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ترجمه: سلیم حیدری

از  یکــی  نهاد»آکســفام«  مــردم  ســازمان 
بزرگ تریــن ســازمان های بین المللــی مــردم 
وریشــه کن  امدادرســانی  هــدف  بــا  نهــاد 
کــردن فقــر، گرســنگی و بی عدالتــی اســت.  
۱۵زیرمجموعــه  از  متشــکل  ســازمان  ایــن 
در ۹8کشــور در ســال ۱۹4۲ در دانشــگاه 
آکســفورد در قالــب یک کمیته امدادرســانی 
فعــاالن  توســط  قحطــی  بــا  مبــارزه  بــرای 
اجتماعی و دانشــگاهیان آکسفورد تأسیس 

شد. هدف عمده این سازمان کاهش افراد میلیادر است.
 به اعتقاد این ســازمان مردم نهاد هرمیلیاردر نشــانگر 
شکســت اجــرای سیاســتهای عمومــی دولتهاســت و تــا ســال 
۲۰۳۰)۱۴۰۸( تعــداد میلیاردرهــا باید بــه نصف کاهش یابد. 
ایــن ســازمان بــه مناســبت آغــاز اجــاس اقتصــادی داووس 
روز دوشــنبه۱۶ژانویه)۲۶دی( اعــام کــرده در گام بعــدی باید 
نظامهای مالیاتی ویژه ای برای حذف افراد میلیاردر پیش بینی 
شــود. براســاس گــزارش ســاالنه »آکســفام« کــه طــی یــک 
هفته دراجاس داووس بررســی خواهد شد؛ میزان نابرابری 

درجهان به حد باال و خطرناکی رسیده است.
براین اساس به دلیل افزایش ارزش سهامها در بورس 
میزان دارائیهای آنها طی ده سال گذشته افزایش چشمگیری 
یافته اند. بنابر گزارش»آکسفام« به دلیل این نابرابری ها از 
هر ۱۰۰دالر ثروت ایجاد شــده در بورس بیش از نیمی از آن 
در جیــب یکنفــر و تنهــا کمتر از یــک دالر آن درجیب بیش از 
۵۰ نفر می رود. بنابراین ثروت این یک نفر ۷۵برابر ثروت آن 
۵۰ نفرمی شــود. این امر باعث شــده تا تعداد افراد میلیاردر 

دوبرابر شود.
بنابرگزارش»آکســفام« تمرکــز ثروت دردســتان عده ای 

محــدود رشــد اقتصــادی را کاهــش می دهــد، 
عامــل فســاد دولتمردان و رســانه ها می شــود، 
مــردم ســاالری را نابــود می کنــد و قطبی شــدن 
جامعــه را افزایش می دهــد. این گزارش تأکید 
کــرده اســت: »نابرابری ها، خطــری جدی برای 
جوامع بشریست و توانایی مبارزه با فقر و مهار 
آنرا را کاهش می دهد و آینده کره خاکی را در 
معــرض خطرجدی از هرحیث قــرار می دهد.« 
به عقیده این سازمان برقراری مالیات برثروت 
افــراد میلیاردر می تواند نقش عمده ای درکاهش تعداد افراد 
میلیاردر ایفا کند و باید عملی شــود. پیشــنهاد مشخص این 
ســازمان وضع مالیات چشــمگیر بردارایی های افراد میلیاردر، 
مالیــات برســود ســهام و افزایــش مالیــات بردرآمــد حاصل از 
کار و سرمایه افراد ثروتمند است. این سازمان معتقد است 
وضع مالیات برسرمایه و عواید حاصل از آن و فروش سهام  
بسیار مهمتر از وضع مالیات بر دستمزد است و می تواند به 

رفع نابرابریها کمک بیشتری کند.
بنابــر برآوردهــای ایــن ســازمان بــا برقــراری ایــن قبیــل 
مالیات هــا بــر افــراد میلیــاردر در سراســر جهــان می تــوان در 
ســال بیــش از ۱۷۰۰ میلیــارد دالر کســب کــرد. »آکســفام« 
می گوید با این مبلغ می توان: دو میلیارد نفر را از فقر نجات 
داد، کســری بودجــه فراخوانهــای بشردوســتانه ســازمان ملل 
را بــرآورده ســاخت، منابــع مالــی مورد نیاز یک برنامه ریشــه 
کنی گرسنگی را تأمین کرد، بخش از عواقب ناگوار تغییرات 
مراقبتهــای  و  داد  پوشــش  فقیــر  کشــورهای  در  را  اقلیمــی 
بهداشــتی وحمایتهــای اجتماعی در ســطح جهــان را برای۳/۶ 

میلیارد نفر تضمین کرد.
منبع: لوموندژ

حکومتهای کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
بــا داشــتن اقتصــادی نفــت محــور؛ بیــش 
از هــر زمــان دیگــری بــه ســرمایه گذاری و 
فناوریهای کشــورهای آسیایی نیازمند شده 
و بایــد بــه فکــر تنــوع منابــع اقتصادیشــان 

باشند.
آنهــا بایــد تکیــه خــود بــه منابــع نفتــی 
را در برنامه ریزیهــای اقتصادیشــان کاهــش 
دهند. در این چارچوب آنها باید به شرکایی  

جدیــد ازمجموعــه کشــورهای آســیایی و بــه ویــژه چیــن بــه 
عنــوان شــرکای کلیــدی در برنامــه ریزیهــای اقتصادیشــان 

بیشتر فکرکنند.
همانگونــه کــه نخســتین اجــاس چیــن بــا عربســتان 
دراوایــل دســامبر)آذر( بــا حضور»شــی جینپینــگ« رئیــس 

داد  نشــان  درعربســتان  چیــن  جمهــور 
از جملــه  فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 
عربستان باید ازاین پس محور روابط خارجی 
آسیایی خود را به ویژه با چین تقویت کرده و 

آن را شتاب بخشند.
در  آســیا  ســمت  بــه  چرخــش  ایــن 
دهــه  چندیــن  راهبــردی  روابــط  حــال  عیــن 
عربســتان، امــارات و قطــر بــا آمریــکا را بــرای 
حفظ امنیتشــان زیر ســئوال نمی برد. چین با 
واردات بخش عمده ای از نفت مورد نیازش از این کشورها 
بــه اولیــن شــریک تجــاری آنها تبدیل شده اســت. براســاس 
آمار مؤسســات معتبر۲۰درصد صادرات نفت عربســتان به 

چین است.
منبع: فیگارو

تحلیلگران می گویند که تالش روسیه برای 
رفع کسری بودجه خود با فروش ذخایر ارز 
خارجــی می توانــد بــه یــک دور باطــل منجــر 
شــود. در نتیجــه ایــن اقــدام ارزش روبــل 
باالتــر مــی رود اما درآمدهــای صادراتی مهم 

کرملین بیشتر کاهش می یابد.
وزارت دارایــی و بانــک مرکــزی روســیه 
هفته گذشته اعام کردند که مداخات خود 
را در بازارهــای ارز بــرای اولیــن بــار در تقریبا 

یک سال گذشته از سر خواهند گرفت و ۵۴.۵ میلیارد روبل 
بــه ارزش یــوان )۷9۳ میلیــون دالر( را از صنــدوق رفــاه ملی 
فروختند. فروش از ۱۳ ژانویه )۲۳ دی( آغاز شده و به مدت 

سه هفته ادامه خواهد داشت.
روســیه از صنــدوق ذخیــره روزهــای ســخت کــه تــا اول 
دســامبر )۱۰ آذر( بــه ۱۸۶.۵ میلیــارد دالر رســیده بــود، برای 
تامیــن مالــی کســری بودجه در حــال افزایش خــود و تثبیت 
اقتصــاد )در مواجهــه بــا تحریــم هــای ســختگیرانه غــرب بــر 

فروش انرژی روسیه(، استفاده کرده است.
بــه  خــود  داخلــی  هزینه هــای  تامیــن  بــرای  کرملیــن 
مالیات های صادراتی ناشــی از فــروش هیدروکربن ها متکی 
اســت. ایــن هزینه هــا بــه منظور پوشــش هزینــه های جنگ 
اوکراین که اکنون در یازدهمین ماه خود قرار دارد، به شدت 

افزایش یافته است.
امــا تحلیلگــران مــی گوینــد: فــروش ارز خارجــی باعــث 
افزایــش ارزش روبــل روســیه می شــود و در نتیجــه باعــث 
کاهش بیشــتر درآمد روســیه بر حســب روبل می شود. زیرا 
درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت و گاز عمدتاً بر اســاس 

قیمت های معیار جهانی است که به دالر معامله می شود.
صادراتــی  درآمدهــای  چرخــه  می توانــد  فرآینــد  ایــن 
ضعیف تر را آغاز کند، که به فروش ارز خارجی بیشتری نیاز 
دارد و منجر به افزایش ارزش روبل می شود و حفره بودجه 

را تشدید می کند.
واســیلی کارپونین، تحلیلگــر BCS Express، می گوید: 
ایــن خطــر وجود دارد که درآمد روســیه از صادرات انرژی در 
ماه فوریه و مارس )بهمن و اســفند(، پس از شــروع مرحله 
بعــدی ســقف قیمتی G۷ )در مــورد فرآورده های نفتی( در ۵ 

فوریه )۱۶ بهمن(، حتی بیشتر کاهش یابد.
 CentroCreditBank اقتصــاددان  ســووروف،  اوگنــی 
تخمیــن مــی زنــد که شــکاف درآمدی مــی تواند ۲ تــا ۳ برابر 
بیشتر از کسری ۵۴.۵ میلیارد روبلی در ژانویه )دی( باشد.

تحلیلگــران Rosbank در یادداشــت تحقیقاتــی اخیــر 

افزایــش  امــر مســتلزم  "ایــن  خــود نوشــتند: 
فــروش ارز خارجــی و از طریــق پویایــی نــرخ 
ارز )تقویــت روبــل( اســت کــه ممکــن اســت 

درآمدهای واقعی نفت و گاز را بدتر کند."
ارزش روبــل از زمــان اعــام ایــن طــرح 
بیش از ۴ درصد در برابر دالر آمریکا افزایش 
یافته اســت و روز دوشــنبه حدود ۶۸ روبل به 

ازای هر دالر آمریکا معامله شد.

سوراخ بودجه
روســیه در ســال ۲۰۲۲ کســری ۳.۳ تریلیون روبلی، معادل 
۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رســاند که یکی 
از بدتریــن عملکردهــای ایــن کشــور از زمــان روی کار آمــدن 
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهور روســیه در طی بیــش از دو 

دهه پیش است.
آنتون ســیلوانوف، وزیر دارایی، در دسامبر )آذر( گفت 
کــه ســقف قیمتــی اعمال شــده بر نفت این کشــور می تواند 
بــه ایــن معنا باشــد که کســری بودجه روســیه از برنامه های 
فعلــی بــرای ۲ درصــد تولید ناخالص داخلی در ســال ۲۰۲۳ 
بیشــتر اســت. مقامــات دولتــی همچنیــن علنــاً گفته انــد که 
مایلند شــاهد کاهش ارزش روبل باشــند. به نظر می رســد 

که مداخات ارزی احتماالً مانع این اتفاق شود.
مســاله  ایــن  کــه  انــد  گفتــه  بانــک  آلفــا  تحلیلگــران 
 Foreign( گیج کننــده" اســت کــه وزارت دارایــی فــروش ارز"
Exchange( را از سر بگیرد در حالی که کرملین نیز به دنبال 
کاهش ارزش روبل اســت. بودجه روســیه برای ســال جاری 
بر اساس قیمت نفت مخلوط اورال در حدود ۷۰.۱۰ دالر در 
هر بشــکه اســت، اگرچه نفت روســیه در حال حاضر حدود 
۵۰ دالر در هر بشکه معامله می شود. بر اساس محاسبات 
رویترز، این پایین ترین سطح  قیمت نفت در دو سال اخیر 

به روبل است.
آنتــون تاباخ، اقتصاددان ارشــد RA Expert گفت: "اگر 
قیمت های نسبتاً پایین نفت اورال برای مدت طوالنی ادامه 
داشــته باشــد و روبل نسبتاً قوی باقی بماند، سوراخ بودجه 

متورم تر خواهد شد."
بانک دولتی Sberbank تخمین می زند که اگر میانگین 
قیمــت نفــت مخلــوط اورال روســیه ۵۵ دالر در هــر بشــکه 
باشــد و روبــل در برابــر دالر آمریــکا حــدود ۶۷ دالر معاملــه 
شود، دولت ملزم به فروش ۱.۵ میلیارد دالر - یا ۱۰۰ میلیارد 

روبل - ارز در هر ماه برای پوشش این شکاف خواهد بود.
منبع: رویترز
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میلتون فریدمن، اقتصاددان برجســته می گوید: 
»اگر مدیریت یک شن زار را به دولت بسپارید، 
بــا مشــکل کمبــود شــن مواجــه  پــس از مدتــی 
خواهیــد شــد.« همیــن گــزاره می توانــد تعریفی 
باشــد.  داشــته  کشــور  گاز  وضعیــت  از  مرتبــط 
کشــوری که دارای دومین ذخایر گاز جهان اســت 
و مردمش این روزها با بحران نبود گاز دســت و 

پنجه نرم می کنند.
در ابتــدای کار بایــد بــه ایــن موضوع اشــاره کرد کــه موضوع 
صرفــه جویــی مــردم و مصــرف بیــش از حد اســتاندارد که توســط 
مســئولین بیان می شــود، صراحتا یک شو تبلیغاتی است و هیچ 
پایه و اساسی ندارد. چرا که مصرف استاندارد بیش از این که به 
نحوه مصرف خانوار مربوط باشد به شیوه گرمایش بستگی دارد.

با وجود وضعیت اسفناک استانداردهای ساخت خانه های 
ایــران و سیســتم های گرمایش ســنتی، مردم چــاره ای ندارند جز 
ایــن کــه برای گرم نگه داشــتن خود درجه بخــاری ها را زیاد کنند 
و ایــن را نمــی تــوان بدمصرفــی نامیــد و تنها تاشیســت برای بقا 
در ایــن وانفســا. در عیــن حــال تعــداد بســیار کمــی از خانــه های 
موجود در کشور از سیستم های گرمایشی جدید برخوردارند که 
همیــن سیســتم هــای گرمایشــی جدیــد در ایران نیز بــه نوعی در 
جهان منســوخ شــده اســت و تقریبا شما هیچ سیستم گرمایشی 

منسجمی را در محات کشور پیدا نمی کنید.
حــال کــه مدیــران دولتــی مــی گویند که مــردم ما چنــد برابر 
اروپا گاز مصرف می کند، تنها تاشی ست مذبوحانه برای کاهش 
مصــرف کــه شــاید بــا همیــن شــیوه مدیریــت چنــد روز دیگــر هم 
سپری شود و با عبور فصل سرما بار دیگر مشکل گاز فراموش و 
به سال بعد موکول شود. بنابراین تا زمانی که ساخت و سازهای 

استانداردســازی  و  نوســازی  کشــور  در  موجــود 
نشوند، نمی توان امید چندانی به کاهش مصرف 
داشــت. البتــه این مســاله قابل پیــش بینی بود و 
ایــن کــه می بینیــم کار به اینجا رســیده، برای این 
است که مدیران مربوطه هیچ گاه نیازی به آینده 

نگری نداشته اند.
به مشکل که بازگردیم می بینیم که صنعت 
گاز در کشــور بــه دلیــل نبود برنامه ریــزی و ایجاد 
یــک نظــام مشــخص در زمینــه تولیــد و مصرف، با 
مشکات جدی روبه رو شده است و از آنجایی که فشار میادین 
گازی رو بــه کاهــش اســت، بــرای تثبیــت تولیــد و افزایــش آن به 
ســرمایه های کانی نیاز اســت. این در حالی اســت که عاوه بر 
سرمایه، فشارافزایی چاه های گاز به تکنولوژی هم نیازمند است 
و این مساله را نباید نادیده گرفت و پس از تامین سرمایه باید به 

فکر تامین تکنولوژی بود.
هوشــنگ فاحتیــان، معاون برنامه ریزی وزیــر نفت در این 
بــاره می گوید: »نگهداشــت و افزایش تولیــد گاز نیازمند بیش از 
۸۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در صنعت گاز اســت، از مجموع 
۸۰ میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری موردنیــاز، ۲۳.۶ میلیارد دالر در 
بخش فشارافزایی و تثبیت تولید میدان های گازی در حال تولید، 
۳۶.۴ میلیارد دالر در بخش توسعه میدان های جدید، ۸ میلیارد 
دالر بــرای توســعه و بهســازی پاالیشــگاه هــای گازی، ۱.۲ میلیارد 
دالر برای جمع آوری گازهای مشعل، ۳ میلیارد دالر برای توسعه 
ذخیــره ســازی گاز در میــدان ها، ۶ میلیــارد دالر برای خطوط لوله 
و ایســتگاه هــا و ۲ میلیــارد دالر بــرای بهینه ســازی در ســاختمان 

نیاز است.«
وی همچنیــن گفتــه اســت کــه »بــا ادامــه رونــد موجــود، 
پیش بینی می شــود ناترازی گاز از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز 

در ماه های سرد سال به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال 
۱۴۰۴ و به بیش از ۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۱۰ برسد، 
از ایــن رو بــه منظــور کاهــش تــراز منفــی گاز الزم اســت ســرمایه 

گذاری در توسعه صنعت گاز تسریع شود.«
ایــن در شــرایطی اســت کــه برخــی ســرمایه مــورد نیــاز برای 
صنعــت گاز را چیــزی حــدود ۲۰۰ میلیارد دالر برآورد می کنند که 

این رقم ممکن است با ادامه کمبود گاز بیشتر هم شود.
امــا اگــر میــزان ســرمایه مورد نیــاز را همان ۸۰ میلیــارد دالر 
آقــای فاحتیــان در نظــر بگیریــم هــم مشــکلی رفــع نمــی شــود و 
چالــش همچنــان پابرجاســت. بــدون شــک دولت نمــی تواند این 
حجــم از ســرمایه را در اختیــار صنعت گاز کشــور بگــذارد، آن هم 
در شرایطی که کسری بودجه به بخشی ماندگار از اقتصاد ایران 
تبدیل شده است و دولت هزینه های جاری خود را نیز به سختی 

تامین می کند.
موضــوع ســرمایه گذاری هم که در ســایه برجــام قرار دارد و 
وضعیــت ایــن روزهــای مذاکــرات نشــان از آن دارد کــه نمــی توان 
به آن امیدوار بود و بعید اســت چنین ســرمایه ای به کشــور وارد 

شود.
ســرمایه گــذاران خصوصی داخلی هــم به دلیل بی اعتمادی 
بــه دولــت و ابهامــات جــدی در بخــش درآمــدی نفــت و گاز بــرای 
شــرکت هــای خصوصــی هیــچ گاه عاقــه ای بــه حضــور در ایــن 
صنعــت نداشــتند و اگــر هــم داشــتند، بعیــد بود که ایــن حجم از 

سرمایه را وارد چرخه مواد خام کنند.
بنابرایــن مــی توان دریافت که کشــور در ســال های آینده با 
بحــران جــدی تــری در بخــش گاز مواجــه خواهــد شــد و اگر پیش 
بینــی هــا دربــاره کمبــود )ناترازی( گاز محقق شــود، ممکن اســت 
بــا ســرمای هــوا، بخــش عمده ای از کشــور با بحــران جدی تامین 

انرژی رو به رو شود.

بیانیه پایانی پنجمین همایش روز ملی مبارزه با فساد
روز دوشــنبه، پنجمیــن همایــش روز ملی فســاد همزمــان مقارن 
بــا ســالروز شــهادت امیرکبیــر در محل دانشــکده اقتصــاد و علوم 

اجتماعی دانشگاه الزهرا با حضور اساتید و اعضای 
ســمن های مردمــی مبــارزه بــا فســاد بــا محوریــت 
نقــش و جایــگاه جامعــه مدنــی و تشــکلهای مردم 

نهاد در مبارزه با فساد برگزار شد.
ســخنرانان همایــش دکتــر عابــدی جعفــری، 
دکتر فرشــاد مومنی و دکتر راغفر بودند؛ همچنین 
میزگردی با حضور آقای دکتر محمد محمدی و خانم 
دکتــر بهــاره آرویــن بــا موضــوع »نهادهــای مردمــی 
مبــازره بــا فســاد: ضعــف هــا وقوت هــا، تهدیدها و 
فرصت ها، گذشته، حال آینده« برگزار و در انتهای 

نشست اساتید حاضر به سئواالت حاضرین پاسخ داده و در انتهای 
مراسم نیز از دکتر علیرضا دیهیم و دکتر محمدجواد شیرازی که در 
سالهای گذشته در زمینه با مبازره با فساد و قوانین مقابله با فساد 

تاش های موثری به عمل آورده اند.تقدیر به عمل آمد.
مشــروح بیانیــه پایانــی پنجمیــن همایــش روز ملی مبــارزه با 

فساد در ادامه تقدیم می شود:
بی تردیــد دوران سه ســاله صــدارت امیرکبیــر ســرآغاز عصــری 
جدیــد در تاریــخ معاصــر ایران اســت. پژوهشــگران دربــاره خدمات 
نیــز  ایــن  از  او در همــان دوران کوتــاه بســیار نوشــته اند و بعــد 
بســیار خواهندنوشــت. اما آن چه گفتنی اســت این کــه امیرکبیر با 
اصاحاتــش توانســت امیــد را به جامعه مأیوس ایــران بازگرداند، و 
ازایــن رو نقــش برجســته و مانــدگار او را در تمــام تحــواّلت ســازنده 
بعد از شهادت مظلومانه اش می توان مشاهده نمود. از سوی دیگر 
امیر آغازگر مبارزه گسترده با فساد در بدنه حکومت و کوتاه کردن 
دســت شــاهزادگان و درباریــان طمعــکار از امــوال عمومی بــود و با 
باوری عمیق به ضرورت ریشــه کن ســاختن فساد بافاصله پس از 
رسیدن به قدرت اقدامات اصاحی خود را در این حوزه شروع کرد.
گرامیداشــت ســالروز شــهادت مظلومانه امیرکبیــر فرصتی را 
در اختیــار تشــکّل های مردمی فسادســتیز قرار می دهــد تا بی ریب 
و ریــا و بی پــرده و پــروا بــا ملّت بزرگ ایران ســخن بگویند و با بیان 
دشــواری های مبارزه با فســاد از همّت و عزم ولی نعمتان ســرافراز 

خــود بــرای طــیّ این مســیر دشــوار و تحقّق آرمان آن مــرد بزرگ در 
برپایی جامعه ای پیشرو و عاری از فساد یاری و همراهی جویند.

به همین مناسبت الزم می دانیم نکاتی چند را 
به عنوان تذکّرات بنیادین بیان کنیم. باشد که کلّیه 
مســؤوالن و متولّیــان امــر بــا توجه به ایــن تذکّرات 
همراهــی صادقانــه خــود را با نهضت فسادســتیزی 
اعــام کــرده، و کلّیــه امکانــات کشــور را بــرای مهــار 
هرچه ســریعتر اژدهای هولناک فســاد وارد میدان 

این مبارزه مقدّس کنند:
۱ – امــروزه مبــارزه بــا فســاد تــا مرحلــه حذف 
آن از جامعه از اولویّت به مراتب باالتری نسبت به 
بســیاری از دغدغه های برحق مســؤوالن و متولّیان 
امــر در کلّیــه حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی 
برخــوردار اســت. زیرا رواج ســکّه فســاد می تواند عــاوه بر بلعیدن 
اموال عمومی، زمینه را برای بسیاری از معضات اجتماعی دیگر از 
جمله تشــدید اختاف طبقاتی و گســترش ســریع فقر آماده سازد. 
کم اهمّیت دانستن این مبارزه و به عبارتی تحمّل پدیده فساد حتّی 
در ســطح اندک، ناشــی از درک نادرســت صورت مســأله اســت، و 

دانسته یا نادانسته به تقویت هیوالی فساد منجر می شود.
۲ – مبارزه با فساد در طول چند دهه گذشته به تدریج به یک 
نهضت جهانی مبدّل شــده و کشــورهای عضو جامعه جهانی خواه 
توســعه یافته و خواه درحال توســعه تجربیّات گســترده ای در میدان 
این مبارزه کسب کرده اند. بی تردید هیچ جامعه ای بدون بهره گیری 
از تجربیّات جهانی و درک نکات قوّت و ضعف کارنامه سایر جوامع 
نمی تواند مســیر اصاحی و کاهش میزان فســاد را با هزینه  اندک 
طرّاحــی کنــد. ازاین رو مبارزه واقعی با فســاد را باید با گفتاردرمانی 
متداول متفاوت دانسته و آماده بهره گیری هرچه بیشتر از دانش 

مبارزه با فساد و تجربیات جهانی باشیم. 
۳ – تحقّق آرمان واالی رسیدن به جامعه عاری از فساد مانند 
هــر هــدف بــزرگ ملّــی دیگر درگرو همراهی گســترده مردم اســت. 
همان گونه که حماسه بزرگ ملّی سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر 
جز در ســایه همراهی و جانفشــانی همه اقشــار مردم قابل تحقّق 
نبود، میدان مبارزه با فساد نیز بیش از هر میدان دیگری نیازمند 

حضــور و همراهــی مــردم اســت. بــدون حضــور و همراهــی مــردم 
حتی اگر جریان مبارزه با فســاد پیشــرفتی داشته باشــد، تبدیل به 
مبارزه ای نمایشی شده، و دستآوردهای آن همواره در معرض خطر 
خواهدبــود. ازایــن رو کلیــه مســؤوالن و دســت اندرکاران باید تاش 
کنند تا ضمن دعوت از نیروهای مردمی برای حضور در این میدان، 

هرگونه مانع و رادع را از سر راه این حضور مبارک بردارند.
۴ – تشــکیل ســازمان های مردم نهــاد و فعالیــت آن هــا در 
حوزه های مختلف اجتماعی شیوه ای کارآمد برای ساماندهی حضور 
مردم در صحنه است. تجربه جهانی نشان می دهد که بدون تاش 
بــرای ســاماندهی چنیــن نهادهایــی، حضــور مــردم در صحنه هــای 
اجتماعی ممکن است در سطح یک اردوکشی خیابانی تنزّل یافته، 
و حتــی توســط برخــی باندهــای قدرت طلــب دقیقــاً برخــاف منافع 
عمومــی بــه کار گرفته شــود. ازایــن رو تســهیل جریــان شــکل گیری و 
راه اندازی سمن ها به ویژه در حوزه مبارزه با فساد یک ضرورت و یک 
وظیفه بزرگ ملّی اســت. متأســفانه در شــرایط فعلی شکل گیری و 
رشد شبکه فساد از شکل گیری شبکه نهادهای مردمی فسادستیز 
به مراتب آســا نتر اســت. زیرا باندهای فساد برای فعالیت خود نیاز 
بــه دریافــت مجوز ندارنــد، اما فرایند تأیید صاحیت و صدور مجوز 
برای فعالیت سازمان های مردم نهاد بسیار زمانبر است، به گونه ای 
کــه بســیاری از متقاضیــان فعالیــت را از ادامــه منصــرف می ســازد. 
اصاح مســیر و فرایند صدور مجوز برای تشــکل های مردمی گامی 
بــزرگ در مســیر دســتیابی بــه بــرکات حضــور مــردم در صحنه های 
اجتماعی است و هرگونه درنگ و تعلل در این میانه در حکم وارد 

ساختن لطمه به منافع بلندمدت اجتماعی است.
۵ – گســترش روحیــه مطالبه گــری ویژگــی قابل تأمــل جامعه 
علوی است. در چنین جامعه ای مردم رعیت مطیع حاکمان نیستند، 
بلکه به عنوان شهروندان آزاده ولی نعمت حاکمان به شمار می روند. 
گاه بی اعتنایــی بــه این اصل مســلم شــرایطی را فراهــم می آورد که 
به جای مطالبه گری مردم از حکومت، شــاهد مطالبه گری نهادهای 
حکومتــی از مردمــان باشــیم. تردیــدی نداریم که یکــی از مهم ترین 
وظایــف حکومــت علــوی حمایــت از مطالبه گری مــردم و ترویج این 
روحیه در سطح جامعه است. در سایه گسترش روحیه مطالبه گری 
مردمی مدیران و صاحب منصبان کشــور هرگز نمی توانند از مســیر 
رعایت مصالح عمومی و منافع ملّی فاصله گرفته، و اهداف حزبی 

و منافع گروهی خود را بر منافع ملی مقدم بدارند.
متن کامل را با اسکن کیوآر کد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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دستورالعمل جدید سازمان 
هواپیمایی به ایرالین ها

کشــوری، هواپیمایــی ســازمان ســخنگوی گفتــه بــه
شــرکتهایهواپیماییموظفهستنددرصورتلغو
پرواز،طی۴۸ســاعتکاریوجهبلیترابهمســافر

استردادکنند.
بــه گــزارش بــازار، میراکبــر رضوی گفــت: با توجه 
بــه بــارش بــرف و برودت هــوا در روزهــای اخیر، برخی 

پروازهای داخلی لغو شد.
در  دســتورالعمل  ایــن  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
صورتیکه پروازها به هر دلیلی لغو شــود، شــرکت های 
هواپیمایی موظف هســتند طی ۴۸ ســاعت کاری وجه 

بلیت را استرداد کنند.
تاکیــد  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
کــرد: بــا توجــه به وضــع بارندگی در کشــور، مســافران 
حتمــا پیــش از عزیمــت بــه فرودگاه هــا بــا شــماره ۱۹۹ 
در سراســر کشــور، شــماره ۰۲۱۶۱۰۲۱ ویــژه فــرودگاه 
بین المللــی مهرآبــاد و شــماره ۰۹۶۳۳۰ ویــژه فرودگاه 
بین المللــی امــام خمینــی تمــاس بگیرنــد و از آخریــن 

وضع پروازها مطلع شوند.

جدیدترین قیمت گوشت 
قرمز در بازار

کــهقیمــت ازآناســت مشــاهداتمیدانــیحاکــی
گوشتقرمزافزایشیافتهاست.

بــه گزارش ایســنا، بر اســاس مشــاهدات میدانی 
از مغازه های ســطح شــهر تهران قیمت هر کیلو شــقه 
گوســفندی ۳۱۸ هــزار تومــان، ران بــا راســته و ران بــا 
گــردن ۳۳۸ هــزار تومان، ران خالی ۳۵۸ هزار تومان، 
سردســت با دنده ۳۳۸ هزار تومان، کف دســت بدون 
اعــا ۳۹۸ هــزار  دنــده ۳۵۸ هــزار تومــان، ماهیچــه 
تومــان، راســته گوســفندی ۳۳۸ هزار تومــان، مخلوط 
گوساله ۳۰۸ هزار تومان، سردست گوساله ۳۰۸ هزار 
تومــان، مغز ران گوســاله ۳۲۸ هــزار تومان و ماهیچه 

گوساله ۳۴۸ هزار تومان است.
گفتنی اســت؛ قیمت های ذکر شده حدودی بوده 

و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی  نیز چند وقت 
پیــش از افزایــش قیمت گوشــت قرمز خبر داد و اعام 
کرد که علت افزایش قیمت گوشت قرمز کمبود عرضه 

دام، صادرات و قاچاق دام است. 
همچنیــن در یکــی دو ســال اخیــر  نیــز بــه دلیــل 
خشکسالی، دامداران دام های بیشتری را به کشتارگاه 
فرستاده اند و دام های مولد زیادی نیز ذبح شده است.

وزیر صمت اعالم کرد: 
فروش خارج از ضابطه 

خودرو به دستگاه ها
وزیــرصمــتضمناشــارهبــهفروشخــارجازضابطه
خودروبهبرخیازدســتگاهها،ازارائهگزارشکامل

اینتخلفبهرئیسجمهوریخبرداد.
بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســید 
رضا فاطمی امین در مورد دستور رئیس جمهوری برای 
پیگیری فروش خودرو به برخی دستگاه ها، اظهار کرد: 
برخی دســتگاه ها بر خاف ضوابط تعیین شــده خودرو 
دریافــت کرده انــد کــه وزارت صمــت بــه محض کشــف 
تخلــف طــی گزارشــی مــوارد را بــه رئیــس جمهــور ارائه 

کرد.
وزیــر صمــت افــزود: رئیــس جمهــوری نیــز در این 
زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری 
مأموریــت داد تــا بــا بررســی واگــذاری خــودرو خــارج از 
ضوابط فروش به دستگاه ها، با متخلفان برخورد کند.
صمــت  وزارت  امــروز  از  گفــت:  امیــن  فاطمــی 
بررســی های جامعــی در ایــن زمینــه را شــروع کــرده و 
پــس از گــردآوری همــه اطاعــات فــروش شــرکت های 
خودروســاز، گــزارش کاملــی بــه رئیس جمهــوری ارائــه 

خواهد کرد. 
گفتنی اســت، در جلســه یکشــنبه هیــأت دولت، 
دربــاره  گزارش هایــی  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رئیــس 
فــروش خــودرو بــه برخی دســتگاه ها، خــارج از ضوابط 
تعییــن شــده، بر ضرورت فــروش خــودرو در چارچوب 
دســتورالعمل هشــت بندی که سال گذشته در جریان 
بازدیــد از پارکینــگ یکــی از شــرکت های خودروســازی 
ویــژه  بازرســی  و  وزارت صمــت  و  تاکیــد  اعــام شــد، 
ریاســت جمهوری را مأمور بررســی واگــذاری خودرو به 

دستگاه ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.

دبیر کل انجمن صنایع 
لوازم خانگی: نهاده های 

تولید لوازم خانگی متوسط 
۳۰ درصد گران شده است

دبیــرکلانجمــنصنایــعلوازمخانگیایرانبابیان
اینکــهنهادههــایتولیــدلــوازمخانگــیمتوســط۳۰ 
درصدگرانشــده،عنوانکرددرشــرایطیکهنرخ
ارزســاعتیتغییــرمیکنــد،صــدورمجــوزافزایــش

قیمتماههاطولمیکشــد.
اخیــرا امیــد قالیباف، ســخنگوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت گفته بود که از تیر تاکنون مجوزی 
بــرای افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی صــادر نشــده و 
در حــال حاضــر نیز مــواد اولیه ایــن صنعت افزایش 
لــوازم  تولیدکننــده  صنایــع  بیشــتر  اســت.  نیافتــه 
مــاه  پنــج  بــرای  را  تولیدشــان  خــط  لــوازم  خانگــی، 
آینــده بــا نرخ ارز قبلی خریدنــد و بنابراین نیازی به 
افزایــش قیمــت وجود نــدارد. اما اگــر تولیدکننده ای 
قبــل  روال  طبــق  باشــد،  داشــته  هزینــه  افزایــش 
می تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان ارائــه کند تا مورد بررســی قرار گیرد.

امــا رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگی 
از  برخــی  درصــدی   ۱۵ تــا   ۱۰ قیمــت  افزایــش  از 
کــه  گفــت  و  داد  خبــر  خانگــی  لــوازم  شــرکت های 
پیگیری هــا نشــان می دهد مجوزی برای این افزایش 
قیمت صادر نشــده اســت. برای بررســی بیشــتر این 

موضــوع، نظر تولیدکنندگان را نیز جویا شــدیم.
گفت وگــو  در  هاشــمی  عبــاس  رابطــه  ایــن  در 
بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر واحدهای 
تــوان  تولیــدی در شــرایط فعلــی گــردش نقدینگــی 
اینکــه مــواد اولیــه خــود را بــرای ماه هــای بعــد تهیــه 
کننــد ندارنــد، اظهار کرد: در ماه های اخیر تخصیص 
ارز بــا تاخیــر انجــام شــده اســت. همچنیــن جــداول 
مربــوط بــه افزایــش قیمــت نهاده های تولیــد موجود 
اســت کــه بــر اســاس آن قیمت مواد اولیــه بین ۴ تا 
۲۹۱ درصــد افزایــش یافتــه اســت. کمتریــن افزایش 
قیمــت مربوط به نایلون و بیشــترین مربوط به مواد 

EPS است.
وی بــا بیــان اینکه در مجموع قیمت مواد اولیه 
لــوازم خانگــی بــه طــور متوســط ۳۰ درصــد نســبت 
بــه ســال قبــل افزایش یافتــه، گفت: البتــه این نرخ 
بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز 
نیمایــی ۲۵ و نــرخ ارز آزاد حدود ۵۰ درصد افزایش 
از  فــارغ  واحدهــا  برخــی  همچنیــن  اســت.  داشــته 
افزایــش قانونــی دســتمزد، بــرای کمــک به معیشــت 
پرســنل خود، افزایش بیشــتری اعمــال کرده اند. اما 

ســازمان حمایت این موارد را  نمی بیند.
هاشــمی در پاســخ به اینکــه آیــا تولیدکنندگان 
درخواســت افزایش قیمت به ســازمان حمایت ارائه 
کرده انــد؟ تصریــح کرد: گوش شــنوایی وجود ندارد. 
درخواســت ها وارد ســیکل چنــد ماهــه می شــود تــا 
از ســتاد تنظیــم بــازار دســتور بگیرد. واحدهــا وقتی 
نتیجــه  بــه  قیمــت  افزایــش  درخواســت  می بیننــد 
نمی رســد و از طــرف دیگــر قیمت مواد اولیه و ســایر 
هزینه هــا در حــال گــران شــدن اســت یا بایــد کاال را 
گران کنند، یا نیروی انسانی را تعدیل کند یا شاهد 
تبــع آن قاچــاق  بــه  بــازار باشــیم و  کمبــود کاال در 
پیشــنهاد  اینکــه  بیــان  بــا  وی  کننــد.  پیــدا  افزایــش 
بخــش تولیــد مکانیــزم عرضه و تقاضا اســت، گفت: 
اگــر بــه دلیل مشــکات معیشــتی امــکان اجرای این 
روش وجــود نــدارد، حداقــل بایــد نظــارت پیشــینی 
بــه پســینی تبدیل شــود کــه یعنی هر زمــان واحدها 
تخلفی داشــتند به آن رســیدگی شود. اما در شرایط 
کــه  نمی شــود  داده  اجــازه  تولیدکننــده  بــه  فعلــی 
قیمت تمام شــده را در نظر بگیرد و مدام به فرآیند 
قیمت گــذاری اضافــه می شــود. بــرای مثــال در حــال 
حاضــر تولیدکننــدگان ابتدا باید درخواســت افزایش 
قیمــت خــود را به دفاتر تخصصی وزارت صمت ارائه 
کنند تا بعد از بررســی به ســازمان حمایت ارســال و 
دوباره در آنجا بررســی شــود و بعد به ســتاد تنظیم 
بازار ارســال و مجددا بررســی و تصمیم گیری شــود. 
می تــوان گفــت در حــال حاضــر همــه چیــز متوقــف 

شده است.
دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگی بــا بیان 
ایــن  و  مــاه طــول می کشــد  ایــن رونــد چنــد  اینکــه 
در حالــی اســت کــه نــرخ ارز ســاعت بــه ســاعت در 
کشــور تغییــر می کنــد، تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن 
کاســت  حمایــت  ســازمان  در  قیمت گــذاری  روش 
پــاس)روش پرداخــت درصدی( اســت که یک روش 
کــه معیشــت  در شــرایطی  گفــت:  اســت،  منســوخ 
مردم دچار مشکل است، باید برای رفع این مشکل 
راه حــل ارائــه کرد. برای مثال با ارائه کارت اعتباری 
و وام می توان قدرت خرید مردم را افزایش داد، اما 
بــا سیاســت های انقباضــی بانک ها ایــن موضوع هم 

دچار اشکال است.

اخبـــــــــــــــــار

سودحاصلازحذفیارانههارادولتبرد
وزیانشنصیبمرغدارانشد

صنعتمرغداریکشوردرگیربحراناستوبهگفتهفعاالندر
حالیمرغدارانروزانهبیشاز۱۲۰میلیاردتومانزیانمیدهند
کــههــزارانمیلیاردتومانســودازناحیهحذفیارانههانصیب

دولتشدوبهبخشتزریقنشد.
صنعــت مرغــداری کشــور در حالــی با مشــکات عدیــده ای 
مواجه است که کارشناسان می گویند در صورتی که از این بخش 
حمایت های دولتی صورت نگیرد باید منتظر بازاری بد در ماه های 
پیش رو باشیم. با وجود این یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در 
این صنعت، بحث مازاد تولید اســت که بنا شــده اســت به جای 
شــرکت پشــتیبانی بــه اتحادیه هــای مربوطه بودجــه ای تخصیص 
داده شــود تــا ایــن اتحادیه ها خود اقدام به جمــع آوری مرغ مازاد 

از بازار کنند.
بــا وجــود ایــن محمــد یوســفی رئیــس انجمن مرغ گوشــتی 
کشــور بــا بیان اینکه برنامــه خرید مرغ مازاد از ســوی اتحادیه ها 
هنــوز عملیاتی نشــده اســت، می گوید: قرار اســت طــی چند روز 
آینده این اتفاق بیفتد و به این ترتیب در روزهای پیش رو احتماال 

شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود.

طیروزهایآیندهدربازارشاهدافزایش
قیمتمرغخواهیمبود

یوســفی دربــاره عوامــل موثر بر افزایش قیمــت مرغ طی روزها 
آینده به بازار می گوید: به دلیل اینکه با توجه به بارندگی های 
اخیــر احتمــال جابجایــی مرغ کمتر می شــود و این در شــرایطی 
اســت که مرغ تهران غالبا از ســایر اســتان ها تامین می شود. از 
سوی دیگر معموال وقتی به اواخر ماه می رسیم میزان خرید از 
سوی خانوارها افزایش می یابد و لذا قطعا قیمت مرغ افزایش 

پیدا می کند و دیگر جایی برای خرید مرغ مازاد نمی ماند.
وی دربــاره میــزان این افزایش قیمت نیز خاطر نشــان کرد: 
فعا اگر به قیمت مصوب ۶۲هزار تومان برســیم راضی هســتیم 
هرچند نسبت به این قیمت از ابتدا انتقاد داشتیم اما االن حدود 
۱۴ تــا ۱۵ هــزار تومــان پایین تر از قیمت مصــوب تنظیم بازار مرغ 

تولیدی ما در بازار عرضه می شود که ضرر و زیان زیادی است.
یوسفی افزود: با تمام این تفاسیر قیمت مرغ در آخر سال 
معمــوال بــاال مــی رود چــون مصرف ها باال اســت اما نگرانــی ما در 
مورد بعد از عید نوروز است چون معموال از ۱۵ فروردین به بعد 
قیمــت مــرغ کاهشــی می شــود و باز هم صنعت مرغــداری درگیر 
مصائب بیشــتری می شــود. وی خاطر نشــان می کند: البته بنده 
شخصا چندان نسبت به اینکه به اتحادیه پول بدهند و مرغ مازاد 
را از طریــق اتحادیه هــا خریــداری کنند اعتقاد نــدارم. چون به هر 
حال باید مشخص شود که این مرغ را به چه کسی می خواهند 
بدهند و از ســوی دیگر باید مشــخص شــود چه اعداد و ارقامی را 
می خواهند به اتحادیه ها بپردازند که اتحادیه ها قادر باشند این 

کاهش قیمت را جبران کنند.
یوسفی افزود: در عوض به نظر بنده خود شرکت پشتیبانی 
امور دام باید ضوابطی را که بر اساس قراردادها برای خرید مرغ 
منجمد گذاشته است، سریعتر مقداری تعدیل کند تا زودتر مرغ 

مازاد جمع آوری شود.

 ماهانهحدود۱۵هزارتنمرغمازاد
درکشورداریم

رئیــس انجمــن مرغ گوشــتی کشــور همچنین در پاســخ به این 
ســوال که ماهانه چه میزان مرغ مازاد داریم، می گوید: در ماه 

حدود ۱۵هزار تن مازاد داریم و حدود ۴ ماه اســت که با مازاد 
مرغ مواجه هستیم. وی ادامه می دهد: به عبارت دیگر از روزی 
کــه جوجه هــای مــرغ آرین را توزیع کردنــد و تولید افزایش پیدا 
کرد و همزمان هم مرغ منجمد را وارد بازار کردند موجب شــد 
بحــث مــازاد مرغ در بازار شــدت بگیرد. این در حالی اســت که 
اینکه مرغ منجمد را همزمان با پایین بودن نرخ مرغ با قیمت 
بســیار پایینی وارد بازار کردند کاما اقدام اشــتباهی بود و این 

عوامل بر بحران های فعلی صنعت دامن زدند.
گفتنی اســت؛ همزمان با پایین آمدن قیمت مرغ، مقداری 
مرغ منجمد که بخشــی وارداتی از ترکیه بود و بخشــی دیگر نیز 
مربوط به داخل بوده به بازار تزریق شد که این خود عاملی برای 

بر هم خوردن بازار مرغ محسوب می شود.

بهازایهرکیلوگرممرغ،مرغدارانبین۱۰ 
تا۱۲هزارتومانضررمیدهند

حبیب اسدهللا نژاد؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران نیز 
دربــاره وضــع فعلــی تولیدکننده هــا و ضــرر و زیانــی که متحمل 
می شــوند می گویــد: در حــال حاضر تولیدکننده هــای ما به ازای 
هــر کیلــو مرغــی که تولیــد می کنند حــدود ۱۰ تا ۱۲هــزار تومان 
ضــرر می کننــد که روزانه بیش از ۱۲۰میلیارد تومان در سراســر 
کشــور می شــود. یعنی میزان زیان دهی واحدهای تولیدی این 

بخش ساالنه بیش از ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می شود.
اســدهللا نژاد بــا بیان اینکــه امیدواریم ایــن زیان دهی زودتر 
تمــام شــود افــزود: بــرای جمــع آوری مرغ مــازاد بیــن اتحادیه های 
مربوطــه و وزارت جهــاد بحثــی مطرح شــده که اگر خواســته های 
ما را اجابت کنند امیدوار هستیم اتحادیه ورود کند و مرغ مازاد 

را خرید کند.
 وی ادامه داد: اصلی ترین خواســته ما، جبران مابه التفاوت 
قیمــت تمــام شــده بــا قیمت فــروش در بــازار اســت. در واقع اگر 
شــرکت پشــتیبانی هم خرید می کرد این اتفاق می افتاد و دولت 
زیــان شــرکت پشــتیبانی را پرداخت می کــرد. لذا ما اعــام کردیم 
مــا از طریــق اتحادیــه ایــن کار انجــام می دهیم مشــروط بر اینکه 
زیان هایی که به شرکت پشتیبانی پرداخت می شد به هر اتحادیه 

و تشکلی که در این امر ورود می کند پرداخت شود.
اسدهللا نژاد درباره میزان تفاوت قیمت های مصوب با بازار 
نیــز می گویــد: در بخــش مرغ زنده قیمت مصــوب ۴۴هزار تومان 
است و در بازار حدود ۳۵هزار تومان است. از سوی دیگر قیمت 
مصــوب مــرغ گــرم ۶۳هزار تومان اســت و در بــازار بین ۵۰ تا ۵۲ 
هزار تومان در میادین میوه و تره بار است و در واحدهای صنفی 

هم کمی باالتر است.
بر اساس این گزارش، بحث تامین نهاده های دامی نیز یکی 
از اصلی ترین چالش ها و مشــکات همیشــگی صنعت مرغداری 
کشور است که اسدهللا نژاد در این باره نیز می گوید: تامین نهاده 
کماکان به صورت کجدار و مریز انجام می شود یعنی بارگیری ها 
تا حدودی با تاخیر انجام می گیرد به طوری که گاهی مواقع حتی 
بــا تاخیــر یــک ماهه بارگیری می شــود که بــه هر حــال امیدواریم 

بارگیری ها تسریع شود.

قطرهچکانیشدنصادراتتخممرغ،نرخ
رادربازارپایینآوردهاست

بــر اســاس این گــزارش، بحران هــای صنعت مرغــداری در همه 

بخش هــا از جملــه بخــش جوجــه یکــروزه، مــرغ گوشــتی، مرغ 
تخم گــذار و غیــره وجــود دارد و همــه اهالــی ایــن صنعت بزرگ 
درگیر این مســائل هســتند. ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره وضع بازار تخم مرغ 
می گوید: متاســفانه دولت قیمت دســتوری برای محصوالت ما 
تعییــن می کنــد و بــا وجــود این قیمت دســتوری دولــت کیلویی 
۳۹۵۰۰ تومــان اســت و در بــازار میانگیــن ۳۵ الــی ۳۶ هــزار 
تومــان اســت. چــون صــادرات را هــم قطــع کرده انــد و یــا قطــره 

چکانی کرده اند که باعث شده نرخ بازار هم پایین بیاید.
نبی پــور با بیان اینکــه االن قیمت تخم مرغ درب مرغداری 
کیلویــی ۳۵ تــا ۳۶هــزار تومان اســت افزود: عــاوه بر این چند 
هفتــه اســت صــادرات چنــد هفتــه اســت قطــع شــده و قطــره 
چکانی صورت می گیرد به طوری که در یک هفته اخیر ۸۰۰تن 

صادر شده است که رقم بسیار بسیار جزئی است.
وی خاطــر نشــان کــرد: قطــع صــادرات فقــط بــرای تنظیــم 
قیمــت در بــازار داخــل اســت و توســط وزارت جهــاد کشــاورزی 

اعمال شده است.
نبی پور در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه باید 
کــرد، می گویــد: وقتی یک جراحی بزرگ می کنند باید فکر مردم 
هم باشــند االن مردم توان خرید ندارند. لذا راهش این اســت 
کــه بــرای مــرغ و تخم مرغ فعا بــه مصرف کننده یــا تولیدکننده 
سوبســید بدهنــد کــه مــردم بتواننــد خریــد کننــد. چــون وقتــی 
حقوق هــا را اضافــه نکرده انــد مردم توان خریــد ندارند و به تبع 

تولیدکننده و مصرف کننده از بین می روند.
وی تصریــح کــرد: وقتــی هــزاران میلیــارد تومــان ســود از 
ناحیــه حــذف یارانه ها نصیب دولت شــده باید بخشــی از آن را 
در جامعــه تزریــق کننــد در غیــر اینصــورت آینده بــدی در پیش 

رو داریم.
ایــن مقام مســئول دربــاره وضع فعلــی نهاده های مصرفی 
همچون ذرت و کنجاله ســویا نیز می گوید: نهاده موجود اســت 
و فعا از طریق بازارگاه در اختیار مرغداران قرار می گیرد اما از 
یک طرف قیمت ها باال اســت و از ســوی دیگر نوســان دارد. به 
طــوری کــه گاهــی ذرت کمیاب می شــود و گاهــی مواقع کنجاله 
ســویا در بــازار نیســت. از آن طــرف واردکننده هــا هــم مشــکل 
دارند و این تغییر و تحوالت نرخ ارز هم آنها را ســردرگم کرده 

است.
بــر اســاس ایــن گــزارش در حالی بحــث تامیــن نهاده های 
دامی چالش همیشــگی مرغداران اســت که برخی کارشناســان 
می گویند به جای خرید نهاده و تبدیل آن به دان در واحدهای 
مرغــداری از ســوی مرغــداران بایســتی به خوراک هــای آماده در 
ایــن بخــش تکیــه کــرد. به خصــوص اینکــه طی ســال های اخیر 
کیفیت خوراک های آماده در سطحی است که همچون خوراک 

آبزیان، اخیرا راهی بازارهای صادراتی می شود.
رئیــس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران 
در این بــاره نیــز می گویــد: در حــوزه خــوراک آبزیــان می دانیــم 
کــه صــادرات وجــود دارد و توانســته کیفیت هــای مــد نظر دیگر 
کشورها را تامین کند. همچنین در صادرات خوراک آماده دام 
و طیور هم از نظر کیفی مشکلی وجود ندارد به خصوص اینکه 
ماده اولیه زیاد داریم. اما درباره اینکه چرا مرغداران بخصوص 
در بخــش تخم گــذار چندان از خوراک آماده اســتفاده نمی کنند 
ایــن اســت کــه مرغداران نقدینگی ندارند وگرنــه جنس در بازار 

زیاد است.

رئیــسســازمانحــجوزیارتباتشــریحجزئیــاتتفاهمنامه
حــجایــرانوعربســتان،اعــامکردنــرختخصیصیبــرایارز
حج۱۴۰۲ازســویدولت،۲۸هزارو۵۰۰تومانوســهمیه

حجایران۸۷هزارو۵۰۰نفرتعیینشد.
ســیدصادق حســینی بــه دنبــال توافــق ایران و عربســتان 
در  روزگذشــته  کــه  خبــری  نشســت  در   ۱۴۰۲ حــج  دربــاره 
ســازمان حــج و زیــارت برگزار شــد به تشــریح آخریــن جزئیات 
حــج پرداخــت و بــا یــادآوری این که ســفر اخیرشــان به دعوت 
وزارت حــج و عمــره عربســتان با هدف بازدید از اکســپوی حج 
۲۰۲۳ و امضــای تفاهم نامــه حــج انجــام شــده اســت، افــزود: 
نمایشــگاه اکســپوی حــج ۲۰۲۳ بــه خوبــی برگــزار شــد و ۷۰۰ 
شــرکت عربســتانی تمــام خدمتــی را کــه بــه زائــران در حــج و 
عمره می توانستند ارائه دهند، معرفی کردند. فرق حج ۱۴۰۲ 
با گذشــته در این اســت که در گذشــته یک شــرکت مشــخص 
را در مقابــل ایــران قرار می دادنــد و تمام خدمات را الزاما باید 

از آن شــرکت می گرفتیم، اما اکنون تمام شرکت های سعودی 
خدمــات خــود را در اکســپو عرضه کرده بودند و کشــورها حق 
انتخــاب داشــتند کــه حداکثــر صرفه جویی و کاهــش قیمت را 

می توان داشت.
او بــا اشــاره بــه ســهمیه حج ایــران در ســال ۱۴۰۲ گفت: 
۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر ســهمیه حج ایران تعیین شــده اســت که 
البته ما از وزارت حج عربســتان درخواســت داشــتیم ســهمیه 
حج ایران را با توجه به رشــد جمعیت افزایش دهند. به طور 
طبیعی باید این سهمیه دو تا سه هزار نفر اضافه می شد که 
آن ها اعام کردند درخواســت افزایش ســهمیه را به یک ســال 
بعــد موکــول کرده انــد و از هیــچ کشــوری درخواســت افزایش 

حج را نپذیرفته اند.
حســینی اظهار کرد: قیمت نهایی هنوز اســتخراج نشــده 
اســت. کمیتــه نرخ گــذاری تشــکیل شــده تــا آخریــن نرخ هــا را 
اســتخراج کنــد و در روزهــای آینــده قیمــت نهایــی حــج اعــام 

خواهــد شــد. البتــه قیمــت گروه هــا واحــد نیســت، مــا در حج 
امسال پنج گروه داریم که هزینه های هر یک متفاوت است.
رئیــس ســازمان حــج و زیارت دربــاره نــرخ ارز تخصیصی 
بــرای تبدیــل هزینه های حــج گفت: نرخ ارز براســاس مصوب 
هیــأت دولــت ۲۸۵۰۰ تومــان تخصیــص داده شــده اســت که 
هزینــه ارزی حــج بــر این اســاس محاســبه می شــود. نــرخ ارز 
تخصیصــی بــه حــج نزدیک به ۱۵ درصد زیر قیمت بازار اســت 

که از دولت به همین خاطر تشکر می کنیم.
حســینی در پاســخ به پرســش دیگر ایســنا درباره هزینه 
ارزی حــج کــه پیش تــر حــدود چهارهــزار دالر اعام شــده بود، 
اظهــار کــرد: ۵۰ تــا ۵۵ درصــد هزینــه حــج هر زائر به اســکان 
مربــوط اســت و چــون ایــن هزینه هنــوز دقیق و کامــل تعیین 
نشــده اســت. مذاکرات شفاهی با هتل ها انجام شده است و 
هتل هــای زیــادی برای همکاری با ایران اعام آمادگی کرده اند 
و بعــد از مذاکــره و اجاره هتل هــا هزینه دقیق حج را می توان 

اعام کرد.
او درباره محدودیت های حج، اظهار کرد: محدودیت های 
ســنی برداشــته شــده و درباره محدودیت واکســن که روزهای 
گذشته خبر آن اعام شد، عربستان هنوز به ایران در این باره 

اعامی نداشته است.
حســینی همچنیــن گفــت: از ۸۷ هــزار نفــر ســهمیه حج 
ایــران، ۳۷ هــزار نفــر در اولویــت هســتند کــه شــامل افــرادی 
می شــود که ســال ۹۹ هزینه حج را پرداخت کرده و به خاطر 
کرونا از این ســفر باز مانده اند. درباره الزام ســفر این دســته 
افــراد، مــا از آن هــا خواهش می کنیم امســال مشــرف شــوند،  

اما اگر عذری داشــتند هزینه و اولویت آن ها محفوظ اســت.
او اضافــه کــرد: اولویــت دوم، ســپرده گذاران ســال ۸۵ 
هســتند کــه اگــر آن هــا هــم بــرای ثبت نــام در کاروان مراجعه 
نکردنــد، ســپرده گذاران ســال ۸۶ فــرا می خوانیــم کــه شــامل 
اولویت هــای فروردیــن ســال ۸۶ می شــود و اگــر آن هــا هــم 

مراجعه نکنند، سراغ اولویت های دیگر می رویم.
حســینی دربــاره پرداخــت هزینــه مابه التفــاوت افــرادی 
کــه ســال ۹۹ هزینــه ثبت نــام کرده انــد، گفــت: امســال هنــوز 
نمی دانیــم عربســتان بابــت خدمــات چقــدر هزینــه دریافــت 
می کند، اگر آن هزینه افزایش نیابد، این افراد با همان هزینه 
قبلــی اعــزام می شــوند، امــا اگــر هزینــه خدمات در عربســتان 

افزایش پیدا کند، مابه تفاوت آن را از زائران می گیریم.
او دربــاره کاهش مدت ســفر حج بیــان کرد: کاهش این 
مدت تابع مولفه پرواز است که به دلیل تحریم ها ناچاریم از 
ظرفیــت داخلــی و هواپیمــای خودمان اســتفاده کنیم که زمان 
سفر حج را طوالنی می کند، اما اگر هواپیمای بزرگ در اختیار 
داشــته باشــیم مــدت ســفر حــج بــه کمتــر از ۳۰ روز کاهــش 
می یابد. اگر سازمان هواپیمایی بتواند هواپیماهای کشورهای 
دیگر را اجاره کند و غربی ها هم اذیت نکنند، مدت زمان سفر 

حج را کاهش می دهیم.

نرخارزوسهمیهحج۱۴۰۲اعامشد
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

۱40۱ت )نوبت دوم( شماره ۱۲۳- ۱0 /
"تامین)خرید(، نصب،  دارد  ایران در نظر  تولید مواد معدنی  و  تهیه  شرکت 
راه اندازی و آموزش تجهیزات آزمایشگاهی ICP- OES مورد نیاز مرکز تحقیقات 
مواد معدنی ایران-یزد" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 
ریال )سه  به مبلغ ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰  ارجاع کار  با تضمین شرکت در فرآیند 
میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار 
نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱4۰۱/۱۰/۲۵ و 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۱۱/۰۵ و 
مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۷ و 
جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۸ برگزار می گردد. 
عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی با شماره ۱4۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ـاد
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واحدهای دارای تحقیق و 
توسعه از معافیت مالیات 

برخوردار می شوند
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت از وضــع قانونــی 
از  حمایــت  منظــور  بــه  اســامی  شــورای  درمجلــس 
واحدهایــی کــه دارای بخش تحقیق و توســعه هســتند 
خبــر داد وگفــت که ایــن واحدها می توانند از معافیت 

مالیاتی برخوردار شوند.
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
»محمدمهــدی بــرادران« در همایش تقدیر از واحدهای 
برتــر تحقیــق و توســعه اســتان تهــران افــزود: در جهــان 
صنایع جدیدی وجود دارند که ســهم بســیاری از بازار را 
به خود اختصاص داده اند و ما کمتر به آنها پرداخته ایم.
وی ادامه داد: صنایع خالقی که تاکنون در ساختار 
وزارتخانه صمت جایگاهی نداشــته است. مثالً در حوزه 
آمــوزش یــا تعییــن محتــوا که نه نیــاز به انبــار دارد و نه 
بســته بندی و … اما ســهم بســیار باالیی از تجارت را در 

دنیا به خود اختصاص داده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: در 
دنیا اختالف اصلی در این اســت که ســرمایه چیســت؟ 
آیــا ســرمایه نیــروی انســانی اســت یا دانــش و علم؟ که 
می توان در پاسخ گفت مهمترین سرمایه نیروی انسانی 
دانــش محــور اســت که ما در ایران بــه وفور از نیروهای 

انسانی با علم و دانش دانشگاهی برخوردار هستیم.
وی در ادامــه گفــت: ســعی مــا ایــن اســت کــه در 
ســاختار وزارت صمــت از کلــی گویــی بیــرون آمــده و به 
صــورت تخصصــی موضوعــات نــوآور و فنی و پژوهشــی 
را بــه شــکل کاربــردی پیگیری کنیم. مثــالً در بخش های 
لوازم التحریــر و نوشــت افــزار و ســلولزی بــا اســتفاده از 
دانــش کارشناســان و متخصصــان از نانــو در تولیــد این 

محصوالت استفاده کنیم.
و  نیازهــا  تولیــد،  در  بایــد  کــرد:  تاکیــد  بــرادران 
خواســته های مردم را بشناســیم و به آنها پاســخ دهیم. 
در کنــار تولیــد محصــوالت، باید خدمــات پس از فروش 
را نیز مد نظر بگیریم تا رضایت مشــتری را جلب کنیم. 
کیفیــت تنهــا به معنی اســتحکام محصول نیســت بلکه 
رضایتمنــدی مشــتری، قیمــت، زیبایــی و … در کنــار هم 

کیفیت را شکل می دهند.
وی همچنین با اشاره به شعار "تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین" گفــت: مجلــس شــورای اســالمی بــه 
منظــور حمایــت از واحدهایــی کــه دارای بخــش تحقیــق 
و توســعه هســتند قانونــی وضــع نموده کــه آن واحدها 

می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت درپایــان از 
واحدهــای تولیــدی دارای بخش هــای تحقیــق و توســعه 
خواســت تا دانش و تجربیات خود را با هم به اشــتراک 
گذاشــته و بــا برگزاری جلســات مشــترک بــا یکدیگر و با 

مسئولین وزارت این مهم را به انجام برسانند.

تفاهمنامه همکاری و 
توسعه تجارت میان ایران و 

پاکستان به امضا رسید
تفاهمنامــه همــکاری در زمینــه توســعه تجــارت میــان 
ایــران و پاکســتان بــا هــدف افزایــش ســطح تبــادالت 
تجاری به امضای رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران 

و مدیرعامل سازمان توسعه تجارت پاکستان رسید.
به گزارش ایلنا، تفاهمنامه گسترش همکاری های 
تجاری میان ایران و پاکستان با هدف افزایش تبادالت 
تجاری میان دو کشور از طریق تبادل اطالعات، شرکت 
در رویدادهــای تجاری یکدیگر، تبادل هیأت های تجاری 
و برگــزاری برنامه هــای آموزشــی و تبــادل کارشــناس به 
امضــای علیرضــا پیمــان پــاک، رئیــس ســازمان توســعه 
تجارت جمهوری اســالمی ایران و محمد زبیر موتی واال، 

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت پاکستان رسید.
بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه کــه در حاشــیه افتتاح 
نمایشــگاه بزرگ اختصاصی جمهوری اســالمی ایران در 
کراچی پاکســتان به امضا رســید، طرفین متعهد شــدند 
ضمــن تبــادل اطالعــات تجاری، شــرایط و زمینــه را برای 
حضور هیأت های تجاری در در کشــور مقابل و پذیرش 

هیأت های تجاری یکدیگر مهیا کنند.
همچنین مقرر شد تا هر زمانی که یکی از طرفین 
توافــق نمایشــگاهی را در کشــور مقابل برگــزار می کند، 
تشــویق  و  اطالعــات  انتشــار  از طریــق  میزبــان  کشــور 

شرکت های عالقمند، از این نمایشگاه ها حمایت کند.
 ایــن ســند حوزه هــای مختلــف همــکاری تجــاری و 

اقتصادی میان دو کشور را تسهیل و تسریع می کند.
در جریــان مراســم امضــای ایــن تفاهمنامــه علیرضــا پیمان 
پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به تشریح عملکرد 
تجــاری دو کشــور پرداختــه و از هدف گــذاری صــادرات ۵ 

میلیارد دالری طی زمان کوتاه پیش رو خبر داد.

اخبـــــــــــــــــار

اسقاط ۴۰ هزار خودروی 
فرسوده

رئیــس انجمن اســقاط خودرو با بیــان اینکه تاکنون ۱۰ 
هــزار خــودرو در طــرح جایگزینــی و ۳۰ هــزار خــودرو 
درطرح هــای دیگــر اســقاط شــده اند، گفــت کــه بــا ایــن 
روند برای اســقاط تمام فرســوده ها به ۴۰۰ ســال زمان 

نیاز داریم.
محمودی مشــهدی شــریف در گفت وگــو با مهر در 
مورد آخرین وضع اســقاط خودرو در کشــور، اظهار کرد: 
برای اسقاط خودرو در کشور دو روش داریم یکی طرح 
جایگزینــی کــه با قرعه کشــی خــودرو و دیگری طرح های 

غیرجایگزینی که از سوی دولت انجام می شود.

۴۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد
رئیــس انجمــن مراکــز اســقاط و بازیافــت خــودرو 
افــزود: در طــرح جایگزینــی کــه از شــهریور ســال ۱۴۰۱ 
آغاز شــد و خودروســازان ۲۰ درصد ســهمیه قرعه کشــی 
را بــه صاحبــان خودروهای فرســوده اختصاص دادند، تا 
بــه امــروز حــدود ۱۰ هزار دســتگاه خودروی فرســوده از 

رده خارج شد.
وی ادامــه داد: در مــورد طرح هــای غیرجایگزینــی 
نیــز تــا بــه ایــن لحظه آمار دقیقــی وجود نــدارد اما طبق 
برآوردهــا تــا بــه امروز حدود ۳۰ هزار دســتگاه خودروی 
فرســوده اســقاط شده است. سال گذشته همین تعداد 

خودروی فرسوده اسقاط شده بود.

 نیمی از خودروهای موجود،
فرسوده هستند

مشهدی شریف به آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: 
طبــق برآوردهــای انجــام شــده ۵۰ درصــد آلودگی هوای 
کالنشهرها به دلیل منابع متحرک یعنی خودرو و موتور 

سیکلت فرسوده است.
وی افــزود: در حــال حاضــر بیــن ۹ تــا ۱۰ میلیــون 
دستگاه موتور سیکلت فرسوده، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
دســتگاه خودروی ســواری فرســوده، ۲۵۰ هزار کامیون 
فرســوده و ۲۰۰ هــزار اتوبــوس، مینی بــوس و وســایل 
حمل و نقل عمومی فرســوده در ســطح کشــور در حال 
تــردد هســتند. رئیــس انجمــن مراکز اســقاط و بازیافت 
خــودرو اضافــه کــرد: بنابرایــن از مجمــوع ۲۸ میلیــون 
خــودروی در حــال تــردد در کشــور، ۱۴ میلیون دســتگاه 

یعنی نیمی از خودروها، فرسوده هستند.

برای اسقاط فرسوده ها، ۴۰۰ سال 
زمان نیاز است

وی گفــت: اگــر بــا همیــن روالــی که هــم اکنون در 
حال اســقاط خودروها هســتیم پیش برویم برای از رده 
خارج کرده این ۱۴ میلیون دســتگاه به ۴۰۰ ســال زمان 
نیاز داریم و البته این در حالیست که خودروی فرسوده 

جدیدی به این آمار افزوده نشود.

باید به اندازه تولید، اسقاط هم 
انجام شود

مشــهدی شــریف بــه الیحــه ســاماندهی صنعــت خودرو 
اشــاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در این الیحه در 
صورت موجود نبودن گواهی اسقاط بر واریز ۱.۵ درصد 
از قیمت هر خودرو به صندوق ملی محیط زیست تاکید 
شــده، به جای اینکه هوا پاک تر شــود، آلوده تر می شــود 
زیرا خودروسازان خودروهای جدید خود را شماره گذاری 

می کنند بدون اینکه اسقاطی انجام دهند.
وی ادامــه داد: وقتی اســقاط صــورت نگیرد، تعداد 
می شــود،  بیشــتر  روز  بــه  روز  فرســوده  خودروهــای 
بنابرایــن ســهم ۵۰ درصــدی فرســوده ها در آلودگی هوا 
ســال بــه ســال افزایــش می یابد. باید توجه شــود که در 

سال ۱۴۰۱ در تهران فقط ۲ روز هوای پاک داشتیم.
رئیــس انجمــن مراکــز اســقاط و بازیافــت خــودرو 
تاکیــد کــرد: بایــد به انــدازه ای که تولید انجام می شــود، 
اســقاط خودرو هم انجام شــود. تا تعداد فرسوده ها کم 
شود. الزم به ذکر است، بر اساس گزارش بانک جهانی 
در ســال ۲۰۱۸، آلودگــی هــوای تهران به طور مســتقیم 
هر ساله خسارت ۲.۶ میلیارد دالری به سالمت عمومی 
شــهروندان وارد می کند که مطابق برآورد صورت گرفته 
کاهــش آلودگــی هــوای تهــران در اثــر اجــرای طرح هــای 
اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می تواند کاهش خسارت 
تقریبی تا ۱۰۸۱ میلیون دالری را در بخش سالمت شهر 

تهران به همراه داشته باشد.
همچنیــن میــزان مصــرف بنزیــن کشــور بــه بیــش 
از ۱۱۰ میلیــون لیتــر در روز رســیده و از میــزان متوســط 
تولید پیشی گرفته است. با توجه به روند کند افزایش 
تولید بنزین در کشــور و رشــد ساالنه ۵ الی ۱۰ درصدی 
مصرف بنزین در صورت تداوم شــرایط فعلی کشــور به 
واردکننده بنزین تبدیل خواهد شــد. اسقاط هر خودرو 
فرســوده در شــرایط فعلــی ســبب کاهش مصــرف ۱۶۰۰ 

لیتر بنزین در سال می شود.

خبـــــــــــــــــر

۲۰ انجمــن و تشــکل صنفــی در نامــه ای بــه 
ســران ســه قوه، نگرانی خود را از دسترســی 
انــدک بــه تســهیات ســرمایه در گــردش در 
سال جاری ابراز کردند و خواستار آن شدند 
تــا دســتور پیگیــری ارائــه ایــن تســهیات بــه 
واحدهای تولیدی در راســتای رشــد و ارتقای 
هرچه بیشــتر تولید داخــل و همچنین حفظ 
و افزایش آهنگ اشتغال کشور صادر شود.

در  آن  از  یــک نســخه  کــه  ای  نامــه  در 
قــرار  اســالمی  جمهــوری  خبرگــزاری  اختیــار 

گرفته است آمده است:
»جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، 

رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام؛

ضمــن ســپاس از حمایت هــای بــی دریغ 
حضرت عالــی از تولیــد و اشــتغال کشــور بــه 
اســتحضار می رســاند بــر مبنــای هدف گــذاری 
های انجام شده در برنامه ششم توسعه باید 
ســهم صنعت و معدن از تامین مالی سالیانه 
به ۴۰ درصد از کل تسهیالت پرداختی برسد. 
بــا ایــن حال در ســال ۱۴۰۱ تولیدکننــدگان به 
واســطه بخشــی از سیاســت های پولی مالی، 
بیشــترین فشــار را از ناحیه دسترســی اندک 
به تسهیالت سرمایه در گردش تجربه کردند. 
تشــکیل  تقویــت  هــدف  بــا  سیاســتگذاران 
ســرمایه و افزایــش ســهم تامیــن مالــی بخش 
صنعــت و معــدن تالش هــای بســیاری را در 
طــول ســال های اخیــر در قالــب برنامه هــای 
حــال  ایــن  بــا  امــا  داده انــد  انجــام  متعــدد 
سیاســت های داخلــی بــه ویــژه تــورم، بیشــتر 

این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید 
آسیب جدی رسانده است.

آنچــه مســلم اســت در کشــور مــا تامین 
مالــی یکــی از موضوعــات مهــم و چالش هایی 
اســت کــه همــواره واحدهــای تولیــدی بــا آن 
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و متاســفانه 
بانک هــا بــه دو دلیــل ضعــف در زمینــه تامین 
مالــی و تســهیالت دهی و قانون ذینفع واحد، 
از ارائــه تســهیالت بانکــی بــه بنگاه های بزرگ 
تولیــدی اجتنــاب می کننــد و در ســال جــاری 
و  تولیــد  از  بیشــتر  حمایــت  انتظــار  به رغــم 
نگــران  بــه معضلــی  ایــن موضــوع  اشــتغال، 
کننــده بــرای بنگاه هــای بــزرگ تولیــدی تبدیل 

شده است.
بــه گواهــی آمار رســمی، مجمــوع ارزش 
تولیــدات کشــور در ســال گذشــته ۲ هــزار و 
۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــوده و ۶۵۰ هــزار 
میلیــارد تومــان تســهیالت مــورد نیــاز اســت 
کــه بایــد از طــرق مختلــف بــه عنوان ســرمایه 
در گــردش تامیــن شــود. بــا ایــن آمــار میــزان 
تســهیالت اعالمــی از ســوی منابــع بانکــی بــه 
تولیــد در ســال گذشــته ۴۳۵ هــزار  بخــش 
بــوده کــه حــدود ۲۰۰ هــزار  میلیــارد تومــان 
میلیــارد تومــان کمبــود نقدینگــی و عــدم تراز 
منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از ســوی دیگر، بر اســاس قانون ذی نفع واحد 
حداکثــر تســهیالت یــک مشــتری مــی تواند از 
بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه 
پایــه بانــک مقــرر شــده اســت و بانــک بــا این 
دلیــل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون 

ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق 
قانون ذینفع واحد تسهیالت ارائه می کند.

مســائل  جدی تریــن  از  یکــی  بنابرایــن 
کنونی صنعت ایران بحث تســهیالت ســرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی است که در چند 
دهه گذشته به جلسات روسای محترم قوای 
مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با 
وجــود اینکه قانون گــذاران یکی از مواد قانون 
رفع موانع تولید را به تسهیالت دهی بانک ها 
بــه صنعــت کشــور اختصــاص داده و راه حــل 
»حســاب ویژه تسهیالت در گردش« را لحاظ 
کرده انــد، امــا ایــن مســاله یکــی از مشــکالت 
پیشــرانه های  و  کشــور  صنعــت  اساســی 

اقتصادی است.
از ســوی دیگر به اعتقاد کارشناســان اقتصادی، 
و  ضــرور  غیــر  دارایی هــای  امــالک،  واگــذاری 
اماکــن رفاهی بانک ها می توانند مشــکل کمبود 
نقدینگــی بانک هــا را رفــع کنــد در ســال ۱۳۹۳ 
مجلس شورای اسالمی قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب 
کرد و در نهایت در مورخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ 
با تایید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آیین 
نامــه اجرایــی آن بــه دولــت وقت ابالغ شــد. در 
واقــع ایــن مــاده قانونــی ارتباط نزدیکــی با توان 
تســهیالت دهی بانک هــا دارد و پیشــتر دولــت 
بــود؛  کــرده  اندیشــی  کار  موضــوع  ایــن  بــرای 

»فروش امالک مازاد بانک ها«.
هیــات وزیــران در ســال ۱۳۸۶ آیین نامه 
نحــوه واگذاری دارایی هــای غیرضرور و اماکن 
رفاهی بانک ها را به تصویب رساند و جزئیات 

دقیقی را درباره شــیوه فروش امالک بانک ها 
تعییــن کــرد و پــس از آن هــم چندیــن رئیس 
دولت از برنامه خود برای ســرانجام رســاندن 
ایــن آیین نامــه ســخن گفتنــد، امــا ایــن قانون 
همچنــان دهــد نوشــته بــر روی کاغــذ باقــی 

مانده است.
مرور شــعار ســال های اخیر که از ســوی 
رهبــر معظــم انقــالب در حوزه هــای اقتصادی 
ابالغ شــده اســت، نشان از تاکید ویژه ایشان 
بــر لــزوم تقویــت و رونق تولید بــرای مبارزه با 
حربه هــای نظــام ســلطه در جنــگ اقتصــادی 
دارد. بــه ویــژه اینکه از ســال ها قبل معادالت 
جنگ بر ضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات 
اخیــر کشــور نیــز نشــان داد که دشــمنان این 
مــرز و بــوم بــا انتشــار اخبــار جعلــی وقصــد 
آســیب رساندن به بنگاه های تولیدی را دارند 
تــا از ایــن طریــق بتوانند به بخشــی از اهداف 
شــوم خود برسند، اما تولیدکنندگان همچون 
محافظــان حریــم امنیــت کشــور ایــن بــار نیــز 

دشمنان را ناامید کردند.
از ســوی دیگر قانون رفع موانع تولید با 
دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در 
کشــور را مشــخص کــرده اســت و بــا توجه به 
تعیین نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، 
از حضرت عالــی تقاضــا داریــم تــا بــا دســتور 
پیگیری ارائه تســهیالت سرمایه در گردش به 
واحدهــای تولیــدی، قــوه مجریه را زمینه ســاز 
رشــد و ارتقــای هرچــه بیشــتر تولیــد داخــل 
اقتصــاد و در نهایــت حفــظ و افزایــش آهنــگ 

اشتغال کشور کنید.«

و  معــدن  صنعــت،  خانــه  دبیــرکل  مقــام  قائــم 
ارز  تولیدکننــدگان  کــرد  نشــان  خاطــر  تجــارت 
ارزی  منابــع  و  ندارنــد  را  واردات  بــرای  کافــی 
دولتــی بــرای واردات کفایــت نمی کنــد از ایــن رو 
دیگــری  ارزهــای  بــا  واردکننــده  و  تولیدکننــده 
قیمــت  بــا  بایــد  و  می کنــد  واردات  بــه  اقــدام 
دیگری نهاده ها را تامین  کند از این رو به ناچار 
افزایــش قیمــت باید داشــته باشــد اما دولت به 

شــکل تعزیراتی مانع می شود.
آرمــان خالقــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، با بیان 
اینکــه اولویــت تامین گاز در بخش خانگی اســت، 
گفت: در طول ســال های گذشــته در صورت بروز 
چالــش در تامیــن ســوخت نخســت انــرژی صنایع 
بــه عنــوان مراکــز انــرژی بر قطــع می شــد؛ به نظر 
می رســد قطعی گاز شــهرک های صنعتــی راحت تر 
از صنایــع پراکنــده باشــد چراکه مراکــز صنعتی در 

یک نقطه متمرکز شده اند.
وی با اشــاره به مستثنی شدن قطعی انرژی 

در صنایــع غذایــی، تصریح کرد: صنایــع غذایی به 
خصــوص محصــوالت لبنــی، کنســروی، روغــن و 
فرآورده های گوشتی که مواد اولیه آنها فسادپذیر 
است در اولویت قطعی گاز قرار نمی گیرند چراکه 
خسارتی که به آنها وارد می شود قابل توجه است 
عالوه بــر ایــن مــواد تامین کننــده نیــاز روزانه مردم 
هســتند و در ســبد مصرفی خانوارها قرار دارند از 
این رو نباید خللی در روند تولید آنها ایجاد شــود. 
صنایعــی ماننــد فــوالد، ســیمان و آجرپزی هــا در 

اولویت قطعی سوخت قرار دارد.
بــه گفتــه قائــم مقام دبیــر کل خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت؛ گزارشــی از قطعــی گاز صنایــع 
غذایــی به دســت مــا نرســیده اســت امــا بــه  نظــر 
نیــز  آنهــا  اگــر شــرایط ســخت تر شــود   می رســد 

مشمول قطعی سوخت شوند.
خالقــی ادامــه داد: قطعــی گاز صنایع غذایی 
تولیــد  وقتــی  می گــذارد.  تاثیــر  تولیــد  میــزان  در 
متوقــف شــود تولیدکننــده نمی توانــد بــه تعهدات 

خــود عمــل کنــد و در نتیجه بازار بــا کمبود مواجه 
می شود و کمبود در بازار افزایش نرخ را به همراه 
می آورد. همچنین باید این نکته را در نظر داشت 
کــه صنایــع غذایــی مانند ســایر صنایــع نمی توانند 
از ســوخت های جایگزیــن ماننــد مــازوت اســتفاده 
کننــد چراکه کوره های پخت این صنایع به گونه ای 
طراحــی شــده اند کــه نمی تواننــد بــه غیــر گاز بــا 

سوخت دیگری کار کنند.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرسش 
کــه آیــا پیش بینــی می کنیــد کــه در روزهــای آینده 
نیــز  غــذا  صنعــت  بــه  گاز  تامیــن  عــدم  چالــش 
ســرایت کند به خصوص اســتان هایی که با کمبود 
گاز مواجــه اســت؟ گفــت: ایــن موضوع به شــدت 
و  مدیریــت  اگــر  دارد  مســتقیم  نســبت  مصــرف 
اولویت بندی ها درست انجام شود به صنعت غذا 
نخواهد رسید و آسیبی متوجه این صنعت نشود.

وی بــا اشــاره بــه گرانــی مــواد اولیه در ســال 
جاری، گفت: بعد از آزادســازی نرخ آرد در صنایع 

غذایی و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، سلولزی 
و بســته بندی ها قیمــت مــواد غذایــی افزایش پیدا 
کرد اما در حال حاضر عامل جدیدی برای افزایش 

قیمت  مواد غذایی ایجاد نشده است.
کنتــرل  زمینــه  در  دولــت  مداخلــه  خالقــی 
قیمت هــا در صنعــت غذایــی را مداخلــه تعزیراتی 
نامیــد و افــزود: افزایش نــرخ ارز نیمایی، اثر خود 
را در قیمــت نهاده هــای بخــش تولیــد می گــذارد 
و باعــث می شــود کــه تولیدکننــده بــا قیمــت بــاال 
نهــاده را خریــداری کنــد امــا دولــت بــا نرخ گــذاری 
دســتوری مانع افزایش قیمت می شــود. همچنین 
تولیدکننــدگان ارز کافــی بــرای واردات را ندارنــد و 
منابع ارزی دولتی برای واردات کفایت نمی کند از 
ایــن رو تولیدکننــده و واردکننده بــا ارزهای دیگری 
اقــدام بــه واردات می کنــد و بایــد بــا قیمت دیگری 
نهاده هــا را تامیــن  کنــد از این رو بــه ناچار افزایش 
قیمــت بایــد داشــته باشــد امــا دولــت بــه شــکل 

تعزیراتی مانع می شود.

بر اساس آمار گمرک، مجموع صادرات ایران 
از فروردیــن تــا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ به ۱۹ کشــور 
از جملــه همســایگان، چیــن و هنــد بــه ۳۸ 
میلیــارد و ۴۵۹ میلیــون دالر رســیده اســت 
که رشــد ۲۳ درصدی در ارزش را نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بر اساس جدول منتشر شده 
گمرک، ایران از فروردین تا ۱۰ دی امســال به 
کشورهای عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، 
فدراســیون  عمــان،  پاکســتان،  افغانســتان، 
ارمنســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری  روســیه، 
قزاقســتان،  کویــت،  ســوریه،  ترکمنســتان، 
قطــر، قرقیزســتان، لبنــان، بــالروس، چیــن و 
هند ۸۹ میلیون و ۶۹۱ هزار تن کاال به ارزش 
۳۸ میلیــارد و ۴۵۹ میلیــون دالر صــادر کرده 
اســت که رشــد ۲۳ درصدی در ارزش و چهار 

درصدی در وزن را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال 
تــا ۱۰ دی ۲۳ میلیــون و ۴۹۶ هــزار تــن کاال 
بــه ارزش هشــت میلیــارد و ۶۳۱ میلیون دالر 
بــه عــراق صادر شــده کــه در ارزش ۲۴ درصد 
رشــد را تجربــه کــرده، امــا دو درصــد کاهــش 
وزنــی را بــه ثبت رســانده اســت، ایــن آمار در 
صادرات به ترکیه ۱۲ میلیون و ۶۷۳ هزار تن 
به ارزش ۶ میلیارد و ۴۱۱ میلیون دالر با رشد 

۵۱ درصدی در ارزش و هفت درصدی در وزن 
را نشان می دهد.

ایــران از ابتــدای فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ 
بــه امــارات متحــده عربــی هشــت میلیــون و 
۸۳۱ هــزار تــن کاال بــه ارزش چهــار میلیــارد و 
۶۰۰ میلیون دالر صادرات داشــته و رشــد ۳۷ 
درصــدی در ارزش و هفــت درصــدی در وزن 
را تجربــه کــرده اســت، همچنین ایــن آمار در 
افغانســتان بــا کاهــش ۱۴ درصــدی در ارزش 
و ۲۴ درصــدی در وزن بــه ۲ میلیــون و ۵۹۶ 
هــزار تن به ارزش یــک میلیارد و ۲۵۱میلیون 

دالر رسید.
و  میلیــون  دو  مــدت  ایــن  در  پاکســتان 
۵۴۳ هــزار تــن کاال بــه ارزش یــک میلیــارد و 
۴۷ میلیــون دالر از ایــران کاال خریــداری کرده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۱ درصد در ارزش و ۱۳ درصد در وزن رشد را 
نشان می دهد، در صادرات به عمان رشد ۷۷ 
درصدی در ارزش و ۶۱ درصدی در وزن میزان 
ارســال کاال را به دو میلیون ۵۱۸ هزار تن به 

ارزش ۸۶۹ میلیون دالر رساند.
صادرات به روســیه با رشــد ۲۷ درصدی 
در ارزش و ۲۶ درصدی در وزن به یک میلیون 
۷۵ هزار تن رسید که ارزش آن ۵۶۳ میلیون 
دالر بــود، همچنیــن فــروش کاال بــه جمهوری 

آذربایجــان بــا وجــود کاهــش ۱۰ درصــدی در 
وزن، ۲۳ درصــد رشــد در ارزش را تجربه کرد 
و به ۵۸۶ هزار تن کاال به ارزش ۳۷۶ میلیون 

دالر رسید.
میــزان صــادرات بــه ارمنســتان در ایــن 
مدت به ۹۸۴ هزار تن به ارزش ۳۵۱ میلیون 
دالر رســید کــه رشــد ۴۴ درصــدی در ارزش و 
۱۳ درصدی در وزن ثبت شد و در صادرات به 
ترکمنســتان نیــز با وجود کاهــش یک درصدی 
وزن، آمارها رشــد ۴۰ درصدی ارزش را نشان 
می دهــد کــه به یک میلیون و ۳۵ هزار تن به 

ارزش ۳۵۰ میلیون دالر رسید.
ایران از فروردین تا ۱۰ دی امســال رشــد 
۱۲ درصــدی در ارزش و ۱۸ درصــدی در وزن 
صادراتــی را بــا ســوریه تجربــه کــرد و آمارهــا 
 ۱۸۴ ارزش  بــه  کاال  تــن  هــزار   ۱۲۳ فــروش 
میلیون دالر را نشان می دهند و با وجود رشد 
اندک صادرات به قزاقستان که یک درصد در 
ارزش و ســه درصد در وزن بوده اســت، ۳۹۲ 
هــزار تــن کاال بــه ارزش ۱۴۰ میلیــون دالر بــه 

این کشور کاال صادر شده است.
همچنیــن در همیــن زمــان صــادرات ایــران بــه 
و ۷۲  ارزش  در  رشــد ۴۵ درصــدی  بــا  کویــت 
درصــدی در وزن، بــه چهار میلیون و ۳۶۵ هزار 
تــن کاال بــه ارزش ۱۶۵ میلیــون دالر رســید و از 

سوی دیگر با وجود کاهش ۶ درصدی در ارزش 
و ۱۴ درصــدی در وزن صــادرات به قطر به ۷۸۳ 
هزار تن کاال و ۱۰۴ میلیون دالر به ثبت رسید.
صــادرات  از  حاکــی  گمــرک  آمارهــای 
۴۴ هــزار تنــی بــه ارزش ۵۶ میلیــون دالری 
بــه قرقیزســتان، ۱۴ هــزار تنــی بــه ارزش ۲۰ 
میلیــون دالری بــه لبنــان و ۱۷ هــزار تنــی بــه 
ارزش ۱۲ میلیون دالر به بالروس در ۱۰ماهه 

امسال است.
مجموع صادرات به این ۱۷ کشور ۶۲ میلیون 
و ۷۵ هــزار تــن بــه ارزش ۱۱ میلیــارد و ۸۵۵ 
میلیــون دالر رســید کــه رشــد ۳۰ درصــدی در 
ارزش و ۶ درصدی در وزن را نشان می دهد.

در ایــن میــان از فروردین تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ 
صــادرات ایــران بــه چین بــا ۱۱ درصد رشــد در 
ارزش و هفــت درصــد رشــد در وزن بــه ۲۳ 
میلیــون و ۷۷۲ هــزار تن بــه ارزش ۱۱ میلیارد 
و ۸۵۵ میلیــون دالر بــود و در رابطــه بــا هنــد 
نیز با وجود کاهش ۲۴ درصدی در وزن، رشد 
۶ درصدی در ارزش به ثبت رســید که شــامل 
ســه میلیــون و ۸۴۴ هــزار تــن بــه ارزش یــک 

میلیارد و ۴۷۴ میلیون دالر می شود.
مجموع صادرات ایران به دو کشور چین 
و هند به ۲۷ میلیون و ۶۱۶ هزار تن به ارزش 

۱۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دالر رسید.

قائم مقام دبیرکل خانه صمت: صنایع غذایی در اولویت قطعی گاز نیستند

 درخواست تشکل های صنفی از سران قوا
برای حل مشکل سرمایه در گردش

 صادرات ۳۸ میلیارد دالر کاالی ایرانی
به ۱۹ کشور در سال جاری
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صفر تا ۱۰۰ کارنامه مالی 
شرکت های دولتی

صورتهایمالیشــرکتهایدولتیبراینخســتینباربا
انتشــاردرســامانهکدالبهصورتشــفافدردســترس
عمــوممــردمقــرارگرفتوهرچندکــهزیانهایهنگفت
برخیاینشرکتهانگرانکنندهبهنظرمیرسداماامید
مــیرودایــناعــدادوارقامتوجهمســئوالنومتخصصان
رابهخودجلبکندتادربستراینشفافیتدرراستای

بهبودوضعشرکتهاگامبرداشتهشود.
به گزارش ایســنا، شــرکت های دولتی نقش پررنگ و 
تاثیرگذاری در اقتصاد کشــور دارند؛ چراکه این شــرکت ها، 
بخش عمده فعالیت های اقتصادی دولت را برعهده  داشته 
و آثــار مالــی و اقتصــادی تعیین کننده ای بــر عملکرد دولت 
و همچنیــن در زندگــی مــردم به عنــوان ذی نفعــان اصلــی 
خــود دارنــد؛ بــه طــوری کــه بیــش از نیمــی از بودجــه کل 
کشــور مربوط به این شــرکت ها اســت. بنابراین شــفافیت 
و پاســخگویی مدیران در شــرکت ها جزو مهمترین اهداف 
مهــم حاکمیــت شــرکتی  اصــول  از  و  نظــام شــرکت داری 

محسوب می شود.
ایــن راســتا، انتشــار عمومــی صورت هــای مالــی  در 
حسابرســی شده شرکت های دولتی به همراه گزارش های 
حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی مربــوط کــه باعــث 
افزایش شفافیت مالی از طریق اطالع و دسترسی عمومی 
به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت های شرکت های دولتی 
می شــود، فضای پرسشــگری عمومی را تقویت و مطالبات 
نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت های دولتی را افزایش 
می دهــد. تاکنــون از ســوی وزارت اقتصــاد ۱۰۸۶ شــرکت 
شناســایی شــده اند کــه ۲۴۳ شــرکت از ایــن شــرکت ها، 
بورســی هســتند. از تعداد ۱۰۸۶ شــرکت شناســایی شده، 
۴۲۰ شــرکت مربوط به شــرکت های دولتی، ۹ شرکت جزو 
بانک هــا، دو شــرکت زیرمجموعــه بیمه هــا، هفت شــرکت 
مربــوط بــه مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی و شــرکت های 
بــه شــرکت های  نیــز مربــوط  زیرمجموعــه و ۲۷ شــرکت 

زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی است.
شــده،  شــرکت های شناســایی  جمــع  در  همچنیــن 
۲۲۴ شــرکت مربوط به شــرکت های زیرمجموعه بانک ها و 
بیمه ها، ۲۶۰ شرکت جزو شرکت های زیرمجموعه سازمان 
تامیــن اجتماعــی و ۳۰ شــرکت نیــز مربوط به شــرکت های 

زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است.
عــالوه بــر ایــن، ۵۱ شــرکت جــزو فدراســیون ها، ۳۶ 
شرکت مربوط به سایر شرکت های زیر مجموعه موسسات 
و نهادهــای عمومــی غیردولتــی و ۲۰ شــرکت نیز مربوط به 

شرکت های تحت نظارت دولت است.
تشریح4گامانتشارصورتهایمالی

شرکتهایدولتی
بــر ایــن اســاس وزارت اقتصاد برای نخســتین بــار در اوایل 
ســال جــاری گزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی 
بــه انضمــام صورت های مالی ســال مالــی ۱۳۹۸ مربوط به 
۲۹۶ شــرکت دولتــی اعــم از مادرتخصصــی، اصلی و فرعی 
و همچنیــن گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی 
بــه انضمــام صورت هــای مالی ســال ۱۳۹۹ مربــوط به ۳۱۳ 
شــرکت دولتــی از جملــه هفــت بانــک، دو بیمــه دولتــی و 
همچنیــن چهار شــرکت تابعــه این وزارتخانه را در ســامانه 

کدال منتشرو در دسترس عموم قرار داد.
پس از آن در خرداد و در گام دوم، صورت های مالی 
حسابرســی شــده ۱۳۲ شــرکت بخــش عمومــی کشــور در 
ســامانه کدال منتشــر شد. این۱۳۲ شــرکت ذیل نهادهای 
ذیــل صنــدوق  هــای  عمومــی غیردولتــی شــامل شــرکت 
بازنشستگی کشوری و شرکت های مهمی مثل هواپیمایی 
آسمان، ملی نفتکش، پتروشیمی مسجد سلیمان، برخی 
از شــرکت های زیر مجموعه بنیاد مســتضعفان، تعداد ۱۵ 
شــرکت زیرمجموعه ســازمان تأمین اجتماعی، برخی دیگر 
از شرکت های زیر مجموعه بانک های ملی، مسکن، سپه، 
بیمه ایران و نیز تعداد اندکی از شهرداری هایی که اطالعات 
آنهــا بــه طور قطعی وصول شــده و دارای صورت های مالی 

حسابرسی شده بودند بودند.
در گام ســوم و در مهر ســال جاری صورت های مالی 
۳۹۶ شــرکت غیردولتی در راســتای شفافیت منتشر شده 
و در ســامانه کــدال در دســترس عمــوم مــردم قــرار گرفت. 
صورت های مالی که از حال ناخوش برخی بانک ها حکایت 
داشــت که تا آن زمان در خفا قرار گرفته بودند. در نهایت 
نیــز در تــازه تریــن اقــدام از ســوی وزارت اقتصــاد اطالعات 
۲۰۷ شــرکت دیگــر نیــز بــه تازگــی منتشــر شــده اســت تــا 

مجموع اطالعات منتشر شده به ۶۰۳ شرکت برسد.

انتشارصورتهایمالیچهتاثیریدر
اقتصادکشوردارد؟

افزایــش شــفافیت مالــی از طریــق اطالع رســانی عمومــی، 
پاسخ به نیاز و کمبودی بوده است که در کشور احساس 
می شــد و شــفافیت موتور محرکه پیشــرفت کشور خواهد 
بــود. ۶۵ درصــد گــردش مالــی که در دولت وجــود دارد، در 
داخل شرکت های دولتی است و شفافیت در عملکرد مالی 
ایــن شــرکت ها می توانــد بــا جلب نظــر مســئوالن رده باال، 
متخصصان و کارشناســان به شــفافیت دادوســتد مالی در 

بخش های مختلف اقتصاد منجر شود.

ساعدی، عضو کمیسیون 
 انرژی مجلس: گرانی بنزین

را نمی پذیریم
عضــوکمیســیونانــرژیمجلسگفت:دولــتتااینلحظه
برنامــهایبــرایافزایــشقیمــتحاملهــایانــرژیوبنزین
نــدارد.البتــهمجلــسهــمایــنموضــوعرابــههیــچوجــه

نمیپذیرد.
قاســم ســاعدی در گفت وگــو بــا مهــر دربــاره احتمال 
افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی، گفت: ایــن اطمینان را 
به مردم می دهیم که نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
همــواره و بــه ویــژه در جریــان بررســی الیحــه بودجه ســال 
آینده دغدغه های معیشــتی مردم را مدنظر قرار می دهند 
و اجازه نمی دهند به آنان فشار اقتصادی وارد شود. عضو 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید مجدد بر 
اینکه مجلس به هیچ وجه اجازه نمی دهد فشار اقتصادی 
دیگری بر فشارها و تنگناهای معیشتی امروز مردم اضافه 
شــود، تصریــح کرد: ما بــه خوبی می دانیــم افزایش قیمت 
حامل های انرژی و به ویژه بنزین تأثیر مستقیمی بر قیمت 

سایر کاالها و خدمات می گذارد.

اخبـــــــــــــــــار

سخنگوی صنعت برق: 
واردات برق ۲ برابر صادرات 

شد
بــهگفتهســخنگویصنعــتبرق،درحــالحاضرمیزان
وارداتنســبتبهســالگذشــتهدرهمینزمانحدود
20درصــدبیشــتراســتوهمچنیــنصــادراتکاهــش

قابلمالحظهایپیداکردهاست.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
روند تامین گاز نیروگاه ها باتوجه به شرایط کمبود اظهار 
کــرد: باتوجــه بــه مصرف بــاال در بخش خانگــی و تجاری 
گاز تحویلــی بــه نیروگاه هــا نســبت بــه دو هفتــه قبــل 
کاهش داشــته اســت، در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد 
از ســوخت نیروگاه هــارا از طریــق ســوخت مایع نفت گاز 
و نفت کــوره تامیــن و مابقــی توســط ســوخت گاز تامیــن 

می شود. 
وی افــزود: از ۱۲۰ نیروگاهــی کــه در اختیــار داریــم 
۱۴ تــا ۱۵ نیــروگاه از مــازوت اســتفاده می کننــد و مابقی 
نفــت گاز و گاز مصــرف می کننــد، در هــر حــال میــزان 
مصــرف روزانــه نفــت گاز ۲ برابر نفت کوره اســت، در کل 
نیروگاه هــای کشــور عمدتــا بــر پایــه گاز طراحی شــده اند 
ولــی در شــرایط فعلــی که ســوخت گاز در بخش خانگی 
و تجــاری افزایــش قابل مالحظه پیدا کرده ناگزیر باید از 
سوخت دوم استفاده کنیم. در این شرایط سبد سوخت 
تحویلی ما مطمئن تر و امکان تامین برق پایدار هم بیش 

از قبل فراهم است. 
ســخنگوی صنعــت بــرق با بیــان اینکه مصــرف برق 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته ۳ درصد افزایش 
داشــته، گفــت: در حــال حاضــر در مناطقی کــه گاز قطع 
شــده اســتفاده از هیترهــای برقــی و یا اســپیلت ها رواج 
بیشتری داشته است، تحلیل مربوط به روز شنبه نشان 
داد کــه مناطــق شــمالی کشــور ۹۰۰ مــگاوات افزایــش 
مصــرف بــرق ناشــی از اســتفاده از هیترهــای برقــی را 
داشتیم.  وی تاکید کرد: هموطنان بدانند ما برای تولید 
برق از ســوخت فســیلی اســتفاده می کنیم و در شــرایط 
کنونــی آب و هوایــی، انتقــال ســوخت بــه نیمــه شــمالی 
کشور با سختی همراه است. بنابراین اگر از هیتر برقی 
اســتفاده می کننــد حتمــا توجه الزم را داشــته باشــند که 
در مکانــی کــه حضــور ندارنــد وســایل گرمایــش برقــی را 
خاموش کنند و با بستن درب و پنجره ها از تلفات انرژی 
جلوگیــری کننــد، همچنیــن دمای منــازل را روی ۱۸ تا ۲۱ 

درجه تنظیم کنیم تا صرفه جویی الزم صورت گیرد.
رجبی مشــهدی در ادامــه دربــاره وضعیــت صــادرات 
و واردات بــرق خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر میــزان 
واردات نســبت بــه ســال گذشــته در همیــن زمــان حدود 
۲۰ درصد بیشتر است و همچنین صادرات کاهش قابل 

مالحظه ای پیدا کرده است.
برابــر صــادرات  از دو  بیــش  را  وی میــزان واردات 
اعالم کرد و افزود: زمانی که از شــرایط ســرد عبور کنیم 

می توانیم مجددا تراز صادرات و واردات را برقرار کنیم.

3 مجرای غیر شفاف ایجاد 
بدهی در الیحه بودجه

مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،درگزارشی
بهتشــریحمصارففرابودجهایالیحهبودجهسالآتی
پرداخــتونســبتبــهســهمجــرایغیــرشــفافایجــاد
بدهیکهدرالیحهبودجهسالآتیآمده،هشدارداد.
مرکــز  کــه  گزارشــی  در  تســنیم،  گــزارش  بــه 
پژوهش های مجلس به تازگی در خصوص ابعاد مختلف 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ منتشــر کرده اســت، در بخشــی به 
ارقــام خــارج از ســقف بودجــه پرداختــه و ایــن مصــارف 
را فرابودجــه ای قلمــداد کــرده  نســبت بــه تعــدد مصارف 

فرابودجه ای هشدار داده است.
طبــق الیحــه بودجــه ســال بعد طبــق بنــد -ی- مازاد 
بــر ســقف منــدرج در بنــد »ب« این تبصره تا مبلغ ســه 
میلیارد ) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰( یورو به ستاد کل نیروها مسلح 
بــه منظور تقویت بنیــه دفاعی، تحقیقات راهبرد دفاعی 
و پرداخــت تعهــدات مربــوط به طرح هــا دفاعی و تا مبلغ 
یک میلیارد و پانصد میلیون ) ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰( یورو بایت 
طرح ها محرومیت زدایی و پیشرا بر اساس جدول شماره 
)۲۱( ایــن قانــون و بــه نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی 
)ای تی اس( با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنیــن دیگــر مصــرف فرابودجــه ای کــه در الیحه 
ســال بعد گنجاده شــده، این مجوز را به دولت می دهد 
کــه بــه دســتگاه های اجرایــی، صندوق های بازنشســتگی 
دولتی، دستگاه های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی 
دولــت در ســقف منابع بودجــه عمومی و همچنین بابت 
بازپرداخت بدهی به نهادها و تعهدات دولت به سازمان 
تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر 
دولتی و انقالبی و شــهرداری ها و آســتان قدس رضوی و 
اجــرای طرح های توســعه مربوط به توســعه نیروگاه های 
اتمــی بــا اولویت طرح های پیشــران با اولویــت طرح های 
توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه 
ملی و شرک ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و 

میعانات گاز برای صادرات اقدام کند.
دیگــر مصرف فرابودجــه ای که در بند ط تبصره یک 
گنجانده شده، عبارت است از اینکه وزارت نفت مکلف 
شده به میزان ده هزار میلیارد )۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال 
از منابــع داخلــی خــود و شــرکت ها تابعــه را بــا هدایت و 
نظارت معاونت علمی رئیس جمهوری با همکاری وزارت 
نیــرو در فرآینــد قابلیت ســاز و توســعه فنــاور و عملیــات 
حفــاری و بهره بــردار از آبهــای ژرف و ســایر فناوری هــای 

مرتبط  اختصاص دهد.
همچنین  واگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام به 
صندوق تثبیت )بند ج تبصره ۲( خارج از ســقف بودجه 

دیگر موردی است.

مجاریغیرشفافایجادبدهی
ســه عاملــی که طبق گزارش مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی از مجاری غیر شفافی سبب ایجاد بدهی 

برای کشور می شوند، عبارتند از :
1-عدمایفایتعهداتبهسازمانتامیناجتماعی

2-عدمتامینمنابعموردنیازبراخریدتضمینیگندم
بخــش ســرمایهگذاریهای تعهــدات ایفــای عــدم -3

خصوصی

اخبـــــــــــــــــار

وزیرنفتبابیاناینکهدربعضیازروزهای
دی1401مصرفروزانهبخشخانگی،تجاری
وصنایــعغیرعمــدهبهدلیلســرمایشــدیدو
پایداریهوانســبتبهمدتمشــابهپارسال
یافتــه افزایــش مترمکعــب میلیــون تــا1۵0
است،گفتکهطی33سالسابقهکاریام
ســرمای چنیــن تاکنــون نفــت صنعــت در

پایداریدرکشورشاهدنبودهام.
بــه گــزارش ایســنا، جــواد اوجــی ضمــن 
آغــاز  ابتــدای  در  کــه  ایــن موضــوع  یــادآوری 
بــه کار دولــت ســیزدهم روزانــه حــدود ۲۵۰ 
میلیــون مترمکعب ناترازی گاز وجود داشــت، 
بیــان کــرد: در همــان زمــان همه کارشناســان 
پیش بینــی می کردنــد که دولت برای گذراندن 
زمســتان بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو خواهد 
بود، اما به لطف پروردگار و تالش شبانه روزی 
کارکنان صنعت نفت و با مجموعه اقدام های 
کوتاه مــدت و بلندمــدت، زمســتان پارســال را 

بدون قطعی گاز سپری کردیم.
وی بــا اشــاره بــه قطعــی گاز و بــرق در 
زمســتان ۹۹ تصریــح کــرد: صنعــت نفــت بــا 
تکیــه بــر کارکنــان متخصص خود بــا مجموعه 
حداکثــری  برداشــت  همچــون  اقدام هایــی 
مشــترک،  و  گازی  مســتقل  میدان هــای  از 
تعمیرات به موقع تأسیسات گازی در سکوها، 
پاالیشــگاه ها و خطــوط انتقــال گاز توانســت 
امســال در کشــور تولید حداکثری گاز داشــته 

باشد.
وزیر نفت ضمن اشــاره به کمبود ۲۵ تا 
۳۰ درصدی ســطح ذخیره ســازی های سوخت 
نیروگاه هــای کشــور طــی زمســتان  مایــع در 
۱۴۰۰ نســبت بــه مدت مشــابه ســال پیش از 
بــا بســیج نفتکش هــای  آن، گفــت: پارســال 
 Heavy End ســوخت  تأمیــن  و  جاده پیمــا 
)ســوختی شــبیه بــه گازوئیــل( از مجتمع های 

پتروشــیمی توانستیم سوخت مایع مورد نیاز 
نیروگاه ها را تأمین کنیم.

اوجــی بــا تأکید بــر اینکه از روز نخســت 
آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم اقدام هایــی در 
زمینه بهینه ســازی مصرف گاز در دســتور کار 
قرار داشــته اســت، اظهار کــرد: همان طور که 
مطلع هستید از سال ۱۳۹۴ تعرفه های گازبها 
در کشــور هیچ تغییری نداشــته اســت، اما از 
ابتدای امســال با هــدف اصالح الگوی مصرف 
بــرای مشــترکان  و تشــویق  تعــدادی جریمــه 
پرمصرف و کم مصرف ازسوی شرکت ملی گاز 
ایران در نظر گرفته شد که در کاهش مصرف 
گاز بســیار موثــر بــوده اســت، در همیــن حال 
همزمــان بــا ایــن اقــدام، کارکنــان صنعت گاز 
عملکــرد موتورخانه ها در بخش های خانگی و 

اداری را به طور رایگان بهینه کردند.
اتفاق هــای  مجموعــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اخیــر در کشــور بــه ســبب کاهش شــدید دما 
و پایــداری ســرما، گفــت: پارســال مطالعات و 
بررســی های پرشــماری روی نقاط ضعف ۴۸۰ 
هــزار کیلومتــر از خطــوط انتقــال گاز سراســر 
زمســتان  در  بتوانیــم  تــا  شــد  انجــام  کشــور 
مدیریت بهتری روی شــبکه گاز کشــور داشته 

باشیم.
وزیر نفت به قطع سوآپ و واردات گاز از 
ترکمنســتان از هفته گذشــته اشاره و تصریح 
کــرد: بــه ســبب کاهــش شــدید دمــای هــوا و 
بــدون کوچکترین بحث سیاســی ترکمنســتان 
برای جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی خود 

سوآپ گاز  را متوقف کرده است.
اوجــی با بیان اینکه هم اکنون تعداد ۳۶ 
هــزار و ۳۶۵ روســتا بــا پوشــش ۹۵ درصــدی 
و بیــش از هــزار و ۱۲۴ شــهر بــا پوشــش ۸۵ 
طبیعــی  گاز  نعمــت  از  ایــران  در  درصــدی 
بهره مند هســتند، اظهار کرد: ما هم اکنون در 

سر شاخه های خطوط لوله گاز کشور به دلیل 
افت فشــار با ضعف هایی روبه رو هســتیم که 
بــا توجــه بــه برنامه ریــزی مناســبی کــه انجام 
شــده است تالش می شود ضعف های موجود 
هــر چــه زودتــر حــل شــوند تــا ســال آینــده با 

چنین مشکلی روبه رو نباشیم.
وی با اشاره به اینکه تنها ۱۷ هزار از ۹۷ 
هزار مشــترک گاز در شهرســتان تربت جام با 
مشــکل افت فشار گاز روبه رو هستند، تأکید 
کرد: با توجه به تمهیدهایی که از ۲ ماه پیش 
ازســوی وزارت نفــت اندیشــیده شــد، مــا بــه 
هیــچ عنــوان در این زمینه غافلگیر نشــدیم و 
تالش کردیم با تغییر آرایش در شبکه گازی، 
اســتفاده از لوپ های خطوط لوله در سراســر 
کشــور و مصــرف بهینه ازســوی مــردم از قطع 

بیشتر گاز در کشور جلوگیری کنیم.
اوجــی بــه انبــار کــردن کپســول های گاز 
مایــع، ســوخت مایــع و بخاری هــای نفتــی و 
گازی در مناطق سرشــاخه های خطوط انتقال 
گاز ایران طی دو ماه اخیر همچون شهرستان 
تربت جام اشاره و اظهار کرد: شرکت های گاز 
استانی از دو ماه پیش با برگزاری نشست در 
ســتادهای مقابلــه با بحران و تأمین ســوخت 
بــا حضــور مســئوالن اســتانی تــالش کردنــد 
مدیریــت بهتــری در زمینــه گازرســانی داشــته 

باشند.
رئیس جمهــوری  از  تشــکر  ضمــن  وی 
مســئوالن  و  رئیس جمهــوری  اول  معــاون  و 
ذی ربــط بــه ســبب پیگیری هــای منظــم بــرای 
پایــداری شــبکه سراســری گاز تصریــح کــرد: 
در روزهــای اخیر پویش هــای مردمی همچون 
هر خانه یک بخاری توانســت کمک زیادی به 

پایداری شبکه گاز کشور کند.
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه تعطیلــی در 
اســتان های بــزرگ کشــور طــی روزهــای اخیــر 

کمــک زیــادی بــه پایــداری گاز در اســتان های 
شــمالی کشــور کرد، گفت: از مردم تربت جام 
بابت افت فشــار گاز و مشــکالت ناشــی از آن 
عذرخواهــی می کنــم، مــا تــالش می کنیــم بــا 
برنامه ریــزی و اقدام هــای بلندمــدت همچــون 
افزایــش برداشــت گاز از میدان هــای تــازه و 
فازهای موجود میدان مشــترک پارس جنوبی 
از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری کنیم.

اوجــی از بهره بــرداری طــرح توســعه فــاز 
۱۱ پــارس جنوبــی تــا پایــان امســال خبــر داد 
و تصریــح کــرد: ایــن طــرح بیــش از ۲۰ ســال 
بــا  اخیــر  مــاه   ۱۶ ظــرف  کــه  بــود  بالتکلیــف 
جابه جایــی ســکوی C فاز ۱۲ شــاهد تحول در 

این فاز بوده ایم.
وی بــا اشــاره بــه فعال ســازی طرح هــای 
ذخیره ســازی گاز در کشور همچون کلنگ زنی 
مخــزن  گاز  ذخیره ســازی  طــرح  دوم  مرحلــه 
بودجــه  در  دولــت  گفــت:   ،D شــوریجه 
ســال ۱۴۰۲ و برنامــه هفتــم توســعه کشــور 
پیشــنهادهای مطلوبــی در زمینه بهینه ســازی 
ارائــه کــرده  مصــرف در بخش هــای مختلــف 

است.
وزیــر نفــت بــا بیان اینکه شــدت مصرف 
انــرژی در ایــران ۲.۵ برابــر میانگیــن جهانــی 
اســت، تصریــح کــرد: هم اکنــون روزانــه ۹۹۰ 
کشــور  در  تــرش  گاز  مترمکعــب  میلیــون 
برداشــت می شود، گفت: روزانه از این مقدار 
گاز ۸۴۸ میلیون مترمکعب در ۲۱ پاالیشــگاه 
گازی کشــور شیرین ســازی و در بخش هــای 

مختلف کشور مصرف می شود.
اوجــی در پایــان با اشــاره به قطع گاز ۱۷ 
هزار مشترک گازی در تربت جام گفت: قبض 
برق همه این مشــترکان در ماه جاری ازســوی 

وزارت نفت پرداخت خواهد شد.

رئیــسقــوهقضائیــه،عنــوانکــردمســئوالن
ســازمانتعزیــراتتمامــیمــوارداختالفــیو
مواردناظربربرداشتهایمتفاوتازقانون
رااحصــاءکــردهوبهمااعالمکنندتانســبت

بهرفعیاتغییریااصالحآناقدامکنیم.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، 
اژه ای،  محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
روزگذشــته طــی ســخنانی در جمــع مدیــران 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی، ضمــن اشــاره به 
ســیر تأســیس این ســازمان و تطوراتــی که در 
مقــررات و قوانیــن ناظــر بر آن طــی چهار دهه 
اخیــر ایجــاد شــده اســت، اظهار کرد: در ســال 
۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست 
مســئوالن اجرایی وقت و به منظور تســهیل و 
تســریع در پیگیری و رســیدگی به امور مبتنی 
بــر کنترل بازار و جلوگیــری از تخلفات صنفی 
در راســتای منافــع مــردم و مصرف کننــدگان، 

سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد.
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به مباحثی 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  در  کــه 
درخصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات 
ســال های  نخســتین  همــان  در  حکومتــی 
تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، 
گفت: مطابق با قانون اساســی، مســئولیت و 
شــأن رســیدگی بــه جرایم در حیطــه اختیارات 
و وظایف قوه قضائیه اســت؛ لذا تاکید قانونی 
شــده اســت که ســازمان تعزیرات حکومتی به 
حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود 
و رســیدگی کنــد؛ بــر همیــن اســاس ضــروری 
در  متقنــی  و  مــدوّن  آسیب شناســی  اســت 

خصوص این مبحث صورت گیرد.
»نظارت«و»بازرسی«باید
حتماًزیرنظریکدستگاهباشد

مبحــث  بــه  ادامــه  در  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
تفکیــک دو مقولــه »نظــارت« و »بازرســی« 
و  کــرد  اشــاره  تعزیــرات حکومتــی  حــوزه  در 
»بازرســی«  و  »نظــارت«  مقولــه  دو  گفــت: 

باید حتماً زیرنظر یک دســتگاه باشــد؛ یا آنکه 
دارای  حــوزه،  دو  ایــن  متولــی  دســتگاه های 
ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.

رئیــس عدلیه در ادامه به بیان نکاتی در 
باب موضوعات و مقوله هایی ناظر بر »احکام 
غیابی صادره در شعب تعزیرات«، »واخواهی 
ایــن احــکام غیابی«، »احــکام بدوی قطعی در 
شــعب تعزیــرات«، »موارد نقــض احکام قابل 
اعتــراض در تعزیــرات« و »پرونده های مســن 

در تعزیرات« پرداخت.
رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: مــا در قــوه 
قضائیــه پرونــده ای را »مســن« می نامیــم کــه 
از زمــان تشــکیل تــا بــه نتیجــه رســیدن آن، 
بیش از یکســال صرف شــده باشــد؛ بر همین 
اســاس ترتیباتی را اتخاذ کرده ایم که از میزان 
این قبیل پرونده ها بکاهیم؛ شــما در ســازمان 
تعزیــرات نیــز باید در این راســتا تدابیر الزم را 

اتخاذ کنید.
رئیــس قوه قضائیه با اشــاره به آمارهای 
ناظر بــر »پرونده هــای ورودی«، »پرونده های 
تعزیــرات  وصولــی  »مجمــوع  و  مختومــه« 
حکومتی«، تصریح کرد: باید سهم پرونده های 
مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی 

مشخص شود.
محســنی  والمســلمین  حجت االســالم 
اژه ای در ادامه با اشاره به مقوله اختالفاتی که 
بعضاً در مبحث صالحیت های رسیدگی، میان 
شعب و بخش های سازمان تعزیرات و مراجع 
قضائــی وجــود دارد، از جملــه تبصــره ۶ مــاده 
۳ »قانــون مربــوط بــه مقــررات امــور پزشــکی 
آشــامیدنی«،  و  خوردنــی  مــواد  و  دارویــی  و 
تمامــی  تعزیــرات  ســازمان  مســئوالن  گفــت: 
مــوارد اختالفــی و موارد ناظر بر برداشــت های 
متفــاوت از قانــون را احصــاء کــرده و بــه مــا 
در قــوه قضائیــه اعــالم کننــد تــا مــا نســبت به 
رفــع یــا تغییــر یا اصــالح آنها اقــدام کنیم؛ این 
اختالفاتی که بعضاً در صالحیت های رسیدگی 
میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی ایجاد 

می شــود ســبب افزایــش حجــم کار و بعضــاً 
متضــرر شــدن مردم می شــود؛ لذا مــن بر حل 
ایــن مــوارد اختالفــی تاکیــد دارم؛ ایــن مقولــه 
بعضــاً ســبب می شــود کــه یــک پرونــده در دو 
مرجع رســیدگی شــود؛ ما نمونه داشته ایم که 
پرونده ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری 
در دادگســتری مــورد رســیدگی و صــدور حکم 

قرار گرفته است.
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  عدلیــه  رئیــس 
محدودیت هایی که ســازمان تعزیرات از حیث 
امکانــات با آن مواجه اســت، گفت: ما در قوه 
قضائیــه ایــن آمادگــی را داریم تــا ظرفیت های 
موجــود خــود را در حــد مقــدور و مطابــق بــا 
قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات 
قرار دهیم تا این ســازمان در عمل به وظایف 
و مســئولیت های خــود ناظــر بــر رســیدگی بــه 
تخلفــات اقتصادی و صنفی در راســتای منافع 

مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختیارات 
مطلوبــی کــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــه 
موجــب قانــون از آنها برخوردار اســت، گفت: 
مســئوالن ســازمان تعزیرات حکومتی باید به 
خوبــی کارکردهــا و اختیــارات قانونــی خــود را 
بــرای دولتمــردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی 
جهــت ایفــای هــر چــه مطلوب تــر مســئولیت 
تأمیــن  دولــت  ناحیــه  از  تعزیــرات حکومتــی 

شود.
رئیس دســتگاه قضا در ادامه به اهمیت 
کامــل و جامــع بــودن گزارشــات اولیــه واصــل 
شــده به مسئوالن تعزیرات حکومتی از ناحیه 
ضابطیــن و دیگــر مراجــع ذیصالح، اشــاره کرد 
و گفــت: چنانچــه گــزارش اولیــه واصــل شــده 
پیرامــون  تعزیــرات  ســازمان  مســئوالن  بــه 
یــک پرونــده، ناقــص باشــد، در مراحــل بعدی 
ایجــاد  مشــکالتی  پرونــده،  آن  بــه  رســیدگی 
تعزیــرات  ســازمان  مســئوالن  لــذا  می شــود؛ 
اقدامــات و تدابیــر مقتضــی را بــرای جلوگیــری 
پیرامــون  ناقــص  اولیــه  گزارشــات  ارســال  از 

پرونده ها به این سازمان و بخش های مختلف 
آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم 
مقولــه آمــوزش و تذکــر به ضابطــان را مدنظر 

داشته باشند.

انتقادجدیرئیسقوهقضائیه
ازیکرویهغلطدرسازمان

تعزیرات
رئیــس عدلیــه در ادامه به مقولــه عفو جرایم 
متخلفیــن محکــوم شــده در شــعب ســازمان 
تعزیــرات اشــاره داشــت و گفــت: در برخــی 
پرونده ها مشــاهده می شــود که فــرد یا واحد 
محکوم شــده پس از تأدیه بخشــی از جریمه 
محکومیــت، از پرداخــت مابقــی جریمــه عفــو 
ایــن فقــره آن  می شــود؛ ســوال اساســی در 
اســت کــه مــالک و معیــار ســازمان تعزیــرات 
چیســت؟  جریمــه  مبلــغ  مابقــی  عفــو  بــرای 
چنانچــه ایــن موضوع که فــرد یا واحد محکوم 
شــده در تعزیــرات، پــس از تأدیــه بخشــی از 
آن  مابقــی  پرداخــت  از  محکومیــت  جریمــه 
یــک رویــه در ســازمان  بــه  معــاف می شــود، 
تعزیــرات تبدیــل شــده، ایــن امــر حتمــاً غلــط 

است و باید اصالح شود.

 انتقادرئیسقوهقضائیه
ازتأخیردراجرایاحکام

قاضی القضــات همچنیــن با اشــاره به اهمیت 
مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت 
یافته در شعب سازمان تعزیرات، اظهار کرد: 
نتیجــه همه اقدامــات و زحمات صورت گرفته 
در به ســرانجام رسیدن یک پرونده در بخش 
اجــرای احــکام، متبلــور اســت؛ لــذا چنانچــه 
یــک حکم قطعیت یافته توســط شــعب اجرای 
احکام به موقع و دقیق اجرا نشــود، آن حکم 
صــادره، اثــر مطلــوب را نخواهــد داشــت؛ لــذا 
قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات 

در اجرای احکام را رفع کنند.

وزیرنفت:طرحهایذخیرهسازیگاز
فعالمیشوند

 اژهایخطاببهمدیرانسازمانتعزیراتحکومتی:موارداختالفیقانون
رااحصاءوبهقوهقضاییهاعالمکنید
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تهرانی ها از فرصت 
تسهیالت مسکن

استفاده کنند
و  راه  مدیــرکل 
اســتان  شهرســازی 
تهرانی هــا  از  تهــران 
خواســت تــا بــا آگاهی 
شــرایط  آخریــن  از 
مســکن  وام  قیمــت 
خریــد  بــرای  اعالمــی 

خانه اقدام کنند.
گــزارش  بــه 

پایــگاه خبــری بانــک مســکن-هیبنا بــه نقــل از وزارت 
راه  مدیــرکل  خــواه  محبــت  خلیــل  و شهرســازی،  راه 
و شهرســازی اســتان تهــران گفــت مجردهــای ســاکن 
تومــان تســهیالت  تــا ۲۸۰ میلیــون  تهــران می تواننــد 
دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
خریــد مســکن و ۸۰ میلیــون تومــان وام جعالــه اســت 
و زوج هــای تهرانــی نیــز تــا ســقف ۴۸۰ میلیــون تومان 
امکان اســتفاده از تســهیالت خرید مسکن را دارند که 
شــامل ۲۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت خریــد مســکن 

برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله است.
محبــت خــواه در ادامــه افــزود: در حــال حاضــر 
زوج هــای تهرانــی مــی تواننــد در مرکــز و جنــوب شــهر 
تهــران بــا یــک و نیــم میلیــارد تومــان و حتی یک و ســه 
کوچــک  آپارتمان هــای  صاحــب  تومــان  میلیــارد  دهــم 

شوند.

انتشار گواهی سپرده 
دو ساله خزانه زرین سپهر 

بانک صادرات ایران
دو  ســپرده  گواهــی 
طــالی  ســکه  ســاله 
ســپهر  زریــن  خزانــه 
صــادرات  بانــک 
نمــاد  بــا  ایــران 
 »٠۴ ٠٣١٠پ »ســکه
کاال  بــورس  در 

گشایش یافت.
صــادرات،  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گواهــی ســپرده ســکه خزانــه زرین ســپهر ایــن بانک با 
نــام »تمام ســکه طــرح جدیــد ٠٣١٠ صــادرات« و نماد 
»ســکه٠٣١٠پ٠۴« از روز شــنبه ٢۴ دی ماه در بورس 

کاال گشایش یافته و آماده انجام معامله است.
قابــل  کاالی  شــده،  اعــالم  اطالعیــه  اســاس  بــر 
پذیــرش در خزانــه، ســکه طــالی تمام بهــار آزادی طرح 
جدیــد تصویــر امام )ره( با وزن ٨.١٣٣ گرم و عیار ٩٠٠ 

در هزار، ضرب سال ١٣٨۶ است.
حداکثــر زمــان نگهداری کاال در خزانه تا تاریخ ١۵ 
بهمــن مــاه ١۴٠٣بــوده و تاریــخ انقضای اعتبــار گواهی 
سپرده کاالیی و آخرین روز معامالتی نماد ایجاد شده 
٣٠ دی مــاه ١۴٠٣ اســت و پــس از آن معامــالت نمــاد 
بــرای فرآینــد تحویل و تســویه حســاب با انبــار متوقف 

می شود.

اعالم آمادگی بانک ملی 
ایران و دانشگاه شهید 

بهشتی برای توسعه روابط 
و همکاری های چند جانبه

مشــترک  نشســت  در 
بانــک  ارشــد  مدیــران 
رئیــس  و  ایــران  ملــی 
علــوم  دانشــگاه 
پزشــکی شهید بهشتی 
و  روابــط  توســعه  بــر 
چنــد  همکاری هــای 
منظــور  بــه  جانبــه 
و  حفــظ  در  مشــارکت 

ارتقای سطح سالمت جامعه تاکید شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک ملی ایــران، بیژن 
مقدم بیرانوند عضو هیات عامل و معاون امور شعب و 
بازاریابی تهران بانک در این نشست که علیرضا ماهیار 
عضــو هیــات عامــل و معــاون فناوری اطالعات و شــبکه 
ارتباطــات، علیرضــا گچ پز زاده معــاون امور ارزی و بین 
الملل، رئیس اداره کل بازرسی، رئیس اداره امور شعب 
شمال تهران بانک و دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشتی نیز حضور داشتند، ضمن 
قدردانی از تالش های شــبانه روزی کادر پزشــکی کشور 
بــه ویــژه طــی دوران کرونــا، بــه ســوابق همــکاری بانــک 
ملــی ایــران بــا علوم پزشــکی در اســتان های مختلف به 
ویژه اســتان لرستان و ســاخت بیمارستان های دورود و 
کوهدشــت و پرداخت تســهیالت خرید مرکز رادیوتراپی 
و انکولــوژی بــاران اشــاره کرد و گفت: نــگاه ما به مراکز 
درمانی، نگاه سود و زیان  نیست بلکه دیدگاه ما کمک 

به عموم جامعه و اقشار مختلف جامعه است.
ایــران در  بانــک ملــی  اعــالم آمادگــی  وی ضمــن 
از تشــکیل کارگــروه  بــا آن دانشــگاه،  توســعه روابــط 
عملیاتی جهت پیشــبرد همکاری های چندجانبه در این 

خصوص خبر داد.
همچنین دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی نیــز بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و 
پتانســیل های بانک ملــی ایران همچون خانــواده بزرگ  
میلیونــی مشــتریان و گســتردگی شــبکه شــعب داخــل 
کشور و  واحدهای خارج از کشور گفت: این بانک می 
تواند با مشارکت و همراهی دانشگاه علوم پزشکی که 
در بین ۵۰۰  دانشگاه برتر جهان قرار داشته و رتبه دوم 
در بین دانشــگاه های علوم پزشــکی را داراســت، کمک 

شایانی به نظام سالمت کشور کند.

کوتاه از بانک و بیمه

 حمایت بانک ایران زمین
از آسایشگاه کهریزک

در  زمیــن  ایــران  بانــک 
راستای اجرای مسئولیت 
اجتماعی ســازمانی خود 
آســیب  قشــر  تکریــم  و 
آسایشــگاه  از  پذیــر، 
خیریــه کهریــزک اســتان 

البرز حمایت کرد.
گــزارش روابــط  بــه 
عمومی؛ عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین 
حمایــت از بخــش نیازمنــد جامعــه را ضــروری دانســت و 
گفــت: بانک هــا بــه عنوان فعــاالن اقتصــادی در خط مقدم 
اقتصاد کشور، باید عالوه به ارائه خدمات و سرویس های 
بــا کیفیــت بــه مشــتریان خــود، در بخش هــای مختلــف 
مسئولیت اجتماعی و حمایتی گام بردارند و در جهت رفع 

نیازهای جامعه کوشا باشند.
به درخواست آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز 
تعــدادی تخــت بســتری کودکان معلول توســط بانک ایران 

زمین خریداری و به آسایشگاه اهدا شد.

تمرکز بر کاهش مطالبات 
غیرجاری و تحقق حداکثری 

اهداف
بانــک  مدیرعامــل 
ســومین  در  کارآفریــن 
پایــش  فصلــی  مجمــع 
عملکرد شــعب، با تاکید 
بر لزوم تحقق حداکثری 
تــا  تعیین شــده  اهــداف 
از  جــاری  ســال  پایــان 
روســای شــعب خواست 
کاهــش  راســتای  در  تــا 

مطالبات غیرجاری تالش کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک کارآفرین، ســومین 
مجمــع فصلــی پایــش عملکــرد شــعب بانــک کارآفریــن بــا 
حضــور اعضــای هیات مدیــره، مدیــران ســتادی و روســای 

شعب در سالن همایش های بانک برگزار شد.
در ابتــدای ایــن مراســم مســلم بمان پــور، مدیــر طرح 
و توســعه بــه ارائه گــزارش عملکرد مالی بانــک در ۹ ماهه 
منتهی به پایان آذرماه سال جاری پرداخت و روسای مناطق 
چهارگانه به همراه روسای شعب مستقل مرکزی و ناهید 
هــم نســبت بــه ارائه گــزارش عملکــرد خــود اقــدام کردند. 
اعضای هیات رئیسه مجمع نیز پس از بررسی گزارش های 
ارائه شــده، راهکارها و تمهیدات مدنظر خود را در راســتای 
رفــع نواقــص موجــود و کمــک بــه تــداوم موفقیت هــای بــه 

دست آمده بیان کردند.
در ادامــه ایــن مراســم، مدیرعامــل بانــک کارآفرین با 
اشاره به لزوم تحقق حداکثری اهداف تعیین شده تا پایان 
سال ۱۴۰۱ از روسای شعب خواست تا در راستای کاهش 
مطالبــات غیرجاری تالش کنند و نســبت بــه عدم افزایش 

NPL بانک، حساسیت باالیی داشته باشند.
رئیس مجمع فصلی پایش عملکرد شعب به گزارش 
عملکــرد مالــی بانــک در ۹ ماهه ســال جــاری اشــاره کرد و 
افــزود: »بــا وجــود اینکه اهــداف تعیین شــده در این مدت 
بــه طور کامل محقق نشــده اســت اما این بــه معنای عدم 
رضایــت مــن از عملکــرد بانک نیســت. من از همه روســای 
شعب، مدیران مناطق، ستاد و صف می خواهم تا فرصت 
باقی مانــده را غنیمــت بشــمارند و تــالش کننــد تــا حداکثر 

اهداف تعیین شده در مدت باقی مانده محقق شود.«
احمــد بهارونــدی با تاکیــد بر اجرای منظم و پیوســته 
سیاست های ابالغی تا پایان سال جاری، نقطه قوت بانک 
کارآفرین را بهره مندی از تیم منسجم و هماهنگ دانست 
و گفت: چابکی، چاالکی و عملکرد تیمی همکاران به عنوان 
سرمایه های اصلی بانک باعث می شود تا فعالیت های آتی 

با کیفیت بیشتری تداوم پیدا کند.

پرداخت خسارت ۲.۹ 
میلیارد ریالی »بیمارستان 

فلسفی« توسط بیمه سامان
شــرکت بیمه ســامان خســارت ۲.۹ میلیارد ریالی وارده 
بــه »بیمارســتان فلســفی« در گــرگان ناشــی از بــارش 
تنهــا  را  بــاران  شــدید 
اعــالم  از  پــس  روز   ۲۰

خسارت پرداخت کرد.
گــزارش روابــط  بــه 
بیمــه  شــرکت  عمومــی 
ســامان، مهســا شــبیری 
سرپرست شــعبه گرگان 
ضمــن اعالم ایــن مطلب 
گفت: در پی وقوع بارش 
شــدید در تاریخ ۲۶ مهرماه ســال جاری در منطقه موضوع 
بیمــه، خســارات قابــل توجهــی به ســاختمان تاسیســات و 
موجودی های مواد غذایی و پزشکی وارد شد که با توجه به 
اینکه بیمه نامه دارای پوشش ضایعات ناشی از آب باران و 

ذوب برف بود لذا خسارت آن جبران گردید.
وی با بیان این که کارشناســان شــرکت بیمه ســامان 
بالفاصلــه پــس از اعــالم خســارت، بــه محــل مــورد بیمــه 
مراجعــه کــرده و ارزیابی هــای اولیه را انجام دادنــد، افزود: 
پــس از بــرآورد و تایید خســارت دو میلیــارد و ۹۴۰ میلیون 

ریالی، حواله این خسارت ۱۶ آذر به بیمه گذار ارائه شد.
گفتنی است بیمه سامان در راستای حمایت از بیمه 
گذاران و جلب رضایت و اعتماد ســازی، پرداخت به موقع 
خســارت ها درکمتریــن زمــان ممکــن را در رئــوس وظایــف 
خــود دانســته تــا ایــن بخش هــا در ســریع تریــن زمــان بــه 

فعالیت های اقتصادی و تولیدی بازگردانده شوند.
مدیرعامل بیمارستان و زایشگاه فلسفی نیز با ارسال 
تقدیرنامه ای از اقدام ســریع کارشناســان بیمه ســامان در 
استان گلستان در ارزیابی و پرداخت به موقع خسارت به 

این شرکت تقدیر و قدردانی  کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

۲۰ انجمــن تولیــدی در مکاتبــه ای با ســران قوا اعالم کردند که 
بانک ها به دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیالت دهی 
و قانــون ذینفــع واحــد، از ارائــه تســهیالت به بنگاه هــای بزرگ 

تولیدی اجتناب میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ انجمن تولیدی با ارسال ۳ نامه 
جداگانه به رؤسای قوای سه گانه در مورد وضعیت تأمین مالی 
و مشــکل در اخــذ تســهیالت بانکــی اعــالم کردند که متأســفانه 
بانک هــا بــه دو دلیــل ضعــف در زمینــه تأمین مالی و تســهیالت 
دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیالت بانکی به بنگاه های 
بــزرگ تولیــدی اجتناب می کنند و در ســال جــاری به رغم انتظار 
حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران 

کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
در متــن نامــه انجمن هــا آمــده اســت: ضمــن ســپاس از 
حمایتهای بی دریغ حضرت عالی از تولید و اشتغال کشور به 
اســتحضار می رســاند برمبنــای هدف گذاریهای صــورت گرفته 
در برنامــه ششــم توســعه بایســتی ســهم صنعــت و معدن از 
تأمیــن مالــی ســاالنه به ۴۰ درصــد از کل تســهیالت پرداختی 
برســد. بــا ایــن حال در ســال ۱۴۰۱ تولید کنندگان به واســطه 
بخشــی از سیاســتهای پولی مالی بیشــترین فشار را از ناحیه 
دسترسی اندک به تسهیالت سرمایه در گردش تجربه کردند 
سیاســت گذاران با هدف تقویت تشــکیل ســرمایه و افزایش 
ســهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تالش های بســیاری 
را در طــول ســالهای اخیــر در قالــب برنامه های متعــدد انجام 
داده انــد امــا بــا ایــن حــال سیاســتهای داخلــی بــه ویــژه تورم 
بیشــتر این اهداف را ناکام گذاشــته و به بخش تولید آسیب 

جدی رسانده است.
آنچــه مســلم اســت در کشــور مــا تأمیــن مالــی یکــی از 
موضوعات مهم و چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی 
بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد و متأســفانه بانک هــا بــه دو 
دلیــل ضعــف در زمینــه تأمیــن مالی و تســهیالت دهــی و قانون 
ذینفع واحد، از ارائه تسهیالت بانکی به بنگاه های بزرگ تولیدی 
اجتناب می کنند و در ســال جاری به رغم انتظار حمایت بیشــتر 
از تولیــد و اشــتغال، ایــن موضوع به معضلی نگــران کننده برای 

بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
بــه گواهــی آمار رســمی مجمــوع ارزش تولیدات کشــور در 

ســال گذشــته ۲,۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــوده و ۶۵۰ هــزار 
میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز است که باید از طرق مختلف 
بــه عنــوان ســرمایه در گــردش تأمیــن شــود. بــا ایــن آمــار میزان 
تســهیالت اعالمی از ســوی منابع بانکی به بخش تولید در سال 
گذشــته ۴۳۵ هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه حــدود ۲۰۰ هــزار 
میلیــارد تومــان کمبــود نقدینگــی و عدم تر از منابــع برای بخش 

تولید به ثبت رسیده است.
از ســوی دیگــر بــر اســاس قانــون ذینفــع واحــد حداکثــر 
تســهیالتی کــه یــک مشــتری می توانــد از بانــک دریافــت کنــد تا 
ســقف ۲۰ درصد ســرمایه پایه بانک مقرر شــده است و بانک با 
ایــن دلیــل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکســتگی 
و کمبــود منابــع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تســهیالت 

ارائه می کند.
بنابرایــن یکــی از جــدی ترین مســائل کنونــی صنعت ایران 
بحث تســهیالت ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی اســت که 
در چنــد دهــه گذشــته بارهــا بــه جلســات رؤســای محتــرم قوای 
مجریه مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون 
گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیالت دهی 
بانک ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل حساب ویژه 
تســهیالت در گردش« را لحاظ کرده اند، اما این مســئله یکی از 

مشکالت اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.
از ســوی دیگــر بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی واگــذاری 
امــالک دارایی هــای غیر ضــرور و اماکن رفاهــی بانک ها می تواند 
مشــکل کمبود نقدینگی بانک ها را مرتفع کند. در ســال ۱۳۹۳ 
مجلس شــورای اســالمی قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقــای نظام مالی کشــور« را تصویب کــرد و در نهایت در مورخ 
 ۱۳۹۴/۲/۱با تائید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه 
اجرایــی آن بــه دولت وقت ابالغ شــد. در واقــع این ماده قانونی 
ارتبــاط نزدیکــی بــا توان تســهیالت دهــی بانک ها دارد و پیشــتر 
دولت برای این موضوع چاره اندیشــی کرده بود؛ فروش امالک 
مــازاد بانک هــا هیــأت وزیــران در ســال ۱۳۸۶ آئیــن نامه »نحوه 
واگــذاری دارایی هــای غیر ضــرور و اماکن رفاهــی بانک ها« را به 
تصویب رســاند و جزئیات دقیقی را درباره شــیوه فروش امالک 
بانک هــا تعییــن کــرد و پــس از آن هــم چندیــن رئیــس دولت از 
برنامــه خــود بــرای بــه ســرانجام رســاندن ایــن آئین نامه ســخن 

گفتند اما شــوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشــته بر 
روی کاغذ باقی مانده است.

مرور شــعار ســالهای اخیر که از ســوی رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی( در حوزه های اقتصادی ابالغ شده است، نشان 
از تاکیــد ویــژه ایشــان بر لزوم تقویت و رونق تولیــد برای مبارزه 
با حربه های نظام ســلطه در جنگ اقتصادی دارد به ویژه اینکه 
از ســال ها قبــل معــادالت جنــگ برضد کشــورمان تغییــر کرده و 
اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با 
انتشــار اخبار جعلی قصد آســیب رساندن به بنگاههای تولیدی 
را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشــی از اهداف شــوم خود 
برسند اما تولید کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور 

این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از ســوی دیگــر قانــون رفــع موانــع تولیــد بــا دقــت مصادیق 
حمایــت از تولیــد و اشــتغال در کشــور را مشــخص کــرده اســت 
و بــا توجــه بــه نقش مهم و حیاتی ریاســت جمهــوری از حضرت 
عالی تقاضا داریم تا با دســتور پیگیری ارائه تســهیالت ســرمایه 
در گــردش بــه واحدهــای تولیدی قوه مجریه را زمینه ســاز رشــد 
و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و 

افزایش آهنگ اشتغال کشور نمائید.
انجمــن قطعه ســازان لوازم خانگــی، انجمن صنفی صنایع 
بیسکوییت، شیرینی و شکالت ایران، انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، انجمن سازندگان تجهیزات، 
اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک ایــران، انجمــن 
تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، انجمن صنایع نساجی ایران، 
انجمــن قطعــه ســازان لــوازم خانگــی، انجمــن صنایــع شــوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
لــوازم خانگــی ایــران، مجمــع کارآفرینــان ایــران، انجمــن صنایــع 
فرآورده هــای گوشــتی ایــران،  کانــون انجمن هــای صنفی صنایع 
غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن 
صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویــری، انجمن صنفی 
کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی ایــران، انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان ماکارونــی ایــران، انجمــن تولیدکننــدگان باتــری 
ایران، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی های تولیدکننده پلی 
استایرن انبساطی، سندیکاری تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن 

ایران و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی.

مانده بدهی جاری 
بانک ها ۴.۷ برابر بدهی 

غیرجاری آنهاست
بانــک آخرین داده های بانک مرکزی در آذرماه امســال 

۴.6۹ برابر باقی مانده های غیرجاری است.
بــه گزارش ایرنا، مانده های جاری بانک ها در آخرین 
گــزارش منتشــر شــده بانک مرکزی )آذرمــاه ۱۴۰۱( برابر ۵ 

میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال است.
بانک های نوین، ایران زمین، پارســیان، پست بانک، 
تجــارت، توســعه تعــاون، دی، رفاه کارگران، ســپه، ســینا، 
شــهر، و معــدن، کارآفرینی و کشــاورزی اطالعــات اقتصاد 
و صنعــت ســرمایه خــود را در پایــان آذرمــاه امســال انجام 

می دهند. منتشر کردند.
برایــن اســاس ۶ هــزار و ۱۶۸ مبلــغ بــه مبلــغ پنــج 
میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۳ میلیارد ریال پرداخت می شود. 
بدهــی غیرجــاری ۱۲ بانــک اعالمی در ابتدای خبــر برابر با 

یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال است.

دیدار فرزین و دستیار پوتین
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار هیئت بانکی و اقتصادی روسیه 
بــر پیگیــری اجــرای موضوعــات ســند اقــدام مشــترک بانک هــای 

مرکزی دو کشور تاکید کرد.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر 
محمدرضــا فرزیــن رئیــس کل بانک مرکزی در دیــدار ایگور لویتین 
دســتیار والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و هیئت 
همراه که صبح روز گذشــته در ســاختمان بانک مرکزی در تهران 
برگــزار شــد، تقویــت بیــش از پیــش همکاری هــای پولــی و بانکی 
میــان ایــران و روســیه را مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: بانک مرکزی 
ایران آمادگی دارد تا مناســبات پولی و بانکی دوجانبه با روســیه 
و همچنین کشور های دیگر دوست و همسایه را در سطحی باال 
کــه موجبــات افزایــش مبــادالت اقتصــادی و تجــاری را فراهم کند 

ارتقاء دهد. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی همچنین با اشــاره بــه ظرفیت های 
مختلف همکاری های ایران و روسیه در حوزه های پولی و بانکی، 
اقتصــادی، عمرانــی و تجــاری گفت: توســعه مناســبات دو کشــور 
بــر پایــه اجــرای موضوعات ســند اقدام مشــترک بانک های مرکزی 
ایران و روســیه، چشــم انداز اقتصادی روشــنی را برای دو کشــور 
ترســیم می کنــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، ایگــور لویتین دســتیار 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه نیز در این دیدار 
ضمن برشــمردن موضوعات مهم موجود در ســند اقدام مشــترک 
بانک های مرکزی ایران و روسیه، بر تقویت و توسعه مناسبات و 
همکاری های اقتصادی، تجاری و به ویژه حوزه های پولی و بانکی 

فدراسیون روسیه با جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.

دو سوم ثروت جدید جهان در اختیار 
یک درصد ثروتمندان

افزون بر ۱۷ هزار فقره بیمه نامه
در بخش کشاورزی کردستان صادر شد

رشد ۱۵۲ درصدی تسهیالت دانش بنیان ها

گــزارش جدیــد مؤسســه خیریه آکســفام روز دوشــنبه فاش 
کرد که طی دو ســال گذشــته، یک درصد ثروتمندان نزدیک 
را  جهــان  در  شــده  ایجــاد  ثــروت جدیــد  کل  ســوم  دو  بــه 

جمع آوری کرده اند.
بــه گــزارش راشــاتودی، گــزارش جدیــد مؤسســه خیریه 
آکسفام روز دوشنبه فاش کرد که طی دو سال گذشته، یک 
درصــد ثروتمنــدان نزدیک به دو ســوم کل ثــروت جدید ایجاد 

شده در جهان را جمع آوری کرده اند.
بــه گفتــه ایــن مؤسســه، در مجمــوع ۴۲ تریلیــون دالر 
ثروت جدید از سال ۲۰۲۰ در جهان ایجاد شده است که ۲۶ 
تریلیون دالر آن یا ۶۳ درصد توسط یک درصد از ابرثروتمندان 
جمع آوری شــده اســت. ۱۶ تریلیون دالر باقیمانده بین ســایر 

نقاط جهان تقسیم شده است.
در این گزارش که روز افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس سوئیس منتشر شد، آمده است: به ازای هر یک دالر 
از ثروت جدید جهانی که یک نفر در قشر ۹۰ درصد پایین به 
دست می آورد، یک میلیاردر تقریباً ۱.۷ میلیون دالر به ثروت 

خود اضافه می کند.
ثــروت میلیاردرهــا طــی دو ســال گذشــته روزانــه ۲.۷ 
میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت. ایــن بــه دنبــال یــک دهه 

دســتاوردهای بی ســابقه بود که تعداد و ثروت میلیاردرها در 
۱۰ سال گذشته دو برابر شده است. تحقیقات آکسفام نشان 
می دهد که ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۲ با افزایش سریع 

سود ناشی از فروش مواد غذایی و انرژی افزایش یافت.
این مؤسســه گفت: ۹۵ شــرکت مواد غذایی و انرژی در 
سال گذشته بیش از دو برابر سود خود را افزایش داده اند.

بــه گفتــه آکســفام، این در حالی اســت کــه حداقل ۱.۷ 
میلیــارد کارگر اکنون در کشــورهایی زندگــی می کنند که تورم 
از دســتمزدها پیشــی گرفته است و بیش از ۸۲۰ میلیون نفر 

- تقریباً یک نفر از هر ۱۰ نفر روی زمین - گرسنه هستند.
گابریال بوچر، مدیر اجرایی آکسفام بین الملل گفت: در 
حالــی کــه مــردم عــادی روزانه در حــال فداکاری بــرای )خرید( 
موارد ضروری مانند غذا هستند، ابرثروتمندان حتی از دست 

نیافتنی ترین رویاهای خود نیز پیشی گرفته اند.
وی افــزود: تنهــا تــا دو ســال بعــد، بهتریــن دهــه بــرای 
میلیاردرها در حال شــکل گیری خواهد بود؛ دهه ۲۰۲۰ دهه 

رونق و شکوفایی برای ثروتمندان جهان است.
وی در ادامه تأکید کرد که "مالیات گرفتن از شرکت های 
فــوق ثروتمنــد و بــزرگ دریچــه ای بــرای خــروج از بحران هــای 

امروزی است."

مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی کردســتان گفــت: طبــق 
آخریــن آمــار دریافتــی، ۱۷ هــزار و 6۵۵ فقــره بیمه نامــه بــرای 

بهره برداران بخش کشاورزی استان صادر شد.
اســماعیل حیدری روز سه شــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: در سال زراعی جاری تا پایان آذر ماه این تعداد 
بیمــه نامــه توســط نمایندگی هــای خدمــات بیمــه ای کشــاورزی 
طــرف قــرارداد بــا صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــرای بهــره بــرداران 

بخش کشاورزی صادر شد.
وی افزود: از مجموع بیمه نامه های صادره ۱۴۴ بیمه نامه 
در بخــش باغــات، ۱۳ هزار و ۸۸۲ بیمه نامه در بخش زراعت، 
۲ هــزار و ۹۳۷ بیمــه نامــه در بخــش دام و زنبورعســل بــوده 

است.
مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی کردســتان بــا اشــاره 
بــه اینکــه در ایــن مــدت ۶۸۶ بیمــه نامــه در بخــش طیــور و ۶ 
بیمــه نامــه در بخــش آبزیان هم صادر شــده اســت، ادامه داد: 
تعداد ۱۲ میلیون ۲۸۹ هزار قطعه طیور در استان زیر پوشش 

خدمات بیمه ای قرار گرفتند.
حیــدری بــا بیــان اینکــه ۶۴ هــزار راس دام و کلونــی زنبور 
عســل در اســتان زیرپوشــش بیمــه قــرار گرفتنــد، یــادآور شــد: 
حدود ۱۵۵ هزار هکتار از اراضی گندم دیم اســتان هم در این 

مدت بیمه شد.
وی میــزان ســطح بیمــه شــده گنــدم آبی در اســتان را هم 
افــزون بــر ۲ هــزار هکتــار خوانــد و اظهــار کرد:مدیریــت شــعب 
بانــک کشــاورزی اســتان در ســال زراعــی جــاری در زیــر بخــش 

زراعت رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.
بانــک کشــاورزی کردســتان از ابتدای ســال جــاری تا پایان 
آذر ماه ۳۱ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان در 
زیربخش های مختلف کشــاورزی و صنایع وابســته آن پرداخت 

کرد.
بانــک کشــاورزی کردســتان از طریــق ۳۷ شــعبه و یــک 
باجــه بــه ارائــه خدمــات به مردم اســتان به ویــژه فعاالن بخش 

کشاورزی می پردازد.

مانــده کل تســهیالت اعطایــی به شــرکت های دانــش بنیان در 
پایان آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۴۰۰ معادل ۱۵۲ درصد افزایش 

داشته است.
کل  مانــده  مرکــزی؛  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تســهیالت اعطایــی از طــرف ۳۱ بانــک بــه شــرکت های دانــش 
بنیــان در پایــان آذر ۱۴۰۱ معــادل ۱۴۳۶.۱ هــزار میلیارد ریال  
اســت کــه نســبت بــه آذر ۱۴۰۰ معــادل ۱۵۲ درصــد افزایــش 

داشته است. 
بیشترین مانده کل به بانک های پاسارگاد ) ۳۶۹.۷ هزار 
میلیــارد ریــال( ، ملــت )۱۷۰.۵ هــزار میلیــارد ریــال ( و تجــارت 

)۱۶۱.۷  هزار میلیارد ریال ( تعلق دارد.

 میزان تسهیالت پرداختی
طی نه ماهه ۱۴۰۱

طــی نــه ماهــه ۱۴۰۱  بــه ۱۷۹۲ شــرکت دانــش بنیــان ) در 
قالب ۱۲۴۵۷ فقره تسهیالت ( معادل ۱۱۳۲.۷ هزار میلیارد ریال 
پرداخت شــد که نســبت به  نه ماهه ۱۴۰۰ معادل ۱۴۳.۵ درصد 

افزایش داشته است .
بیشــترین تســهیالت طی نه ماهه  ۱۴۰۱ از ســوی بانک های 
ملت به مبلغ ۱۸۳.۶ هزار میلیارد ریال ، پاسارگاد به مبلغ ۱۶۴.۷ 
هــزار میلیــارد ریــال و تجــارت بــه مبلــغ ۱۵۰.۶ هزار میلیــارد ریال 

پرداخت شده است . 

 میزان تسهیالت پرداختی
در آذر ماه ۱۴۰۱

در آذر مــاه ۱۴۰۱ بــه ۶۳۶ شــرکت دانــش بنیــان ) در قالــب 
۱۴۷۳ فقره تسهیالت ( معادل ۱۳۰.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت 
شــد کــه نســبت بــه آذر مــاه ۱۴۰۰ معــادل۱۰۹.۷ درصــد افزایــش 

داشته است.
بیشــترین تســهیالت طــی آذر مــاه ۱۴۰۱ از ســوی بانک هــای 
ملــت بــه مبلــغ ۲۲.۳ هــزار میلیارد ریــال ، تجارت بــه مبلغ ۱۵.۲ 
هــزار میلیــارد ریــال و ملــی بــه مبلــغ ۱۲.۳  هــزار میلیــارد ریــال 

پرداخت شده است .

مکاتبه انجمن ها با سران قوا: بانک ها
به بخش تولید تسهیالت نمی دهند
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مدیر مجتمع فروکروم 
جغتای خبر داد: پیشتازی 

 ۲۰۰ درصدی نسبت
به برنامه تولید ۱۴۰۱

 ۲۰۰ پیشــتازی  از  جغتــای  فروکــروم  مجتمــع  مدیــر 
درصــدی ایــن مجتمــع نســبت به برنامــه تولیــد ۱۴۰۱ و 
افزایــش ۱۱.۴ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشته خبر داد.
احســان  ایمپاســکو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
عزیــزی مدیــر مجتمــع فروکــروم جغتــای در ایــن بــاره 
توضیح داد: در ســال جاری تولید فروکروم پرکربن این 
مجتمع به ۲۲ هزار و ۴۶۱ تن رســید که بیانگر افزایش 
۱۱.۴ درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته و 
پیشــتازی ۲۰۰ درصدی نســبت به حجم ۱۱ هزار و ۲۵۰ 

تنی است که برنامه تولید ۱۴۰۱ بوده است.
عزیــزی بــا بیان اینکــه در بازه ۹ ماهه ســال جاری 
فــروش فروکــروم بــه ۱۷ هزار و ۱۸۰ تن رســیده اســت، 
تصریــح کــرد: در بخــش فروش هم نســبت به برنامه از 
پیــش تعییــن شــده ســال جاری کــه ۱۱ هــزار و ۲۵۰ تن 

تعیین شده بود، ۵۳ درصد پیشتاز هستیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در واحــد تولیــد ســیلیکون 
متال پیشــرفت ۱۰۰ درصدی داشته ایم، عنوان کرد: این 
طــرح در حــال حاضــر در مرحلــه تولیــد انبــوه و افزایش 
کیفیــت محصــول بــه منظــور رســیدن به درجــه خلوص 

بیش از ۹۹ درصدی است.
مدیر مجتمع فروکروم جغتای همچنین ادامه داد: 
در طرح توســعه ای جداســازی فلز از ســرباره هم ۹۰.۵ 
درصــد پیشــرفت داشــته ایم و پــروژه در مراحــل پایانــی 
نصب تجهیزات و در ادامه تست و بهره برداری در بهمن 

ماه ۱۴۰۱ قرار دارد.
عزیزی در پایان خاطرنشــان کرد: درصد پیشــرفت 
طرح توســعه ماســه کرومیتی در این مجتمع هم حدود 
۹۱.۵ درصــد اســت کــه در بهمــن مــاه ســال جــاری بــه 

بهره برداری خواهد رسید.

آمادگی ایران خودرو برای 
نوسازی تاکسی های تهران 

در برنامه پنج ساله
مدیرعامــل گروه صنعتی ایــران خودرو از آمادگی برای 
نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و عنوان 
کرد با همکاری مشترک میان ایران خودرو و شهرداری 
تهــران در برنامــه ای پنــج ســاله، امکان نوســازی تمامی 

تاکسی های تهران فراهم خواهد شد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، مهدی خطیبی در نشســت 
با شهردار تهران، با تاکید بر این که با راه اندازی شرکت 
تاکســی رانی ایران خودرو، بهترین محصوالت و خدمات 
را بــه مــردم ارایــه خواهیــم کــرد، گفــت: در صــورت راه 
انــدازی شــرکت تاکســی رانی فقــط خودرهــای اتوماتیک 
عرضه خواهد شد و در ادامه نیز با ایجاد زیرساخت های 
الزم، خودروهــای برقــی را وارد ناوگان خواهیم کرد. وی 
گفت: در چهار دهه اخیر تولید خودرو با کسری قطعه 
بــه عنــوان یــک بــاور غلــط در صنعت خودروســازی رایج 
شــده بــود کــه در خردادمــاه امســال ایــن رونــد بــه طور 

کامل متوقف شد.
و  گــرم  حضــور  از  قدردانــی  ضمــن  خطیبــی 
حمایت گرایانــه شــهردار تهــران در ایــران خــودرو اظهــار 
کرد: این شــرکت متعهد به خدمت رســانی بهتر به مردم 
در زمینه تامین خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی 
اعم از تاکســی، ون، اتوبوس و مینی بوس اســت که در 
ایــن مســیر آمــاده هرگونــه همــکاری بــا شــهرداری برای 

نوسازی ناوگان است. 
وی تولید عبور مســتقیم را یکی از اقدامات مهم و 
موثر صنعت خودرو کشور در سال های اخیر برشمرد و 
اظهار کرد: تولید در حال حاضر با ثبات و پایدار و همراه 

با سطح قابل توجه ساخت داخل دنبال می شود.
خطیبــی با بیان این که خــودرو در کوتاه ترین زمان 
پس از تولید وارد بازار می شود، گفت: امروز به برکت 
تولیــد خــودرو کامــل، خــودرو پــس از گذشــت ۱۵ روز 
از تولیــد و طــی فراینــد شــماره گذاری تحویــل مشــتریان 
می شــود و از دیگــر ســو، تولیــد عبــور مســتقیم ســبب 
افزایــش کیفیــت و صرفــه جویــی مالــی قابــل توجهی از 

ابتدای خرداد امسال تا پایان آبان ماه شده است.
وی ســودآوری و فــروش بــا قیمــت اقتصــادی را دو 
شــاخص مهــم بــرای صــادرات ایــران خــودرو دانســت و 
تصریح کرد: امروز در کنار رشــد ۳۰۰ درصدی صادرات 
قطعــات یدکــی و ریخته گــری، عرضــه محصــوالت ایــران 
خــودرو بــه بازارهــای هدف ماننــد ونزوئــا، آذربایجان و 
ارمنســتان ســودآور شــده و همچنین بر همین اســاس، 
برای صــادرات رانــا بــه صــورت مونتــاژی بــه بــازار شــاخ 

آفریقا در همین راستا برنامه ریزی می شود. 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو مهم تریــن 
مشــکل صنعــت خــودرو را موضوع قیمت گــذاری عنوان 
کرد و گفت: آن چه در چند سال اخیر این صنعت را آزار 
داد قیمت گــذاری دســتوری با اطــاق عنوان انحصار بود 
که انتظار می رود نهادهای تصمیم گیر مرتبط برای حل 
ایــن معضــل اقدام کنند. وی ادامه داد: در این شــرایط 
بــورس می توانــد کمک کند تا مشــتری واقعی محصول 
مــورد نیــاز خــود را در یــک فضــای رقابتــی و ســالم بــا 

قیمتــی کم تــر از بازار خریداری کند.
خطیبــی در پایــان اظهار امیدواری کرد، با حمایت، 
همــکاری و تعامــل بهتر نتیجه بازدید شــهردار تهران به 
ســرافرازی و ســربلندی نظام مقدس جمهوری اســامی 

ایران و مردم شریف ختم شود.
گفتنــی اســت، در پایــان ایــن نشســت، شــهردار 
تهــران از خطــوط تولیــد و مرکــز تحقیقــات، طراحــی و 
تکویــن محصــول ایــران خــودرو بازدیــد کــرد و از نزدیــک 
در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت قرار گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

صادرات کاشی و سرامیک 
ایرانی به ۱۵۰ کشور

به گفته رئیس انجمن کاشی و سرامیک تزئینی ایران، 
کاشــی و ســرامیک ایرانی به ۱۵۰ کشــور جهان صادر و 
در ایــن میــان ۸۰ درصــد صــادرات به پاکســتان و عراق 

انجام می شود.
به گزارش ایرنا، اصغر آهنی ها افزود: در سال های 
گذشــته شــاهد رشــد صــادرات محصــوالت ایرانــی بــه 
کشــورهای مختلف هســتیم و با بازاریابی انجام شــده، 
به بازار آفریقا نیز نفوذ و حتی در بازار سخت و پیچیده 

روسیه نیز بازاری برای خود دست و پا کرده ایم.
وی بیــان  کــرد: در ایــن صنعــت بایــد بــه ســمت و 
ســویی برویــم کــه کنسرســیوم های صادراتــی در کشــور 

هرچه بیشتر شکل بگیرد.
بــه گفتــه ایــن مقــام صنفی، هزینــه حمل و نقــل یکی از 
مهمتریــن و تعیین کننــده تریــن شــاخص ها در توســعه 
صــادرات اســت، بــه همین دلیــل صادرات به کشــورهای 
منطقه و همسایگان در اولویت کار تولیدکنندگان است.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی واحدهــا بیــن ۵۰ تــا ۶۰ 
درصد تولیداتشــان را روانه بازارهای صادراتی می کنند، 
خاطرنشــان کرد: محصوالت ایرانی در گریدهای مختلف 
تولیــد می شــود کــه گریــد »عالــی« آن در حــد و انــدازه 

تولیدات اروپایی است.
آهنی هــا ادامــه داد: اغلــب ماشــین آالت و خطــوط 
تولیــدی مــورد اســتفاده در ایــن صنعــت از کشــورهای 
حــال  ایــن  بــا  وارد می شــود،  و چیــن  ایتالیــا  اســپانیا، 
بــا توانمنــدی نیــروی انســانی کشــورمان توانســته ایــم 

بسیاری از این دستگاه ها را داخلی سازی کنیم.
هزینه هــای  درصــد   ۳۰ تــا   ۲۵ بیــن  گفــت:  وی 
تمــام شــده کاشــی و ســرامیک در کشــورمان مربــوط به 
هزینه های نیروی انســانی اســت، با این حال بهره وری 
پاییــن، تحمیــل هزینه های جانبــی )از جمله قطعی برق 
و گاز( و عدم رشــد تاسیسات پشتیبان همپای صنعت، 
از دیگر دالیل گران تمام شدن محصوالت ایرانی است.
رئیــس انجمــن کاشــی و ســرامیک تزئینــی ایــران 
خاطرنشان کرد: پاکستان با جمعیت ۲۸۰ میلیون نفری 
می توانــد بــازار فوق العــاده ای برای ما باشــد، با این حال 
هزینه هــای حمــل بــاال )به دلیل نبود خطــوط ریلی الزم 
تــا مرز پاکســتان( و همچنین اعمــال تعرفه ها و عوارض 
ســنگین گمرکی از ســوی پاکســتانی ها، مهمترین دالیل 

محقق نشدن این موضوع است.

 ایران، چین را در صادرات
به کشورهای منطقه کنار زد

در ادامــه، »رزیتــا گل پــور« دبیــر انجمن یاد شــده 
افــزود: در یــک دهــه گذشــته ســهم کاشــی و ســرامیک 
تزئینــی از صــادرات رشــد چشــمگیری داشــته و از نظــر 

تولید در منطقه بی رقیب است.

وی بیــان  کــرد: امــروز کاشــی و ســرامیک تزئینــی 
کشــورمان بــا کیفیتــی باالتــر از تولیــدات چینــی عرضــه 
می شــود و به همین دلیل رقیب سرســخت چینی ها در 

منطقه خاورمیانه و ارواسیا محسوب می شویم.
گل پــور، کاشــی و ســرامیک را هفتمیــن صنعــت 
استراتژیک کشور مطابق اعام نظر وزارت صمت عنوان 
کــرد کــه اکنــون تولیــدات آن در رده هفتــم کیفی جهان 
قرار دارد. وی ادامه داد: پارســال ۱۸۳ میلیون متر مربع 
صادرات کاشی و سرامیک تزئینی به کشورهای مختلف 
انجــام شــد کــه ۷۳ درصد آن به عــراق، هفت درصد آن 
به پاکســتان و بقیه به ســایر کشــورها بوده اســت. این 
صــادرات در مقایســه بــا ســال ۹۹ رشــد هفــت درصدی 

داشته است.
ایــران  تزئینــی  ســرامیک  و  کاشــی  انجمــن  دبیــر 
خاطرنشــان کرد: بــا اقدامــات انجــام شــده در راســتای 
توســعه بــازار از ســال ۹۹ تاکنــون، صــادرات محصوالت 
ایرانی از ۴۸ کشور به ۱۵۰ کشور افزایش یافته است.

تعــداد  گذشــته  ســال  چهــار  در  کــرد:  اظهــار  وی 
واحدهــای فعــال در ایــن رشــته صنعــت از ۲۵ واحــد به 
۴۷ واحد افزایش یافته است و با بازاریابی انجام شده، 

بازار منطقه را از چین گرفتیم.
گل پــور به مشــکات صادرات به عراق و پاکســتان 
اشــاره کرد و گفت: تجار عراقی و پاکســتانی به صورت 
ریالــی از مــا خرید می کنند، این در حالی اســت که باید 
ریــال دریافتــی را در بــازار آزاد بــه دالر تبدیــل کنیــم و 
سپس با نرخ نیمایی به دولت بازگردانیم که محل زیان 

صادرکنندگان است.

بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی کاشی و سرامیک

در ایــن نشســت، محمــود بــازاری، مدیــرکل دفتــر 
ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت به برگزاری بیست 
و ســومین نمایشــگاه بین المللــی کاشــی و ســرامیک، 
چینی  بهداشــتی و صنایع وابســته اشاره کرد که ۲۹ دی  
تا دوم بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار خواهد شد.
وی گفــت: ایــن صنعــت از نظــر مقیــاس تولیــد، 
کیفیــت، طراحــی و تنــوع محصوالت در منطقه ســرآمد 
اســت که بازارهای خوبی برای آن در کشــورهای منطقه 
متصــور هســتیم. بازاری،کشــورهای عــراق، پاکســتان، 
ترکیــه، کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و روســیه را 

مهمترین بازارهای ایران در این محصوالت برشمرد.
ایــن نمایشــگاه در فضایی به وســعت ۲۱ هــزار مترمربع 
بــا حضــور ۱۰۰ شــرکت ایرانــی و خارجــی برگــزار خواهــد 
شــد و تاکنــون تجــار و نمایندگانی از ترکیه، ازبکســتان، 
قزاقســتان، قرقیزســتان، پاکســتان، افغانســتان، عراق، 
روســیه، ســوریه، باروس و تاجیکستان برای حضور در 

آن اعام آمادگی کرده اند.

خبـــــــــــــــــر

 زینب غضنفری
بخشی از سال امسال »تولید، اشتغال زایی، 
دانش بنیان« که از سوی رهبر انقالب عنوان 
شد، اشاره مستقیم به موضوع دانش بنیان 

و شرکت های دانش بنیان دارد.
یکی از صنایعی که مباحث دانش بنیان 
در آن بسیار مطرح است و به سرعت در دنیا 
در حــال تغییــر اســت و امید مــی رود از طریق 
شــرکت های دانــش بنیــان، تغییــر و تحــوالت 

بسیاری داشته باشد، صنعت خودرو است.
صنعــت خــودرو در دنیــا در حــال حرکت 
و تغییــر مســیر بــه ســمت تولیــد خودروهــای 
برقــی و هیبریــدی اســت و تــا ۱۰ ســال آینــده 
توســعه  کشــورهای  در  غالــب  خودروهــای 
خودروهــای  و  بــود  خواهــد  برقــی  یافتــه، 
رفــت.  خواهنــد  رینــگ  گوشــه  بــه  احتراقــی 
کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف ســوخت 
و کاهــش هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری از 
مزایــای خودروهــای برقــی محســوب می شــود 
که با توجه به معضل همیشگی و حل نشده 
کشــور،  در  بــزرگ  شــهرهای  هــوای  آلودگــی 
صنعت خودروی کشــور می بایســت به سمت 
تولیــد محصــوالت به روز همچــون خودروهای 

برقی برود.
در این مســیر، شرکت های دانش بنیان 
می تواننــد راه گشــای توســعه صنعــت خــودرو 
کشــور باشــند و تعامــل خودروســازان بــزرگ 
کشــور بــا ایــن شــرکت ها مســیر توســعه ایــن 

صنعت استراتژیک را هموار خواهد کرد.
یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان کــه 
عنوان نخســتین را با خود به یدک می کشــد، 
شــرکت تحقیــق طراحــی و تولید موتــور ایران 
خــودرو )ایپکــو( اســت که به عنوان نخســتین 
شــرکت دانــش بنیــان در حــوزه قــوای محرکه 
کشــور، توانســته گام هــای موثــری در طراحی 
موتورهای کم مصرف بردارد. شــرکت ایپکو با 
توسعه و طراحی موتور ملی در گروه صنعتی 
ایران خــودرو، توانســت محصوالتــی متناســب 
بــا نیــاز روز، در روزهای ســخت تحریم، تولید 
کنــد. کســب دانــش فنــی توســعه موتــور کــه 

نتیجــه محصــول دانش پایــه موتــور ملــی بود، 
منجــر بــه توســعه خانــواده موتــور کم مصــرف 
ســه اســتوانه گروه صنعتی ایران خودرو شده 
اســت تا خط و نشــانی برای رقبای هم ســطح 

خود بکشد.
از  نمونــه  یــک  صرفــا  ایپکــو  شــرکت 
شــرکت های دانــش بنیــان بــود کــه توانســته 
در صنعــت خــودرو کــه بــه واســطه تحریم هــا 
مصائب و مشکات بسیاری دارد، مسیر خود 
را پیــدا کنــد و راه را بــرای عبــور از گردنه هــای 

تحریم باز کند.
کار  و  کســب  فضــای  رشــد  جهــت  در 
شــرکت های دانش بنیان، در اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری قانون جهش تولیــد دانش بنیان 
تصویــب شــد و در مــاده ۱۸ ایــن قانــون اجازه 
داده شــده که بانک ها در شــرکت های دانش 

بنیــان ســرمایه گذاری کننــد. هــدف از وضــع 
ایــن قانــون مــاده ایــن بــوده کــه ظرفیت هــای 
جدیــدی بــرای شــرکت ها دانش بنیــان ایجــاد 
شــود تا شــرکت ها به سمت نوآوری و تحقیق 

و توسعه بروند.
مطــرح  بیــن  ایــن  در  کــه  ســوالی  امــا 
می شــود ایــن اســت که آیــا صرفا اجــازه دادن 
بانک هــا بــه ســرمایه گــذاری در شــرکت های 
دانــش بنیــان برای تامین مالی پروژه های این 
شــرکت ها کفایــت می کنــد؟! بــه نظــر می رود 
بــا توجــه به وضعیت نه چندان مســاعد نظام 
بانکی کشور و کسری بودجه دولت به مقدار 
قابــل توجه، شــرکت های دانش بنیان مســیر 
ســختی در تامیــن مالــی و دریافت تســهیات 

برای اجرای پروژه های خود داشته باشند.
شــرکت های  از  کــه  انتظاراتــی  از  یکــی 

دانــش بنیان می توان داشــت، تحقق اهداف 
توســعه ای و داخلی سازی تولید خودروسازان 
و طراحــی و ســاخت قطعات های تــک اســت 
کــه بــه نظر می رســد دســتیابی بــه این هدف 
نیازمنــد پشــتوانه و حمایــت واقعــی دولــت 
از شــرکت های دانــش بنیــان اســت و تامیــن 
بگیــرد؛  قــرار  اولویــت  در  بایــد  آن هــا  مالــی 
چــرا کــه بــا توجه بــه زیان انباشــته ســنگینی 
کــه در ســالیان گذشــته بــه صنعــت خــودرو 
کشور تحمیل شده، مجالی به این شرکت ها 
نمی دهــد تــا خــود بــا قــدرت بــاال بــه مباحــث 
دانــش بنیــان ورود کننــد و بایــد پیــش از هر 
چیــز، وضــع مالــی و نقدینگــی خودروســازان 
بهبــود یابــد تــا ســرمایه گذاری و اســتفاده از 
دانــش بنیان هــا بــه معنــای واقعــی قابلیــت 

اجرایی شدن پیدا کند.

معضــل  محمــدی،  دکترتیمــور  گفتــه  بــه 
خشکســالی و کــم آبــی ســبب شــده تا کشــت 
نشــود.  انجــام  کشــور  در  روغنــی  دانه هــای 
دلیــل  بــه  چالــش  ایــن  از  بخشــی  همچنیــن 

مکانیزه نبودن بخش کشاورزی است.
شــرکت  مدیرعامــل  محمــدی،  تیمــور 
روغنکشــی خرمشــهر دربــاره مشــکات تولیــد 
روغــن در کشــور گفــت: چالــش اصلــی تولیــد 
روغــن کشــور در بخــش کشــاورزی اســت. این 
مشــکل به کشــت دانه های روغنی برمی گردد.
معضــل خشکســالی و کــم آبــی ســبب شــده تا 
کشــت دانه های روغنی در کشور انجام نشود. 
دلیــل  بــه  چالــش  ایــن  از  بخشــی  همچنیــن 

مکانیزه نبودن بخش کشاورزی است.
عضــو هیات مدیــره انجمــن صنفی روغن 
نباتی ادامه داد: بحث ســوم مشــکات کشــت 
دانه هــای روغنی عــدم حمایت نهادهای دولتی 
رو  ایــن  از  اســت.  کشــاورز  خســارت  هنــگام 

کشاورزان رغبتی به ادامه فعالیت ها ندارند.
او بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد شــد تــا میــوه 
پالــم در کشــور تولید شــود تا میزان وابســتگی 
ارزی تولید روغن کاهش پیدا کند، اظهار کرد: 
در تولیــد روغــن مــورد نیــاز کشــور ۹۵ درصــد 
وابســتگی ارزی دارد. چــون در داخــل و جنــوب 
کشــور کشــت خرمــا انجــام مــی شــود و پالــم 
نیــز میــوه ای شــبیه خرمــا بــوده و در ایــن بــاره 
کشــاورزان جنوب کشــور می توانند مبادرت به 
کشــت میــوه پالــم کنند تا از شــدت وابســتگی 

۹۵ درصــدی ایــن محصــول کاســته شــود. ۲۰ 
درصــد انــواع روغن ها مربوط به پالم اســت که 

وارد می شود.
پرســش  بــه  پاســخ  در  کشــور  محمــدی 
دیگــر مهــر درباره ســامت و ســطح اســتاندارد 
روغن هــای تولیــدی داخل اظهار کــرد: در بحث 
کیفیت و استاندارد همیشه مولفه های موجود 
در کارخانجات سختگیرانه تر از استانداردهای 
ملــی بــوده و اســتانداردهای ملــی هــر کشــور 
المللــی  بیــن  مولفه هــای  از  تــر  ســختگیرانه 
اســت. از ایــن رو مــی تــوان ادعــا کــرد در حوزه 
تولیــد روغــن و تصفیه آن در کارخانجات بزرگ 
کشــور نــه تنهــا اســتانداردهای داخلــی را پاس 
مــی کنــد فاکتورهــای غذایی بیــن المللی را هم 

می گذراند.
مدیرعامل شــرکت روغنکشــی خرمشهر 
در ادامــه بــا اشــاره بــه ممنوعیــت صــادرات 
ایــن کاالی اساســی گفــت: پیــش تر ایــران به 
و...  افغانســتان  عــراق،  ماننــد  کشــورهایی 
صــادرات داشــتیم پــس از تحریــم ممنوعیــت 
دلیــل  بــه  گذشــته  در  شــد.  ابــاغ  واردات 
اختافات قیمت ارز دولتی و آزاد قاچاق روغن 
زیــاد بــود و در حــال حاضر موضــوع قاچاق به 
طور کامل از بین نرفته اما امیدواریم با حذف 

ارز دولتی این معضل حل شود.
 او دربــاره ســامت غذایــی روغــن عنــوان 
کــرد: نظارت هــا در این باره ســختگیرانه اســت 
و تولیدکننــدگان بــر اســاس دســتورالعمل های 

ســازمان ملی اســتاندارد و معاونــت غذا و دارو 
وزارت بهداشت فعالیت دارند.

ایــن کارشــناس حــوزه روغــن بــه موضوع 
ترانس موجود در روغن اشاره کرد و گفت: در 
اواخــر دهــه ۷۰ مجمــوع ترانــس در روغن های 
جامــد حــدود ۴۰ درصــد بود که بــا پیگیری های 
وزارت بهداشــت ایــن عــدد در ســال ۸۵ به ۲۵ 
درصــد کاهــش یافــت. در حال حاضــر این عدد 
بــه زیــر ۲ درصــد رســیده اســت. ایــن امــر یکی 
از شــاخص های مهم در تولیــد روغن های نیمه 
جامــد و جامــد بوده که در کشــور محقق شــده 
اســت. محمدی در بخش دیگر از سخنان خود 
درباره ظرفیت تولید داخل یادآور شد: ظرفیت 
تصفیــه ســاالنه روغــن کشــور ۵ میلیــون تــن 
بــوده که ســال گذشــته تصفیه انجام شــده دو 
میلیــون و ۲۴۱ هــزار تــن بــوده اســت. بنابراین 
از کل ظرفیــت تصفیــه روغــن  ســال گذشــته 
کشور فقط ۴۰ درصد فعال بود. مشکل تامین 
مواد اولیه و روغن خام اســت تا بتوان با تمام 

ظرفیت کامل فعالیت کرد.
مدیرعامــل روغنکشــی خرمشــهر دربــاره 
ظرفیــت روغــن کشــی کشــور هــم گفت: ســال 
گذشــته ۲۶۰ هزار تــن مصرف دانه های روغنی 
اســتفاده شــد در حالــی که ظرفیت کل کشــور 
حــدود ۶ میلیــون تــن در ســال اســت.محمدی 
در پایان اظهار امیدواری کرد با کشــت کلزا در 
کشــور بخشــی از وابســتگی ارزی تولیــد روغن 

کشور کاسته شود.

کامودیتی کاالیی اســت که قابلیت مبادله با 
کاالهای مشابه را داشته باشد. کامودیتی ها 
بــه صــورت رایــج بــه ســه دســتی کامودیتــی 
ســخت )یعنــی کامودیتی هایی کــه به صورت 
طبیعــی در طبیعــت موجــود انــد. مانند طال، 
نفت و…( کامودیتی نرم )که غالبا در دســته 
محصــوالت کشــاورزی و تحــت شــرایط آب و 
هوایــی قــرار دارند. نظیر ســویا، گندم و…( و 
کامودیتی فلزات اساسی )نظیر فوالد، مس، 

آلومینیوم و…( تقسیم می شوند.
ایــن کاالهــا عمومــاً مــواد اولیــه صنایــع 
هســتند؛ بــازار کامودیتی هــا شــاید تاطــم و 
ســوددهی بازار هــای مالــی دیگــر را نداشــته 
باشــد، اما رکن مثبت آن این اســت که تحت 
تاثیر بازار تورمی شــرایط خوبی از خود نشــان 
می دهــد. بــه بیــان دیگــر در شــرایط تورمــی 

موفق به حفظ ارزش خود می شود.
چین، به عنــوان بزرگترین مصرف کننده 
پیدایــش  از  پــس  جهــان  در  کامودیتی هــا 
ویــروس کوویــد ۱۹، سیاســت های مختلفی را 
در تجارت و صنعت پیش گرفت که سیاست 

کویید صفر از جمله این سیاست ها بود.
امــا حــاال ایــن کشــور، بــا کنــار گذاشــتن 
سیاســت کوییــد صفــر، تقاضــای خــود بــرای 
در  و  اســت  داده  افزایــش  را  کامودیتی هــا 
نتیجه بازار کامودیتی ها بازاری با چشم انداز 

مثبت و رو به ثبات است.
افزایــش تقاضــای کامودیتــی منجــر بــه 
افزایــش قیمــت ایــن کاال می شــود و طبیعتــاً 
محــور  کامودیتــی  و  معدنــی  شــرکت های 
تقریبــا  کــه  ایــران،  همچــون  کشــوری  در 
بــه صنعــت  وابســته  آن  اقتصــاد  ۷۰ درصــد 

کامودیتی هاست منتفع خواهند شد.
از میان این شــرکت ها، شــرکت ســرمایه 
بــا  کــه  فلــزات  و  معــادن  توســعه  گــذاری 
نمــاد »ومعــادن« در بــازار ســرمایه پذیرفتــه 
شــده اســت، بــه عنــوان بزرگتریــن هلدینــگ 
ســرمایه گذاری حــوزه معادن در کشــور ســهم 
بزرگی در سبد سرمایه گذاران این حوزه دارد.
زنجیــره  تولیــدات  در  ومعــادن  نمــاد 
فــوالد چشــمگیر اســت. ایــن شــرکت با هدف 
تکمیل زنجیره از بخش های باال دســت مانند 

اکتشاف شروع به سرمایه گذاری کرده و این 
ســرمایه گــذاری را تا پایین دســت ادامه داده 

است.
تولیــد ۵۷ درصد از نولیدات کنســانتره، 
۳۷ درصــد از گندلــه، ۲۳ از آهــن اســفنجی 
تــا کنــون در کارنامــه  فــوالد کشــور  از  و ۱۳ 

»ومعادن« به ثبت رسیده است.
مشــتریان این شــرکت غالبا شرکت های 
داخلی هستند و با توجه به اینکه سهامداران 
عمده ومعادن، خود مصرف کننده مواد اولیه 
هســتند، ریســک خریــد ســهم ایــن شــرکت و 
جهانــی  بازارهــای  بــه  آن  فــروش  وابســتگی 

کاهش پیدا می کند.
از طــرف دیگــر ورود محصــوالت زنجیــره 
تولیــد فــوالد بــه بــورس کاال باعث وابســتگی 
نتیجــه  در  و  بــازار  مکانیســم  بــه  قیمت هــا 
حذف قیمت گذاری دســتوری می شــود و این 
یعنــی تصــور آینده ای روشــن برای ســهم های 

کامودیتی محور نظیر ومعادن.
از طــرف دیگــر، ســهم ۷۰ هــزار میلیــارد 
تومانی شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 

در طــرح »پیشــرانان پیشــرفت اقتصــادی« و 
پیشــرفت قابــل توجــه بعضی از ایــن پروژه ها 
کــه  ســمنان  مگاواتــی   ۳۶۰ نیــروگاه  نظیــر 
نویدبخــش  دارد،  قــرار  افتتــاح  آســتانه  در 
ســودآوری ســهام این شرکت در بازار سرمایه 

است.
»ومعــادن«  اکتشــافی  پروژه هــای 
بــا  کشــور  معــادن  توســعه  راســتای  در 
موفقیت هایی همراه بوده اســت که برخی از 
آن هــا ماننــد »افزایش ظرفیت معادن ســنگ 
آهــن صبانــور« در رســانه های کشــور بازتــاب 
داده شــده اند و برخــی دیگــر پــس از رســیدن 
بــه مراحــل مطلــوب، به ســهامداران و فعاالن 
حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی اطــاع داده 

خواهد شد.
بــه  منجــر  شــده  ذکــر  اقدامــات  تمــام 
بنیادین تر شدن سهام »ومعادن« در بازار پر 
تاطــم بــورس اوراق بهادار تهران خواهد شــد 
کــه رشــد بیــش از ۳۰ درصــدی قیمــت ســهام 
»ومعــادن« طــی یک ماه اخیر نشــان از بنیاد 

قدرتمند این سهم دارد.

آینده روشن در انتظار نمادهای کامودیتی محور

 حرکت قطار توسعه ای ایران خودرو
با لوکوموتیو دانش بنیان ها

مدیرعامل شرکت روغن کشی خرمشهر: تصفیه روغن کشور 
با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای عبـاس هاشـمی باسـتناد ۲ بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و بـه 
گواهـی دفترخانـه شـماره ۱ گرمسـار  رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیـت 
ششـدانگ پـاک ۱۶۴/۸۱۸۲ واقـع در بخـش ایوانکـی مـورد ثبـت دفتـر الکترونیکـی 
بعلـت جابجایـی  بـه شـماره چاپـی ۵۸۷۴۴۵   شـماره ۱۳۹۸۲۰۳۲۹۰۱۵۰۰۱۴۲۵ 
مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت. لذا مراتب 
باسـتناد مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود اسـناد مالکیت مذکور نـزد خود می 
باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه 
اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی 
از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت  قـرار گیـرد واال پـس 
اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
شناسه ۱۴۴۲۴۸۳

رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مـدرک تحصیلـی اینجانـب سیدحسـن جـوکار هاشـمی  فرزنـد سیدحسـین بـه شـماره 
شناسنامه 3962 صادره از تهران در مقطع کاردانی ناپیوسته  رشته حسابداری گرایش 
مالی صادره از واحد دانشگاهی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 35 تهران  با شماره 
سـریال 813999 مفقود گردیده اسـت و فاقد اعتبار می باشـد. از یابنده تقاضا می شـود 
اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه علمـی کاربـردی واحـد 35 تهـران بـه نشـانی خیابـان میـرزای 
شیرازی ، باالتر از پل کریم خان ، کوچه کالنتری کدپستی 1644 - 14155 ارسال نمایند. 
اول : 1401/10/14 دوم : 1401/10/28 سوم : 1401/11/12

آگهی مفقودی
پـژو405  سـواری  خـودروی  مالکیـت  و  فـروش  اسـناد  شـدن  مفقـود   درخصـوص 
جـی ال ایکـس ای8/1 بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل1382 شـماره موتـور 22568233541 
شـماره شاسـی 0082032194 شـماره پـاک ایـران  59-462د17 بنـام مهـدی گلشـنی 
نصـرت کدملـی 2122578361 شـماره شناسـنامه 2880  صـادره ازگـرگان لـذا سـند 
کمپانـی و بـرگ سـبز )فاکتـور فـروش کارخانـه و سـند مالکیـت( خـودروی فـوق مفقـود 

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

علیرضا زارع - سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بهره برداری 
جایگاه های CNG متعلق به شهرداری رشت

مراجع  از  اخذ شده  مجوزهای  استناد  به  دارد  نظر  در  شهرداری رشت 
ذیصالح، بهره برداری از تعداد 3 جایگاه CNG ) جایگاه عرضه گاز خودرو، 
رسمی  کارشناس  نظر  برابر  را  نخودچر  و  آباد  دولت  الکان،  در  واقع 
دادگستری از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط 
که دارای تائیدیه از شرکت پخش و پاالیش و فرآورده های نفتی ایران 
به شرح ذیل می باشند  به مدت یکسال واگذار نماید، الزم به ذکر است 
که سه جایگاه بصورت یکجا به شرکتها واگذار می گردد و امکان پیشنهاد 
قیمت به صورت جداگانه وجود نخواهد داشت. کلیه مراحل برگزاری از 
دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
 WWW.SETADIRAN.IR آدرس:  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 

انجام خواهد شد .
تاریخ انتشار مزایده در سامانه از تاریخ 1401/10/28 می باشد .

مهلت دریافت اسناد مزایده : 1401/10/28 لغایت 1401/11/04 از ساعت 
8:00 صبح الی 14:30

مهلت ارسال پیشنهادها : 1401/11/04 لغایت 1401/11/16 تا ساعت 14:30

تاریخ بازگشایی : راس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 در 
دفتر کار سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
رشت به نشانی رشت، بلوار شهید چمران ، سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری رشت بازگشایی می شود. حضور شرکت کنندگان در 

جلسه مزبور بالمانع است. 
1- مدت قرارداد بهره برداری از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال تمام 

شمسی می باشد.
2- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده مندرج در جدول ذیل را به صورت 
وجه نقد به شماره حساب 64021122122535  بانک قرض الحسنه مهر 
ایران بنام حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری واریز و یا به صورت 
ضمانتنامه بانکی ارائه نماید ، مدت اعتبار ضمانتنامه از تاریخ بازگشایی 

پاکتها به مدت 3 ماه می باشد .
3- شرکت کننده ای که بیشترین مبلغ اجاره بهاء را پیشنهاد داده باشد 
با حفظ اختیارات ذکر شده در بند 10 آگهی ، برنده مزایده شناخته خواهد 

شد .

یا  و  پیمان  امضای  به  حاضر  مزایده(  )برنده  پیشنهاد دهنده  چنانچه 
ضمانتنامه  یا  سپرده  نشود  تعهدات  انجام  حسن  ضمانتنامه  سپردن 
شرکت در مزایده به نفع دستگاه مزایده گذار ضبط خواهد شد . ضمنا 
مزایده فوق به نفر دوم با رعایت تبصره یک ماده 20 آیین نامه معامالت 

شهرداری واگذار خواهد شد.
4-ارائه تائیدیه صالحیت و داشتن مجوز ظرفیت بهره برداری مجاز از 

شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی ایران.
5- ارائه صورتحساب بانکی مبنی بر گردش مالی شرکت کننده از تاریخ 
 200،000،000،000 مبلغ  به  حداقل   1401/05/31 لغایت   1400/06/01
میلیارد ریال باشد که نشان دهنده وضعیت مالی شرکت کننده است .
6- ارائه دو فقره قرارداد مرتبط با موضوع مزایده به همراه رضایت نامه 

از کارفرمایان قبلی .
ضمنا شرکت کننده هایی که با شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری رشت قرارداد داشته اند ارائه تسویه حساب و 
عدم بدهی الزامی می باشد. بدیهی است درغیر اینصورت پاکت ج آنان 

بازگشایی نخواهد شد.
جایگاههای  تجهیزات  روی  بر  شرکت  کارکرد  بر  مبنی  مدارک  ارائه   -7

مورد مزایده .
8-الزامی بودن وجود دفتر شرکت در شهر رشت از زمان انعقاد قرارداد 

فیمابین .
9-کلیه هزینه های برگزاری مزایده شامل کارشناسی ، درج آگهی در 

روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد .
10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
11- سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد .

12- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
شهرداری می باشد .

در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مزایده  دستگاه  نشانی   -13
خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف ، رشت ، بلوار شهید چمران، 
 : تلفن  رشت،  شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 

013 – 33825573

جایگاه CNGردیف
 مبلغ پایه اجاره ماهیانه

به ریال 
 مبلغ پایه اجاره سالیانه

به ریال 
 سپرده شرکت در مزایده

) ریال (

1،612،000،00019،344،000،0001،934،400،000جایگاههای )الکان ، دولت آباد ، نخودچر(1

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

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

قراردادهای واگذاری راکد 
در شهرک های خوزستان 

تعیین تکلیف می شوند
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خوزســتان بــر 
فعال سازی قراردادهای واگذاری حق بهره برداری راکد 
در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان تاکید کرد.
علی مهدی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تشکیل 
هیــات حــل اختــاف و داوری در شــرکت شــهرک های 
صنعتــی خوزســتان اظهــار کرد: فعال ســازی قراردادهای 
واگــذاری حــق بهره بــرداری راکــد در ســطح شــهرک ها و 
نواحی صنعتی استان باید در دستور کار قرار گیرد و به 

صورت جدی تا حصول نتیجه پیگیری شود.
وی با اشاره به بررسی بیش از ۸۰ پرونده در این خصوص 
افزود: بخش عمده ای از قراردادها، مربوط به متقاضیانی 
اســت که با وجود تخصیص زمین در شــهرک ها و نواحی 
صنعتــی اســتان بــه تعهدات خود عمــل نکرده اند و از این 

رو باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خوزســتان 
گفت: متقاضیانی که در موعد مقرر نســبت به ســاخت 
و ســاز اقــدام نکــرده و در قطعــه زمیــن تحویلــی شــروع 
بــه ســاخت نکننــد و زمین هــای خریــداری شــده را راکــد 
نگــه دارنــد، طبــق دســتورالعمل و دفترچــه قــرارداد حق 
بهره برداری شــهرک های صنعتی کشــور با آن ها برخورد 
قانونــی انجــام خواهــد شــد. مهــدی پــور بــا بیــان اینکــه 
تعییــن تکلیــف قراردادهــای راکد در ســطح شــهرک ها و 
نواحی صنعتی استان با جدیت ادامه دارد، عنوان کرد: 
در این زمینه تعیین تکلیف ۵۰۰ قرارداد ســرمایه گذاری 

راکد در دستور کار این شرکت قرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هر نوع واگذاری زمین در 
شهرک ها و نواحی صنعتی به  صورت الکترونیکی انجام 
می شــود و افــراد می توانند با مراجعه بــه درگاه خدمات 
الکترونیکی سازمان صنایع کوچک، زمین ها را مشاهده 

و زمین موردنیاز خود را انتخاب کنند.

صدور مجوز سفر دوم برای 
لنج های بوشهر 

اســتاندار بوشــهر از تمدیــد مجــوز ســفر اول و صــدور 
مجوز سفر دوم لنج های استان بوشهر خبر داد.

احمــد محمــدی زاده سه شــنبه ۲۷ دی در پایــان 
نشســت ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال کــه بــه ریاســت 
ســردار مویــدی، رئیس ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
و بــا حضــور اســتانداران ذینفع برگزار شــد، اظهــار کرد: 
بــا تاکیــد وزیر کشــور و معــاون اقتصــادی رئیس جمهور 
و دســتور رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور و بــا پیگیری های 
مکرری که با همراهی اســتانداران هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان و خوزســتان انجــام دادیــم، روز گذشــته 
نشســت ســتاد برگــزار و تصمیمــات ارزشــمندی بــه نفع 

ملوانان اتخاذ شد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه در انجــام 
ســفرهای اول و دوم بوجــود آمــده بــود و در راســتای 
تســهیل شــرایط لنجــداران و ملوانــان و بهبــود وضعیت 
معیشــتی این قشــر، با تمدید مجوز ســفر اول و صدور 

مجوز سفر دوم لنج ها موافقت شد.
اســتاندار بوشــهر در تشــریح جزئیــات تصمیمات ســتاد 
مقابله با قاچاق کاال و ارز خاطر نشان کرد: مجوز سفر 

اول لنج  ها در سال ۱۴۰۱ تا پایان امسال تمدید شد.
محمــدی زاده تصریــح کــرد: همچنیــن مجوز ســفر 
دوم لنج هــا نیــز صــادر شــد کــه لنج ها می تواننــد از اول 
بهمــن تــا پایان خرداد ۱۴۰۲ ســفر کنند. وی اضافه کرد: 
امیدوارم ملوانان و لنجداران شــریف اســتان در راستای 
تامیــن معــاش خانوارهــا و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای 
جوانان بومی استان، نهایت تاش خود را انجام دهند.

اعالم آماده باش سازمان 
اورژانس کشور به 

دانشگاه های علوم پزشکی 
استان های جنوبی

رئیس ســازمان اورژانس کشــور به دانشگاه های علوم 
پزشــکی اســتان های جنوبــی بــرای مواجهــه بــا ســامانه 
جدید بارشی که اواخر این هفته وارد کشور می شود، 

اعالم آماده باش کرد.
بــه گــزارش وبــدا، جعفــر میعادفــر در وبینــاری از 
رؤسای اورژانس دانشگاه های علوم پزشکی استان های 
جنوبی خواســت با توجه به ورود ســامانه بارشــی جدید 
که اســتان های جنوبی کشــور راتحت تاثیــر قرار خواهد 
داد، آمادگــی الزم را بــرای مقابلــه بامخاطــرات احتمالی 
ابــاغ دســتورالعمل  پیــرو  افــزود:  باشــند. وی  داشــته 
حوادث جوی؛ آماده باش نظام ســامت ضروری اســت 
اســتان های  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  اورژانــس  و 
استان های هرمزگان، شیراز، کرمان، اهواز و یزد نسبت 
بــه فعــال بــودن مرکــز هدایت عملیــات و بحــران، فعال 
بــودن دیســپچ و هماهنگــی جهــت مدیریــت اعزام هــا، 
پیگیــری موقعیت جغرافیایی آمبوالنس ها مخصوصا در 
مناطق پر خطر، مشخص نمودن مدیر جانشین در این 

ایام باید آماده باشند.
رییس سازمان اورژانس کشور همچنین ضرورت آمادگی 
رصــد ســایت هواشناســی بــه صــورت مرتــب و روزانــه، 
تشکیل جلسه با رئیس دانشگاه و معاونین، رصد روزانه 
بیماری های مرتبط با آب و غذا، درصد روزانه واکســن ها 
درمانــی،  بهداشــتی  مراکــز  بهداشــتی  مراکــز  ذخیــره  و 
رصــد فعالیــت مراکــز بهداشــتی درمانــی علی الخصــوص 
مناطــق تحــت تاثیــر، تامیــن دارو و تجهیــزات مصرفــی ) 
هر آمبوالنس برای ۱۰ مصدوم تجهیزات داشــته باشــد(، 
آمادگــی اتوبــوس آمبوالنس هــا، آمادگــی بالگــرد پــس از 
بهبودی شرایط جوی، آمادگی اورژانس بیمارستان و دارا 
بــودن همیشــه ۲۰ الی 3۰ درصــد تخت خالی، اجرای کد 
۵۰۰، اطاع رسانی هرگونه حادثه برای پرسنل اورژانس، 
بررســی آســیب به زیرســاخت های حوزه سامت و اعام 

بــه EOCرا مورد تاکید قرار داد.

اخبـــــــــــــــــار

 بــه گفتــه مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان، 
ســرمایه گــذاری یــک هــزارو 356 میلیــارد ریالی 
مخابــرات در توســعه همه جانبــه ســطحکمی و 
کیفــی زیرســاخت ها، خدمــات ومحصوالت قابل 

ارائه به مشتریان نقش بسزایی داشته است.
افشین مقصودی - سنندج - آزاد حکمت در 
گفت وگو با خبرنگار عصراقتصاد با اعام اینکه از 
مجموع ســرمایه گذاری صــورت گرفته ۴۰ میلیارد 
ریــال در بخــش توســعه سیســتم های مخابراتــی 
صرف شــده، گفت: ایجاد مرکز مســتقل با حذف 
کابل های اقماری در ۱۷ روســتا با ظرفیت ســازی 
هــزار و ۴۷۲ پــورت، تعویــض ســوئیچ هایقدیمی 
در۱۰  نقطــه بــا مجمــوع یــک هــزار و 9۲۰ پورت، 
توســعه ســوئیچ تلفن ثابت در ۵۲ مرکز شــهری 
و روســتایی بــا مجمــوع ظرفیــت ســازی دو  هــزار 
ازجملــه   VDSL و    ADSL ثابــت  پــورت  و۸6۰ 

اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی، ایجــاد اینترنــت  ADSL بــه میزان ۴۴۸ 
پــورت در ۱۱روســتای جدیــد، دایــری چهــار هزار و 
9۷3 خط تلفن ثابت برای مشتریان جدید،دایری 

۱۴ هــزار و۷۴۷ پــورت جدیــد اینترنت پر ســرعت 
مخابــرات )ADSL(، دایــری 3۸۷ مشــترک جدیــد 
FTTH و افزایــش ظرفیتمنصوبهFTTH  به میزان 
هزار و ۲۴ پورت درشهرستانهای سنندج، قروه و 
مریــوان را از دیگــر پروژه های حوزه سیســتم های 

مخابراتیاعام کرد.
مدیــر مخابرات منطقه کردســتان بیان کرد: 
در حــال حاضــر ۵۸۴ روســتا در اســتان، دارای 

اینترنت پر سرعت مخابرات هستند.
حکمت با اشــاره به اینکه در بخش توســعه حوزه 
سیار ۷۸۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است 
افزود: احداث ۷ سایت جدیدفولتکنولوژی موبایل 
در شهرســتان های بانه ،ســنندج، قروه و مریوان ، 
ارتقای تکنولوژی اینترنت موبایل از نســل دوم به 
نســل های ســوم وچهارم در  شهرســتان های بانه، 
بیجار، ســنندج، ســقز، قروه، مریــوان، کامیاران و 
دهگان بر روی ۲9 سایت از پروژه های اجرا شده 

دراین حوزه هستند . 
وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: در بخــش 
توسعه دیتا با مجموع سرمایه گذاری ۲۱ میلیارد 

ریــال، برگردان UPLINK شهرســتان هایکامیاران، 
دیوانــدره و بانــه بــر روی لینــک ۱۰G)معــادل پنج 
برابــر شــدن پهنــای باند( بــه صورت مجــزا در هر 
،برگــردان  بانــه  ترافیــک  برگــردان   ، شهرســتان 
ســنندج  هشــترودی  و  وحــدت  مراکــز  ترافیــک 
 MPLS بــر روی ســوئیچ مرکــز وحــدت، برگــردان
از  مرکزشــهیدچمران  بــه   PC مرکــز  از  کشــوری 
اقدامــات اجــرا شــده بــا هــدف افزایــش ســرعت 
اینترنت قابل ارائه به مشتریان مخابراتی است.

وی اجــرای پروژه هــای برگــردان ترافیــک در مرکــز 
شــهید چمــران ســنندج ، توســعه uplink  مرکــز 
شــهید رشــیدی نیــا بــه۱۰G ، ارتقــا و بهینه ســازی  
ظرفیــت Bras اســتان ،ارتقــای uplink در ۷۱مرکز 
روستایی در شهرستان های بانه ، بیجار ، دهگان 
 ، ســنندج،قروه،کامیاران   ، ســقز   ، دیوانــدره   ،
فعالیت هــای  دیگــر  از  را  آبــاد  ســرو  و  مریــوان 

مخابراتی در بخش توسعه دیتا دانست.
مدیر مخابرات منطقه کردســتان پروژه های 
اجرا شــده با ســرمایه گــذاری ۲۵9 میلیــارد ریال 
در توســعه حــوزه انتقــال اســتان  را تشــریح کــرد 

و گفــت: افزایــش پهنــای بانــد و فراهــم نمــودن 
زمینه ارائه پهنای باند به اپراتورهای همراه اول و 

ایرانسل از جمله این برنامه ها است.
حکمــت بــه نصــب و راه اندازی۵۰ دســتگاه 
دهــگان   ، بیجــار  شهرســتان های  در   CWDM
، دیوانــدره ، ســقز ، ســنندج ، قــروه، کامیــاران، 
مریــوان و ســروآباد، نصــب و راه انــدازی ۷  لینک 
قــروه،  ســقز،  بیجــار،  در شهرســتان های  رادیــو 
دهــگان و دیواندره، نصب و راه اندازی تجهیزات  
برگــردان  و  ظرفیــت  افزایــش  راســتای  در  الزم 
ترافیــک بــه تعــداد ۲۱ مــورد در شهرســتان های 
بیجار، دهگان، ســقز، ســنندج، قــروه، مریوان، 
نصب و راه اندازی سوئیچ های مخابراتی با هدف 
تامیــن پهنــای باند دیتا در روســتاهای اســتان به 
تعــداد ۲۰ مــورد را ازدیگــر پروژههــای مخابراتــی 

عنوان کرد. 
وی با اشاره به اینکه تحقق برنامه های شهر 
هوشــمند و ارائه خدمات مخابراتی بر بســترهای 
نویــن ارتباطــی را در دســتور کار منطقهقــرارداده 
ایــم، گفت: در بخش شــبکه کابــل و فیبرنوری از 

ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ۲۵۱ میلیــارد ریال 
سرمایه گذاری صورت گرفته است. 

وی افزود: اجرای9۰ کیلومترکابل کشــی فیبرنوری 
در نقــاط شــهری و روســتایی، تبدیــل۷۰ کیلومتــر 
 BTS فیبــر هوایــی به خاکــی، اجرای فیبرســایتهای
موبایل به منظور ارتقای کیفیت در شهرستان های 
 ۱۲ روی  بــر  مریــوان  و  قــروه   ، ،ســقز  ســنندج 
ســایت،اجرای بیــش از۲۰ کیلومتــر فیبــر  خاکــی 
قــروه بــه دلبــران با هدف برگــردان ارتباط رادیویی 
 FTTH به فیبر، اجرای بیش از ۱۰ کیلومتر شــبکه
در روســتای آســاولهرا میتوان به عنوان پروژه های 

این منطقه در حوزه فیبر نوری برشمرد.
مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان تصریــح 
کرد : هم اکنون بیش از 6۰ طرح فیبر اختصاصی 
مربوط به ســازمان ها و شرکت هایسطحاستان را 

در دست اقدام داریم. 
و  پــروژه  آغــاز  از  کــرد:  اضافــه  حکمــت 
برنامه هــای فیبرنــوری تــا کنــون طــی چنــد ســال 
اخیر پنج هزار و ۵6 کیلومتر فیبرنوری در استان 

اجراشده است.

رکــود  و  کــم  درآمــد  بیــکاری،  فروشــی،  خــام 
در  تبدیلــی  صنایــع  نبــود  عوامــل  از  اقتصــادی 
اســتانی اســت که بیشــترین تولیدات کشاورزی 

را برای کشور دارد.
صنایــع تبدیلــی بخــش مهمــی از کشــاورزی 
اســت کــه در جلوگیــری از ضایعــات محصــوالت، 
ایجــاد ارزش افــزوده و درآمد کشــاورزان اهمیت 
باالیــی دارد بــا اینحــال در گلســتان کــه یکــی از 
اســتان های مهــم در تولیــد محصوالت کشــاورزی 
اســت هنــوز صنایــع وابســطه بــه ایــن تولیــدات 
ایجــاد نشــده و همیــن امر منجر به خام فروشــی 

محصوالت استان شده است.
صنایــع  نبــود  موجــود،  آمارهــای  مطابــق 
تبدیلی در اســتان باعث شــده تا ضایعات بخش 
کشــاورزی به 3۰ درصد برســد که این در دوره ای 
کــه بســیاری از کشــورها نگــران امنیــت غذایــی 
هســتند، مقــدار کمــی نیســت نکته بعــدی اینکه 
بــرای گلســتان کــه آمــار جمعیــت بیــکار آن قابل 
توجــه و درآمــد مــردم آن پائیــن تــر از میانگیــن 
کشوری است ایجاد صنایع می تواند به اشتغال 
پایــدار مــردم اســتان کمــک کــرده و درآمــد آنها را 

افزایش دهد.
نبود صنایع تبدیلی کشــاورزان گلســتانی را 
ناگزیر به خام فروشی کرده که همین هم ضمن 
کاهــش درآمــد اســتان منجــر بــه افزایــش قیمت 
تمام شــده به دلیل هزینه حمل می شــود ضمن 
اینکه بســیاری از تولیدات اســتان به دلیل بسته 
بنــدی در ســایر اســتان ها بــا برنــد همــان منطقه 

عرضــه می شــود اتفاقی که تاکنــون برای گیاهان 
دارویی مثل زعفران، ســیاه دانه، اســتاخدوس و 

.. غیره در استان افتاده است.
خام فروشی محصول

کــه  گلســتانی  کشــاورزی  احمــدی  حســین 
از  کــرده  کشــت  خــود  زمیــن  در  زیــره  امســال 
نبــود صنایــع تبدیلــی در اســتان انتقــاد مــی کنــد 
و می گویــد: بــا اینکــه زیــره تولیــدی گلســتان از 
کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت امــا بــه واســطه 
خــام فروشــی بــا برند اســتانی دیگر بســته بندی 
و عرضــه می شــود همچنیــن نبــود ادوات مکانیزه 
بــرای کشــت زیــره باعث بــی انگیزگی کشــاورزان 
مــی شــود چراکــه برداشــت ســنتی آن بخشــی از 
محصــول را هدررفــت می دهد.کشــت دیــم زیره 
ظرفیتی برای اشــتغال مردم اســتان اســت منوط 

به اینکه بازار فروش آن فراهم شود.
اهمیــت  وجــود  بــا  کارشناســان  بــاور  بــه 
صنایع تبدیلی در گلســتان و تاثیر آن بر کاهش 
ضایعــات محصــوالت کشــاورزی و افزایش درآمد 
روستائیان، ایجاد صنایع تبدیلی متناسب با نیاز 
اســتان، مانــع هــدر رفت محصوالت کشــاورزی و 

افزایش میزان عملکرد تولید می شود.
 صنایع تبدیلی باعث کاهش

قیمت نهایی می شود
نایــب رئیس اتاق بازرگانی گرگان در اینباره 
بــه خبرنــگار بــازار، با بیان اینکه بــا بهره مندی از 
صنایــع تبدیلــی می تــوان بــر کیفیــت محصــوالت 
کشــاورزی اثــر مثبــت گذاشــت و موجــب کاهش 

قیمــت نهایی محصول شــد، می گوید: مکان یابی 
مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری صنایــع نداشــتیم 
چراکه برای استانی مانند گلستان که اقتصاد آن 
از کشــاورزی اســت بایــد صنایع بــا هدف کاهش 
هزینــه حمــل در نزدیکــی مزارع کشــاورزی ایجاد 

می شدند.
امیــر یوســفی مــی افزایــد: گلســتان یکــی از 
قطب هــای تولیــد گنــدم و دارای ۲۸ کارخانــه آرد 
اســت، بــا این حــال فراوری گنــدم در اســتان های 
دیگــر انجــام می شــود و بــه ایــن ترتیــب صنایــع 
داخلی با 3۰ درصد توان خود فعالیت می کنند.

صنایع گلستان متناسب با تولید نیست
بــا وجــود اهمیــت توســعه صنایــع تبدیلــی 
بایــد  ابتــدا  کــه  معتقدنــد  برخــی  گلســتان  در 
زیرســاخت های الزم بــرای این حوزه فراهم شــود 
تــا ســرمایه گذاران بــا اطمینان خاطر بیشــتری به 
بپردازنــد. سرپرســت مدیریــت صنایــع  فعالیــت 
تبدیلــی جهادکشــاورزی گلســتان درایــن بــاره به 
خبرنــگار بــازار، می گوید: توســعه صنایع تبدیلی 
در گلســتان ملــزم بــه اجمــاع تمــام دســتگاه های 

اجرایی استان در این حوزه است.
هادی دبیدی با بیان اینکه جهادکشاورزی از 
ســرمایه گذاران در حوزه صنایع تبدیلی استقبال 
می کند، می افزاید: به دنبال ایجاد شهرک صنایع 
تبدیلی در بخش کشــاورزی هســتیم تا عرصه در 
اختیار ســرمایه گذار قــرار بگیرد. در حوزه صنایع 
زمینــی،  ســیب  محصــوالت  فــرآوری  و  تبدیلــی 
گیاهــان دارویــی، مرکبــات و هلــو در گلســتان به 

شــدت ضعــف وجــود دارد و اولویــت ایجاد چنین 
کارخانجاتی است.

وی بــا بیــان اینکــه تولیــد محصــوالت قابــل 
فــرآوری در اســتان بــه میــزان پنــج میلیــون تــن 
بوده اما ظرفیت کارخانه های موجود در گلستان 
ســه میلیــون و ۴۰۰ هــزار تن اســت بنابراین باید 
متناسب با تولید به توسعه و ایجاد کارخانه های 
فــرآوری پرداخــت، تاکیــد کرد: عــدم نقدینگی در 
صنایع باعث شده تا کارخانه ها با یک سوم توان 
فعالیت کنند که این امر موجب ضرر به تولید و 
اقتصاد اســتان می شود زمانیکه صنایع با حداقل 
تــوان خــود کار می کنند موجب خروج بخشــی از 
مــواد اولیــه یا محصــوالت به خارج از اســتان می 
شــود که نتیجه آن محرومیت گلســتان از ارزش 

افزوده است.
تسهیالت کم بهره نیاز است

تبدیلــی  صنایــع  مدیریــت  سرپرســت 
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  گلســتان  جهادکشــاورزی 
تسهیات کم بهره برای توسعه صنایع تبدیلی در 
استان در نظر گرفت، می افزاید: بانک ها باید در 
این زمینه همکاری الزم را برای دریافت وثیقه با 
تولیدکنندگان داشــته باشــند و موانع پیش روی 
آنها را بردارند تا سرمایه در گردش مورد نیازشان 

تامین شود.
آنچــه مســلم اســت اینکــه نبایــد از بخــش 
بازرگانــی محصوالت کشــاورزی غافل شــد و باید 
بــا فعالســازی این بخش متناســب بــا بازار داخل 
و خــارج بــه تولیــد پرداخــت. از آنجاییکــه صنایــع 
تبدیلی از ملزومات حوزه کشاورزی است به نظر 
می رســد کــه برای توســعه اســتان با هــدف رونق 
تولیــد و اشــتغال در ایــن زمینــه به صــورت جدی 

کار کرد.

اجرای یک هزار و 356 میلیارد ریال پروژه مخابراتی در کردستان

دسترنج کشاورزان بی حاصل می شود
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شرایط بحرانی
فقط عصر یخبندان

راضیه حسینی

عضــو کمیســیون انرژی مجلــس: »با بحران گاز روبه رو 
نیســتیم/ صحبــت از زمســتان ســخت و بحــران گاز در 
کشــور طراحــی دشــمن 

است.«
تعریــف بحــران از 

دید برخی مسئوالن:
بــه  اصــوالً  بحــران 
موقعیتی گفته می شود 
که دیگر از دست کسی 
یعنــی  برنیایــد.  کاری 
خــراب  آن قــدر  اوضــاع 
باشــد کــه فقط بشــود دســت به دعا بــرد و از پــروردگار 
تقاضای رســیدن زودتر قیامت را داشــت. چون شــرایط 
آن قــدر خــراب اســت که دیگر نمی شــود درســتش کرد، 

باید کالً ریخت.
مثــالً مــا به هیچ وجــه بحران آلودگی هــوا نداریم. 
نهایتــاً کمــی نگرانــی در ایــن زمینــه داریــم کــه آن هــم 
خودش حل می شــود. بحران وقتی اســت که هر نفسی 

که فروبرود دیگر برنیاید و ممد وفات باشد.
بحــران در محیط زیســت کــه اصالً نداریــم. محیط 
زیســت خودش بلد اســت از پس خودش برآید. چهارتا 
دار و درخــت آتــش گرفتــه، پدیــد فرونشســت، از بیــن 
رفتن طبیعت و جنگل ها نهایتاً یک اتفاق کامالً طبیعی 
ولــی کمــی ناراحت کننــده بــه حســاب می آیــد. در واقــع 
بحــران زمانی اســت که اتفــاق بزرگ تــری رخ دهد. مثالً 
اتش سوزی جنگل ها آن قدر ادامه پیدا کند که به پشت 
در اتاق مســئوالن برســد و بویش را خیلی نزدیک حس 
کننــد. زباله هــا آن قــدر زیاد شــوند که شــیرابه هایش از 
زیر در اتاق مدیران داخل شود. آن موقع می توان گفت 
یک بحران جدی به وجود آمده که آن هم به مسئوالن 
ربطی ندارد. مردم باید یک جوری حل و فصلش کنند.

در مــورد بحــران گاز هــم همین طــور اســت. ایــن 
قطعی هــا و تعطیلی هــا کــه بحــران به حســاب نمی آید. 
هــر وقــت عصــر یخبنــدان رخ داد بایــد از بحــران گفت. 
تازه آن هم مراحل و مراتبی دارد. عصر یخبندان واقعی 
زمانــی اتفــاق می افتد که نســل بشــر ایرانــی در معرض 
خطــر انقــراض جدی قرار بگیرد. نه  این که هنوز نزدیک 
لیســت خطر انقراض هم نشــده باشــد. هر وقت کشور 
نزدیک بود مثل یک تکه قندیل یخ زده از جا کنده شود 

و بیفتد می توان به بحرانی بودن شرایط فکر کرد. 
بــا ایــن تعریف هــا، مــا هیچ وقــت و هیــچ زمانی در 

کشورمان بحران نداشتیم. 
مــا اصــالً نمی دانیــم شــرایط بحرانــی چی هســت و 

چه شکلی است.

تشکیل نشست شورای 
عالی کار در اول بهمن

نماینده کارگران در شــورای عالی کار از برگزاری نشســت 
شورای عالی کار در روز شنبه یکم بهمن خبر داد و گفت 
که در این نشست درباره تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۲ و 

تعیین ماموریت های آن تصمیم گیری خواهیم کرد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به ارســال 
دعوتنامه هــا بــرای حضــور در نشســت شــورای عالــی کار 
اظهــار کــرد: دعوتنامه ها از ســوی وزارت کار ارســال شــده و 
تاریخ برگزاری نشســت شــورا روز شــنبه یکم بهمن اســت. 
محورهــای دســتور کار ایــن نشســت نیــز ارائــه نتایــج طرح 
پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دستمزد بر اساس 
مناطــق و صنایــع، اصــالح یکــی از مواد آیین دادرســی کار و 
تصمیم گیری درباره تشــکیل کمیته دســتمزد شــورای عالی 
کار و تعیین ماموریت های آن است. وی ادامه داد: با توجه 
به تاکیدی که وزیر کار در نشســت قبلی بر موکول شــدن 
موضوع فعالیت کمیته دستمزد به جلسه  آینده داشتند و 
در حاشــیه جلســه هیات دولت نیز اعالم کردند در جلســه 
آتــی شــورا با تشــکیل کمیســیونی تخصصی دربــاره تعیین 
دســتمزد اتخــاذ تصمیــم خواهد شــد، معتقــدم که مقصود 
از بیان کمیســیون تخصصی همان کمیته دســتمزد شورای 
عالی کار است که با هدف مشخص شدن هزینه های سبد 
معیشت خانوارهای کارگری تشکیل شده و لذا در نشست 
روز شنبه در خصوص آغاز فعالیت کمیته مزد تصمیم گیری 

خواهیم کرد.
نماینــده کارگــران در شــورای عالی کار دربــاره گزارش 
پژوهشی مذکور و احتمال تعیین مزد منطقه ای برای سال 
آینــده گفــت: بــا توجــه بــه آنکــه در جلســه قبــل نظــرات و 
دیدگاه هــای خود را در خصــوص این گزارش مطرح کردیم، 
در نشســت آتی به بحث تشــکیل کمیته دستمزد خواهیم 
پرداخت و تاکید ما این اســت که کمیته کار خود را شــروع 
کنــد تــا بعدا دربــاره گزارش و مواردی از این دســت بحث و 

بررسی کنیم.
ابوی با بیان اینکه شــرایط برای تعیین مزد منطقه ای 
در کشور فراهم نیست، ادامه داد: اگر قرار باشد دستمزد 
پایین تــری تعییــن کنیــم و کارگــر حاضــر بــه کار نباشــد، 
امنیت شــغلی نیروی کار به خطر می افتد. در حال حاضر 
زیرســاخت ها بــرای اجرای منطقه ای شــدن دســتمزد وجود 
نــدارد و معتقدیــم کــه در صــورت چنیــن تصمیمــی بایــد به 
فکر مهاجرتها از یک شهر به شهر دیگر باشیم؛ زیرا چنین 
تصمیمی معادالت بازار را به هم می زند و عرضه و تقاضا را 
دچار مشکل می کند. وی گفت: اگر بخواهیم در یک منطقه 
مــزد بیشــتری پرداخــت کنیم باید این مســاله را هم درنظر 
بگیریم که شــاید هزینه ها در آن منطقه بیشــتر باشد ولی 
متاسفانه چنین فرهنگ کاری وجود ندارد و غالب افراد به 
امید دریافتی بیشتر شهر و کاشانه خود را ترک می کنند و 
بــه شــهر دیگر می رونــد و معضالت اجتماعــی و خانوادگی 
بســیاری پیش می آید، لذا تعیین مزد منطقه ای در شــرایط 

حاضر به مصلحت نیست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رشد اشتغال جهانی در سراشیبی سقوط

سازمان بین المللی کار )ILO( اعالم کرد که انتظار می رود رشد 
اشــتغال جهانــی در ســال جــاری بــه شــدت نزول کنــد و به یک 
درصد در مقایسه با دو درصد سال ۲۰۲۲، تحت تاثیر عواقب 
اقتصــادی جنــگ در اوکرایــن، تــورم بــاال و سیاســت های پولــی 

سخت تر کاهش یابد.
به گزارش ایســنا به نقل از اینوســت، ســازمان بین المللی 
کار در گزارشــی دربــاره روندهــای جهانــی اعالم کــرد که در عین 
حال، انتظار می رود تعداد افراد بیکار در جهان در ســال ۲۰۲۳ 

با سه میلیون نفر افزایش به ۲۰۸ میلیون نفر برسد، در حالی 
که تورم بر دستمزد واقعی تاثیر خواهد گذاشت.

کمبــود مشــاغل جدیــد در زمانی به کشــورها ضربه می زند 
که بسیاری از شوک اقتصادی ناشی از همه گیری جهانی بهبود 
می یابنــد و پــس از لغــو محدودیت هــای شــدید قرنطینه توســط 

پکن، ویروس کرونا در چین در حال نفوذ است.
ریچارد سامانز، مدیر بخش تحقیقات سازمان بین المللی 
کار و هماهنگ کننــده گــزارش تــازه منتشــر شــده ایــن ســازمان 

گفــت: »کاهــش رشــد اشــتغال جهانــی بــه این معنی اســت که 
مــا انتظــار نداریــم خســارات ناشــی از بحــران کوویــد-۱۹ قبــل از 
ســال ۲۰۲۵ جبــران شــود.« ســازمان بین المللــی کار بیــان کــرد 
که پیشــرفت در کاهش تعداد مشــاغل غیررســمی در جهان نیز 

احتماال در سال های آینده معکوس خواهد شد.
پیش بینــی مشــاغل جهانــی کمتر از بــرآورد قبلی ســازمان 

بین المللی کار برای رشد ۱.۵ درصدی طی سال ۲۰۲۳ است.
ســازمان بین المللی کار اعــالم کرد: »کاهش فعلی به این 

معنی اســت که بســیاری از کارگران مجبور خواهند بود مشاغل 
بــا کیفیــت پایین تــر، اغلــب بــا دســتمزد بســیار پاییــن و گاهــی 
اوقات با ساعات ناکافی را بپذیرند. عالوه بر این، از آنجایی که 
قیمت هــا ســریع تر از درآمد اســمی نیــروی کار افزایش می یابد، 
بحران هزینه های زندگی باعث می شود افراد بیشتری به سمت 

فقر سوق داده شوند«.
ســازمان بین المللــی کار اضافه کرد کــه اگر اقتصاد جهانی 

کند شود، وضعیت احتماال بدتر خواهد شد.

افزایش خرید خانه   های بی سند

انتقاد نظام پزشکی از شرط قرارداد با بیمه 
برای اخذ پروانه مطب پزشکان

رعایت دستورالعمل بهداشتی به حدود ۳۲ درصد کاهش یافت

عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امالک تهــران با بیان 
اینکــه بــا افزایــش قیمــت دالر در دو ماه اخیر قیمت مســکن 
در هــر متــر تا ۲۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کرد، گفت 
وقتــی کــه بانک هــا بــا بدهــی قابل توجهــی مواجه هســتند و 
عمــده دارایــی آنهــا در بــازار ملــک انباشــت شــده؛ افزایــش 
قیمــت مســکن می توانــد تــراز بانک هــا را بــاال ببــرد و جلــوی 

ورشکستگی آنها را بگیرد.
عبــدهللا اوتــادی در گفت وگــو بــا ایلنــا درباره وضــع بازار 
مســکن و میزان افزایش قیمت مســکن با افزایش قیمت دالر 
در دو ماه گذشته اظهار کرد: معامالت خرید و فروش مسکن 
بســیار ضعیف بوده و اغلب همین معامالت اندک متعلق به 
تبدیل به احســن اســت، یعنی افراد برای خرید مســکن جدید 

باید نسبت به فروش ملک خود اقدام کنند.
وی بــا بیــان اینکه معامالت خرید مســکن اولی به ندرت 

انجــام می شــود، گفــت: میــزان معامــالت خریــد اولی مســکن 
کمتــر از ۱۰ درصــد اســت و محــدود بــه برخــی از مناطق تهران 
می شود.    عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تهران 
تاکیــد کــرد: بــا کوچک تریــن تکانــی در بــازار ارز، فروشــندگان 
معامــالت را لغــو می کننــد و در همــان روز قیمــت  را افزایــش 
می دهند به طوری که دالر باالی 4۰ هزار تومان در همین یک 
ماه گذشته قیمت مسکن در هر متر مربع در مناطق مختلف 
تهــران را از ۵ میلیــون تــا ۲۰ میلیــون تومــان افزایــش داد امــا 

وقتی قیمت دالر عقب نشینی کرد قیمت  ملک پایین نیامد.
اوتــادی دربــاره مبنــای افزایــش قیمــت ســریع مســکن و 
اعــالم مرکــز آمــار مبنی بر عبور قیمت متوســط مســکن از ۵۰ 
میلیون تومان در هر متر مربع ادامه داد: همین موضوع بازار 
ارز در قیمت مسکن بسیار اثرگذار است اما باید توجه داشت 
کــه عمــده امــالک در تهــران و در کشــور متعلــق بــه بانک ها و 

بخش های مختلف دولت است. وقتی بانک ها با بدهی قابل 
توجهــی مواجــه هســتند و عمــده دارایــی آنهــا در بــازار ملــک 
انباشــت شــده؛ افزایش قیمت مســکن می تواند تــراز بانک ها 
را باال ببرد و جلوی ورشکســتگی آنها را بگیرد از این رو بانک 

مرکزی به افزایش قیمت مسکن و ملک دامن می زند.
قیمــت  افزایــش  در  موثــر  عوامــل  دیگــر  از  افــزود:  وی 
مســکن و ملــک، کاهــش عرضــه اســت و دولــت هــم عرضه  را 
نتوانســت افزایــش دهد و همچنیــن در این مدت هزینه تمام 
شده ساخت مسکن هم افزایش پیدا کرد و همین باعث شد 

سازندگان هم قیمت ها را باال ببرند.
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــالک تهــران بــا 
اشــاره بــه افزایــش تســهیالت مســکن تــا ۵۰۰ میلیــون تومان 
اظهــار کــرد: ایــن میــزان تســهیالت دردی را دوا نمی کنــد و اگر 
مبنای همان گزارش دولت از قیمت متوسط مسکن را در نظر 

بگیریم، در واقع این مبلغ در تهران هزینه خرید ۱۰ متر خانه 
در تهــران اســت. در حالــی که در ســایر کشــورها دولت تا ۸۰ 

درصد هزینه مســکن را به مردم وام می دهد.
وی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر مردم با توجه به 
هزینه هــای بــاالی زندگی تــوان بازپرداخت اقســاط همین وام 

۵۰۰ میلیون تومانی را هم ندارند.    
اوتــادی از افزایــش اســتقبال مــردم از خریــد واحدهــای 
بــدون ســند خبــر داد و گفــت: در حال حاضــر واحدهای بدون 
ســند کمــی ارزان تــر هســتند و مردم ریســک خریــد واحدهای 
بــدون ســند را می پذیرنــد و اســتقبال ازخریــد ایــن واحدهــا 
افزایــش یافته اســت. از ســوی دیگــر خریــدار می توانــد در این 
معامالت ۱۰ الی ۲۰ درصد هزینه خرید را بعد از تحویل سند 
بپــردازد و ایــن خــود مزیتی بــرای خرید این واحدها محســوب 

می  شود.

معــاون فنــی و نظــارت ســازمان نظام پزشــکی با اشــاره به این 
کــه عملکــرد بیمه هــا در ســال های اخیــر نشــان داده اســت که 
جامعــه پزشــکی اعتمــاد چندانی به آن ها نــدارد؛ گفت که عقد 
قــرارداد بــا بیمه هــا آن هــم بــه اجبــار و اکــراه و مقیــد و منــوط 
کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه 

پزشکی است.
به گزارش ایســنا، دکتر علی ســاالریان با اشــاره به این که 
عقــد قــرارداد بــا بیمه های پایه جهــت اخذ پروانه مطــب، قانون 
بودجــه ســال ۱4۰۱ بــوده و بــرای همــه الزم االجــرا اســت؛ اظهــار 
کــرد: بــه نظــر مــی رســد ایــن قانــون ایرادهــای بزرگــی داشــته و 
قوانیــن باالدســتی را نقــض مــی کنــد. در قانــون اساســی آزادی 
کســب و کار و میــل و اختیــار در انجــام عقود و معامالت مطرح 
است؛ بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد 
قطعــا بایــد بــا میــل و رغبــت بــوده و اکــراه در کار نباشــد، زیــرا 
در غیــر ایــن صــورت عقــد و معاملــه اســالمی نبــوده و بــا قانون 
اساســی مغایرت دارد. وی افزود: چطور بیمه می تواند هشــت 
مــاه پرداختی های پزشــک را به تعویــق اندازد با وجود تورمی که 

روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل 
تورم کم و کمتر می شــود؛ اما پزشــک نمی تواند تاخیرات خود را 
در قبــال بدعهــدی بیمه هــا دریافت نماید. وی ادامه داد: چگونه 
است بانک ها بابت وامی که به افراد می دهند دیرکردِ پرداخت 
دریافــت می کننــد امــا جامعــه پزشــکی نمی توانــد ایــن دیرکرد را  
دریافــت کنــد؟ یــا این که بیمه می تواند کســورات بزند و برخی 

برگه ها را ابطال کرده و پرداخت ها را به تعویق بیندازد؟
معــاون فنــی و نظارت ســازمان نظام پزشــکی با  اشــاره به 
این که امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو 
شود؛ تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض 
اســت و بــه نماینــدگان مجلــس نیــز آن را اعــالم کــرده و پیگیــر 

ملغی اعالم کردن این قانون است.
ســاالریان اذعــان کرد: قطعا اگــر بیمه ها قوی عمل کرده و 
منصفانــه اجــرت کار پزشــکان و مطالبــاتِ قراردادهــا را پرداخت 
کننــد، جامعــه پزشــکی هــم بــرای بهره منــدی و دسترســی بهتــر 
مــردم بــا انگیزه بیشــتری با بیمه هــا قرارداد منعقــد می کند. اما 
عملکرد بیمه ها در ســال های اخیر نشــان داده است که جامعه 

پزشــکی اعتمــاد چندانــی به آنها ندارد و عقد قــرارداد با بیمه ها 
آن هــم بــه اجبــار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه 

مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
وی با بیان این که ســازمان نظام پزشــکی به بیمه ها اعالم 
کرده این قانون با اشــکاالت فراوانی مواجه اســت؛ خاطرنشــان 
کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از 
ســازمان نظام پزشــکی که می تواند مشــاور دولت و مجلس در 

امور سالمت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه عقــد قــرارداد بــا بیمه هــا تاکنون 
اختیــاری بــوده و بــا تصویــب این قانــون اجباری شــده و قوانین 
دیگری از جمله پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب ها طی دو هفته 
پــس از ارســال نیــز از قبــل وجود داشــته اســت؛ گفــت: بیمه ها 
هیــچ یــک از ایــن قوانیــن را تاکنــون عملــی نکرده انــد و مــا نیــز 
پیشــنهاد کردیم که شــیوه نامه های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی 
با جامعه پزشــکی بســته شــود امــا تاکنون بیمه هــا این موضوع 
را اجرایی نکرده اند و به نظر می رســد کمبود منابع مالی ســبب 
شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود 

نداشته باشد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان این که 
در گذشــته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد 
قــرارداد می کــرد؛ اظهــار کــرد: اکنون چگونــه می تــوان ابتدا عقد 
قرارداد کرد و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن 

است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.
بنابر اعالم سازمان نظام پزشکی، ساالریان با بیان این که 
منابــع بیمه  هــا برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشــکی 
کفاف نمی دهد؛ خاطرنشــان کرد:  شــعار بیمه ها خرید خدمت 
راهبــردی اســت، تا به حال هم با برخــی ارائه دهندگان خدمات 
ســالمت قرارداد منعقد می کردند و برای برخی دیگر نیز ســقف 
تعیین می کردند و مثال با جامعه مامایی که باالی ۵۰ هزار نفر 
هســتند قــراردادی منعقد نمی شــد. بنابراین الزم اســت تکلیف 
همــه ایــن مــوارد مشــخص شــود زیــرا ســازمان نظــام پزشــکی 
نمی توانــد ســالمت مــردم و کرامــت حرفــه ای جامعــه پزشــکی را 
منــوط بــه اجــرای قانونــی کنــد کــه نهادهــای ذیربــط  آن تکالیف 

خود را انجام نداده اند.

میزان رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در کشــور در هفته 
مــاه ۱۴۰۱(  تــا ۲۴ دی  )از ۱۴  مــاه ۱۴۰۱،  بــه ۲۴ دی  منتهــی 
۳۱.۶۱ درصــد بــوده کــه بــا توجه بــه آغاز موج هشــتم کرونا، با 
زیرسویه های اُمیکرون و همزمان با فصل سرد سال، می تواند 

خطر انتقال بیماری را بیشتر کند.
بــه گــزارش معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و 
آمــوزش پزشــکی، میانگیــن میــزان رعایــت بهداشــت فــردی در 
اماکــن عمومــی اســتان های کشــور در بــازه زمانــی ۱4 تــا ۲۱ دی 
۱4۰۱، بالــغ بــر 4۵.۳۸ درصــد بــوده اســت. در ایــن شــاخص 
بیشترین میزان رعایت در استان قم با ۶۹.۷۰ درصد و کمترین 
میزان رعایت هم در استان قزوین با ۲۱.۳۱ درصد بوده است.

اماکــن  در  فــردی  بهداشــت  رعایــت  میانگیــن  همچنیــن 
عمومــی کشــور از هفــت تا ۲۱ دی ۱4۰۱، بالــغ بر 4۵.۳۸ درصد 
بــوده اســت کــه فرودگاه هــا بــا ۹۳.۹4 درصــد بیشــترین میزان 

رعایــت و پاســاژها بــا 44.۹4 درصد کمترین میــزان رعایت را در 
این شاخص داشته اند.

میانگین استفاده از ماسک در شاغالن و خدمت گیرندگان 
بــه تفکیــک اماکــن عمومــی اســتان های کشــور از ۱4 تــا ۲۱ دی 
۱4۰۱، ۱۷.۶۰ درصــد بوده اســت که بیشــترین میــزان رعایت در 
استان کهگیلویه و بویر احمد با ۳۹.۹4 درصد و کمترین میزان 

رعایت مربوط به قزوین با ۵.۱۲ درصد بوده است.
همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغالن و خدمت 
گیرنــدگان بــه تفکیــک اماکــن عمومی کشــور نیــز از ۷ تا ۲۱ دی 
۱4۰۱، ۱۷.۶۰ درصد بوده اســت که بیشــترین میزان استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه ها با ۷۵.۷۶ درصد 
و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز تفریحی با 

۱۲.۲۲ درصد است.
میانگیــن درصــد رعایــت پروتــکل فاصله گــذاری در اماکــن 

عمومــی اســتان های کشــور از ۱4 تــا ۲۱ دی ۱4۰۱، ۲۹.۱۰ درصــد 
بــه اســتان  بــوده اســت کــه بیشــترین میــزان رعایــت مربــوط 
آذربایجــان غربــی بــا 4۹.۲۸ درصــد و کمتریــن میــزان رعایــت 

مربوط به همدان با ۱۵.۲۸ درصد بوده است.
همچنیــن میانگین درصد رعایت پروتــکل فاصله گذاری در 
اماکــن عمومــی کشــور از هفــت تــا ۲۱ دی ۱4۰۱، ۲۹.۱۰ درصــد 
بــوده کــه فرودگاه ها با ۷۵.۷۶ درصد بیشــترین درصد رعایت و 
پایانه های مسافربری درون شهری ۲۳.۹۱ درصد کمترین میزان 

رعایت را داشته اند.
عمومــی  اماکــن  در  مناســب  تهویــه  رعایــت  میانگیــن 
اســتان های کشــور از ۱4 تــا ۲۱ دی ۱4۰۱، 44.۰۸ درصــد بــوده 
اســت. در عیــن حال بیشــترین میــزان رعایت مربوط به اســتان 
خراسان رضوی با ۶۶.۹۸ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط 

به قزوین با ۲۰.۶۳ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی 
کشــور از هفــت تــا ۲۱ دی ۱4۰۱، 44.۰۸ درصــد بــوده اســت. 
استادیوم ها با ۱۰۰ درصد رعایت تهویه مناسب در باالترین حد 
رعایــت بــوده و رســتوران ها بــا 4۱.۰۹ درصد در قعــر رعایت این 

پروتکل قرار دارند.
بــر اســاس اقدامــات ناشــی از تشــدید بازرســی ها از تاریخ 
۱4 تــا ۲۱ دی ۱4۰۱، از تعــداد ســه میلیــون و ۵۷۷ هــزار و ۸۰۷ 
مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی 
و واحدهای کارگاهی تحت پوشــش، بیش از ۱۵۵ هزار و ۵۰۳ 

مورد بازرسی انجام شده است.
همچنیــن طــی ایــن مــدت تعــداد ســه هــزار و ۷۱۷ مرکز از 
مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی 
و واحدهــای کارگاهــی اخطــار گرفته و به مراجــع قضایی معرفی 

شده اند و 4۳۲ مورد از این مراکز نیز پلمپ شده اند.
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