کــه در ســطح دنیا مانند پدیده انســو شــکل می گیــرد ایران 
تحــت الشــعاع قــرار می گیرد کــه بین ۳ تا ۷ ســال متفاوت 
اســت. در حــال حاضــر پیــش بینی ها نشــان می دهد که در 

شش ماه آتی در حالت خنثی یا پر بارش قرار بگیریم.

معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد که مبادله ارز های 
ملــی بیــن پکــن و مســکو به طــور مســتمر و افزایش یافته 
است و دو کشور در حال ایجاد یک سامانه برای دور زدن 

سوئیفت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی الکساندر 
نواک معاون نخســت وزیر روســیه و وزیر انرژی سابق این 
کشــور اعــام کــرد کــه مســکو و پکــن در حــال ایجــاد یــک 
ســامانه مصالــح پولــی هســتند که امــکان انجــام معامات 
بین آنها را بدون استفاده از سامانه غربی سوئیفت فراهم 

می کند.
گزارشــات حاکی از آن اســت که دو کشــور تاش های 
خود برای فاصله گرفتن از دالر و یورو در معامات تجاری 
را ســرعت بخشــیده و بیش از پیش به ســمت اســتفاده از 

ارزهای ملی رفتند.
نــواک افــزود در قراردادهــای گازی از قبل مبنای پولی 

بــه ارزهــای ملــی و یــوان تغییــر کــرده اســت در معامــات 
مرتبــط بــا فــروش نفــت و فرآورده های نفتــی در کنار زغال 
ســنگ هــم مبنای قراردادها در حــال تغییر به ارزهای ملی 
اســت. بــه گفتــه معاون نخســت وزیر روســیه این مســئله 
می توانــد بــه جلوگیــری از بــروز مخاطــرات مالی و تســهیل 
تبدیــل شــدن روبــل و یوان به ارزهای حســاب ذخیره ارزی 

بانک های مرکزی کشورهای جهان کمک کند.
نواک ادامه داد در همین راســتا بانک مرکزی روســیه 
و بانــک مرکــزی چیــن در حــال همــکاری در جهــت افتتــاح 
حســاب برای شــرکت های روز در چین و بالعکس هســتند 
و می خواهند یک ســامانه مصالحه پولی بدون اســتفاده از 

سوئیفت ایجاد کنند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه خواســتار ایجاد 
بســترهای مالــی مســتقل برای انجام مبــادالت بین المللی 

شده بود و گفته بود که اقتصاد جهانی باید باز تر شود.

قطــر طبــق یــک قــرارداد جدید ۱۵ ســاله بــا آلمان، ســاالنه ۲ 
میلیون تن گاز طبیعی مایع از میدان شــمالی به این کشــور 

صادر می کند.
رویتــرز،  از  نقــل  بــه  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
به دنبــال امضــای دو قــرارداد خریدوفــروش بین قطــر انرژی و 
کونوکوفیلیپس در روز سه شــنبه، آلمان از ۲۰۲6 واردات گاز 
طبیعی مایع از قطر را افزایش می دهد. این قراردادها حداقل 

۱۵ ساله خواهند بود.
 از زمان حمله روســیه به اوکراین در فوریه ســال جاری 
میادی، رقابت بر ســر محموله های گاز طبیعی مایع افزایش 
یافتــه اســت. اروپا مخصوصاً برای جایگزین کــردن واردات گاز 
روســیه از طریــق خــط لولــه، بــه حجــم باالیــی از این ســوخت 
احتیــاج دارد. روســیه 4۰ درصــد از واردات گاز ایــن قــاره را 

تشکیل می داد.
 مدیرعامــل شــرکت قطــر انــرژی گفت طبق این قــرارداد 
کــه اولیــن قــرارداد در نــوع خــود برای صــادرات گاز بــه اروپا از 
پــروژه توســعه میــدان شــمالی بــه حســاب می آیــد، ســاالنه ۲ 
میلیون تن گاز طبیعی مایع به آلمان فرســتاده می شــود. این 
محموله ها از راس الفان در قطر به پایانه گازی برونسی بوتل 

آلمان می روند.
ســعد الکعبــی کــه هم زمــان وزارت انــرژی قطــر را هم بر 
عهــده دارد گفــت این قــرارداد اولین قــرارداد عرضه بلندمدت 
گاز طبیعی به آلمان است که حداقل ۱۵ سال طول می کشد 

و می تواند امنیت انرژی این کشور را در بلندمدت تأمین کند.
 قطر و آلمان تاش های بسیاری در سال جاری میادی 
بــرای بســتن قراردادهــای بلندمــدت گاز طبیعــی مایــع انجــام 
داده انــد، چون برلین شــدیداً به دنبال جایگزین هایی برای گاز 
روسیه بوده است. روسیه بزرگ ترین عرضه کننده گاز طبیعی 
به آلمان است. بزرگ ترین اقتصاد اروپا که بیش از همه از گاز 
طبیعی برای تولید برق استفاده می کند، امیدوار است بتواند 
تــا اواســط ۲۰۲4 بــرای تمــام واردات خــود از روســیه جایگزین 

دیگری بیابد.
 آلمــان بزرگ تریــن واردکننــده گاز روســیه اســت و بــرای 
جایگزینــی ۵۰ میلیــارد مترمکعــب گازی که از طریق خط لوله 
از مسکو دریافت می کرد، به حدود 4۰ میلیون تن گاز طبیعی 
مایــع احتیــاج دارد. مصــرف گاز آلمــان در ۲۰۲۱ حــدود 88 

میلیارد مترمکعب بود.
 انتظــار مــی رود مصرف گاز آلمان تا ۲۰۲۷ به حدود ۷۳ 
میلیــارد مترمکعــب در ســال برســد و ایــن قرارداد حــدود ۳.۷ 

درصد از آن را تأمین خواهد کرد.
 کعبــی گفــت مذاکره با ســایر شــرکت های آلمانــی برای 

عرضه بیشتر گاز ادامه دارد.
 این قرارداد چند روز پس از امضای یک قرارداد ۲۷ ساله 
بــا شــرکت ســینوپک چیــن بســته شده اســت. میدان شــمالی 
بخشــی از بزرگ تریــن میــدان گازی دنیاســت کــه بیــن ایران و 

قطر مشترک است.
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رییس کل بانک مرکزی نکات مهمی را درباره صرافی ها، اوراق ارز 
و سکه و صندوق های سرمایه گذاری جدید تشریح کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار ایبِنــا، علــی صالــح آبادی پس از جلســه 
هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اولویت های 
مهــم بانــک مرکزی، کنترل رشــد نقدینگی در راســتای کنتــرل تورم 
اســت. در این راســتا رشــد ترازنامه بانک ها در حال کنترل اســت. 
محــدوده رشــد ترازنامــه هــر بانک بر اســاس مصوبه شــورای پول و 
اعتبــار مشــخص شــده و بانک هــا در حال حرکــت در این چارچوب 
هستند تا رشد نقدینگی در مسیری که بانک مرکزی تعریف کرده 

اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تأمین مالی غیرتورمی تولید، تأکید کرد: یکی 
از ابزار هــای جایگزیــن بــرای تأمین مالــی تولیــد، اوراق گام )گواهی 
اعتبار مولد( اســت که حجم انتشــار این اوراق از 4۵ هزار میلیارد 

تومان عبور کرده است.
رئیــس کل بانــک مرکزی ادامه داد: تــاش می کنیم این اوراق 
در خــود زنجیــره تأمیــن جابجا شــود. این اتفــاق می تواند بــازار این 
اوراق را در خود زنجیره تأمین تعمیق ببخشد و این اوراق کمتر در 
بازار ســرمایه عرضه شــود؛ بنابراین اوراق گام می تواند تأمین مالی 

غیرتورمی تولید را رقم بزند.
صالح آبــادی در ادامــه اظهارات خود با اشــاره به تصویب ســه 
نوع صندوق برای بانک ها در هیئت عامل بانک مرکزی، توضیح داد: 
یک نوع آن صندوق های ســرمایه گذاری مختص اوراق دولتی اســت 

که بانک ها می توانند این صندوق ها را ایجاد کنند.
وی یادآور شد: البته ضوابط این صندوق ها قبا تصویب شده 
بود که االن باید سرعت بگیرد. به این صورت که اگر دولت اوراقی 
را منتشــر می کند، این اوراق قابل خریداری توســط این صندوق ها 
باشــد و بــرای خریــد اوراق دولتــی مراجعــه کمتری بــه بانک صورت 

بگیرد که این اتفاق مثبتی است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: مورد بعدی صندوق های زمین 
و ســاختان و صندوق های اماک و مســتغات است. بانک هایی که 

امــاک و مســتغات دارند می توانند بــا در قالب این صندوق ها، به 
صــورت اجــاره داری حرفه ای گواهی هــای صندوق ها را دربازار عرضه 
نمــوده و منابــع را از بــازار جمــع کنند. همچنین اگــر بانک ها اموال 
مــازادی دارنــد می تواننــد بــرای مولدســازی آن هــا از ایــن صندوق ها 

استفاده کرده و اموال را مولد کرده و بعدا واگذار کنند.

افزایش سهمیه ارزی دارندگان کارت بازرگانی
رییــس کل بانــک مرکــزی اظهــار داشــت: دارنــدگان کارت بازرگانی 
فعال و معتبر با شروطی که بانک مرکزی تعریف می کند، می توانند 
حداکثــر تــا ســه برابر بیشــتر از افــراد عــادی در بازار متشــکل ارزی 
اســکناس ارز دریافــت کننــد. ایــن در راســتای کمــک بــه فعــاالن 

اقتصادی است که نیاز به اسکناس ارزی دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه صادرکنندگان میزان عرضه خود را 
در بازار متشکل ارزی افزایش داده اند، فعاالن اقتصادی می توانند 

از این امکان استفاده کنند.
صالح آبادی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت منابع ارزی ما رو 
به بهبود است وهر چه جلوتر می رویم، وضعیت ما بهتر می شود. 
در آبان ماه نســبت به مهرماه فروش حوزه نفت رشــد بسیار خوب 
و قابل ماحظه ای داشــت؛ لذا حجم عرضه ها در بازار نیما نســبت 
به گذشــته بر اســاس ارز های مختلف مورد نیاز بازار گسترش پیدا 
کرده است؛ بنابراین همچنان وضعیت مطلوبی را برای تأمین منابع 

ارزی در ماه های آینده پیش بینی می کنیم.
رییــس کل بانــک مرکزی افزود: اقــدام دیگر بانک مرکزی این 
بــوده کــه کیــف پــول صرافی هــا قبا تــا ۱۰۰ هــزار دالر امکان شــارژ 
داشــت کــه بــا افزایــش ۵۰ درصــدی هم اکنــون تــا ۱۵۰ هــزار دالر 
می تواند شارژ شود. این تصمیم به دلیل منابع زیادتری که در بازار 
متشــکل ارزی وجود دارد، ممکن شــده اســت. هیچ مشــکلی برای 
تأمیــن ایــن ارز وجــود نــدارد و در ضمن به تعمیق بــازار و تأمین ارز 

بیشتر هم کمک می کند.

پرداخت ۱.3 میلیون فقره تسهیالت ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مسکن

وی درباره تســهیات قرض الحســنه پرداختی در ســال جاری عنوان 
کــرد: بیــش از یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار فقــره تســهیات ازدواج و 
فرزندآوری و ودیعه مسکن در 8 ماهه امسال پرداخت شده است. 
بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع تسهیات پرداختی ازدواج 
و فرزندآوری تا آبان ماه ۱4۰۱ است که از این میزان ۹۰ هزار میلیارد 
تومان مربوط به تســهیات ازدواج و حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان 

مربوط به فرزندآوری بوده است.

عرضه اوراق گواهی سکه به اندازه نیاز بازار
وی درباره عرضه اوراق ســکه بانک مرکزی در بورس کاال هم تأکید 
کرد: قیمت این اوراق قیمت متعادلی است و به هر میزانی که در 
بازار نیاز باشد افراد می توانند اوراق را خریداری کنند. در سررسید 
افــراد می تواننــد ســکه را تحویل بگیرند یا در صــورت تمایل معادل 

قیمت روز سکه پول خود را دریافت نمایند.
صالح ابادی افزود: این امکان هم اکنون در بورس کاال فراهم 
اســت و توانســته ثباتی را در بازار ایجاد کند. بر همین اســاس در 
یکی دو روز گذشته قیمت سکه کاهش پیدا کرد و بعد از این هم 

به سمت تعادل پیش خواهد رفت.
وی دربــاره اوراق ارزی هــم توضیــح داد: بانــک مرکــزی اوراق 
گواهــی ارزی را تعریــف کــرد کــه امکان دریافت آن در شــعب ارزی 
بانــک ملــی وجــود دارد. افــرادی کــه می خواهند ریســک خــود را در 
برابــر نوســانات ارزی پوشــش بدهنــد می تواننــد ایــن اوراق را کــه 
بانک مرکزی منتشــر کرده و از طریق شــعب ارزی بانک ملی قابل 
دسترســی اســت خریداری نمایند. متقاضیان به قیمت امروز بازار 
متشکل ارزی پول می دهند و در روز سررسید می توانند به قیمت 

بازار متشکل معادل ریالی آن را دریافت کنند.

شورای تجاری ایران و روسیه فعال شد شــورای تجــاری ایــران و روســیه امروز آغاز بــه کار می   کند؛ با 
تشکیل این شورا تجار و فعاالن اقتصادی  با سرعت بیشتری 

می   توانند مشکالت خود را حل کنند.
بــازار روســیه بــرای خیلــی از تجــار ایرانی آشــنا نیســت و 
حتی ارتباط  با تجار روس برای فعاالن اقتصادی ایران سخت و 
دشــوار اســت. از طرفی فعاالن اقتصادی کشورمان که سال ها 
با تحریم روبه رو بودند برای حضور در بازاری مانند روسیه که 
ســال ها با کشورهای مختلف همکاری کرده است، ابهام هایی 
قواعــد  اســاس  بــر  دارنــد  تمایــل  روس  شــرکت های  دارد. 
بین المللــی حرکــت کنند و برای خود چهارچوب مخصوص هم 
دارنــد امــا خیلــی از تجــار و بخصــوص آنهایــی کــه در صــادرات 
تجربه زیادی ندارند، نمی توانند بر اساس قواعد کشور روسیه 
حرکت کنند. از همین رو دیده شده که تجار ایرانی و روس با 
آنکه در میز مذاکرات به توافق رسیدند و طرف روس خواهان 

کاالی ایرانی است اما آن کاال صادر نمی شود.
حال با ایجاد شورای تجاری ایران و روسیه به ابتکار ایران 
می   توان مشکات ریز و درشت را که سر راه فعاالن اقتصادی 

است حل کرد.
فعاالن اقتصادی و آنهایی که از ســال های دور با روســیه 
همــکاری می   کردنــد، می   گوینــد: با خــروج برندهــای مختلف از 
روســیه ایــن کشــور مجبــور بــه واردات کاالهای مختلف اســت 
و اکنــون کشــورهای هند، چیــن و ترکیه برای حضــور پررنگ تر 
در بــازار روســیه دورخیــز کردنــد و تمــام تــاش خــود را بــه کار 
بسته اند تا قراردادهای بلندمدتی تنظیم کنند. لذا دور از ذهن 
و انتظار نیست که رقبا بازار روسیه را از ما بگیرند.  از همین 
رو فعاالن اقتصادی باید ســعی کنند بر اســاس چهارچوبی که 

روسیه انتظار دارد، قراردادهای خود را پیش ببرند تا سریع تر 
به سرانجام برسد.

آنهــا بــا تأکیــد بــر اینکــه کاالهــای ایرانــی بــرای روس هــا 
ارزان تمــام می   شــود، متذکــر شــدند: نــرخ تورم در روســیه در 
حــال افزایــش اســت لذا اگر کاال با قیمت مناســب به روســیه 
ارســال شــود می   توان رقبا را جا گذاشــت و میزان صادرات به 
روســیه را افزایش داد. فعاالن اقتصادی و آنهایی که در بازار 
روســیه حضــور دارنــد تأکیــد کردند که روســیه اکنون بشــدت 
به قطعات خودرو، لوازم خانگی، پوشــاک و دارو نیاز دارد. از 
آنجــا کــه بخــش قابل توجهــی از این کاالها توســط برندهایی 
تأمیــن می   شــد که از روســیه رفته انــد، بازار این کشــور اکنون 
تشنه کاالهای یاد شده است. ضرورت دارد که تولیدکنندگان 

داخلی در این حوزه ها ورود کنند.
آن گونه که اعام شــده همزمان با ســفر علیرضا پیمان 
پاک، رئیس ســازمان توســعه تجارت صمت و اعزام هیأت ۵۰ 
نفره تجاری از استان اصفهان به روسیه شورای تجاری ایران 
و روســیه بــا هدف رفــع موانع همکاری هــای صنعتی و تجاری 
میــان طرف هــای ایرانــی و روس امــروز چهارشــنبه آغــاز به کار 

می   کند.
این ســفر که در راســتای تقویت و توســعه همکاری های 
اســتانی میــان جمهــوری اســامی ایــران و فدراســیون روســیه 

انجــام شــده اســت، فعــاالن اقتصادی اســتان اصفهــان عاوه 
بــر برگــزاری چند نشســت تجاری بــا طرف هــای روس خود در 
مســکو، نگاه ویژه ای نیز به توســعه روابط تجاری با شرکت ها 
و مجموعه هــای اســتان ســن پترزبورگ خواهنــد داشــت و لــذا 
شــورای یادشــده می   توانــد بــه عنــوان حل کننــده چالش هایی 
که بین طرفین وجود دارد، نقش آفرینی کند. از دیگر اهداف 
سفر هیأت ایرانی به روسیه می توان به توسعه روابط تجاری، 

گردشگری و همکاری های صنعتی بین دو کشور اشاره کرد.
بــه گــزارش ایــران، شــورای تجــاری ایــران و روســیه، بــه 
عنوان شــورای مشــترک بین ســازمان توســعه تجــارت ایران و 
اتحادیــه کارآفرینــان و صنعتگران روســیه با هــدف رفع موانع 
همکاری هــای صنعتی و تجاری میان طرف های ایرانی و روس 
تشــکیل شــده است. بر اساس اعام سازمان توسعه تجارت، 
همکاری هــای مشــترک اقتصــادی و تجــاری ایران و روســیه در 
حــال پیشــرفت اســت و ایــران می   توانــد ســهم خوبــی از بــازار 
۱۰۰ میلیــارد دالری روســیه پیــدا کنــد. بــر ایــن اســاس رئیس 
ســازمان توســعه تجارت گفته اســت ایران نه تنها در صادرات 
محصــوالت کشــاورزی، بلکــه در صــادرات صنایــع پیشــرفته 
و پیچیــده یــا  های تــک به روســیه نیــز موفقیت هــای خوبی به 
دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است.

گمــرک روســیه اعام کــرد: ارزش تجارت طرفین در نیمه 

اول )بازه زمانی 6 ماهه( ســال ۲۰۲۲ با 44.۹ درصد افزایش 
نســبت به مدت مشــابه ســال میادی گذشــته به ۲ میلیارد و 
8۰۰ میلیــون دالر رســید. طبــق ایــن آمــار، تجارت میــان ایران 
و روســیه در ســال ۲۰۲۱ نســبت بــه ســال ۲۰۲۰ )بــازه زمانــی 
یکســاله( بــه میــزان 8۱ درصــد افزایش یافــت و از ۲ میلیارد و 

۲۰۰ میلیون دالر به 4 میلیارد دالر رسید.
 پیــش از ایــن نیز امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صمت 
گفته بود: تجارت با روسیه حدود ۳۱ درصد رشد کرده است. 
در ســال های گذشــته تجــارت بــا روســیه بیشــتر معطــوف بــه 
محصوالت کشاورزی بود اما امروز ۳۰ درصد ترکیب صادرات 

ما در حوزه صنعت است. 
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تشکیل شورای 
تجــاری ایــران و روســیه  می   گویــد: طبــق برآوردهــا حــدود ۱۰۰ 
میلیارد دالر از واردات روســیه از کشورهای غیردوست تأمین 
می شــده و بــه ایــن ترتیــب امــروز ظرفیت بســیار بزرگــی برای 
کاالهــای ایرانــی وجــود دارد. در صورتــی کــه مــا بتوانیم با یک 
اقــدام راهبــردی شــرایط را به نفع خودمــان تغییر دهیم قطعاً 

می توان از بخش زیادی از ظرفیت این بازار استفاده کرد.
 او گفــت: از ســال های گذشــته محصوالتــی مثــل میــوه 
و ســبزیجات، لــوازم خانگــی و محصوالت پاســتیکی ایران به 
روســیه صادر می شــده اما با وجود این، ســهم ما از این بازار 

تنها حدود ۵۰۰ میلیون دالر بوده اســت. اما  در برهه جدید، 
این فضا تغییر کرده و ما به ســمت صادرات کاالهای صنعتی 
به این کشــور رفته ایم. پیمان پاک اعتقاد دارد که با تأســیس 
مرکز توسعه تجارت ایران در روسیه به عنوان سفارت تجاری 
ایران می   توان 8۰ درصد کاالهای مبادله  ای بین ایران و روسیه 

را  در قالب تجارت آزاد انجام داد.
فعــاالن اقتصــادی و بخصــوص تولیدکنندگانــی کــه بــه 
تازگــی خواهــان صــادرات کاال بــه روســیه شــدند از تشــکیل 
شورای تجاری ایران و روسیه استقبال و در مصاحبه هایشان 
تأکید کردند که  دولت ســیزدهم در توســعه مبادالت تجاری 

بخصوص با کشور روسیه سنگ تمام گذاشته است.
 رضــا نصیــری، عضــو اتــاق بازرگانــی درباره صــادرات کاال 
بــه روســیه و بســتری که سیاســتگذاران ایــران و روس فراهم 
کردنــد، گفــت: مقایســه تجــارت در مقطــع فعلی بــا دوره های 
گذشــته بســیار سخت است. در گذشــته اگر امکان حضور در 
بــازاری فراهم می   شــد، مجموعه هــای خصولتی یا حتی دولتی 
بیشــترین ســهم را داشــتند ولی در این برهه زمانی از بخش 
خصوصی واقعی خواســته شــده که بازارگشــایی کند و در این 

راستا بسترهای الزم برای فعالیت فراهم شده است.
او با بیان اینکه حضور هیأت ۱۲۰ نفره روســیه به ایران 
بسیار اثربخش بود، افزود: در نشست هایی که با تجار روس 
داشتیم موضوعاتی که تصور می   کردیم قابل حل نیست  یا در 
موردشان کار دشواری پیش رو داریم، حل شد. لذا امیدواریم 
دولــت در ماه هــای آینــده هــم ماننــد مقطــع فعلــی از تجــار و 
فعاالن اقتصادی حمایت و دولت روســیه نیز زیرســاخت های 

حضور شرکت های ایرانی را فراهم کند.
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بیشترین حجم تولید فوالد 
کشور در بازار داخل

درهفــتماهامســال،همگامبــاافزایشتولیدفوالد،
بخــشقابــلتوجــهایــنتولیــدصــرفمصــارفداخلــی
شدهوبخشکمتربهسمتبازارهایصادراتیحرکت

کردهاست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما؛ 
در هفــت مــاه امســال، همــگام با افزایــش تولید فوالد، 
بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده 
و بخش کمتر به ســمت بازارهای صادراتی حرکت کرده 
است. بر این اساس میزان مصرف ظاهری فوالد در این 
مدت در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل رشد ۱۳ تا 

۲۲ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس آمار، از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، 
بیش از ۶۴ میلیون تن از انواع اقالم فوالدی در کشــور 
تولید شده است که از این میزان حدود هشت میلیون 
تــن صــادر و باقــی )بیش از ۵۶ میلیون و ۳۸۱ هزار تن( 
صرف مصارف داخلی شده است. بر این اساس مصرف 
ظاهری فوالد کشــور در این مدت در مقایســه با هفت 
ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۳ تا ۲۲ درصدی داشته است.

در هفت ماهه امسال، هفت میلیون و ۳۵۶ هزار 
تــن مقاطــع طویل فــوالدی تولید شــده که پنــج میلیون 
و ۸۲۷ هــزار تــن در داخــل مصــرف شــده که نســبت به 
مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل 
چهــار میلیــون و ۸۵۳ هزار تن، ۲۰ درصد بیشــتر شــده 

است.
پــس از آن در مجمــوع پنــج میلیــون و ۳۴۹ هــزار 
تن مقاطع تخت فوالدی در کشــور مصرف شــده اســت. 
مصرف این مقاطع در مقایسه با سال گذشته که چهار 
میلیــون و ۷۱۶ هــزار تــن بــوده اســت، ۱۳ درصد بیشــتر 

شده است.
در مــدت مذکــور ســال جــاری، تولیــد محصــوالت 
فــوالدی ۱۲ میلیــون و ۶۷۰ هــزار تــن ثبــت شــده کــه ۱۱ 
میلیون و ۳۷۴ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص 
یافتــه اســت و بدیــن ترتیــب نســبت به مصــرف ظاهری 
آن در هفــت مــاه نخســت ســال ۱۴۰۰ کــه ۹ میلیــون و 
۵۶۹ هــزار تــن بــوده، ۱۹ درصــد افزایش مصــرف را رقم 

زده است.
از ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار تن شمش فوالد )فوالد 
میانــی( تولیــد شــده در نیمــه ابتدایــی ۱۴۰۱ با رشــد ۱۵ 
درصــدی نســبت بــه مصــرف آن در مــدت مشــابه ســال 
گذشــته )۱۱ میلیــون و ۷۱۵ هــزار تــن( بــه ۱۳ میلیــون و 

۴۷۲ هزار تن برای مصرف داخلی رسیده است.
همچنیــن مصــرف آهــن اســفنجی ۲۲ درصد رشــد 
کــرده و از ۱۶ هــزار و ۶۸۰ تــن بــه ۲۰ هــزار و ۳۵۹ تــن 

رسیده است.

شرایط مشارکت در بورس 
 بین الملل مناطق آزاد

اعالم شد
مشــارکتدر»بــورسبینالملــلمناطــقآزاد«بــرای
کلیهمتقاضیانمنتشــروشــرایطآنازجملهداشــتن
ســرمایهاولیــه۳۰میلیــونیورویــیوداشــتنمنابعیا

درآمدارزیبامنشأخارجیاعالمشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، 
بــه مشــارکت در »بــورس بین الملــل  اطالعیــه دعــوت 
مناطــق آزاد« بــرای کلیــه متقاضیــان اعــم از بورس هــا، 
شــرکت های تامیــن ســرمایه، کارگزاری ها، شــرکت های 
سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها، هلدینگ های تولیدی، 
صنعتــی و تجــاری، ســازمان هــای مناطــق آزاد و ویــژه 
اقتصادی، شــرکت های ســرمایه گذاری و توسعه مناطق 

آزاد منتشر شد.
متن اطالعیه دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به این شرح است: »نظر به صدور مجوز 
بــورس بین الملــل مناطــق آزاد در جلســه یکــم شــهریور 
امســال شــورای عالــی بــورس و ابالغیــه ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار و نشســت اخیر هیات موسســین اولیه، 
دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتی و 
ویژه اقتصادی در نظر دارد نســبت به تکمیل و افزایش 

مشارکت در هیات موسسین اقدام کند.
ســرمایه اولیــه ایــن بــورس ۳۰ میلیون یــورو پیش 
بینــی شــده و متقاضــی مشــارکت در هیــات موسســین 
می بایســت منابع / درآمد ارزی با منشــأ خارجی داشته 
باشــد و صرفــا از همــان محــل نســبت بــه تامیــن ســهم 

آورده خود اقدام کند.
متقاضیــان واجــد شــرایط به منظور اعــالم آمادگی 
موســس،  عنــوان  بــه  مشــارکت  درخواســت  و  رســمی 
نســبت به ارســال درخواســت مکتــوب حداکثر تــا تاریخ 
۱۹ آذر مــاه ۱۴۰۱ بــه مدیریــت اجرایــی تاســیس بــورس 
بین الملــل مناطــق آزاد، دبیرخانــه شــورای عالــی مناطق 

آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مهلت ۲۰ماهه فرودگاه های 
 کشور برای اخذ

»گواهینامه فرودگاهی«
فرودگاههــای شــرکت فرودگاهــی عملیــات معــاون
کشــور،گفــت:اخــذگواهینامــهبینالمللــیبــرایچند
فــرودگاهدرحــالانجــاماســتوســایرفرودگاههــای
کشورتاتابستان۱۴۰۳مهلتدارندتااینگواهینامه

رااخذکنند.
بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری 
هوایــی ایــران »فرشــید گلیج« اظهار کــرد: فرودگاه های 
بین المللی تا تیرماه ۱۴۰۳ موظف به دریافت گواهینامه 
هســتند، ایــن در حالی اســت که از هم اکنــون به دنبال 
ایجاد و ارتقای استانداردهای سازمان هواپیمایی و اخذ 
گواهینامــه بــرای تعــدادی از فرودگاه هــای بین المللی تا 

پایان سال هستیم.
وی گفــت: فرودگاه هــا مقولــه اســتانداردها و دریافــت 

گواهینامه با جدیت و به صورت جهادی پیگیری کنند.
گلیــج بــا اشــاره بــه وضعیــت قــرارداد پروژه هــای 
فرودگاهــی تاکیــد کرد: مدیــران فرودگاه ها در خصوص 
رفــع معارضــات و موانــع پروژه هــا اقــدام جــدی داشــته 

باشند.

 ساختپروژههایفرودگاهی
سرعتگیرد

در ایــن مراســم هــم چنیــن عضــو هیــات مدیــره و 
راهبــر عملیــات فرودگاهی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران با اشاره به ضرورت داشتن روحیه جهادی 
در انجــام پروژه هــای عمرانــی، گفــت: پــروژه بانــد ۲۹ 
چــپ فــرودگاه مهرآباد می تواند الگــوی خوبی برای تمام 

پروژه های فرودگاهی باشد.

»علــی قاســم زاده« در همایــش مدیران ســتادی و 
فرودگاه هــای کشــور کــه در حــال برگزاری اســت، اظهار 
کــرد: بهســازی بانــد ۲۹ چپ فــرودگاه مهرآبــاد پروژه ای 
بــود کــه به صــورت جهــادی و شــبانه روزی در مدت زمــان 
بــه مراتــب کوتاه تــر از آنچه در نظر گرفته شــده بود، به 

بهره برداری رسید.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســرعت بخشــیدن بــه 
پروژه هــا از ســوی مدیــران فرودگاهــی گفــت: بــه هیــچ 
عنــوان منتظــر نباشــند کــه یــک مدیــر از ســتاد شــرکت 
فرودگاه هــا بــه محل پروژه اعزام و مشــکل آن ها را حل 
کنــد؛ بلکــه مدیــران فرودگاهــی بایــد به صــورت روزانــه 

پیگیر پروژه ها باشند.
راهبــر عملیــات فرودگاهــی شــرکت فرودگاه هــا با 
بیــان اینکــه زمین محــل پروژه نباید بــرای مدت طوالنی 
در اختیار پیمانکار باشــد، گفت: فرودگاه ها با همکاری 
کمیته های امنیتی، پیش از آغاز پروژه و ورود پیمانکار، 
موانــع احتمالــی کــه موجب فرســایش پروژه می شــود را 

برطرف کنند.

درخواستبازنگریدرنرخپارکینگ
فرودگاهی

در ایــن مراســم هــم چنیــن عضــو هیــات مدیــره 
راهبــر  و  ایــران  ناوبــری هوایــی  و  فرودگاه هــا  شــرکت 
فــرودگاه بین المللــی مهرآبــاد خواســتار بازنگری در نرخ 

پارکینگ های فرودگاهی شد.
»ابراهیــم مــرادی« گفــت: در حالــی کــه یکــی از 
درآمدهــای غیــر هوانــوردی فرودگاهــی از پارکینگ هــای 
فرودگاهــی بــه دســت می آیــد، از ســال ۱۳۹۴ تاکنــون 
ایــن نــرخ تغییــر نکــرده اســت و ضــرورت دارد ایــن نرخ 
پاییــن بازنگــری و به روزرســانی شــود. وی اضافه کرد: از 
مدیریت و همکاران معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور 
اقتصادی شــرکت فرودگاه ها نیز در این راســتا خواستار 

همفکری و کمک به حل این مشکل هستم.
مــرادی همچنین برای جلوگیــری از تضییع اموال عمومی 
در عرصــه فرودگاهــی گفــت: اکنــون هزینــه نگهــداری و 
حفظ اموال فرودگاهی بسیار زیاد است و از سوی دیگر، 
فراینــد طوالنــی برای فروش آنها وجود دارد. این موضوع 
باعث می شــود هم هزینه زیادی روی دســت فرودگاه ها 
می گذارد و هم این اموال در گذر زمان تضییع می شــود. 
بــر ایــن اســاس پیشــنهاد می شــود بــا واگــذاری قانونــی 
برخی از این اموال نظیر صندلی ها به سایر دستگاه های 
دولتی که اتفاقاً مورد استقبال هم قرار گرفته است، این 

معضل را به شیوه ای صحیح حل کنیم.

خبـــــــــــــــــر

وزیــرنیــرودردیــداربــاوزیــرامــورخارجــه
تــالشمشــترکدوکشــور بــر ترکمنســتان
بــرایافزایــشحجمقــراردادمبادلــهبرقدر
کنــارتوســعههمکاریهــادرحــوزهســاخت

نیروگاههاتاکیدکرد.
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، »علی اکبر 
محرابیان« روز چهارشنبه در جریان سفر به 
عشــق آباد در دیدار با »رشــید مردوف« وزیر 
امــور خارجــه ترکمنســتان بــا بیــان اینکه یکی 
از راهبردهای دولت ســیزدهم توســعه روابط 

بــا کشــورهای همســایه از جمله ترکمنســتان 
اســت، گفت: دیدار روســای جمهور دو کشور 
در سال گذشته تاثیر مهمی بر توسعه روابط 

ایران و ترکمنستان گذاشته است.
 ۶۲ رشــد  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
درصــدی روابــط اقتصــادی دو کشــور و رونــد 
مطلوب مذاکرات امروز)چهارشــنبه( با رئیس 
تــالش  افــزود:  جمهــور و وزرای ترکمنســتان 
می شــود افزایش حجم قرارداد مبادله برق را 
در کنار توســعه همکاری ها در حوزه ســاخت 

نیروگاه ها در دستور کار قرار دهیم.
وزیــر امــور خارجــه ترکمنســتان نیــز در 
ایــن دیدار، هــدف از همکاری های دوجانبه را 
پیشــبرد و توســعه روابط و هماهنگی بیشــتر 
دو کشــور دانســت و گفــت: توســعه روابــط 
دیپلماتیــک عشــق آباد و تهــران بــرای مقامات 
برخــوردار  بســزایی  اهمیــت  از  ترکمنســتان 

است.
برقــراری  بــه  اشــاره  بــا  مــردوف  رشــید 
تعامل مثبت ایران و ترکمنستان در حوزه آب 

و انرژی، زمینه های همکاری های دو کشور را 
گسترده توصیف کرد.

وی رشــد مــراودات اقتصــادی دو کشــور 
را چشــمگیر دانســت و گفــت: ایــن مــراودات 

تا پنج میلیارد دالر هم قابل افزایش است.
بــر  طــرف همچنیــن  دو  دیــدار  ایــن  در 
تفاهمنامه هــای  تمدیــد  روابــط،  توســعه 
همکاری و افزایش ظرفیت مبادله برق تاکید 
و درمورد همکاری  های مشترک در حوزه آب 

تبادل نظر کردند.

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتازثبترکورد
تــازهترافیــکتولیــدومصــرفدادهدرداخــل

کشورباحدود۶ترابیتبرثانیهخبرداد.
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  گــزارش  بــه 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  اطالع رســانی 
امــروز  ظهــر  پــور،  زارع  عیســی  اطالعــات، 
)چهارشــنبه نهــم آذرمــاه( در حاشــیه جلســه 
هیئــت دولــت بــا حضــور در جمع خبرنــگاران 
برگــزاری  بــا  گذشــته هم زمــان  گفــت: شــب 
رکــورد  آمریــکا،  و  ایــران  فوتبــال  مســابقه 
جدیــدی در تولیــد و مصــرف ترافیــک داخلــی 
کشــور ثبــت شــد و بــه بیــش از ۶ ترابیــت بــر 
ثانیه رسید که بخش قابل توجه آن مربوط به 
پخــش زنده فوتبال توســط پلتفرم تلوبیون و 
سایر پلتفرم هایی بود که سیگنال صداوسیما 

را به صورت زنده پخش می کردند.
وی افزود: این برای نخستین بار بود که 

شاهد چنین ترافیکی در شبکه کشور بودیم. 
ایــن مرهون زحمــات چند ماه اخیــر همکاران 
بود که زیرساخت های ارتباطی را فراهم کرده 
و آن را به طــور مکــرر توســعه دادنــد تــا مردم 

تجربه کاربری خوبی را داشته باشند.
زارع پــور ادامــه داد: ایــن اتفــاق نتیجــه 
بازنگــری جریــان ترافیک شــبکه داده و توزیع 
مناســب ترافیــک در کشــور بــوده اســت. این 
زیرســاخت های  هــم  کــه  داد  نشــان  رکــورد 
ارتباطــی کشــور آمــاده اســت و هــم آمادگــی 
پذیرایــی از کاربــران میلیونــی در پلتفرم هــای 

داخلی وجود دارد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: دیشب فقط 
پلتفــرم تلوبیــون بیــش از دو و نیم ترابیت بر 
ثانیــه ترافیــک داشــت کــه عدد بســیار بزرگی 
است و تاکنون هیچ پلتفرم داخلی و خارجی 
در کشور چنین ترافیکی را ثبت نکرده است.

زارع پــور در خاتمــه گفــت: ایــن مســئله 
ارتباطــات  بــزرگ  خانــواده  بــه  تبریــک  جــای 
هــم  کــه  دارد  کشــور  اطالعــات  فنــاوری  و 
توانســته اند زیرســاخت های ارتباطی کشور را 

فراهم کنند که پذیرای چنین ترافیکی باشند 
و هــم پلتفرم هــای کشــور بــه چنیــن رشــدی 
رســیده اند کــه می تواننــد ترافیک هایــی با این 

حجم را مدیریت کنند.

معــاونوزیــرراهوشهرســازیودبیــرســتاد
ســوم یــک گفــت: شــهری بازآفرینــی ملــی
بافــت ناپایــدار مناطــق در ایــران جمعیــت

فرسودهوحاشیهشهرهازندگیمیکنند.
محمــد آیینی روز چهارشــنبه در حاشــیه 
بازدید از بناهای تاریخی شهر ساری در گفت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا با بیان این که، با ســد 
بزرگی از بافت فرســوده و حاشــیه نشــین در 
کشــور مواجه هستیم، افزود: در زمان حاضر 
٢ میلیــون و ٧٠٠ هــزار واحــد بنای ناپایدار در 

بافت های فرسوده کشور وجود دارد.
بــا  متاســفانه  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
نگاهــی بــه عملکــرد دولت هــای قبــل شــاهد 
غفلتی بزرگ در نوسازی بافت های فرسوده و 
ترمیمی مناطق حاشیه نشین شهرها هستیم.
دبیــر  و  راه و شهرســازی  وزیــر  معــاون 
ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری اضافــه کــرد: 
ســد حاشــیه نشــینی و بافــت هــای فرســوده 
در مازنــدران و بــی توجهــی بــه این مســئله را 

چشــمگیر توصیــف کــرد و ادامــه داد: وجــود 
بافــت تاریخــی در ایــن مناطــق نیــز از دیگــر 
چالــش هایی اســت که برای دولت ســیزدهم 

به یادگار مانده است.
آیینــی بر عزم دولت ســیزدهم در جهت 
بافــت  و  نشــینی  حاشــیه  چالــش  از  عبــور 
فرســوده تاکیــد کــرد و اظهار داشــت: در حال 
حاضــر یــک ســوم جمعیــت کشــور در مناطــق 
ناپایــدار ســکونت دارنــد ایــن در حالــی اســت 
کــه طــی ایــن ســال ها فقــط ١٠ درصــد بناهای 
ناپایــدار نوســازی شــد کــه شــامل ٢١٩ هــزار 
واحد می شــود و به جای آن ٧٠٠ هزار واحد 

جدید ساخته شد.
وی سیاســت دولــت ســیزدهم برای حل 
ابــر چالــش بافت فرســوده و حاشــیه نشــینی 
ناپایــدار  مناطــق  نوســازی  ســازی  مردمــی  را 
عنــوان کــرد و افــزود: مردمــی ســازی از طریق 
بســته های حمایتــی و مشــوق هــای ســاخت 
و ســاز بــه همــراه نزدیــک کــردن مالــکان بــه 

ســازندگان یــک اولویتــی اســت کــه دولــت در 
این بخش گام های بزرگی برداشته است.

ایــن مقــام مســئول انــواع مشــوق هــای 
تســهیالتی، افزایــش بنــا، اســتفاده از مــاده 
١٨ اشــتغال و دیگــر بســته هــای حمایتــی را 
تشــویق  جهــت  دولــت  اساســی  گام هــای  از 
ســازندگان دانســت کــه پیش بینی می شــود 

تحول بزرگی را ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
اســتفاده از تجربه گذشــته، مردمی ســازی را 
تنها راهکار برای عبور از این چالش دانست.
بــه گــزارش ایرنا، در حال حاضر بیش از 
۹ هــزار و ۲۷۹ هکتــار بافــت ناکارآمد شــهری 
فرســوده، ســکونتگاه های غیررسمی )مناطق 
حاشیه ای شهرها( و بافت تاریخی در استان 

مازندرانشناسایی شده است.
از ایــن میــزان چهــار هــزار و ۹۹۰ هکتــار 
کــه  ناکارآمــد شــهری فرســوده اســت  بافــت 
در  ترتیــب  بــه  بافــت  ایــن  حجــم  بیشــترین 

شــهرهای ســاری بــا ۶۳۹ هکتار، آمــل با ۴۰۱ 
هکتار، بابل با ۳۲۰ هکتار و قائمشهر با ۳۱۷ 
هکتــار و کمتریــن آن نیــز در شــهر کالرآباد با 

۱۸ هکتار وجود دارد.
مناطــق  غیررســمی  هــای  ســکونتگاه 
حاشیه ای شهرهای استان نیز دارای سه هزار 
و ۲۸۹ هکتار اســت که پیش بینی می شــود 
۲۰۰ هزار نفر در این مناطق ســکونت داشــته 
باشــند. شــهر بابــل بــا یکهــزار و ۵۷ هکتــار، 
قائمشــهر بــا یکهــزار و ۵۱ هکتــار بیشــترین 
وســعت ســکونتگاه های غیررســمی مازندران 
را دارنــد. بیشــترین بافــت تاریخی اســتان در 
دو شهر ساری و بابل وجود دارد. برای تکمیل 
این پروژه ها که شــامل بهســازی، احداث بنا 
ناکارآمــد شهری)فرســوده(،  بافــت  مرمــت  و 
سکونتگاه های غیررسمی )مناطق حاشیه ای 
شــهرها( و تاریخــی ۲۵ میلیــارد تومــان اعتبار 
نیــاز اســت که ســال گذشــته از ایــن مبلغ ۲۰ 

میلیارد تومان آن اختصاص یافت.

مهدیاســالمپناهرئیسســازمانملیاســتاندارد
ایران،عصرچهارشنبهدرنشستیباکارآفرینانو
صنعتگرانکشور،سازمانملیاستانداردایرانرا

همراهتولیدکنندگانوکارآفریناندانست.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت به نقل 
از استاندارد،  دکتر اسالم پناه  در این نشست که 
در ســازمان ملی اســتاندارد ایران برگزار شد، تولید 
را تنهــا راه نجــات اقتصــاد کشــور دانســت و گفــت: 

تمام ارکان این سازمان در خدمت تولید است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، سرداران 
عرصــه تولیــد را رهبــران اقتصــادی کشــور معرفــی 
بــرای  اســتاندارد  در  تراشــی  مانــع  کــرد:  اعــالم  و 

کارآفرینان و تولیدکنندگان ممنوع است.
وی با تاکید بر تســهیل فرآیندهای اســتاندارد 
گفت: نباید تولیدکننده در مســیر بروکراسی اداری 

معطل بماند .
دکتــر اســالم پنــاه بــا بیــان اینکــه نشــان ملــی 
اســتاندارد بــا اطمینان بخشــی به مصــرف کننده به 

یک سرمایه ملی تبدیل شده است، گفت: با تولید 
باکیفیت از نشان استاندارد به عنوان سرمایه ملی 

و اجتماعی باید مراقبت کرد.
دبیــر شــورای عالــی اســتاندارد، ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران را بــه نیابــت از دولــت وکیل مردم 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: اگــر رضایــت مــردم در 
بخش کیفیت حاصل شود، توسعه بازار به بهترین 

نحو شکل می گیرد.
اقتصــادی  بنــگاه  مســئولیت  را  کیفیــت  وی 
دانســت و گفــت: ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
هوادار ملت است، از طرفی به عنوان حامی تولید،  
اگر جایی نیاز باشــد قوانین را تســهیل و خط ســبز 

اقتصادی ایجاد می کنیم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره 
بــه ســختی کار در بخــش خصوصی، افــزود: محیط 
پرآشــوب عــدم اطمینــان و نگرانــی بــرای صاحبــان 
صنایــع ایجــاد مــی کنــد و ســعی داریــم  سیســتم 

یکپارچه نظارتی را شکل دهیم.

دکتــر اســالم پنــاه، ویژگی رهبــری اســتراتژیک برای 
عبور از محیط بحرانی را ناظر بر برنامه های سناریو 
محور دانست که نادر، هدایت گر، نتیجه گرا، آینده 

نگر، برون گرا، درون نگر و سیستماتیک باشد.
وی بکارگیــری تفکــر سیســتمی، ایجــاد چالش 
های ذهنی، ســناریو ســازی، شناســایی مســیرهای 
غیرمرتبــط، ارتبــاط با نهادهای مرتبط،  دغدغه های 
مالــی و درک واقعیــات را از ویژگیهای ســناریو خوب 
برشــمرد. دکتــر اســالم پناه، با اشــاره بــه حمایت و 
پشــتیبانی ایــن ســازمان از تولیــد یــادآور شــد: در 
دوره تحولــی تمامــی خدمات این ســازمان در جهت 
حمایــت از تولیــد کشــور بــه روز رســانی و تســهیل 
شــده اســت تا مردم شریف ایران با افتخار از تولید 

داخلی استفاده کنند.
در ایــن نشســت، کارآفرینــان و تولیدکنندگان 
بزرگ کشــور به بیان دیدگاه، نظرات و پیشــنهادات 
خــود در تعامــل بیــش از پیــش بخــش خصوصی با 

دولت پرداختند.

عضــوکمیســیونعمــرانمجلــسگفت:شــرایط
فعلیکشوراجازهتفکیکوزارتراهوشهرسازی
رانمــیدهــدبههمیندلیلبهتراســتتفکیک

زماندیگریانجامشود.
انــدازی  راه  مهــر؛  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
وزارتخانه راه و شهرسازی در حال حاضر مشکلی 
را حــل نخواهــد کــرد فقــط می توانــد بروکراســی 
اداری برای دریافت مجوز را بیشــتر کند با توجه 
مجلــس  نماینــدگان  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه 
درخصــوص اینکــه وزارتخانــه راه و شهرســازی از 

مسکن جدا شود بحث هایی داشته اند.
مخالفــان معتقــد هســتند کــه ایــن تفکیــک 
می تواند بحران مسکن و راه را دوچندان کند در 
ایــن خصــوص مجتبی یوســفی؛ عضو کمیســیون 
عمــران یکــی از مخالفــان بــه خبرنــگار مهر دالیل 

مخالفتش را بیان کرد.
مجتبــی یوســفی؛ عضــو کمیســیون عمــران 
درخصوص تفکیک وزارتخانه راه و شهرســازی به 

خبرنــگار مهــر گفــت: در ابتــدای دولت ســیزدهم 
در  امــا  شــد  داده  وزارتخانــه  تفکیــک  پیشــنهاد 
آن زمــان نــه دولــت راضــی بــود و نــه اینکــه رأی 
نماینــدگان بــه حــد نصــاب رســید بنابرایــن ایــن 
تفکیــک صورت نگرفــت و امروز برای این تفکیک 

دیگر وقت نیست.
وی در ادامــه چرایــی اینکــه در حــال حاضــر 
وقت تفکیک نیســت گفت: در شــرایط فعلی که 
در بحران هســتیم نمی توان این کار را انجام داد 
بــه طــور مثــال در میــدان جنــگ نمی تــوان گفــت 
لشــکر بیاییــد می خواهیم آرایــش جنگی را تغییر 
دهیــم در حــال حاضر هم همین وضعیت اســت 
در شــرایط بحــران هســتیم بحــران مســکن و راه 
خودش دست کم از جنگ ندارد بنابراین در حال 

حاضر این اصالً به صالح نیست.
مجتبی یوســفی در ادامه بیان کرد: تفکیک 
وزارتخانه یک سال تا یک سال و نیم زمان می برد 
و ایــن هــم دلیــل دیگــری اســت که وثــت تفکیک 

نیســت را نشــان می دهد اگــر اول کار دولت بود 
زمان برای تفکیک داشتیم و هماهنگی هم انجام 

می شد اما امروزه هماهنگی نمی شود کرد.
ایــن عضو کمیســیون در پایــان بیان کرد: در حال 
حاضر دولت وزیر را معرفی کند تا بحران مسکن 
و راه بیشــتر از این به چشــم نخورده اســت این 

بحران ها با مدیریت بهبود پیدا خواهد کرد.

تفکیکراهومسکنشایدوقتدیگرتولیدکنندهوکارآفرینخطسبزاقتصادکشوراست
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رضــا درخشــان فر از تاثیــر مثبــت »صنــدوق در 
صندوق هــا« بر بازارســرمایه می گویــد و معتقد 
اســت با صدور مجوز فعالیت »فراصندوق ها« 
توســط ســازمان بورس، شــاهد افزایش رقابت 
صندوق هــای  مدیــران  عملکــرد  کیفیــت  و 

سرمایه گذاری بورس خواهیم بود.
مشــاور  مدیرعامــل  درخشــان فر،  رضــا 
سرمایه گذاری ترنج، در گفت وگو با پایگاه خبری 
بــازار ســرمایه ایــران )ســنا( در تشــریح ســازوکار 
 صندوق  در صندوق ها، گفت: صندوق در صندوق
فراصندوق هــا  یــا   Fund Of Funds )FOF(
همان طــور کــه از نــام آن مشــخص اســت نوعــی 
صنــدوق اســت کــه در ســایر صندوق هــای بــازار 
سرمایه گذاری می کند، به عبارتی پرتفوی صندوق 
در صنــدوق بــه جــای ســهام و اوراق از واحدهــای 
سرمایه گذاری سایر صندوق ها تشکیل می شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی های 
 )Fund Of Funds )FOF صنــدوق در صندوق هــا
این است که تنوع چینش دارایی و قدرت مانور 
ابــزار  ایــن  در  ســرمایه گذاری صنــدوق  مدیــران 
بســیار بــاال اســت، بدیــن معنی که پرتفــوی این 
صندوق ها بســته به شرایط بازار از صندوق های 
و  جســورانه  درآمدثابــت،  مختلــط،  ســهامی، 
کاالیی تشکیل می شود که این مهمترین تفاوت 
فراصندوق با صندوق های سرمایه گذاری است.

درخشــان فر با اشاره به اینکه متنوع سازی 
دارایی هــا یکــی از اصــول ســرمایه گذاری اســت، 
افــزود: صندوق هــای ســهامی، مختلــط و کاالیی 
تنــوع محــدودی  از  از منظــر تخصیــص دارایــی 
برخوردارنــد، مثــا صندوق هــای ســهامی در هــر 
پرتفــوی  از  درصــد   ۷۰ حداقــل  بایــد  شــرایطی 
کننــد،  ســرمایه گذاری  ســهام  روی  بــر  را  خــود 
بــه  نیــز  و...  صندوق هــای کاالیــی، درآمدثابــت 
همین منوال دارای نصاب نســبتا سختگیرانه ای 
بــر روی تخصیــص دارایــی هســتند. امــا صندوق 
در صندوق هــا ایــن امــکان را دارنــد که بســته به 

شــراط بازار پرتفوی خود را از میان صندوق های 
متنــوع بــازار چینــش کننــد، ایــن امــکان، ایجــاد 
تنــوع در ســبد فراصنــدوق را تــا حــد زیــادی بــاال 
می بــرد و ریســک را بــرای ســرمایه گذاری تــا حــد 

زیادی کاهش می دهد.
وی با اشاره به تاثیر مثبت صندوق در صندوق بر 
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه، 
گفــت: یکــی دیگــر از ویژگی هــای فراصندوق هــا 
صندوق هــای  ســایر  عملکــرد  بهبــود  بــر  تاثیــر 
بــا  فراصندوق هــا  چراکــه  اســت  ســرمایه گذاری 
منابعــی کــه در اختیــار دارنــد بــه دنبــال ارزیابــی 
حرفــه ای و دســتچین کــردن بهترین صندوق های 
بــازار هســتند؛ ایــن امــکان محرکــی اســت بــرای 
رقابت صندوق ها به منظور جلب ســرمایه گذاری 
مدیــران فراصنــدوق؛ چــرا که مدیــران صندوق ها 
آگاهند که فراصندوق ها بطور دائم در حال رصد 

و بررسی عملکرد ایشان است.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه همچنیــن با 
اشــاره به مزیت  دیگر فراصندوق ها در اســتفاده 
از برخــی فرصت های کوتاه مدت ســرمایه گذاری 
شــرایطی  بــه  معاملــه،  قابــل  صندوق هــای  در 
اشــاره نمود که برخی صندوق های قابل معامله 
بعضــاً در قیمت های پایین تر و یا باالتر از ارزش 
خالــص دارایــی خــود معاملــه می شــوند. چنیــن 
موقعیت هایــی توســط مدیــران فراصنــدوق رصد 
می شود و می توان بر اساس آن از موقعیت های 
کوتــاه مــدت جذابــی بــرای پرتفــوی فراصنــدوق 

استفاده کرد.
درخشــان فر در پایــان تاکید کــرد: وضعیت 
تنــوع  وجــود  و  بازارســرمایه  کمــی  و  کیفــی 
بی ســابقه در انــواع صندوق های ســرمایه گذاری 
موجــود بــازار، موقعیت مناســبی را برای ظهور و 
فعالیــت موفق فراصندوق هــا ایجاد می نماید که 
قطعاً برای قشــر بزرگی از ســرمایه گذاران عاقه 
ابزارهــای ســرمایه گذاری غیرمســتقیم  بــه  منــد 

جذاب خواهد بود.

تامیــن مالــی زنجیــره ای رویکــردی جدیــد در تامین 
مالی کشور است که بر پایه معامالت بین بنگاه ها 

تعریف می شود.
مالــی  تامیــن  ایبِنــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رویکــردی   )Supply Chain Fianance( زنجیــره ای 
جدیــد در راســتای ارتقــای نظــام تامین مالی کشــور 
اســت که بر پایه معامات بین بنگاه های اقتصادی 
بــرای تامیــن مواد اولیه و واســطه تعریف می شــود. 
در ایــن راســتا در ســال های اخیــر اوراق گام توســط 
بانک مرکزی معرفی شده و دستورالعمل ها و شیوه 
اجرایــی آن بــه بانک هــا اباغ شــده اســت. بررســی 
فرصت هــا و چالش هــای تامیــن مالی زنجیــره ای در 
محیط اقتصاد ایران و نحوه اجرایی شدن اوراق گام 
می توانــد بــه افزایــش کارایــی و بهبــود عملکــرد این 

ابزار تامین مالی کمک کند.
راســتا  ایــن  در  بانکــی  و  پولــی  پژوهشــکده 
نشستی را با موضوع فرصت ها و چالش های تامین 
مالــی زنجیــره ای برگزار کرده اســت کــه در ادامه به 

بیان مباحث مطرح شده در آن می پردازیم.

نقش تامین مالی زنجیره ای تولید 
در کاهش نقدینگی

وجــود  و  ایــران  اقتصــاد  فعلــی  وضعیــت 
نااطمینانــی و ریســک بــاالی ســرمایه گذاری در آن 
باعــث شــده تا ایجــاد ظرفیت جدید ســرمایه گذاری 
تولید در آن مختل شود. یکی از نقاط ضعف اصلی 
بهره برداری از سرمایه گذاری در بخش تولید، تامین 
مالــی آن اســت کــه بایــد توجه ویژه ای به آن شــود. 
در طــول ســال های اخیــر نظــام تامیــن مالی کشــور 
عمدتا بانک محور بوده اســت که با توجه به اینکه 
در نظــام بانکــی نــرخ ســود بانکــی کمتــر از تــورم و 
نرخ بهره واقعی اقتصاد در ایران منفی اســت، این 
مســئله موجب تشــکیل صف تقاضا برای تسهیات 
بانکــی از طــرف فعــاالن اقتصــادی، تولیدکنندگان و 
حتــی مردم شــده اســت. بانک هــا به دلیــل ناترازی 
در اعطای تســهیات با محدودیت روبه رو هســتند 
و از طرفی نظام اعتبارســنجی بانک ها نیز همچنان 
بــه صورت ســنتی اســت. تمــام این مســائل موجب 

و  مالــی  تامیــن  در  بانک هــا  ناکارآمــدی  و  اختــال 
تخصیص منابع است. با این اوصاف کشور نیازمند 
بازنگــری و تغییــر رویکرد در حوزه تامین مالی بوده 
است و بر این اساس بانک مرکزی با تغییر پارادایم 
نســبت بــه مشــئله تامیــن مالــی بانک هــا اقــدام به 
بهره گیری از ابزار های روز دنیا متناسب با نیاز های 

اقتصادی و کشور کرده است.
بــا توجــه بــه عدم تــوان نظام بانکــی در تامین 
رشــد  از  ناشــی  خطــارت  و  ریســک  و  نقدینگــی 
نقدینگــی در اقتصــاد کشــور، اســتفاده از ابزار های 
جدید تامین مالی که به نقدینگی وابســته نیســت، 

می تواند بسیاری از چالش ها را برطرف کند.

 لزوم بازنگری 
در رویکرد تامین مالی

حمیــد آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید 
بانــک مرکــزی در ایــن بــاره با اشــاره به آســیب های 
جدی رشــد نقدینگی در کشور، اظهار کرد: بازنگری 
در زمینــه تامیــن مالی و تخصیص منابع با توجه به 
خطرات ناشــی از رشــد نقدینگی در کشــور ضروری 
اســت. بــه عــاوه اینکــه عــدم تخصیــص بهینــه در 
تامیــن مالــی در برخــی مــوارد موجــب تامیــن مالــی 
مــوازی و مکــرر یــک زنجیــره تولیــد شــده اســت در 
حالیکــه برخــی زنجیره هــای تولیــد با مشــکل تامین 
مالی مواجه شده و نتوانستند آن را برطرف کنند.

وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــه ناتــرازی 
بــرای  تقاضــا  صــف  و  بانک هــا  مصــارف  و  منابــع 
تســهیات بانکــی در نتیجه نرخ هــای پایین از پیش 
تعیین شده اشاره کرد و گفت: از نگاه خرد از نظر 
شــمول مالی شــاخص ها وضعیت مطلوبــی ندارد و 
دسترســی بــخ تامیــن مالی کم هزینه پایین اســت. 
در این صورت با توجه به نیاز کشور به تامین مالی 
در بخش مولد اقتصادی نباید همه بار تامین مالی 

تکلیف بانک ها باشد.
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با 
تاکید بر اینکه صف تقاضای تسهیات برای سرمایه 
در گــردش و نیــاز به وثیقه برای دریافت تســهیات 
متوســط  و  کوچــک  شــرکت های  کــه  شــده  باعــث 

)SME( در تامیــن مالــی بــه مشــکل بخورند، گفت: 
ســهم زیــادی از تامیــن مالی بانک ها به ســرمایه در 
گــردش اختصــاص یافته در حالیکه ســهم منابع در 
ســرمایه گذاری مولد و ســرمایه ثابت که در اولویت 
هســتند کمتر اســت. از طرفی در ۱۵ ســال گذشــته 
نیــاز سیاســتگذاری کشــور بــه طــور همزمــان رشــد 
اقتصــادی و کنتــرل تــورم را می خواهــد کــه بــا نظام 
فعلــی امــکان ایــن مهــم وجود نــدارد؛ بنابرایــن باید 

تغییر رویکردی به وجود بیاید.
وجــه  مهم تریــن  افــزود:  ادامــه  در  آذرمنــد 
ایــن تغییــر رویکــرد حرکــت بــه ســمت تامیــن مالی 
زنجیــره ای بــود. در روش تامین مالــی زنجیره تولید 
ابتــدا اتفاقی در بخــش واقعی اقتصاد می افتد و به 
تبــع آن تامیــن مالــی صــورت می گیــرد. از طرفی در 
ایــن مدل تامین مالــی حلقه ها به صورت زنجیره ای 
و شفاف تامین می شوند که در این صورت از تامین 

مالی مکرر و موازی جلوگیری می شود.
وی در پایــان صحبت هــای خــود بــه ابزار هــای 
مختلفــی مثــل اوراق گام، اعتبــار اســنادی داخلــی، 
و  کــرد  اشــاره  الکترونیــک  بــرات  و  اعتبــاری  کارت 
گفــت: بــا اســتفاده از ایــن ابزار هــا در فرآیند تامین 
مالــی بــه طــور ذاتــی مدیریــت ریســک نیــز انجــام 
می شــود و بنگاه هــا می تواننــد از ایــن طریــق منابــع 
مالــی کــم هزینه تــر و بــا درسترســی بیش تــر را در 

اختیار بگیرند.

استفاده از ابزار های جدید برای 
رشد سرمایه گذاری مولد

ابراهیــم صیامــی، مدیــر کل دفتــر آینــده پژوهــی، 
وزارت  اقتصــادی  اطاعــات  و مدیریــت  مدل ســازی 
اقتصــاد بــا اشــاره بــه تصویــب برنامــه بودجــه ســال 
۱۴۰۲ و برنامــه هفتــم توســعه کــه در ماه های آینده 
انجــام خواهــد شــد، گفــت: بــا توجــه به این اســناد 
درصــدی   ۸ رشــد  دنبــال  بــه  کشــور  در  باال دســتی 
هســتیم و برای رســیدن به چنین هدفی نیاز مبرمی 
به تامین مالی توسعه ای داریم و این در حالی است 
که در ســال گذشــته تنها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از 
مجمــوع ۳۰۰۰ میلیــارد تومان تســهیات بانک ها به 

مصارف توسعه ای اختصاص پیدا کرده است.
صیامــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت فرهنگ ســازی و 
آمــوزش در رابطــه بــا تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد و 
ابزار هــای آن، اظهــار کــرد: بــا توجه بــه اینکه تامنی 
مالــی زنجیره تولیــد و ابزار های مربوط به آن پدیده 
اقتصــاد کشــور محســوب می شــود،  نوظهــوری در 
آشــنایی بخش های مختلف و فرهنگ سازی در این 
رابطــه اهمیــت ویــژه ای دارد. وی در ادامــه افــزود: 
باید اقداماتی نســبت به آشنایی بخش حسابرسی 
و  شــرکت ها  همچنیــن  و  دولتــی  مالــی  نظــام  و 
ارگان های دولتی شکل بگیرد. عاوه بر بدنه دولت 
باید بنگاه ها نیز نسبت به نحوه کارکرد این ابزار و 
روش اســتفاده از آن آشــنایی الزم را داشته باشند 

و باید در این باره فرهنگ سازی کنیم.
صیامــی بــا تاکید بر اینکه تامیــن مالی باید به 
انتهــای زنجیــره تولیــد برســد، اظهــار کــرد: در ســال 
۲۰۱۵ حدود ۴۰۰ میلیارد دالر تامین مالی از طریق 
زنجیره تولید انجام شــده اســت، در حالیکه امسال 
بــه ۱.۴ تریلیــون دالر رســیده اســت.  ایــن مقــدار 
ایــن آمــار نشــان دهنده میــزان اهمیت و اســتقبال 

کشور ها به این مدل تامین مالی است.
صیامی با اشــاره به اقــدام وزارت اقتصاد برای 
تشویق به استفاده از اوراق گام و گردش این اوراق 
در زنجیــره تولیــد، گفــت: طبق بند الــف تبصره ۱۸، 
تســهیاتی به منظور اشتغال زایی به بنگاه ها اعطا 
می شــود که برای تشــویق به اســتفاده از اوراق گام 
بــرای بنگاه هایــی کــه در گــردش زنجیــره تولیــد از 
اوراق گام استفاده کنند این تسهیات با دو درصد 

تخفیف در نرخ اعطا می شود.
وی در پایــان صحبت هــای خــود گفــت: در یک 
جمــع بنــدی، برای رســیدن به رشــد اقتصــادی مورد 
نظرمــان بایــد حداقــل ســاالنه ۱۸ درصــد رشــد در 
ســرمایه گذاری بــه قیمــت ثابــت داشــته باشــیم که 
بــرای محقــق شــدن ایــن رشــد ظرفیــت بانک هــا به 
تنهایــی کافی نیســت و تامین مالــی زنجیره تولید و 
ابزاری مثل اوراق گام می تواند از مواردی باشــد که 
می توانیــم از آن بــرای رشــد ســرمایه گذاری و تامین 

مالی استفاده کنیم.

بارهــا دربــاره تغییــرات متغیرهــای پولــی و نحــوه 
مواجهــه و مقایســه ایــن نــوع از متغیرهــا را بیــان 
و بــر لــزوم پرهیــز از مقایســه های دوره ای ســطح 
متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تأکید 

توسط بانک مرکزی تاکید شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، بانــک مرکــزی، در پاســخ به 
گــزارش روزنامــه شــرق بــا عنــوان »بزنــگاه تــورم« 
اعــام کــرد: بانــک مرکزی بــه کــرات توضیحات الزم 
نحــوه  و  پولــی  متغیرهــای  تغییــرات  خصــوص  در 
مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به 
ماهیت انباره ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از 
مقایســه های دوره ای ســطح متغیرهای اسمی نظیر 

نقدینگی و پایه پولی تأکید کرده است.
انبــاره و  بــه ســطح متغیرهــای  توجــه صــرف 
بی توجهی نســبت به روند رشــد چنیــن متغیرهایی 
زمانــی  اقتضائــات  و  بررســی  مــورد  در طــول دوره 
بــوده و توصیــه  آنهــا، »ناصحیــح و گمراه کننــده« 
می شــود مقایســه تحوالت پولی به طور خاص برای 
مقاصد سیاســتی و تحلیلی متکی بر مقایســه رشد 

متغیرهای مذکور متمرکز باشد.
دولــت ســیزدهم از آغاز فعالیــت خود و بدون 
توجــه به تجربه تلخ اجرای سیاســت های دســتوری 
بــه  ملــزم  و  متعهــد  را  خــود  گذشــته،  ســال های 
رعایــت انضبــاط مالی و مدیریت هزینه ها و کســب 
درآمدهای پایدار کرده است. کنترل تورم را با توجه 
بــه آثــار وخیمی که در دهه گذشــته داشــته اســت، 
بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای جدی خــود مطرح و 
مــورد پیگیــری قــرار دا. در این زمینــه مجموعه ای از 
سیاســت ها و اقدامــات در حوزه هــای مختلــف برای 
شناســایی و کنتــرل عوامــل مؤثــر بر تــورم تدوین و 
مــورد پیگیــری و اقــدام قــرار گرفــت که کنترل رشــد 
۱۲ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این 

اقدامات است.
ســایر اقدامــات الزم نیــز در حوزه هایــی ماننــد 
بودجــه دولــت و کاهــش کســری  تــوازن  برقــراری 
بودجــه بــا مدیریــت هم زمــان هزینه هــا و درآمدها، 
مدیریــت بــازار ارز، اصــاح نظــام بانکــی و کاهــش 
ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت 
بخــش تولیــد و عرضــه کاالهــا و خدمــات در کشــور 

مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

هماهنگی کامل سیاست گذاری 
مالی و سیاست گذاری پولی

مالــی  سیاســت گذاری  کامــل  هماهنگــی  بــا 
و سیاســت گذاری پولــی و اتخــاذ تصمیمــات مهــم 
در بانــک مرکــزی در راســتای اصــاح نظــام بانکی و 
روابــط آن، موجبــات کاهــش تــورم از معادل ۵۹.۳ 
درصــد در شــهریور ۱۴۰۰ بــا ۱۹ واحد درصد کاهش 
به ۳۹.۶ درصد در ۱۲ماهه منتهی به مهرماه ســال 
جــاری و همچنیــن کنتــرل رشــد ۱۲ماهــه نقدینگــی 

شده است.
تورم های نقطه به نقطه و ۱۲ماهه شاخص کل 
بهــای کاالهــا و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۴۰۱ نیز 
به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که 
نســبت به شــهریورماه سال جاری به ترتیب معادل 

۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

بررســی تــورم ماهانــه شــاخص بهــای کاالها و 
خدمــات مصرفــی بــه تفکیــک گروه هــای اختصاصی 
»کاال« و »خدمت« در مهرماه نشان می دهد تورم 
ماهانه گروه اختصاصی »کاال« با ۰.۳ واحد درصد 
کاهش نســبت به ماه گذشــته به ۱.۶ درصد رسید. 
در مقابــل تــورم ماهانه گروه اختصاصی »خدمت« 
در این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به 

ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.
بررســی تحــوالت تــورم ماهانــه گــروه کاال بــه 
مؤیــد  »غیرخوراکی هــا«  و  »خوراکی هــا«  تفکیــک 
اقــام خوراکــی در مهرمــاه  تــورم ماهانــه  کاهــش 
۱۴۰۱ نســبت به ماه قبل از آن اســت. به طوری که 
شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها )با ضریب 
اهمیــت ۲۵.۵ درصــد( بــا ۰.۹ واحــد درصد کاهش 
نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدی، 
ســهمی معــادل ۰.۴ واحــد درصــد را از تــورم ماهانه 
شــاخص کل )۲.۹ درصد( در مهرماه ســال جاری به 

خود اختصاص داده است.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای 
طرح هــای مهــم بــرای مدیریــت هم زمــان هزینه هــا 
و درآمدهــا و برقــراری تــوازن بودجــه دولــت، ثبــات 
بخشــی بــه بــازار ارز، اصــاح نظام بانکــی و کاهش 
و  تورمــی  انتظــارات  مدیریــت  بانک هــا،  ناتــرازی 
تقویــت بخــش تولیــد و عرضــه کاالهــا و خدمــات 
در کشــور بــه همــراه عملیاتی کــردن سیاســت ها و 
اقدامــات مختلــف بــرای شناســایی و کنتــرل عوامل 
مؤثر بر تورم ایجادشــده در سال های گذشته، رشد 
نقدینگــی و پایــه پولــی و نــرخ تــورم طــی یــک ســال 
اخیــر )از شــهریور ۱۴۰۰ تاکنــون( با کاهش معنادار 
مواجه شــد و اقدامات برای کاهش این شــاخص تا 
رســیدن به ســطح مطلوب و هدف گذاری شده خود 

طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد ۱۲ماهه 
نقدینگی و پایه پولی

بررســی رشــد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی 
از تداوم روند کاهشــی این متغیر همچون ماه های 
گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 
۱۴۰۱ بــه رقــم ۵۶۷۶۹.۷ هــزار میلیــارد ریال رســید 
که نســبت به پایان ســال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد 
رشــد نشــان می دهد. همچنین، نرخ رشــد ۱۲ماهه 
نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی 
یــک رونــد نزولــی بــه ۳۴.۳ درصد در پایــان مهرماه 
۱۴۰۱ کاهش یافته اســت. رشــد نقدینگی در حالی 
در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم 
نســبت بــه مــاه شــهریور ۳.۲ واحــد درصــد کاهش 

یافته است.
بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۴۰۰ 
)معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ 
واحد درصد از رشد ۱۲ماهه( مربوط به اضافه شدن 
اطاعــات خاصــه دفتــر کل دارایی هــا و بدهی های 
بانــک مهراقتصــاد بــه اطاعــات خاصــه دفتــر کل 
دارایی ها و بدهی های بانک سپه )به واسطه ادغام( 
بــوده کــه حتــی بــا درنظرگرفتــن ایــن امــر نیــز رشــد 
۱۲ماهــه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نســبت به 
پایان شــهریورماه ۱۴۰۱ )با پایه همگن( معادل ۰.۷ 

واحد درصد کاهش نشان می دهد.
همچنیــن، پایــه پولــی در ۱۲ماهــه منتهــی بــه 
پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد رشــد یافت 
که نســبت به رشــد دوره مشــابه ســال قبل )۳۶.۴ 
درصــد(، ۱.۹ واحــد درصــد کاهــش نشــان می دهد. 
الزم به توجه است که روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی 
بــا آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم و متأثــر از رویکــرد 
انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی 
فعال بانک مرکزی به طور قابل ماحظه ای کاهشی 
بــوده و از ۴۲.۶ درصــد در پایــان تیرمــاه ۱۴۰۰ بــا 
کاهــش هشــت درصدی بــه ۳۴.۵ درصــد در پایــان 

مهرماه سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.
 ۱۳۹۲ مــرداد  در  نقدینگــی  حجــم  اســت  گفتنــی 
هم زمان با شــروع به کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ 
هــزار میلیــارد تومــان بود که در پایان شــهریور ۱۴۰۰ 
)پایــان دولــت دوازدهــم( ایــن رقــم بــه ۴ هــزار و ۶۸ 
هــزار میلیــارد تومــان رســید. حجــم پایه پولــی نیز از 
۹۶.۳ هــزار میلیــارد تومــان در مــرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ 
هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر 
اســاس ایــن گــزارش و اقدامــات انجام شــده در طول 
یک ســال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و 
اعتبــاری در پایــان مهرمــاه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند 
کاهنده رشد ۱۲ماهه نقدینگی در سال جاری است.
عاوه بر این، در سال جاری )۱۴۰۱( به واسطه 
اهتمــام و تمرکــز بانــک مرکــزی بــر اجرای سیاســت 
کنتــرل مقــداری رشــد ترازنامــه بانک هــا و اعمــال 
جرائــم )تعدیــل نســبت ســپرده قانونــی( بانک هــای 
خاطی ماحظه می شــود که رشــد خلق پول بانک ها 
و بــه تبــع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل 

شده است.
افزایــش رشــد ماهانــه پایــه پولــی در ماه هــای 
اخیر عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران 
و هموارســازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به 
ترتیــب برای واردات نهاده های کشــاورزی، کاالهای 
اساسی و دارو )به واسطه اجرای طرح مردمی سازی 
و توزیــع عادالنه یارانه ها( اســت کــه انتظار می رود 
بــا توجــه به الزامــات قانونی تســویه ریالی تعهدات 
مذکــور، رشــد پایــه پولــی به مســیر پیش بینی شــده 

بازگشت کند.
بنابرایــن همــان طــور کــه تحــوالت متغیرهــای 
طــرح  اجــرای  علی رغــم  می دهــد،  نشــان  پولــی 
مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه ها و حذف ارز 
ترجیحــی و واریــز یارانه نقدی، ضمــن توفیق دولت 
و بانــک مرکــزی در مهــار رشــد نقدینگــی، همچنــان 
رویکــرد کلــی دولــت ســیزدهم در انضباط بخشــی 
بــه کل هــای پولــی در ســال جــاری اســتمرار یافته و 
بازتعریــف رابطــه دولــت و بانــک مرکــزی از جملــه 
اتــکای بیشــتر بــه منابع ســپرده ای و عملیاتی شــدن 
حســاب واحد خزانه و همچنین اســتفاده محدودتر 

از تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

رعایت انضباط مالی و مدیریت 
هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار

از  دولــت  مســتقیم  برداشــت های  دربــاره 

منابــع بانــک مرکــزی الزم بــه توجــه اســت بــا آغــاز 
بــه کار دولــت ســیزدهم، بازتعریــف رابطــه دولــت 
و بانــک مرکــزی از جملــه اتــکای بیشــتر بــه منابــع 
خزانــه  واحــد  عملیاتی شــدن حســاب  و  ســپرده ای 
تنخواه گــردان  از  محدودتــر  اســتفاده  همچنیــن  و 
خزانــه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. در نتیجه 
اقدامــات مذکــور، خالــص مطالبات بانــک مرکزی از 
بخــش دولتــی از ۳۶/۹ هزار میلیــارد ریال در پایان 
شــهریور ســال ۱۴۰۰ به ۲۷۲/۷- هزار میلیارد ریال 
اســت  یافتــه  کاهــش   ۱۴۰۱ شــهریورماه  پایــان  در 
کــه نشــان دهنده بهبــود رابطــه مالی دولــت و بانک 
مرکزی می باشــد. همچنین دولت ســیزدهم خود را 
متعهــد و ملــزم بــه رعایت انضباط مالــی و مدیریت 

هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.
تحــوالت  شــش ماهه  عملکــرد  در  مهــم  ایــن 
وضــع مالــی دولــت نیــز به خوبــی نمایــان می باشــد، 
جــاری  ســال  اول  شــش ماهه  در  به طوری کــه 
درآمدهــای عمومــی دولــت از رشــد ۵۹.۲ درصــدی 
برخــوردار بــود؛ حــال آنکــه هزینه های جــاری دولت 
تنهــا با رشــد ۳۰.۷ درصــدی مواجه بوده اســت. در 
نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 
۱۹.۶ درصــدی و کســری تــراز عملیاتی و ســرمایه ای 
)کسری بودجه دولت( با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در 

شش ماهه اول سال همراه گردیده است.
در ایــن مقطــع زمانــی همچنیــن اســتفاده از 
تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی 
از عملیات مالی دولت اســت، با کاهش قابل توجه 
۹۱.۶ درصــدی نســبت بــه شــهریورماه ســال ۱۴۰۰ 
همــراه شــود کــه ایــن نشــان از اهتمــام دولــت در 
جهــت انضباط بخشــی به سیاســت های مالی دولت 
و هماهنگی آن با سیاســت های پولی بانک مرکزی 

در یک سال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشــهود پایه پولی از زمان شــروع 
بــه کار دولــت ســیزدهم را بــه طــور عمــده می تــوان 
ناشــی از روابــط ســالم بانــک مرکــزی و دولــت بــه 
عنــوان ضامــن کنترل تورم و همچنین ســخت گیری 
مقامات در پولی کردن کســری بودجه و حتی تأکید 
دولــت  دانســت.  قبــل  دولــت  تنخــواه  تســویه  بــر 
ســیزدهم در شــروع بــه کار خــود بــا کســری بودجه 
ســنگین ناشــی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده 

در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ مواجــه بــود. عــاوه بر این، 
تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تن خواهی که دولت 
قبــل از بانک مرکزی بــرای هزینه های خود دریافت 

کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود.
بــرای  ســیزدهم  دولــت  کار  شــرایط  ایــن  در 
جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر 
شــد. با این حال دولت ســیزدهم برای حل شــکاف 
درنهایــت  و  خــود  مصــارف  و  منابــع  میــان  عمیــق 
جلوگیــری از پولی شــدن کســری بودجــه، دو اقدام 
عمــده را در پیــش گرفــت. دولــت ســیزدهم از یــک 
ســو تمــام تــاش خــود را بــرای کنتــرل هزینه هــا به 
کار بســت و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت های 
اساســی کشــور را در نظــر گرفــت. عــاوه بــر کنترل 
هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست هایی 
موفــق شــد در ماه هــای باقی مانــده از ســال ۱۴۰۰ 
منابع خود را به مقدار چشــمگیری افزایش دهد تا 

مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
قانونــی  تکلیــف  اجــرای  از  متأثــر  هرچنــد 
اســامی،  از ســوی مجلــس شــورای  صورت گرفتــه 
مبنی بر اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها و حذف 
تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی 
نــرخ تــورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی ســال 
۱۴۰۱ با روند افزایشــی مواجه شــد و این افزایش تا 
تیرماه ادامه یافت، بااین حال، همان گونه که انتظار 
می رفــت پس از گذشــت ماه هــای اولیه اجرای طرح 
و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه 
در مردادمــاه و شــهریورماه ســال جــاری بــا کاهــش 

همراه گردیده است.
همچنین می بایســت خاطرنشان شود بخشی 
افزایــش  از  متأثــر  داخلــی  قیمت هــای  افزایــش  از 
تنش هــای  از  ناشــی  عمدتــاً  جهانــی  قیمت هــای 
سیاســی و بین المللــی بــوده اســت. همچنیــن بــر 
 ۱۴۰۰ ســال  در  منتشرشــده،  گزارش هــای  اســاس 
نفــت  احتســاب  بــا  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  رشــد 
)بــه  آن  از  قبــل  بــه ســال  نســبت  نفــت  بــدون  و 
قیمت هــای ثابــت ســال ۱۳۹۰( بــه ترتیــب از رشــد 
۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است. این روند 
بهبــود عملکــرد تولیــد ناخالص داخلی در ســه ماهه 
اول ســال جاری نیز تداوم داشــته و تولید ناخالص 
داخلی با احتســاب نفت و بدون نفت در ســه ماهه 

اول ســال جاری نســبت به دوره مشــابه سال ۱۴۰۰ 
بــه ترتیــب رقــم رشــد ۳.۸ و ۴.۳ درصــدی را ثبــت 

کرده است.
دولــت  اقدامــات  کــه  بــود  شــرایط  ایــن  در 
ســیزدهم در زمینه کنترل رشــد نقدینگی مشــتمل 
بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان 
عوامل تورم ســاز گذشــته آغاز شــد. پرهیز از پولی 
سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک 
مرکــزی و ارکان اقتصــادی دولــت، پیگیــری برنامــه 
اصاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک ها به بانک 
مرکــزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی اســت 
که در یک ســال گذشــته در جهت کاهش نرخ تورم 

آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

تعهد به کنترل تورم و کاهش 
آن به سطوح پایین، پایدار و 

پیش بینی پذیر
در مجمــوع، دولــت خــود را متعهــد بــه کنترل 
و  پایــدار  پاییــن،  ســطوح  بــه  آن  کاهــش  و  تــورم 
پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به 
ایــن هــدف را بــا اولویــت و اهتمــام باالیــی در کنــار 
اهــداف دیگــری ماننــد حمایــت از رشــد اقتصــادی و 
اشــتغال دنبــال می کنــد. البتــه، تحقــق ایــن هــدف 
مســتلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان 
مختلف تصمیم گیری، سیاســت گذاری و اجرای آنها 
در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که 
این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
و سایر ارکان ذی ربط دنبال می گردد؛ بنابراین طرح 
ادعاهای بی اساس مبنی بر عدم برنامه ریزی دولت 
در پیگیــری اهــداف اقتصــادی دور از واقعیت هــای 

اقتصادی کشور است.
بنابرایــن ضــروری اســت رســانه محتــرم ضمن 
پرهیــز از القــای یأس و نومیدی نســبت به تحوالت 
و  اطاعــات  اخبــار،  انتشــار  بــا  کشــور  اقتصــادی 
مجموعــه  شــفاف،  و  معتبــر  درســت،  تحلیل هــای 
اقتصــادی دولــت را در اجــرای برنامه هــای اقتصادی 
به ویــژه در زمینــه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق 

هدف کنترل تورم یاری کند.

ارتقا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نیاز ساالنه کشور به رشد ۱۸ درصدی در سرمایه گذاری 
با ورود »فراصندوق ها« به بورس

 بانک مرکزی: نقدینگی و پایه پولی
را به صورت دوره ای مقایسه نکنید 
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ت اول(
)نوب » آگهی مزایده عمومی شماره 1401/1«

مزایده گزار: شرکت تولید نیروی برق زاهدان
موضوع مزایده: فروش 19 قلم ضایعات فلزی و غیرفلزی نیروگاه گازی زاهدان )آهن، 

چوب، آلومینیوم، مس و...(
مبلغ تضمین در فرایند ارجاع کار: مبلغ 607.935.700 ریال می باشد که میبایست 
به ترتیب مندرج در اسناد مزایده تهیه و تسلیم گردد )ضمانتنامه شرکت در فرایند 
ارجاع کار میبایست دارای 3 ماه اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر 

باشد.(
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 ساعت 10 صبح، لغایت 

روز شنبه مورخ 1401/09/19 ساعت 15/30
تدارکات  سامانه  عمومی  اعالن  صفحه  به  مراجعه  مزایده:  اسناد  دریافت  نحوه 

setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس
ضمنا اعالم دریافت اسناد توسط مزایده گر به صورت کتبی از طرق دورنگار شماره 

05433291130 الزامیست.
تاریخ بازدید از کاالی موضوع مزایده: از ساعت 8 صبح الی 14 روزهای اداری از روز 

سه شنبه مورخ 1401/09/15 الی روز دوشنبه مورخ 1401/09/28
محل بازدید از کاالی موضوع مزایده: استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، 

کیلومتر 5 جاده گوربند، نیروگاه گازی زاهدان
ضمناً در زمان بازدید داشتن رسید سامانه ای خرید اسناد مزایده به همراه معرفی نامه 

)برای شخص حقوقی( یا کارت شناسایی )برای شخص حقیقی( الزامیست.

تاریخ تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مزایده: رأس ساعت 10/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1401/09/30 در محل دفتر امور تدارکات و قراردادهای شرکت تولید نیروی برق زاهدان

نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه می شود می بایست 
به دو شکل تحویل شود:

1- بارگذاری پاکات )الف( و )ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت مطابق با شرایط مندرج در اسناد

2- تحویل فیزیکی پاکات )الف( و )ب( مطابق با زمانبندی و شرایط مندرج در اسناد به 
آدرس زاهدان، زیباشهر، بلوار پیامبر اعظم )ص(، روبروی درب بیمارستان پیامبر اعظم 

)ص( ساختمان نیرو ، کد پستی 9817911918
تحویل پاکات به هر دو روش مندرج در باال الزامیست.

مدت واریز کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن حداکثر 10 روز پس از تائید 
پیشنهاد قیمت و ابالغ قرارداد.

مدت تحویل کاال: حداکثر 20 روز پس از ابالغ کتبی به مزایده گر )ابالغ قرارداد(
با برنده مزایده قرارداد فروش ضایعات منعقد می گردد )متن قرارداد در پیوست اسناد 

مزایده در سامانه بارگذاری شده است(
اوزان کاالهای موضوع مزایده تقریبی محاسبه گردیده و مالک عمل مجموع اوزان 

باسکول دستی یا دیجیتالی می باشد.

انتشار نوبت اول : 1401/09/10 نوبت دوم : 1401/09/12

م الف : 871 
شناسه : 1419925  

شرکت تولید نیروی برق زاهدان)سهامی عام(

 ۵۹۰۰ کالس درس تا
دهه فجر به ظرفیت آموزش 

پرورش اضافه خواهد شد
مــدارس  تجهیــز  و  نوســازی  ســازمان  سرپرســت 
بــه  تــا دهــه فجــر ۵۹۰۰ کالس درس  کشــور گفــت: 

ظرفیت آموزش پرورش اضافه خواهد شد .
دکتر حمیدرضا خانمحمدی، در بیست و چهارمین 
جشــنواره خیریــن مدرســه ســاز اســتان مرکــزی گفــت: 
بــه طــور میانگیــن ۵۰ درصــد مدارس کشــور بــه صورت 
مشــارکتی ســاخته میشــود و ایــن بــرگ برنــده ای بــرای 

کشور است .
وی با ذکر این نکته که هرجایی که مدرسه ساخته 
می شــود باالترین ضریب رشــد و توســعه در آن منطقه 
حاکــم مــی شــود، افــزود: مدارســی کــه توســط خیریــن 
ساخته می شوند باعث ایجاد پیشرفت فرهنگی خاصی 
می شــوند. خیرین مدرســه ســاز آغازکننده حیات طیبه 

ای هستند که در مدارس ما اتفاق می افتد .
خانمحمــدی اظهــار کــرد: پیشــران عدالــت، خیرین 
مدرســه ســاز هســتند، زیــرا اگر جایی مدرســه نداشــته 
باشــیم نمــی توانیــم در آن منطقــه آمــوزش و پرورش را 
جــاری کنیــم. اگــر امروز افــرادی در کشــور ناامنی ایجاد 
می کننــد بــه خاطر این اســت که نمی خواهند کشــور به 

سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند.
وی بــا بیــان اینکــه دغدغــه اصلی اســتاندار مرکزی 
آمــوزش و پــرورش اســت تصریــح کــرد: توجه اســتاندار 
مرکــزی بــه آمــوزش و پــرورش موجــب هم افزایــی برای 

پیشرفت و رشد استان می شود .
خانمحمــدی در ادامــه افــزود: ما تعهداتــی را برای اتمام 
مــدارس نیمــه کاره به خیرین داده ایم و قول می دهیم 
حل مشکالتی که بر عهده ماست سریعتر انجام شود.
سرپرست سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور 
گفــت: برنامــه آمــوزش و پــرورش این اســت کــه امالک 
مــازاد خــود را بفروشــد و پــروژه هــای نیمــه کار خیریــن 

را پایان دهد.  
فرزاد مخلص االئمه استاندار مرکزی نیز در این جشنواره 
گفت: استان مرکزی در بحث کمک های خیرین در همه 
حوزه ها همیشــه پیشــتاز بوده و در بخش های مختلف 
همیشــه جزو ســرآمدان کشــور بوده اند و دست یکایک 
خیریــن را بــه گرمــی می فشــاریم که در رشــد و توســعه 

استان در همه بخش ها تالش کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ســند تحــول بنیادیــن 
آموزش پرورش راه برون رفت از بســیاری از مشــکالت 
کشــور در حوزه های مختلف اســت افزود: هزینه های 
فراوانی که در بخش های مختلف شده است را اگر در 
آموزش و پرورش هزینه کرده بودیم اکنون بســیاری از 

مشکالتمان در همه حوزه ها حل شده بود.
مخلــص االئمــه ادامــه داد: متاســفانه در ســالیان 
اخیر سند ۲۰۳۰ در اولویت بوده است. در سال ۱۳۹۹ 
در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، اجرای ســند ۲۰۳۰ لحاظ شــده 
بود و انســان باید ســر به آسمان بگذارد و گریه کند که 
عناصــر نفــوذی و بــی اعتقاد به رشــد فرهنگی کشــور و 
بی اعتقاد به الگوهای بنیادین تالش کردند و همچنان 
تالش می کنند تا آموزش و پرورش به سرانجام نرسد .
وی افــزود: اســتان مرکــزی اگرچه جــزو قطب های 
صنعتی کشــور اســت و رتبه اول تنوع صنعت کشــور را 
دارد امــا در واقــع قطب فرهنگی نیز محســوب می شــود 
و خیران به ویژه خیران مدرسه ساز در این استان چند 
دهه عمر خود را در این مسیر ارزشمند قرار داده اند .
اســتاندار مرکزی با درخواســت از صنایع استان در 
راســتای اجرای مســئولیت اجتماعی خود برای مشارکت 
در مدرســه ســازی و تجهیــز مــدارس گفــت: همــه در 
حــد تــوان خــود در مدرسه ســازی و طــرح آجر بــه آجر و 
خشــت به خشت و همچنین در تهیه تجهیزات مدارس 

مشارکت داشته باشند .
آیــت هللا دری نجــف آبــادی نماینــده ولــی فقیــه 
در اســتان مرکــزی نیــز اظهــار کــرد: یکــی از مهمتریــن 
کارهــا هماهنگی بیشــتر بین آمــوزش و پرورش و نظام 
خانواده است که باید پشتیبان یکدیگر باشند و مسئله 
گسســت نســل ها کــه رهبــر معظــم انقــالب بــه رفع آن 
تاکیــد دارنــد بــا همیــن پیونــد بین آمــوزش و پــرورش و 

نظام خانواده حل می شود .
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان مرکزی با اشــاره به 
نــادری«  شــهید مدافــع ســالمت، دکتــر »غالمحســین 
افــزود: ایــن شــهید بزرگــوار در طــول عمــر خــود در امور 
خیریه و پزشــکی همیشــه پیشــتاز بود و بیش از ۲۵۰۰ 
عمــل پیونــد کلیــه انجــام داد. امــروز پــدر ایــن شــهید 
بزرگوار به یاد ایشــان قرار اســت مدرســه ای بســازند تا 
نام این شهید پرافتخار تا ابد در یادها ماندگار بماند .

از  یکــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اراک  جمعــه  امــام 
ســاخت  و  بازســازی  و  نوســازی  کارهــا  ارزشــمندترین 
مدارس اســت افزود: ســاز و کار مدرســه ســازی باید با 
علــم روز پیش برود و ســازه هــای باکیفیت و ماندگاری 
ســاخته شــود البته در ســاخت آن ها باید به ســنت ها 

نیز توجه کرد.
نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه مکانیابی 
جهــت ســاخت مدارس بســیار مهم اســت تصریــح کرد:  
ســاختمان مدارس باید به صورتی ســاخته شــود که در 
معرض کمترین آلودگی های هوا باشــند. گردش آب و 

هوا و فضای سبز مدارس نیز بسیار مهم است.
آیــت هللا دری نجــف آبــادی بــا ذکــر ایــن نکتــه که 
فضــای مــدارس بایــد فضای بانشــاطی باشــد افــزود: در 
مدارس باید فضاهایی برای مهارت آموزی، کار آموزی و 
سبک زندگی فراهم شود. صنایع استان مرکزی نیز می 
تواننــد بهترین آموزشــگاه برای مهــارت و دانش اندوزی 

باشند و باعث اشتغال آفرینی شوند .
وی بــا اشــاره بــه اینکه کشــور و اســتان مرکــزی مملو از 
افتخارآفرینــان و خیریــن اســت تصریــح کــرد: خیریــن، 
مــردم واقعــی این کشــور و اســتان هســتند، نه کســانی 
کــه بــه پلیس و نیروهای امنیتی حمله میکنند و ناامنی 

ایجاد می کنند.

خبــــــــــر

بــه گفتــه مدیــرکل دارو و مــواد تحــت 
کنترل سازمان غذا و دارو، متأسفانه لیست 
و اطالعــات داروهــای موجــود در گمــرک بــه 

رغم مکاتبه به ما داده نمی شود.
کمیتــه  نشســت  در  پیکانپــور،  محمــد 
دارو و غــذای کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلس، افزود: برای جلوگیری از معوق شدن 
بدهــی ســازمان های بیمه گر بــه داروخانه ها، 
وزارت اقتصــاد مکلــف بــه راه انــدازی ســامانه 
پرداخت آنالین شــد که به محض ثبت نســخ 
در داروخانــه، در صورت حســاب بســتانکاری 
داروخانــه از بیمه بنشــیند و تراکنش های هر 
بــه حســاب داروخانــه  پایــان آن روز  روز در 
واریز شود؛ این موضوع باعث همراهی کامل 
داروخانه ها در توســعه انبارشــان و جلوگیری 

از کمبودهای آتی می شود.
 ۲۴ از  تقدیــر  ضمــن  داد:  ادامــه  وی 
حــوزه  نیمایــی  ارز  تخصیــص  شــدن  ســاعته 
دارو، می طلبــد ســوئیفت ارز تأمیــن شــده به 
حســاب فروشنده خارجی نیز طی ۲۴ ساعت 
انجام شود )در حال حاضر ۷ روز یا بیشتر به 
طــول می انجامد(. همچنین نیاز اســت ضمن 
اصــالح یا تکمیــل ترکیب اعضای هیأت مدیره 
شــرکت های داروســازی خصولتــی و هلدینگ 
هــای مربوطــه، هلدینــگ ها مکلف شــوند که 

تولید داروهای کم مصرفی که توسط سازمان 
غــذا و دارو ابــالغ می شــود را بــه هــر نحــو در 
دســتورکار داشــته و بابــت آن بــه حاکمیــت 

پاسخگو باشند.
پیکان پــور یادآور شــد: ضروری اســت به 
ســازمان غذا و دارو اجازه داده شــود تا پایان 
ســال برای جبران کمبودهای اورژانسی موارد 
مربوطــه را بــا تــرک تشــریفات تأمیــن کنــد و 

الزاماً محدود به فراخوان تأمین نباشد.
وی یــادآور شــد: موضــوع اعمــال مالیــات بــر 

ارزش افــزوده ۹ درصــد بــه یــک درصــد بعــد 
از تأخیــر ۸ ماهــه باالخــره از آغــاز ســال ۱۴۰۱ 
اعمال شده اما با اختالالتی در اجرا در مبادی 
گمرکــی مواجــه اســت کــه رفــع این مشــکالت 
بگیــرد. همچنیــن  قــرار  کار  دســتور  در  بایــد 
کنترل قیمت مواد جانبی و بسته بندی توسط 
وزارت صمــت و تضمیــن تأمین این اقالم برای 
صنعــت دارو امــری جــدی اســت؛ شــرکت های 
تولیــد کننــده مــواد بســته بندی با هر نوســان 
نــرخ ارز قیمــت محصــوالت خود را بر اســاس 

نرخ روز افزایش می دهند در حالی که قیمت 
محصول نهایی به روز تغییر نمی کند.

آذر  از  بیمارســتان ها  افــزود:  پیکانپــور 
طلبــکار  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  از   ۱۴۰۰
ایــن  بدهــی  حســاب  تســویه  و  هســتند 
ســازمان به بیمارســتان ها و بیمارســتان ها به 
شــرکت های پخــش بایــد در دســتور کار قــرار 
بگیرد؛ متأســفانه لیست و اطالعات داروهای 
موجــود در گمــرک بــه رغم مکاتبه بــه ما داده 

نمی شود.

پزشــکی  نظــام  ســازمان  کل  رئیــس 
آمادگــی ســازمان نظــام  اعــالم  از  ایــران، 
پزشــکی در جهت تحقق مطالبات حرفه ای 

پرستاران خبر داد.
رئیــس  محمــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
زاده، در پیامــی بــه مناســبت روز پرســتار، 
نوشــت: میــالد عقیلــه بنی هاشــم حضرت 
زینــب کبــری )س( اســوه مهربانــی، صبــر 
و تقــوا، قهرمــان صحــرای کربــال بهتریــن و 
مناســب ترین روز بــرای تبریــک به کســانی 
است که عاشقانه و متعهدانه جان و وقت 

خویــش را وقــف نجــات انســان ها نموده و 
بــا همه ســختی ها و کژی هــا جز به کاهش 
آالم دردمنــدان و بهبــود بیمــاران بــه چیــز 

دیگری نمی اندیشند.
پرســتاران که با تاســی به حضرت زینب 
)س(، صبــر و مهربانــی او را سرمشــق خویش 
مقــدس  دفــاع  ســال های  در  و  داده  قــرار 
ایثارگرانــه دســتان پــر مهر خــود را بر جراحت 
مجروحان می گذاشــتند و همت بلندشــان در 
بیمارستان های صحرایی پشتوانه و دل گرمی 
جوانــان میهــن پرســتمان بــوده و دوشــاوش 

آالم  پناهــگاه  و  ملجــا  همــواره  پزشــکان 
جســمانی و روحانی و سنگ صبور آحاد ملت 
بوده انــد و ایــن هــم نفســی را برتریــن افتخار 

خویش می دانند.
همان هــا که امــروز صبورانه بار عظیم 
درمان کشور را به عنوان یکی از حلقه های 
مهــم درمــان بر عهده دارند و با اتحاد مثال 
زدنــی بــا پزشــکان در تیم درمــان همکاری، 
تعــاون و اثربخشــی را در حفــظ و ارتقــای 

سالمت آحاد جامعه معنا بخشیده اند.
عنــوان  بــه  پزشــکی  نظــام  ســازمان 

بزرگ ترین نهاد صنفی کشــور آمادگی خود 
را جهــت تحقــق مطالبــات حرفــه ای جامعه 
معزز پرســتاری کشــور که تاکنون بردبارانه 
در نظــام ســالمت نقــش آفریــن بوده انــد، 
اعالم نموده، این روز را به همه پرســتاران 
خــدوم و زحمــت کــش ایــن مــرز و بــوم کــه 
عاشــقانه ایــن حرفه مقــدس را برگزیده اند 
تبریــک گفتــه و آرزو می کنــم جامعــه بزرگ 
درمانی کشــور به خصوص پرستاران مانند 
همیشــه در همــه مراحــل کاری و زندگــی 

خود سرشار از موفقیت و افتخار باشند.

مدیرعامــل صندوق بیمه هــای اجتماعی 
روســتاییان، عشــایر و کشــاورزان، در ارتباط 
بــا خدمــات بیمــه اجتماعــی بــه روســتاییان، 
ایــن  پوشــش  تحــت  کشــاورزان  و  عشــایر 

صندوق، توضیحاتی ارائه داد.
بــه گــزارش مهــر، بیــت الــه برقــراری بــا 
حضور در خبرگزاری مهر، به تشریح برنامه ها 
اجتماعــی  بیمه هــای  صنــدوق  اقدامــات  و 

روستاییان، عشایر و کشاورزان پرداخت.
وی در ابتــدا بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه 
روســتاییان،  اجتماعــی  بیمه هــای  صنــدوق 
فرامیــن  راســتای  در  کشــاورزان،  و  عشــایر 
امامیــن انقــالب و بر اســاس اصــل ۲۹ قانون 
را  بیمــه  اســت  مکلــف  دولــت  کــه  اساســی 
بــرای آحــاد جامعــه فراهــم کنــد، ایجاد شــده 
اســاس روســتاییان،  ایــن  بــر  اســت، گفــت: 
عشــایر، ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و 
کشــاورزان غیر ساکن در روســتاها می توانند 

از خدمات بیمه بهره مند شوند.
مدیرعامــل صنــدوق بیمه هــای اجتماعی 
روســتاییان، عشــایر و کشــاورزان، بــا اشــاره 
بــه اینکــه بر اســاس آمارهای موجــود ۹ تا ۱۰ 
میلیــون نفر جامعه هدف ما هســتند، افزود: 
در ابتــدای تأســیس آهنــگ حرکــت صنــدوق 
کنــد )۱۵ درصــد( بوده و طی ســال های زیادی 
تنهــا یــک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شــده 
فعــال عضــو صنــدوق بوده انــد امــا در مجموع 
کل اعضای صندوق به دو میلیون و ۳۰۰ هزار 

نفر می رسد.
برقــراری تاکیــد کــرد: بــه منظــور جبــران 
کنــدی حرکــت صنــدوق از ســال گذشــته نگاه 
تحولــی را برای بیمه مشــمولین آغاز کرده ایم 
و از آغــاز دولــت تاکنــون ۳۵۰ هــزار نفر بیمه 
شــده جدیــد تحت پوشــش قــرار گرفته اند که 

تحولی بزرگ محسوب می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر عضــو صنــدوق 
هســتند، گفــت: یک میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر 
بیمه شده فعال داریم که از هر بعد مستحق 
خدمــت هســتند چــرا کــه امنیــت غذایــی مــا 
توسط روستاییان و کشاورزان تأمین می شود. 
برقــراری همچنیــن در خصــوص نقل و انتقال 
بیمــه شــدگان ســایر صندوق هــای بیمــه ای به 
صنــدوق روســتایی گفــت: بــر اســاس قوانین 
بیمــه شــدگان ســایر صندوق هــا می تواننــد به 

صندوق روستاییان انتقال پیدا کنند.
مدیرعامــل صنــدوق بیمه هــای اجتماعی 
روســتاییان، عشایر و کشــاورزان در خصوص 
خدمات درمانی صندوق روســتاییان و عشــایر 
گفــت: بخــش درمــان بــر اســاس آئیــن نامــه 

بــر عهــده بیمه ســالمت اســت و این ســازمان 
بــرای  را  درمانــی  خدمــات  اســت  موظــف 

روستاییان، عشایر و کشاورزان فراهم کند.
برقراری به سطوح درآمدی هشت گانه صندوق 
روستایی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه 
شــورای عالــی رفــاه، بیمه شــدگان از ۸ ســطح 
درآمــدی برخوردارنــد بــه طــوری کــه یک ســوم 
حــق بیمــه را خود و دو ســوم را دولت پرداخت 
می کند، ســطح هشت درآمدی باالترین سطح 

حقوق و مستمری را دارد.
وی گفت: در سال جاری حقوق ها را ۶۰ 
درصــد افزایــش دادیــم به طوری کــه باالترین 
ســطح به ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رســید 
کــه ۱۳۳ هــزار تومان حق بیمه از ســوی بیمه 
شــده و ۲۶۶ هــزار تومــان نیــز توســط دولــت 

پرداخت می شود.
اجتماعــی  بیمه هــای  صنــدوق  مدیرعامــل 
روســتاییان، عشــایر و کشــاورزان گفت: امسال 
قصــد داریــم حقــوق و مســتمری بیمــه شــدگان 
صندوق روستاییان را بیش از ۴۰ درصد افزایش 

دهیم که امیدواریم موفقیت آمیز باشد.
برقــراری در خصــوص پوشــش بیمــه ای 
مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد گفــت: 
در حــال حاضــر قریــب بــه ۱۲۰ هــزار نفــر از 
مددجویان این دو نهاد حمایتی تحت پوشش 
مــا هســتند کــه برنامه هــای متنوعــی را بــرای 
پرداخــت حــق بیمه و ارائه خدمــات به تمامی 
مشموالن جامعه هدف ما در نظر گرفته ایم.

صنــدوق  نیــاز  مــورد  اعتبــار  بــه  وی 
روستاییان هم اشاره کرد و گفت: پیش بینی 
اعتباری ما برای ســال گذشــته ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان بــود کــه از ایــن مبلــغ هــزار و 
۷۰ میلیــارد تومــان به ما پرداخت شــد و برای 
امســال پیــش بینی ما ۴ هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومــان بــود کــه هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان 

اختصاص پیدا می کند.
مدیرعامــل صنــدوق بیمه هــای اجتماعی 
اشــاره  بــا  و کشــاورزان  روســتاییان، عشــایر 
بــه اینکــه تــا پایان ســال ۱۴۰۰ حــدود ۱۰ هزار 
میلیــارد تومــان از دولــت طلب داریــم، افزود: 
بــرای بودجــه ۱۴۰۱ نیز ۱۳ تــا ۱۴ هزار میلیارد 
تومان نیز داریم که اگر تمامی این مبلغ را به 

ما بدهند طلبی از دولت نخواهیم داشت.
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل 
گفــت:  عشــایر  و  روســتاییان  کشــاورزان، 
سیاســت مــا ایــن اســت کــه از دولــت، وزیــر 
و ســازمان برنامــه و بودجــه می خواهیــم کــه 

بودجه را واقعی پیش بینی کنند.
برقــراری پیشــنهاد داد که اگر یک ســهم 
از سهام پتروشیمی خلیج فارس به ما بدهند 

می توانیم طلب خود را تســویه کنیم. امســال 
هزار میلیارد تومان در قالب سهام پاالیشگاه 
حضرت امام شازند )۴۵ دهم درصد( دریافت 

کردیم که آن را در قالب رد دیون گرفتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ثبــات و پایــداری 
صندوق هــا در صورت تخصیص اعتبار واقعی 
حفــظ و ارتقــا پیــدا می کند، گفــت: نگران این 
هســتیم کــه بودجــه مــا واقعی دیده نشــود و 
امیدواریــم دولــت توجــه ویژه ای به این قشــر 

محروم و زحمت داشته باشد.

جزئیات بیمه  اجتماعی 
روستاییان، عشایر و 

کشاورزان
تکمیلــی  بیمــه  خصــوص  در  برقــراری، 
بیمــه شــدگان صندوق گفــت: در حال حاضر 
در ســه اســتان همــدان، آذربایجــان شــرقی 
و اصفهــان بررســی های الزم انجــام شــده تــا 
بتوانیــم بیمــه شــدگان را تحت پوشــش بیمه 
تکمیلــی قــرار دهیــم و در صــورت موفقیــت 
آمیــز بــودن طــرح، در اســتان های دیگر آن را 

اجرایی خواهیم کرد.

برقــراری گفت: یکی از برنامه های اصلی 
مــا بیمــه یــک میلیــون فــرد جدیــد اســت کــه 
امیدواریــم در یــک ســال بتوانیــم ایــن تعــداد 
قــرار دهیــم. ظرفیت هــای  را تحــت پوشــش 
ایــن موضــوع وجــود دارد و بایــد از روش هــای 

مختلف بتوانیم این تعداد را جذب کنیم.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نسبت پشتیبانی صندوق ۱۰ به یک است که 
در مقایسه با صندوق های دیگر بسیار جلوتر 
هســتیم و قصد داریم با پوشــش یک میلیون 
نفــر در ســال آینــده ایــن پشــتیبانی را به یک 

به ۱۷ برسانیم.
وی به افزایش میزان مستمری پرداخت 
به بیمه شدگان اشاره کرده و افزود: در سال 
جاری با پیشــنهاد ارائه شــده به طور متوســط 
بیش از ۴۰ درصد مبلغ مســتمری، مســتمری 

بگیران افزایش خواهد داشت.
مدیرعامــل صنــدوق بیمه هــای اجتماعی 
روســتاییان، عشــایر و کشــاورزان با اشــاره به 
اینکه امســال بــا افزایش ۶۰ درصدی ســطوح 
درآمدی در پرداخت حق بیمه به دنبال ایجاد 
مطلوبیت در پرداخت مستمری ها در سنوات 

آتی برای بیمه شدگان عزیز هستیم.

چرایی نارضایتی پرستاران 
از اجرای طرح تعرفه گذاری 

خدمات پرستاری
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به عدم برنامه ریزی 
خدمــات  تعرفه گــذاری  طــرح  اجــرای  بــرای  مناســب 
پرســتاری، دالیــل نارضایتی پرســتاران در ایــن زمینه را 

تشریح کرد.
در  پرســتار  خانــه  دبیــرکل  مقــدم«  شــریفی  »محمــد 
گفت وگــو بــا ایلنــا همزمــان بــا روز پرســتار در رابطــه بــا 
وضعیــت کنونــی جمعیــت پرســتاری کشــور اظهــار کــرد: 
موضوع تعرفه گذاری خدمات پرســتاری کشــور سال های 
ســال بــه عنــوان مطالبــه اصلی جامعه پرســتاری کشــور 
مطــرح بــوده اســت، هدف از اجــرای این قانــون هم این 
بود که اختالف در پرداخت و تبعیض در میان کادرهای 
درمانــی کــم شــود. پــس از تصویــب قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری، در این سال ها اراده ای برای اجرای آن 

نبود اگرچه بحث های کارشناسی آن انجام شده بود.
وی افــزود: دلیــل اصلــی ایجــاد این قانــون این بود 
که خدمات پرستاران هم مانند سایر گروه های پزشکی 
و پیراپزشکی، ارزشگذاری شود. تمامی این موارد آماده 

بود و پس از تأکید رهبر انقالب قرار شد، اجرا شود.
شــریفی مقــدم یــادآور شــد: مــا دو مــدل پرداخــت 
در نظام های ســالمت داریم. نخســت پرداخت با حقوق 
ثابت که در بســیاری از کشــورها چنین اســت و تا سال 
۷۵ هم در کشــور ما همین وضعیت وجود داشــت، اما 
از آن ســال مــدل پرداخــت بــرای نظــام ســالمت شــکل 
گرفــت. ایــن موضــوع برای پزشــکان هم حقــوق ثابت را 
مــد نظــر قــرار مــی داد و هم بــه ازای هر خدمــت پاداش 
را کــه موجــب اختالف بیــن پرداختی هــای در میان کادر 

درمان شد.
وی ادامــه داد: اینهــا مدل هــای امتحــان پــس داده 
در همه کشورها است، اما سال گذشته یک مدل برای 
اجــرای قانــون تعرفه گــذاری خدمات پرســتاری مبتنی بر 
بــاز توزیع پرداختی ها از ســوی ســازمان نظام پرســتاری 
و مســئوالن ســابق معاونــت پرســتاری طراحــی شــد کــه 
بــر اســاس تخت بــود و ۹۰ درصد تخت هــای ویژه مانند 
تخت هــای زنــان، اورولــوژی، جراحــی و .. مشــابه هم با 
ارزش خدمــات »۶کا« دیــده شــد. همچنین گفته شــده 
است که پرستار در بخش عمومی ۱۲ تا ۱۴ بیمار ببیند 
و هر ۶ بیمار در بخش عمومی برابر با یک بیمار بر روی 
تخت ویژه دیده شده است. در واقع ارزش این خدمات 
بر اساس خدمتی که به یک بیمار ارائه می شود نیست 
بلکــه بر اســاس تختی اســت کــه وجود دارد و می شــود 
۶ کا، هــر کا هــم چهــارده هــزار و ۹۰۰ تومــان بوده و در 
مجموع ۹۰ هزار تومان می شــود که باید بیمارســتان ها 

آن را پرداخت کند.
شــریفی مقدم ادامــه داد: این مدل پرداخت را که 
بــر اســاس اشــغال تخــت روز بــوده دیگــر نمی تــوان نام 
تعرفه گــذاری ارزش خدمــات پرســتاری بــر آن نهاد. این 
حتــی مدل و روشــی علمی نیســت؛ آمدنــد این موضوع 
را اعمــال کننــد امــا در اعمــال آن دچــار مشــکل  شــدند. 
اختیــار  را هــم در  تومانــی  بودجــه ای ۶ هــزار میلیــارد 
داشــتند کــه اگــر آن را در بیــن تمامی پرســتاران کشــور 
تقســیم می کردند به هر پرســتار نفری ۲ میلیون تومان 
می رســید. اگــر این را اعمال می کردنــد با توجه به اینکه 
کارانــه برخــی از پرســتاران بیشــتر از ایــن عــدد اســت و 
حتــی در برخی از بیمارســتان ها حــدود ۴ میلیون تومان 
هــم می گیرنــد لــذا این پــول که بــه عنــوان تعرفه گذاری 
قــرار بــود توزیــع شــود از کارانــه ای کــه اکنــون دریافــت 
می کنند کمتر بود. این موضوع اجرا نشد چرا که اجرای 

آن احتمال اعتراض پرستاران را در پی داشت.
قائم مقام سابق سازمان نظام پرستاری ادامه داد: 
پــس از عــدم اعمال این طرح گفته شــد، علی الحســاب 
پرســتاران هرچــه کارانه گرفته اند ضــرب در ۲.۲ کنند و 
بــرای ســه ماه آخر ســال که قرار بــود تعرفه گذاری اجرا 
شــود پرداخــت کننــد. به طــور مثــال اگر کارانــه یک ماه 
پرســتار ۴۰۰ هزار تومان باشــد ضرب در ۲.۲ کنیم برای 

سه ماه او دو میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می شود.
وی یــادآور شــد: ایــن نــوع پرداخــت موجــب شــده 
اســت تــا پرداختی هــای بســیار متفاوتــی بــه پرســتاران 
داده شــود، از یــک میلیــون تومان تــا ۳۰ میلیون تومان 
و همین موضوع اعتراض تمام پرســتاران را در سراســر 

کشور موجب شده است.

خبـــــــــــــــــر

جزئیات بیمه  اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان

آمادگی نظام پزشکی برای تحقق مطالبات حرفه ای پرستاران

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو: لیست 
داروهای موجود در گمرک را به سازمان نمی دهند


