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درآمد های مالیاتی در بودجه سال 1402 بیانگر سهم 
70 درصدی مالیات در بودجه عمویم دولت 
است؛ اما باید پرسید این مالیات از محل کدام 
رشد اقتصادی محقق خواهد شد؟

دیـــــــــــــــــدگاه

اهمیت بازار سرمایه در برنامه فقرزدایی دولت  ها
فریدون مجلل 

کارشناس ارشد بازار سرمایه

در پایــان ســال 2022 میــادی، بانــک جهانــی با 
ارایــه گزارشــی چشــم انداز اقتصــاد جهانی برای 
سال بعد را تشریح کرده و در پایان توصیه هایی 
نیز برای گذار از مشکات جدی مشکات پیش 
رو کرده اســت. در این گزارش مفصل که ما به 

اجمال به آن خواهیم پرداخت،آمده است: 
اقتصاد جهانی دوباره در معرض خطر قرار 
دارد. این بار نه از ناحیه کوید 19 -که خطراتش 
همچنــان پابرجاســت -کــه از ناحیــه تــورم باال و 

رشــد کند اقتصادی کشــورها! مســئله کم شــدن رشد اقتصادی 
کشــورها تقریبــا بــرای همــه وجــود دارد؛ چراکــه  اقتصاددانــان 
معتقدند کشــورها یا دچار رکود اقتصادی خواهند شــد یا  رکود 

تورمی دنباله دار.
جنــگ روســیه و اوکرایــن، یکــی از عوامــل جــدی بــروز ایــن 
عارضــه هــا بــرای اقتصادهاســت. دو کشــور روســیه و اوکراین از 
جنبه های مختلف کشورهای مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد دنیا 
محســوب می گردند. تامین جهانی محصوالت کشــاورزی، مواد 
خــام، کودهــای شــیمیایی، نفــت و گاز تنهــا بخشــی از نیازهــای 
روزافزون کشــورها به روســیه و اوکراین هســتند. از اینرو جنگ 
این دو موجبات بروز تورم فزاینده، و افزایش روزافزون نرخ بهره 
در جهان است. از اینرو انتظار می رود که رشد اقتصاد جهانی در 
سال 2023 کاهش یابد. در واقع تهاجم روسیه به اوکراین عاوه 
بر آنکه منجر به یک فاجعه انســانی بزرگ شــده اســت موجب 
ایجاد تنگناهای عرضه و افزایش تورم جهانی نیز گردیده است.  
در واقــع علیرغم شــوک منفی به فعالیــت های جهانی در 
سال 2022، چشم انداز جهانی با خطرات قابل توجهی از جمله 
تشــدید تنــش هــای ژئوپلیتیکــی، دوره طوالنی رکــود تورمی که 
یادآور دهه هفتاد میادیســت ، اســترس مالی گســترده ناشــی 
از افزایــش هزینه هــای اســتقراض دولتها، و بدتر شــدن ناامنی 
غذایی روبروست. نتیجه شرایط یاد شده، معادل چندین سال 
تورم باالتر از متوسط بلندمدت جهانی و رشد اقتصادی کمتر از 

متوسط بلندمدت خواهد بود. 
از رکــود اقتصــادی  بــرای بســیاری از کشــورها، اجتنــاب 
گریزناپذیــر اســت. بــا عرضــه محــدود گاز طبیعی، به ویــژه برای 
اســتفاده در تولیــد کودهــای شــیمیایی و شــبکه های بــرق در 
کشــورهای فقیرتــر، چشــم انــداز رشــد اقتصــادی تیــره و تارتــر 
می گــردد. بانــک مرکــزی کشــورها، بــرای کنتــرل تــورم مجبــور 
بــه اتخــاذ، سیاســت افزایــش نــرخ بهــره می باشــند. پیش بینی 

می شــود: بیــن ســال های 2021 تــا 2024، رشــد 
جهانــی 2.7 واحد درصد کاهش داشــته باشــد. 
این ارقام یک دوم رشد اقتصادی سالهای 1976 
و 1979می باشــد. به دلیل سرمایه گذاری کمتر 
شــاهد کاهــش رشــد اقتصــادی در طــول دهــه 
آینــده خواهیــم بــود. در مقابــل بدهــی عمومی 
خارجــی در اقتصادهــای در حــال توســعه امروز 
در ســطوح بی ســابقه ای قرار دارد.  با سخت تر 
شــدن شــرایط تامیــن مالــی جهانــی و کاهــش 
ارزش پول، مشکات بدهی که پیشتر به اقتصادهای کم درآمد 
محدود می شد، به کشورهای با درآمد متوسط تسری می یابد.

ســایر  و  متحــده  ایــاالت  در  پولــی  تســهیات  حــذف   
اقتصادهای پیشــرفته، همراه بــا افزایش متعاقب آن در هزینه 
های اســتقراض جهانی، نشــان دهنده یک جریان مخالف دیگر 
برای کشــورهای در حال توســعه اســت. پیش بینی ها حکایت 
از قــدرت ارز بین المللــی دالر دارد. قیمــت نفت نســبت به دهه 
هفتاد میادی بســیار کمتر و در مقایســه با دهه 1980 میادی 

معادل دو سوم آن است. 
بــا وجــود اقدامات مناســبی کــه در حوزه مبــارزه با بیماری 
کووید 19 انجام شــده اســت، شــعله ور شدن مجدد آن حکایت 
از آتــش زیرخاکســتر ایــن بیمــاری و تهدیــد بالقــوه آن بــرای 
اقتصادجهانی دارد. همکاری بین المللی برای دستیابی به پایان 
پایــدار بیمــاری همــه گیر، بــه ویژه در تقویت واکسیناســیون در 
فقیرتریــن کشــورها، و تقویــت امنیــت جهانــی انــرژی از طریــق 
تسریع انتقال به سمت منابع انرژی کم کربن مورد جدی بشر 
امــروز اســت. افزایــش قیمــت انــرژی و مــواد غذایی و ســخت تر 
شدن شرایط مالی را می توان تا حدی با تدابیری برای استقال 
بانــک مرکــزی و کمک های هدفمند برای خانوارهای آســیب پذیر 
برطرف کرد، زیرا کنترل قیمت های مواد غذایی و انرژی احتماالً 
ناکارآمد و پرهزینه است. همچنین معکوس کردن آسیب های 
ناشی از بیماری همه گیر و جنگ در اوکراین مستلزم اقداماتی 
بــرای جلوگیــری از پراکندگــی در شــبکه هــای تجــاری، ســرمایه 
گــذاری در آمــوزش و فنــاوری هــای دیجیتــال و ترویج مشــارکت 

نیروی کار از طریق سیاست های فعال بازار کار است.
در مجمــوع، چشــم انــداز اقتصــادی ســال 2023 چنــدان 
روشــن نیســت، لیکــن اقتصاددانــان امیدوارند، جنگ روســیه و 
اوکراین در این سال به پایان برسد تا تبعات سیاسی و اقتصادی 

این جنگ محدود شود.
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فرشاد پرویزیان                                  . 

مدرس دانشگاه و نایب رییس انجمن اقتصاد ایران

الیحــه بودجــه ســال ۱۴02 بــا ســقف ۵2۶۱ هــزار 
میلیــارد تومــان بســته شــده کــه نســبت به ســال 
جــاری حــدود ۱۵02 هــزار میلیارد تومــان و معادل 

۴0 درصد افزایش یافته است. 
از ایــن رقم بودجه کل، ســهم بودجه عمومی 
رقم 2164 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی  
1984 هــزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی 

وزارتخانه هــا و موسســات دولتــی شــامل 180 هــزار میلیــارد تومان 
اســت. بودجــه شــرکت های دولتــی، بانک ها و موسســات انتفاعی 
وابســته بــه دولــت یعنی حجــم عمــده کل بودجه ســال 1402 رقم 

3097 هزار میلیارد تومان است.
منابــع حاصــل از واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای نســبت به 
بودجــه 1401 بــه میــزان 38 درصــد افزایــش یافته اســت. اعتبارات 
تملــک دارایی های ســرمایه ای 327 هزار میلیــارد تومان پیش بینی 

شده است که حدود 26 درصد افزایش یافته است. 
از آن جا که بودجه، بیانگر منطق منابع و مصارف است ابتدا 
نگاهی خاصه به منابع درآمدی پیش بینی شــده دولت در ســال 

1402 خواهیم داشت.

درآمدهای لرزان نفتی 
در الیحه بودجه سال 1402 فروش 1.4 میلیون بشکه نفت با نرخ 
هر بشــکه 8۵ دالر پیش بینی شــده اســت. به گونه ای که از محل 
درآمد هــای نفتــی و گازی و میعانــات برای ســال آینــده 603 هزار و 
807 میلیارد تومان یعنی حدود 100 هزار میلیارد بیشــتر از ســال 
جاری، 2۵ درصد افزایش نسبت به امسال پیش بینی شده است. 
کمی دقت در این اعداد ضروری است. صادرات 1.4 میلیون بشکه 
نفــت روزانــه بــه قیمــت هر بشــکه 8۵ دالر بــه مفهوم صــدور ۵11 
میلیون بشکه نفت به میزان 43.43۵ میلیارد دالر در سال است. 
که با احتســاب ســهم 30 درصدی صندوق توســعه ملی و ســهم 10 
درصدی وزارت نفت عما برای دولت، رقم پیش بینی شده محقق 

خواهد شد. 
اما با توجه به این که برای فروش نفت روسیه سقف قیمت 
60 دالر اعمال شــده اســت و با توجه به واقعیت روی میز برجام، 
آیا مجبور نخواهیم بود نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به 
روســیه بفروشــیم. این به مفهوم محقق نشــدن درآمد پیش بینی 
شــده نفتی در بودجه 1402 نخواهد بود؟ هرچند تجربه ســنواتی 
می گوید:قیمــت و میــزان فــروش نفــت در بودجــه فقــط یک معیار 
برای محاسبه حسابداری است و در عمل با هر قیمتی تا حد توان 
نفت فروخته می شــود که در صورت فزونی درآمد محقق شــده بر 
مصــوب، مابه التفاوت به صندوق توســعه ملــی واریز و ارقام کمتر 
نیز از منابع دیگر جبران خواهد شد. این تحلیل در هرصورت بطور 
تلویحــی بیانگــر یــک ناپایــداری درآمدی و پیوســت تورمی احتمالی 
است. چرا که از یک طرف صدور روزانه 1.4 میلیون بشکه نفت با 
روند فعلی برجامی مورد سوال است و از سوی دیگر شاید حداکثر 
نرخ هدف ۵0 دالر در هر بشکه با توجه به روند فعلی تحریم های 
ایــران و روســیه بــرای کشــورمان قابل تحقق باشــد. این به مفهوم 
آزاد بــودن احتمالــی نــرخ تســعیر در بازار برای تبدیــل درآمد نفتی 

به ریال است. 
از ســوی دیگر فاصله نرخ تســعیر 23 هزار تومان تا نرخ های 
جــاری بــازار کــه تــا آخر ســال حداقل نرخ هــای بین 40 تــا 4۵ هزار 
تومــان مــورد انتظــار، با نیم نگاهی به تورم حــدود ۵0 درصدی، که 
آخرین نرخ نقطه به نقطه مبین آن است، حداقل نرخ های فعلی 
نزدیــک بــه 40 هــزار تومــان بــرای دالر در بــازار به جهت دسترســی 
پایدار دولت به منابع پیش بینی شده حاصل از نفت خواهد بود. 
به عبارتی به نظر می رسد نرخ های حول و حوش تبدیل فعلی در 
بازار بیشــتر خوشــایند بودجه ای دولت اســت. این خود به معنای 
ادامــه بــی ثباتــی بخــش ارزی در صــورت تحقق نیافتــن درآمدهای 
صادراتی و در صورت تحقق صادرات، احتمال عملیات محیرالعقول 
تامین کسری حداقل در ذهن تحلیلگران اقتصاد کان است. تاثیر 
این گونه تسعیر در بازار چنانچه با نرخ های انتظاری ناشی از روند 
ضد برجامی جمع شود مفهومی جز افزایش مضاعف سطح عمومی 
قیمت ها در بازار و داغ تر شــدن ریال و تشــدید روند تغییر منابع 
در ســبد دارایــی مــردم بــه نفــع ارز، طا، خودرو و مســکن نخواهد 
داشت. نتیجه این روند احتمالی در دو بازار خودرو و مسکن قابل 

تامل است. 

آش دهن سوز بودجه 
برای بازار خودرو

در بــازار خــودرو از یــک ســو 
افزایــش و ثبات نرخ باالتر 
ارز، بیانگر افزایش تثبیت 
شــده هزینــه تمــام شــده 
قیمت خودروهای داخلی 
دیگــر  ســوی  از  اســت. 
واردات خــودرو حتــی طبق 
همه وعده های داده شــده، 
بیانگــر مــوج تورمــی مضاعف 
بیــش  خارجــی  خودروهــای  در 
از 20 هــزار یــورو و یــا باالتــر از یــک میلیارد 
تومان و البته فرسوده حداکثر مدل سال 2017  
موجــود فعلی در بازار اســت. ایــن خود گمانه داغ تر 

شدن بازار خودروهای لوکس در سال 1402 است. 

بازار یتیم مسکن در بودجه ۱۴02
در بــازار مســکن، همــه تاش هــای انجــام شــده برای تحقــق وعده 
ســاالنه احــداث یــک میلیــون واحــد مســکونی جدیــد تا کنــون تنها 

نتیجه عملی که داشته اظهارات معاون اول 
محترم ریاست جمهوری است که قرار نیست 
دولــت، خانــه بســازد بلکــه مــردم خــود بایــد 
بســازند و معنای این جمله احتماال تاکید بر 
نقــش رگوالتــوری و مداخله تنظیم گرایانه دولت 
در بازار  مســکن اســت که بســیار متین، اما بیانگر 
ســوال در باره محل تامین مالی 2000 همتی مورد 
نیاز برای طرح جهش ملی مسکن است. حتی اگر 
همــه خانه هــا را خــود مــردم بســازند و همــه زمیــن 
مــورد نیــاز را نیــز دولــت تامین کند باز باید پرســید 
هزینه گزاف آماده ســازی اراضی و تســطیح و افراز 
و خدمــات رســانی عمومــی در چنیــن مقیاســی کــه 
محل زندگی حداقل 12 میلیون نفر معادل جمعیت 
برخی کشــورها اســت را از کجا باید تامین کرد؟ بی پاســخ ماندن 
و مشــخص نبــودن الگــوی عرضه مســکن همراه با گمانــه زنی نرخ 
تسعیر ارز به جهت تحقق اقام بودجه ای یعنی تاثیر قیمت تمام 
شــده مصالح ســاختمانی، آیا به مفهوم ســرریز تورمی حداقل 40 
درصــدی دوبــاره بــه بخــش مســکن حداقــل در فصل بعــدی نقل و 
انتقاالت و ســاخت و ســاز مســکن نخواهد بود؟ آیا با این اوصاف 
نمــی توانیــم بــازار مســکن را در بودجــه 1402 بــه یتیمی بی ســر و 

سامان توصیف کنیم؟
به نتیجه نرسیدن عملیاتی سامانه اماک و اسکان و ناکامی 
طــرح کاداس در شناســایی واقعــی امــاک و مســتغات و وضــع 
مالیات های مناســب برای مقابله با ســوداگری در بخش مســکن، 
نبود ساختاری قانونی برای کنترل شبکه بانکی مبنی بر ممنوعیت 
ورود به بازار مسکن و سایر بازارهای موازی، جهت پوشش ناترازی 
مدیریــت بانکــداری نیــز از جملــه عوامــل موثــر بــر پیش بینــی داغ 

ماندن و حتی داغ تر شدن بازار مسکن در سال 1402 است.     
البتــه پیــش بینی های بازار خودرو و مســکن صرفا بر اســاس 
گمانه هــای فعلــی بــازار جهانی نفــت، روند تحریمــی و قیمت های 
مبادالتی نفت روسیه، روند برجامی، سیاست های فعلی خودرویی 
و مسکن دولت است که شایسته است در این موارد دقت بیشتر 

در تصویب بودجه لحاظ شود.

مالیات، درآمد سالم، درونزا، خوب و 
ارزشمند؛ اما از کجا؟ 

درآمد هــای مالیاتــی از حــدود ۵26 هــزار میلیــارد تومــان در بودجه 
ســال 1401 بــا حــدود 2۵0 هزارمیلیــارد تومــان افزایش بــه بیش از 
830  هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه بیانگــر ســهم 70 درصــدی 

مالیات در بودجه عمومی دولت است. 
باید پرسید این افزایش مالیات از محل کدام رشد اقتصادی 
محقق خواهد شد؟ و آیا با رکود حاکم بر کسب  و کارها، می توان 

به وصول 60 درصد مالیات بیشتر امیدوار بود؟ 
نظــام مالیاتــی ایــران دچــار چالش  هــا و آســیب های متعددی 
اســت، نابســامانی قانونــی بــه عنــوان اولیــن و مهم تریــن آســیب 
وارده بر نظام مالیاتی محســوب می شــود. ابهام، عدم ثبات و تورم 
منابع فروقانونی )بخشــنامه  های مالیاتی( درکنار سیاســت کیفری 
نامتناســب و غیرمنطقــی از جملــه آســیب  هــای قانونــی در نظــام 
مالیاتی ایران هستند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی 
یــا تمکیــن ناقــص و نامناســب آنهــا از دیگر صدمــات و چالش های 
موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. فقدان زیرساخت مناسب 
در جهت پیشــگیری از قانون  گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین 
مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی، 
معطــل مانــدن بیش از 7 ســاله قانــون مالیات بر عایدی ســرمایه، 
انــواع قاچــاق کاال و بازارهــای غیــر شــفاف و مالیــات گریــز و ســایر 
مشــکات بخــش عمومــی اقتصــاد نتیجــه ای جــز جــدول زیــر در 
پرداخت مالیات نداشته است. این جدول به خوبی بیانگر عدالت 

مالیاتی جاری و نگاه مردم به این بخش است.

 

خوب است داستان جدی امسال مالیات بر تراکنش اصناف 
را بیاد بیاوریم که البته گویا بخشی از افزایش مالیاتی پیش بینی 

شده از همین محل است. اما گویا در کنار این پیش بینی قانونی 
به روند فعلی تورم توام با رکود، اصناف خرد شــده زیر بار شــرایط 
کرونایــی، افزایــش 60 درصــدی دســتمزد نیــروی کار و ... را در نظر 
نگرفتــه ایــم کــه آیا چنیــن مالیاتی وصــول خواهد شــد و در صورت 
توسعه نیافتن پایه های مالیاتی، افزایش مالیات از پایه های فعلی 
چــه آثــار اقتصــادی و اجتماعــی خواهد داشــت. هرچند ایــن آرزوی 
جدی است که همه فعاالن اقتصادی بابت فعالیت سالم اقتصادی 
خود، مالیات حقه بپردازند و البته دولت نیز محل خرج این منابع 

را به خوبی برای مالیات دهندگان تشریح کند. 

سایر منابع عمومی
جزئیــات دیگــر الیحــه بودجــه ســال 1402،  حاکــی از  واگــذاری 
دارایی هــای مالــی 294 هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش 
انــواع اوراق 18۵ هــزار میلیــارد تومــان و منابــع حاصــل از واگــذاری 

شرکت های دولتی 106 هزار میلیارد تومان است. 
همچنیــن در بخــش تملک دارایی های مالی نیــز 173.۵ هزار 
میلیــارد تومــان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و 18 هزار میلیارد 
تومــان بــرای بازپرداخــت اصــل وام هــای خارجی و تعهــدات در نظر 

گرفته شده است.
واگذاری اموال منقول از 33 هزار میلیارد تومان به 108 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما مگر در بودجه 1401 در این 
زمینه دستاورد قابل توجهی مشاهده شد که چنین افزایشی پیش 
بینــی شــده اســت؟ و آیــا این بــه مفهوم حداقــل 100 هــزار میلیارد 

کسری عملیاتی نیست؟
البتــه در بخــش فروش اوراق بــا 110 درصد افزایش، رقم 18۵ 
هــزار میلیــارد تومــان پیــش بینی شــده اســت. این خــود به مفهوم 
انبساط مالی و پرهیز از پولی کردن کسری بودجه است اما در این 

زمینه توجه به چند نکته بسیار مهم است:
1- فروش این اوراق چگونه است و آیا شبکه بانکی مجبور به خرید 
خواهــد شــد؟ کــه ایــن بــه مفهوم خلــق نقدینگــی این بــار از طریق 
مراجعه شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی یعنی همان تورم پولی 

از طریق میان بر است. 
2- آیا دولت و بانک مرکزی تاب بازی نرخ بهره بین بانکی ناشــی 
از فــروش ایــن اوراق و تاثیــر آن بــر بازارهای مالــی را دارد که البته 
اگرچه ضد تورمی است اما شاید چندان دلچسب عده ای نباشد 
و ســاز ناکــوک خــود را بنوازنــد و عمــا مانع فروش بــه بهانه زیان 
گســترده در بــازار ســرمایه شــوند. از همین روزها عــده ای تحلیل 
می کننــد کــه فــروش ایــن اوراق بــه معنــای بازپرداخــت 273 هزار 
میلیارد تومان یعنی افزایش تعهد بازپرداخت دولت است که این 
عزیــزان بــا فراموش کردن واقعیات جــاری اقتصاد یعنی نرخ بهره 
واقعی به شدت منفی، استدالل می کنند فروش این اوراق کارکرد 
ضــد درآمــدی دارد که البته با نــگاه واقع بینانه به نرخ های جاری، 
فــروش اوراق در صــورت موفقیــت بــه معنــای پرداختی حقیقی به 
مراتــب کمتــر توســط دولــت بــه خریــداران خواهد بود کــه هرچند 
بــرای خریــداران همیــن نرخ بیانگر فــرار کامل از ریســک های نرخ 
بهــره اســت. این اســتدالل ضــد اوراق خود آیــا در عمل مانع جدی 
از تامیــن درآمدهــای پیش بینی شــده برای دولــت از همین محل 

نخواهد بود؟  
3-آیا این اوراق به حد کافی برای فعاالن خرد حقیقی در بازار جذاب 

خواهد بود؟

واگذاری شرکت های دولتی
دربــاره واگــذاری شــرکت های دولتــی هــم کــه برای ســال آینــده ۵6 
درصد افزایش یافته اســت، آیا در ســال اخیر وضع بورس به حدی 
جــذاب بــوده و یــا بازار حافظه تاریخی خــود از عملکرد دولت قبلی 
در بورس را از دســت داده اســت که در این بخش بطور جدی وارد 
شود؟ یعنی اگر بورس طبق دوساله حرکت کند حداقل بخشی از 

این منابع نیز به کسری تبدیل خواهد شد. 

حقوق کارمندان و یارانه های سال بعد
در الیحــه بودجــه ســال 1402 بــرای حقوق کارکنــان، حداقل حقوق 
هفــت میلیون تومان تعیین شــده اســت و افزایــش پلکانی حقوق 
با متوســط 20 درصد پیش بینی شــده اســت. یعنی حداقل حقوق 
بازنشستگان نیز با یک  میلیون  و 300 هزار تومان افزایش نسبت 

به سال جاری به شش میلیون  و 300 هزار تومان خواهد رسید.
بنــد الــف تبصــره 14 مــاده واحــده الیحــه دربــاره هدفمنــدی 
یارانه هــا، منابــع و مصــارف آن 6۵9 هزارمیلیــارد تومان همه منابع 
پیش بینی شــده بــرای یارانه هاســت کــه قــرار اســت در بخش هــای 
مختلفــی ماننــد یارانــه دارو، یارانــه نقــدی و معیشــتی، مســتمری 
خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان 
بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و 
بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فراورده های 
نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود. براساس این مبلغ یارانه 
300  و 400 هــزار تومانــی خانوارهــا تغییــری نخواهد یافت؛ اما 69 
هــزار میلیــارد تومــان از منابــع یارانه بــه یارانه دارو اختصــاص داده 
می شــود و منابــع حاصــل از حــذف یارانــه خانوده های غیرمشــمول 

صرف نیز صرف یارانه نان خواهد شد.

بودجه انبساطی یا انقباضی؟
طبق ارقام الیحه بودجه سال ١4٠٢، این بودجه به  صورت اسمی، 
انبســاطی و در ردیف هــای مختلــف گاه تــا 30 درصــد رشــد داشــته 
اســت امــا بــا لحاظ کــردن نرخ تــورم انتظاری مطابق بــا آخرین نرخ 

نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود. 
در مجموع به صورت خاصه کل بودجه 42 درصد، درآمد ها 
هزینه هــای  درصــد،   67 مالــی  دارایی هــای  واگــذاری  درصــد،   40
جــاری 4۵ درصــد، تملــک دارایی های ســرمایه ای 2۵ درصد و تملک 

دارایی های مالی 48 درصد در الیحه 1402 افزایش یافته است.
توجه کنید که تمام بودجه جاری کشــور الزامی اســت؛ یعنی 
درآمدهای پیش بینی شــده کســب شــود یا نشــود، دولت باید آن 
اقام را بپردازد؛ به عبارتی دولت نمی تواند حقق و دستمزد کارکنان 
را نپــردازد بنابرایــن اگر درآمد ها محقق نشــود، اولین اقدام دولت، 

قطع بودجه عمرانی است.
متن کامل را با اسکن کیوآرکد در سایت روزنامه مطالعه کنید
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در سایت روزنامه بخوانید:

خداحافظی کمتر از ۱۰درصد
شرکت های اتحادیه اروپا و گروه ۷ با روسیه

ترجمه: محمود نواب مطلق

تقاضای میلیونرها برای پرداخت بیشتر مالیات 
در اجالس داووس

کمتر از ۱0 درصد شرکتهای فعال کشورهای 
ایــن  روســیه  در   ۷ گــروه  و  اروپــا  اتحادیــه 
کشــور را ترک کردند. براساس یک پژوهش 
تنهــا 8/۵ درصــد  دانشــگاهی در ســوئیس 
از ایــن قبیــل شــرکتهای فعــال از کشــورهای 
اتحادیــه اورپــا و گــروه ۷ تــا کنون روســیه را 
ترک کرده اند. براســاس اسناد این پژوهش 
فعــاالن  گســترده  خــروج  ترتیــب  بدیــن 
بــا  درگیــری  از  پــس  روســیه   از  اقتصــادی 

اوکراین زیرسئوال رفته است.
اغلب شــرکتهای فعال باقیمانده در روســیه آمریکایی، 
آلمانــی و ژاپنــی هســتند. قبــل از آغازجنــگ میان روســیه و 
اوکرایــن در فوریــه  2022 )اســفند1400( 240۵ زیرمجموعه 
از1404 شــرکت اقتصادی از کشــورهای اتحادیه اروپا و گروه 
7 در روســیه فعالیــت می کردنــد. تــا آخــر نوامبر)آبــان1401( 
تنهــا 120 شــرکت خــاک روســیه را تــرک کردنــد. بنابرایــن 
عزیمت فعاالن اقتصادی این کشــورها از روســیه درپی آغاز 

درگیریها چندان قابل توجه نبوده است.
ازمراکــز  کُل«  »َســنت  دانشــگاه  براســاس مطالعــات 
معتبــر ســوئیس نه مــاه پــس از شــروع ایــن درگیریهــا تنهــا 
حــدود 9درصد از ایــن زیرمجموعه های فعال اقتصادی خاک 
روســیه را ترک کرده اند. به طور مشخص درپایان ماه نوامبر 
18 درصــد شــرکتهای تجــاری آمریکایــی،1۵ تجــاری درصــد 
شــرکتهای ژاپنــی و تنهــا8/۵ درصــد از شــرکتهای تجــاری از 
اتحادیــه اروپــا  بــه صــورت قطعــی فعالیتشــان را در روســیه 

خاتمه دادند.
از فعــاالن  زیــادی  ایــن مطالعــات: »تعــداد  براســاس 
مقابــل  در  روســیه  در  مســتقر  کشــورهای  ایــن  اقتصــادی 

و  رســانه ها  خــود،  دولتهــای  فشــارهای 
ســازمان های مــردم نهــاد فعــال درایــن زمینه 
بــا هــدف توقــف فعالیتشــان درایــن کشــور 
شــرکتهای  درمیــان  کردنــد.«  مقاومــت 
درصــد   19/۵ درروســیه  باقیمانــده  فعــال 
درصــد  و 7  آمریکایــی  درصــد  آلمانــی،12/4 

ژاپنی هستند.
و  روســیه  میــان  جنــگ  آغــاز  از  پــس 
اوکرایــن در 24فوریه 2022)۵اســفند 1400(  
و اعمــال تحریمهــا برضــد روســیه از ســوی غربی هــا زمینــه 
فعالیــت بســیاری از شــرکتهای بــزرگ تجــاری غربــی  درایــن 
کشــور با مشــکات فراوانی مواجه شــده و به ناچار روســیه 
را تــرک کردنــد. امــا درعیــن حــال تعــداد زیــادی از آنــان نیــز 
باقی ماندند. عوامل بسیاری دراین امر مؤثر بود. به عنوان 
مثــال فعالیــت آنهــا مشــمول تحریمهــا نمی شــد. براســاس 
مطالعــات ایــن مرکــز دانشــگاهی فعالیت برخــی دیگر ازاین 
قبیــل شــرکتها جنبه حمایتهــای »اجتماعی« داشــت ازقبیل 

تولید داروهای اساسی در روسیه.
برخــی دیگــر نیز نتوانســتند به قیمتهای مناســب برای 
فروش شرکتهای خود برسند و یا حتی اگر به قیمت مناسب 
هــم رســیدند؛ دولت روســیه بــرای آنها از حیــث طی مراحل 
اداری مانع تراشیهایی کرد و یا در پرداخت وجه فروش این 
شــرکتها موانعــی وجود داشــت. اما براســاس ایــن پژوهش: 
»اگــر ظــرف یــک تا دوســال آینــده تعــداد این قبیل شــرکتها 
افزایــش نیابــد توانایی آنها درحل مشــکات قضايی و اداری 
موجــود درروســیه بــه عنــوان یــک رقیــب درحــوزه جغرافیای 

سیاسی دولتهایشان دراین مورد زیر سئوال می رود.«
منبع: روزنامه تریبیون

حدود 200 میلیونر از ۱3 کشورجهان طی یک 
نامــه سرگشــاده به اجالس داووس خواســتار 
پرداخت بیشــتر مالیات شدند. سازمان بزرگ 
مــردم نهاد»آکســفام« که ایــن نامه را به نحو 
گســترده ای دراجالس داووس منتشر کرده از 
دولتهــا خواســته اســت تــا مالیــات ثروتمندان 
را افزایــش دهــد. هــدف اصلــی ایــن ســازمان 
مردم نهاد آنست تا ثروتمندان بیشتر مالیات 

بپردازند.
تعداد زیادی از چهره های مشــهور از جمله هنرپیشــگان 
و ســینماگران جزو امضاء کنندگان این نامه سرگشــاده بودند. 
به اعتقــاد آنهــا درایــن نامــه: »هزینــه اقــدام کمتــر از هزینــه 
بی اقدامیســت. دیگر وقت عمل کردن اســت. تاریخ پنج دهه 
گذشــته حکایت از رشــد روزافزون ثروتمندان دارد. در دوســال 
بحــران کرونــا 10 نفــر از ثروتمندیــن افــراد جهان ثــروت خود را 
دوبرابر کردند درحالیکه ثروت 99درصد از افراد جامعه کاهش 

یافت.«
حــاد  ثروتمنــدان درشــرایط  بــر  مالیــات  موضــوع وضــع 
اقتصــادی کنونــی دریــک اجاس مهم اقتصــاد جهانی همچون 
داووس از موضوعات بســیار برجســته اســت. امضاء کنندگان 

از  تعــدادی  عنــوان  بــه  نامــه سرگشــاده  ایــن 
ثروتمنــدان جهان دربخش دیگــری از این نامه 
نوشــته اند: »شــما به عنوان نمایندگان ما باید 
برما مالیات وضع کنید. همین اآلن باید شروع 

کنید.«
لومِــر«  »برونــو  فرانســه  اقتصــاد  وزیــر 
دریــک واکنــش آمیختــه بــه طنــز بــه ایــن نامه 
اظهارداشت: »شما بیایید فرانسه ما می دانیم 
چگونــه از شــما مالیــات بگیریــم. خزانــه داری 
فرانســه چکهای پرداختیتان را از همه شــما می پذیرد.« دو تن 
از امضاء کنندگان سرشناس فرانسوی این نامه از این موضوع 

ابراز خرسندی کرده اند. 
البتــه ایــن اقــدام تازگــی نــدارد. دراجاس ســال گذشــته 
داووس نیز نظیر این نامه منتشــر شــده بود. عنوان این نامه 
اینچنین بود: »ما به مالیات اعتقاد داریم« این عنوان با توجه 
به شعار ملی آمریکا که بر اسکناسهایش نقش بسته با عنوان 
»ما به خدا توکل داریم« انتخاب شد. اما باید دید آیا فراخوان 
امســال داووس پاســخی خواهد داشــت، آنهم در اجاســی که 
شعار آن »همکاری در جهان ازهم پاشیده« عنوان شده است. 
منبع: فیگارو

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 دالیل افزایش قیمت گل
در روزهای گذشته

رئیــساتحادیــهفروشــندگانگلوگیــاهتهــرانعلــت
افزایــشقیمــتگلدرروزهــایگذشــتهراافزایــش
تقاضــاوســرمازدگیبخــشازگلهــایشــاخهبریــده

عنوانکرد.
اکبر شاهرخی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به 
چرایــی افزایــش قیمــت گل در روزهــای گذشــته گفت: 
امســال در آســتانه روز مادر بخشــی از گل هایی که در 
مســیر تهــران بودنــد دچار ســرمازدگی شــدند و از بین 
رفتنــد. همچنیــن به دلیل روز مادر نیــز تقاضای خرید 
گل باال رفت و همین امر باعث شد قیمت گل افزایش 
یابــد. وی ادامــه داد: البته چــون پیش بینی های الزم را 
کــرده  بودیــم تدابیــری اتخاذ شــد که قیمت هــا آنچنان 

باال نرود.
تهــران  گیــاه  و  فروشــندگان گل  اتحادیــه  رئیــس 
افزود: قیمت هر شاخه رز سال گذشته ۵۰ هزار تومان 
بــود کــه امســال به ۶۰ هــزار تومــان رســید و داودی نیز 
ســال گذشــته و امسال ۶۰ هزار تومان بود و قیمت گل 
نسبت به سال گذشته آنچنان افزایشی نداشته است.
شــاهرخی در پایــان گفــت: روز مادر بــرای تقاضای 
گل یــک روز خــاص اســت، ولــی در حال حاضــر بازار در 

رکود رفته و خرید گل کمتر شده است.

سخنگوی وزارت صمت: 
آمار تقاضای اعالمی 

خودروها جای تأمل دارد
ســخنگویوزارتصنعت،معدنوتجارتضمنتاکید
بــراینکــهدرشــرایطفعلیکههنــوزعرضهوتقاضادر
تعــادلقــرارنــداردواختــافقیمــتبــازاروکارخانــه
زیــاداســت،موضــعوزارتصمــتووزارتاقتصــاد،
بــرمــدلموفــقعرضهدربورسکاالســت؛امــاپساز
گــذرازایــنشــرایط،خودروســازبایســتیدرتعاملبا
شورایرقابت،برایآیندهعرضهخودرودربورسکاال

تصمیمگیریکند.
پیرامــون قرعه کشــی  اخیــر  دنبــال بحث هــای  بــه 
خودروهــا و اظهــار نظــر رئیــس ســازمان بــورس کاال که 
قرعه کشــی را یــک التــاری ملــی و توزیــع رانــت بی هدف 
 ۱۱( ثبت نام کننــدگان  بــاالی  آمــار  همچنیــن  و  خوانــد 
میلیــون نفــر( در آخریــن طــرح اجرایــی گــروه صنعتــی 
ایران خودرو؛ امید قالیباف در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: اخیراً  اتفاق خوبی که در عرضه گروه خودروسازی 
سایپا افتاد این بود که بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو 
)در قالب هــای گوناگــون( بــه قیمــت کارخانه در ســایت 
این شــرکت عرضه شــد اما تنها ۸۵۰۰ دســتگاه تقاضای 
کامــل )ثبت نام هــای نهایی شــده با پرداخــت وجه( ثبت 
شــده اســت. ایــن در کنــار عرضــه ایران خــودرو کــه ادعا 
می شود در طرح اخیر ۱۱ میلیون متقاضی ثبت نام کرده 
اســت؛ جــای تامــل دارد. ایــن مدل عرضه ســایپا )عرضه 
باال( نشان می دهد که به هرحال تعداد تقاضای واقعی 

از اعدادی که اعالم می شود، بسیار کمتر است.
ســخنگوی وزارت صمــت تاکیــد کــرد: مــا از عرضــه 
در بــورس کاال حمایــت می کنیــم؛ چــرا که مــدل موفقی 
از عرضــه خــودرو بود که توانســت قیمت هــا را با قیمت 
بــه  مراتــب کمتــر از قیمــت بــازار آزاد عرضه کنــد. اما در 
شــرایط عادی که بازار متعادل اســت و خودروسازان در 
حداکثــر تــوان تولیــد و نیــاز داخــل را بــرآورده می کننــد، 
همچون گذشته )خارج از قرعه کشی( می توانند فروش 
انجــام دهنــد و دیگر ابزار یا واســطه ای الزم نیســت. در 
شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با خودروساز 
است و می تواند تصمیم بگیرد که روند عرضه در بورس 
ادامــه پیــدا کنــد یــا خیــر و موضوع درون صنعتی اســت 
امــا تاکیــد می کنیــم کــه این روند در شــرایط عــادی بازار 

می تواند اجرایی شود.
مشــاور وزیــر صمــت تصریــح کــرد: در حــال حاضر 
از  کمتــر  عرضــه  همچنــان  نیســت؛  عــادی  شــرایط 
تقاضاســت و اختــالف قیمــت بیــن کارخانــه و کــف بازار 
مشــهود اســت؛ بنابرایــن عرضــه در بــورس کاال از نظــر 
وزات صمــت روش قابــل دفاعــی اســت و مــورد حمایت 
اســت؛ امــا پــس از گــذر از ایــن شــرایط، ادامــه ماجــرای 
عرضه و اختیار فروش خودرو با خودروســاز اســت و ما 
نمی توانیم خودروســاز را مجبور کنیم که در بورس کاال 

عرضه کند یا نکند.
قالیبــاف ادامــه داد: بحــث دیگــری کــه بســیار هم 
حائز اهمیت بحث شــورای رقابت اســت. در حال حاضر 
در خودروهایــی کــه مشــمول قاعــده انحصــار هســتند، 
شــورای رقابــت بایســتی فرمــول  قیمت گــذاری را اعــالم 
کند. در این رابطه مقرر شده جلساتی برگزار و موضوع 
نهایی شــود تا به "یک درک مشــترک و فرمول مشــترک 
نیفتــاده  اتفــاق  ایــن  هنــوز  برســیم"؛  قیمت گــذاری  در 
و بــا شــورای رقابــت بــه جمع بنــدی قاعده گــذاری قیمت 
نرســیده ایم. انتظــار مــا این اســت که ایــن اتفاق هر چه  

سریعتر رخ دهد.
مســیر  در  کــرد:  تاکیــد  صمــت  وزارت  ســخنگوی 
میــان  مشــترک  تصمیــم  و  رقابــت  شــورای  بــا  تعامــل 
خودروساز و شورای رقابت است که جایگاه بورس کاال 
و آینــده عرضــه خــودرو در بورس کاال تعریف می شــود؛ 
دیگــر شــورای رقابــت اســت کــه تصمیم گیــر اســت و نه 
وزارت صمت و نه وزارت اقتصاد؛ اما همانطور که اشاره 
شــد، در مقطــع فعلــی، موضــع وزارت صمــت و موضــع 
وزارت اقتصــاد در مــورد عرضــه خودروهــا در بورس کاال 

مشترک است.
وی در پاســخ بــه اینکــه در حــال حاضــر نگرانــی 
گذشــته از شــکل گیری ســه قیمــت بــرای یــک محصــول 
خودرویــی )قیمــت کارخانــه، بــورس و بــازار آزاد( اتفــاق 
افتاده اســت، تصریح کرد: در گذشــته که وزارت صمت 
هــم بــا عرضه خــودرو در بــورس کاال مخالفت کرده بود 
)خــرداد ماه ســال جاری(، اتفاقی کــه افتاد این بوده که 
برای عرضه در بورس کاال، کف عرضه تعیین نشده بود؛ 
بنابراین خودروساز با تعدادی محدود عرضه می کرد که 
منجــر بــه شــکل گیری های قیمت باال می شــد. اما زمانی 
کــه کــف عرضــه در بــورس کاال بــرای عرضــه خودروهای 
کم تیراژ تعیین و تعریف شــد، دیگر رقابت ها در حالت 

منطقی شکل گرفت و قیمت ها منطقی شد.  
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امضای یادداشت تفاهم 
همکاری های جامع حمل و 

نقلی ایران و قطر
وزیــرراهوشهرســازیدرســفررســمیخــودبــهدوحه
ومذاکــرهبــاوزیــرحملونقــلقطــر،انعقادیادداشــت
تفاهــمهمکاریهایجامعحملونقلیبیندوکشــور

رادردستورکاردارد.
مهــرداد  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
بذرپــاش بنــا بــه دعوت رســمی همتــای خود، بــه همراه 
 معاونان وزارت راه و شهرســازی، در این ســفر با جاسم
بن ســیف الســلیطی در خصوص توســعه همکاری های 
حمل ونقلی در شقوق مختلف اعم از دریایی، هوایی و 

دیگر موارد گفت وگو و مذاکره خواهند کرد.
بــا  ایرانــی  ایــن ســفر دو روزه اعضــای هیــات  در 
همتایــان خــود دیــدار و مذاکــره خواهند کــرد و در پایان 
مذاکــرات دو روزه بــرای رســیدن بــه همکاری های جامع 

حمل و نقلی توافق خواهد شد.
جاســم بــن سیف الســلیطی وزیــر حمل ونقــل قطر 
آذر ماه سال جاری با حضور در ساختمان مرکزی وزارت 
راه و شهرســازی، ضمــن ادای احتــرام بــه مرحوم رســتم 
قاســمی وزیر فقید راه و شهرســازی و ذکر فاتحه و دعا 
بــرای وی، بــا مهــرداد بذرپــاش وزیــر راه و شهرســازی و 

معاونان این وزارتخانه دیدار و مذاکره کرد.

تب خرید بخاری برقی 
فروکش می کند

رئیساتحادیهفروشــندگانلوازمخانگیخاطرنشــان
کــردکــهفرمانداریهاواســتانداریهاییکــهباچالش
کمبــودگازمواجــهشــدهاندبــااتحادیــهلــوازمخانگــی
تهــرانتمــاسگرفتنــدوخواهــانارســالبخــاریبرقی
ازتهــرانبــهایناســتانهاشــدهاند؛واحدهایصنفی
کــه40تــا50عددبخاریبرقیداشــتندبــهارگانهای
مربوطهفروختندتابهشهرهاواستانهایبحرانزده

بخاریهارابرسانند.
اکبــر پازوکــی در گفت وگــو بــا ایلنــا، با بیــان اینکه 
متقاضــی بــرای خرید بخاری برقــی در تهران قابل توجه 
نیســت، گفــت: میــزان تولیــد بخــاری برقــی در ۵ ســال 
گذشــته بعــد از افزایــش قیمــت بــرق در کشــور کاهش 
پیــدا کــرد؛ حال امــروز برخی اســتان ها در کشــور مانند 
ســال ۸۶ شــده اســت که فشــار گاز کم و متقاضی برای 
خریــد بخــاری برقــی افزایــش پیــدا کــرده اســت. به نظر 
می رســد ایــن بحــران مقطعــی باشــد و بعــد از فروکــش 
شدن سرما خریدار برای بخاری برقی کاهش پیدا کند.
این فعال صنفی ادامه داد: بخاری برقی به میزان 
کافی در کشــور موجود اســت و نیازی به واردات نداریم 
و بعــد از اینکــه فرآیند گازرســانی به اســتان خراســان و 
کردستان برسد تب خرید بخاری برقی در این استان ها 

فروکش می کند.
وی ادامه داد: فرمانداری ها و اســتانداری هایی که 
بــا چالــش کمبــود گاز مواجــه شــده اند با اتحادیــه لوازم 
خانگــی تهــران تمــاس گرفتنــد و خواهان ارســال بخاری 
برقــی از تهــران بــه ایــن اســتا ن ها شــده اند؛ واحدهــای 
صنفــی کــه 4۰ تــا ۵۰ عــدد بخــاری برقــی داشــتند بــه 
ارگان های مربوطه فروختند تا به شــهرها و اســتان های 

بحران زده بخاری ها را برسانند.
بــه گفتــه این فعــال صنفــی؛ کارخانه هــای تولیدی 
اعــالم می کننــد کــه تولیــد را در ســال جــاری بــه دلیــل 
اینکه در ســال های گذشته تولیداتشان خریدار نداشت 

افزایش ندادند.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی با بیان 
اینکه قیمت بخاری برقی در اســتان تهران افزایش پیدا 
نکــرد، گفــت: ۵۰۰ تــا یــک میلیــون و 2۰۰ هــزار تومــان 
قیمت بخاری برقی در تهران اســت و قیمت های بخاری 

باتوجه به آپشن های آن تغییر می کند.
لیســت  در  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
فــروش برخی فروشــگاه های اینترنتــی بخاری های برقی 
حــذف شــده اســت آیــا این موضــوع بــه افزایــش تقاضا 
برمی گردد؟ گفت: فروشــگاه های اینترنتی کاالهایی که 
بایــد در بــازار عرضــه کند و متقاضی زیاد اســت را ندارد 

این در حالیست که همواره کاالی قاچاق دارند.
پازوکــی بــا اشــاره بــه کاهــش رونــد تولیــد بخــاری 
نفتــی، خاطر نشــان کــرد: متقاضی بــرای مصرف بخاری 
نفتی در همه نقاط ایران وجود ندارد از این رو تولید آن 
بــه چنــد برند خاص محدود شــده اســت؛ قیمت بخاری 
نفتــی در حالــت عــادی 2 میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان 
اســت و نمی دانم در شــرایط بحرانی امروز با چه نرخی 
در بــازار عرضــه مــی شــود. بخــاری نفتی امــروزی مانند 
بخاری هــای گذشــته نیســت و تولیدکننــدگان در تولیــد 
آنهــا از مدل هــای ژاپنی الگوبــرداری می کنند و گرمایش 

آنها با بخاری های گذشته قابل قیاس نیست.
بنا به اظهارات این فعال صنفی؛ بخاری های نفتی 
۸۰۰ تــا یــک میلیــون تومانــی در بــازار موجود اســت اما 

متقاضی برای خرید آنها در بازار بسیار کم است.
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بنابراعاموزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی،
طــرحکاالبرگالکترونیکیمشــمول۱0گروه
کاالیــییعنــیشــیر،پنیــر،ماســت،روغــن،
برنج،مرغ،تخممرغ،ماکارونی،قندوشکر

میشود.
تســنیم، صولــت مرتضــوی  گــزارش  بــه 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بــا اشــاره 
بــه اجــرای طــرح کاالبــرگ الکترونیکــی گفت: 

عملیــات اجرایــی طــرح کاالبــرگ الکترونیکــی 
از چهارشــنبه به صــورت آزمایشــی در اســتان 

هرمزگان آغاز شد.
وی با اشاره به اختیاری بودن این طرح افزود: 
طــرح کاالبــرگ الکترونیکــی مشــمول ۱۰ گــروه 
کاالیی )شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، 

تخم مرغ، ماکارانی، قند و شکر( می شود.
را  آزمایشــی  طــرح  ایــن  کــرد:  بیــان  مرتضــوی 

ارزیابــی می کنیــم و چنانچــه مطلــوب باشــد به 
سرعت در کل کشور آن را تعمیم خواهیم داد.
وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
کاالبــرگ الکترونیکــی بــا قیمــت پایه شــهریور 
۱4۰۰ در نظر گرفته شده است و مابه التفاوت 
آن به صورت یارانه به مردم پرداخت می شود، 
همچنیــن در صــورت افزایــش قیمــت کاالها، 

تمهیدات جبرانی پیش بینی شده است.

از  هــم می تواننــد  متقاضیــان  و   مــردم 
فرصتــی کــه تقریبــاً یــک مــاه زودتــر از موعــد 
مقــرر واریــز یارانــه نقــدی بــه حســاب مــردم 
اســت، آغــاز شــده اســت، اســتفاده کننــد و 
هرچقــدر که نیاز داشــتند از ایــن ۱۰ قلم کاال 
خریــداری کننــد. مــردم چنانکه بــه خرید کاال 
تمایــل نداشــتند، می تواننــد در پایان کار و در 
بیستم هر ماه یارانه نقدی را دریافت کنند.

معاوننظارتبراماکنعمومیپلیساطاعات
تهــرانبــزرگازاجــرایطــرحتشــدیدبرخوردبا

فعالیتصنوفدرساعاتغیرمجازخبرداد.
نــادر  ســرهنگ  کــه  بــود  گذشــته  دوروز 
مــرادی، معاون نظــارت بر اماکن عمومی پلیس 
پایــان  بــزرگ ســاعات جدیــد  تهــران  اطالعــات 
کار صنــوف در تهــران را اعــالم کــرد و گفــت که 
صنــوف بایــد تــا ســاعت 24 بــه فعالیــت خــود 
خاتمــه دهنــد. او حــاال در گفت وگــو با ایســنا از 
اجــرای طرح تشــدید برخورد بــا فعالیت صنوف 
در ســاعات غیرمجاز خبر داد و شرایط معافیت 
برخــی از ایــن صنوف از این محدودیت ســاعت 

را تشریح کرد.
مرادی با بیان اینکه برابر تصمیمات اتخاذ 
شده در نیمه دوم سال ساعت فعالیت صنوف 
یک ســاعت کاهش پیدا کرده و به ســاعت 24 
رســیده اســت، گفــت:  در نیمــه اول ســال نیــز 
ســاعت فعالیــت صنــوف تــا یــک بامــداد اســت 
و اگــر ایــن شــرایط تغییــر کند، حتمــا درباره آن 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکه به تمامــی صنوف ابالغ 
شــده کــه نهایتا تا ســاعت 24 بــه فعالیت خود 
خاتمه دهند، اظهارکرد:  این تصمیم برای تامین 
امنیــت صاحبــان صنــوف، شــهروندان و محلــه 
اتخــاذ شــده و همــه کســبه بایــد از آن پیــروی 
کنند. البته خوشــبختانه عمده اصناف همکاری 
خوبی در این زمینه با پلیس دارند. یکســری از 
صنــوف مانند طالفروشــی، طرافــی و ... هم که 

ساعات کار مشخص خود را دارند.
مــرادی ادامــه داد:  در واقع این ســاعت فعالیت 
برای صنــوف عمومی تر مانند اغذیه فروشــی ها، 

رستوران ها، فروشگاه ها و ... است.
معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیس 
اطالعــات تهــران بــزرگ از اجــرای طــرح تشــدید 
برخــورد با فعالیت صنوف در ســاعات غیرمجاز 
خبــر داد و افزود:  بــا توجه به اینکه توصیه های 
الزم بــه صنــوف داده شــده اســت، از ایــن رو با 
تخلــف آنــان در فعالیــت بعــد از ســاعت مجــاز 

برخــورد خواهد شــد. در این راســتا گشــت های 
پلیــس اماکــن در ایــن زمینه فعال هســتند و از 

واحدهای صنفی بازدید خواهند کرد.
مــرادی با بیان اینکــه چهار صنف تعویض 
و  فروشــی  خواربــار  مارکــت،  ســوپر  روغنــی، 
پنچرگیری می توانند در ســاعات پس از 24 نیز 
فعالیت کنند، گفت:  این چهار صنف با توجه به 
اینکه جزو صنوف خدماتی محســوب می شــوند 
و در تمــام ســاعات شــبانه روز بــه خدمــات آنان 
نیــاز اســت، می تواننــد به شــرط دریافــت مجوز 
پلیس اماکن به طور 24 ســاعته فعالیت کنند. 
نحــوه دریافــت مجــوز از پلیــس اماکــن نیــز بــه 
ایــن صــورت اســت که مالــکان این صنــوف باید 
درخواست خود را به صنف مربوطه ارائه دهند 
و از آنجــا کــه ایــن درخواســت به پلیــس اماکن 
صادر شده و کارشناسان پلیس پس از بررسی 
جوانــب مختلــف، مجــوز فعالیت ایــن صنوف را 

صادر خواهند کرد.
وی دربــاره فعالیــت داروخانه هــای شــبانه روزی 

نیــز اظهارکــرد:  فعالیت داروخانه هــا با توجه به 
مجــوزی اســت کــه از وزارت بهداشــت دریافــت 
فعالیــت  بــه  مجــاز  آن  براســاس  و  می کننــد 

خواهند بود.
معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیس 
اطالعــات تهــران بــزرگ با بیان اینکه متاســفانه 
دیده شــده که برخی از واحدهای صنفی مانند 
رســتوران ها اقــدام بــه پذیــرش مشــتری تا قبل 
از ســاعت 24 کــرده و ســپس بــا بســتن درهــا 
بــه پذیرایــی از مشــتریان خود ادامــه می دهند، 
گفــت: چندیــن مــورد از ایــن واحدهــای صنفــی 
مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و بــا آنــان برخورد 
شــده اســت. در آینــده هــم اگــر با چنیــن موارد 
مواجــه شــده یا مردم فعالیــت آنان را به پلیس 

اطالع دهند حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
مرادی درباره نحوه برخورد با این تخلفات 
نیــز گفــت:  واحدهــای صنفــی کــه بــه اخطارهــا 
بی توجهــی کرده باشــند، با حکــم قضایی پلمب 

خواهند شد.

عمــده بخــش گذشــته ســالهای طــول در
اشــتغالکشــوربــهســمتمشــاغلخدماتــی
سوقیافتهبهنحویکهمطابقآمارهانزدیک
به50درصداشــتغالکشــورمتعلقبهبخش
خدماتبودهواینامربهگســترشکســبو

کارهایخدماتیمنجرشدهاست.
بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار 
کار مهمتریــن دلیــل رواج مشــاغل خدماتــی را 
صرفنظر از خدماتی بودن اقتصاد کشور، پایین 
بــودن هزینــه ایجــاد شــغل در بخــش خدمات، 
نبــود بروکراســی های دســت و پاگیر و تســهیل 
راه انــدازی کســب و کارهــای خدماتــی عنــوان 
کارشناســان،  نــگاه  از  کــه  هرچنــد  می کننــد؛ 
مشــاغل خدماتی در برابر بحران های اقتصادی 
و شــرایط پیش بینی نشــده اقتصاد نظیر آنچه 
در دوران کرونــا اتفــاق افتــاد، دوام و پایــداری 
الزم را نداشــته و بــه ســرعت تحــت تاثیــر قــرار 

می گیرند.
فعالیــت اقتصــادی، فعالیتــی اســت کــه 
بــه تولیــد کاال یــا ارائــه خدمت منجر می شــود.
ایــن فعالیــت گروه هــای عمــده اقتصــاد اعــم از 
صنعــت، کشــاورزی و خدمــات را دربر می گیرد 
کــه در بخــش کشــاورزی شــامل فعالیت هــای 
مربــوط بــه حوزه کشــاورزی، شــکار، جنگلداری 

و شیالت است.

معــدن،  اســتخراج  صنعــت،  بخــش 
ســاختمان  و  عمرانــی  فعالیت هــای  صنعــت، 
ایــن دســت را شــامل می شــود.  از  و مــواردی 
نظیــر  فعالیت هایــی  نیــز  خدمــات  بخــش 
تعمیــر وســایل  عمده فروشــی، خرده فروشــی، 
نقلیــه موتوری، موتورســیکلت، عرضه کاالهای 
بــه  مربــوط  فعالیت هــای  و خانگــی،  شــخصی 
انبــارداری،  نقــل،  و  و رســتوران، حمــل  هتــل 
واســطه گری های مالی، مســتغالت، فعالیتهای 
کســب و کار، آمــوزش، بهداشــت و مــددکاری 

اجتماعی را دربر می گیرد.
اطالعــات  و  برنامه ریــزی  مرکــز  گــزارش 
راهبردی وزارت کار از سهم اشتغال بخش های 
عمده فعالیت اقتصادی در سال گذشته نشان 
می دهــد کــه بخــش خدمــات بــا 4۹.۸ درصد و 
بخش صنعت با ۳۳.۸ درصد بیشــترین ســهم 
را بــه خود اختصاص داده اند.بخش کشــاورزی 

با ۱۶.۳ درصد در رده بعد قرار دارد.
بــه موجــب ایــن گــزارش، ســهم اشــتغال 
بخش خدمات در بهار و تابستان سال گذشته 
4۸.۸ درصــد بــوده در حالــی کــه در پاییز ۱4۰۰ 
به 4۹.۹ درصد رســیده و در فصل زمســتان به 
۵۱.۹ درصــد افزایــش یافتــه که نشــان از رشــد 
تعــداد شــاغالن و ســهم اشــتغال ایــن بخــش 
دارد، ایــن در حالــی اســت کــه ســهم اشــتغال 

بخش کشــاورزی در فصول بهار و تابســتان به 
ترتیــب ۱۷.۹ و ۱۷.4 درصــد بــوده و در پاییــز و 
زمســتان بــه ۱۵.4 و ۱4.۵ درصــد کاهش یافته 
است که ناپایداری شرایط جوی و  آب و هوایی، 
کاهش نزوالت آسمانی، خشکسالی  و کاهش 
فعالیت های کشاورزی در فصول سرد سال در 

این امر بی تاثیر نبوده است.
حمید حــاج اســماعیلی، کارشــناس بــازار 
اســت:  معتقــد  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  کار 
دلیــل بــاال بودن آمار اشــتغال بخــش خدمات،  
در  آن  کمتــر  ریســک  انــدک،   ســرمایه گذاری 
مقایســه بــا بخش هــای دیگــر و خدماتــی بودن 

اقتصاد است.
او می گویــد: عمــده کســانی که به کســب 
و کارهــای تولیــدی گرایــش دارنــد می داننــد که 
ضمــن ســرمایه گذاری بــاال و دیربــازده بــودن، 
موانــع و محدودیت هایــی پیش روی خود دارند 
که تامین نقدینگی، سرمایه در گردش، رقابت 

بازار و شرایط اقتصادی را شامل می شود.
ایــن کارشــناس بــازار کار می گوید: بخش 
خدمــات در تمــام جهــان بخــش مولــد و تاثیــر 
فرصــت  بیشــترین  و  اســت  اقتصــاد  در  گــذار 
شغلی در حوزه های حمل و نقل، بانک و بیمه 
و خرده فروشی متعلق به بخش خدمات است.
حاج اسماعلی با بیان اینکه هزینه ایجاد 

شــغل در بخــش صنعــت بــاال و گــران اســت، 
می افزاید: در بخش صنعت به دلیل اســتفاده 
از تجهیزات و ماشین آالت، نیروی انسانی کمتر 
به کار گرفته می شــود در نتیجه ســهم اشتغال 
صنعــت  بــاالی  اهمیــت  علیرغــم  بخــش  ایــن 
نســبت بــه بخــش خدمــات پایین تــر اســت. در 
بخش کشــاورزی هم به دلیل خشکســالی های 
اخیر و مکانیزه شدن فعالیت ها بخش اعظمی 
از نیروهــای کار دچــار بیــکاری می شــوند لــذا 
بخــش خدمــات بــه دلیــل هزینه کم و ریســک 
پایین نســبت به دو بخش کشاورزی و صنعت 

جذابیت بیشتری برای جویندگان کار دارد.
بــا وجــود آنکــه ظرفیت هــای اشــتغال در 
بخــش خدمــات و تاثیرگــذاری آن بــر اقتصــاد 
را نمی تــوان نادیــده گرفــت امــا نبایــد از نظــر 
دور داشــت کــه مشــاغل خدماتــی در مواجه با 
شــرایط بحرانــی و نامســاعد اقتصــادی از ثبات 
و پایداری الزم برخوردار نیســت از این رو الزم 
اســت تــا در بخش هــای دیگر اقتصــاد از جمله 
کشــاورزی، گردشــگری و IT کــه از ظرفیت های 
ســرمایه گذاری  برخوردارنــد،   اشــتغال  بــاالی 
الزم بــه لحاظ توســعه اشــتغال صــورت گیرد تا 
فرصت های شــغلی در این بخش ها شناســایی 
و به تناسب نیاز بازار کار در اختیار جویندگان 

کار قرار داده شود.

مدیــرکلامورفرآوردههایآرایشــیوبهداشــتی
ســازمانغــذاودارو،نســبتبــهافزایشعرضه
در غیرمجــاز بهداشــتی و آرایشــی محصــوالت

فروشگاههایمجازیهشدارداد.
بــه گــزارش مهــر، محمــود آل بویــه افــزود: 
اســتفاده باال از محصوالت بهداشــتی و همچنین 
جذابیــت بازار محصوالت آرایشــی باعث شــده تا 
فعالیت هــای گســترده ای نیــز در زمینــه تولیــد و 
تجــارت ایــن محصــوالت انجــام بگیــرد کــه همین 
گســتردگی عامــل بــروز و افزایــش قاچــاق و ارائه 

محصوالت تقلبی نیز شده است.
و  آرایشــی  فرآورده هــای  امــور  مدیــرکل 
بهداشــتی گفــت: فعالیت در صنــف فرآورده های 
آرایشــی و بهداشــتی عالوه بر گستردگی و تنوع، 
بــه دلیل ســود قابــل توجه نظــر قاچاقچیان را به 

خــود جلــب می کنــد، البتــه بــا افزایــش نــرخ ارز، 
قاچــاق ایــن محصــوالت به نســبت گذشــته کمتر 
و  تقلبــات  میــزان  افزایــش  شــاهد  عــوض  در  و 
تولیــد زیرزمینــی ایــن فرآورده ها شــده اســت که 
نیازمنــد دقت بیشــتر مردم هنــگام تهیه این نوع 

محصوالت است.
ابزارهــای  و  معیارهــا  داد:  ادامــه  بویــه  آل 
زیادی برای آزمایش اصالت و سالمت محصوالت 
آرایشــی و بهداشــتی وجود دارد که هیچ کدام از 
محصــوالت قاچــاق یــا تقلبــی در ایــن آزمایشــات 

مورد تایید قرار نمی گیرند.
رغــم  بــه  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  وی 
از  اســتفاده  کــه  عوارضــی  دربــاره  اطالع رســانی 
بــرای  تقلبــی  بهداشــتی  و  آرایشــی  محصــوالت 
ســالمت یک فرد می تواند داشــته باشــد، مصرف 

ایــن فرآورده هــا افزایشــی بــوده و برخــی عوارض 
ایــن محصــوالت ممکــن اســت تــا حــد مــرگ جان 

افراد را تهدید کند.
و  آرایشــی  فرآورده هــای  امــور  مدیــرکل 
بســیار  عوامــل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــتی 
زیــادی هســتند کــه یک محصول اصیــل را به یک 
محصــول غیر بهداشــتی و تقلبــی تبدیل می کند، 
خاطرنشــان کــرد: از جملــه این مــوارد می توان به 
استفاده از مواد اولیه غیر مجاز، تولید در شرایط 
نامطلوب و حمل و نقل و نگهداری آنها در وضع 

نامناسب اشاره کرد.
وی افــزود: نظــارت و مبــارزه بــا محصــوالت 
قاچــاق و تقلبــی یــک فعالیــت جمعــی اســت کــه 
سازمان ها و ادارات مختلفی در ان نقش دارند و 
از آن جملــه می تــوان بــه معاونت های غذا و دارو 

در دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور 
و ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و تعزیــرات 
حکومتی اشاره کرد. هماهنگی با تمام ارگان های 
ذی ربــط در ایــن امــر نیــز بر عهده ســتاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز است.
آل بویه افزود: ســازمان غذا و دارو نیز جزو 
ارگان هایــی اســت کــه مســئولیت هایی در زمینــه 
مبــارزه بــا قاچــاق و جمــع آوری کاالهــای غیرمجاز 
از ســطح عرضــه دارد که تاکنــون حدود 2۰۰ برند 
و بیش از هزارو 2۰۰ قلم از کاالهای این برندها 
شناســایی و از ســطح عرضه و مصرف جمع آوری 

شده اند.
و  آرایشــی  فرآورده هــای  امــور  مدیــرکل 
بهداشــتی بیــان کــرد: عرضــه محصوالت آرایشــی 
و بهداشــتی غیر مجاز با گســترش فروشــگاه های 

مجــازی افزایــش یافتــه کــه متاســفانه بــه رغــم 
اعطــای مجــوز فعالیــت بــه ایــن فروشــگاه ها از 
ســوی معاونت توســعه تجارت الکترونیک وزارت 
صمــت و نظــارت پلیــس فتــا بــر این فروشــگاه ها 
ایــن مشــکل مرتفــع نشــده و همچنــان شــاهد 
عرضــه محصــوالت غیر مجاز در این فروشــگاه ها 

هستیم.
وی افــزود: توصیه می شــود مصرف کنندگان 
اقــالم آرایشــی و بهداشــتی مــورد نیــاز خــود را از 
مراکــز معتبــر نظیــر داروخانه هــا تهیــه کنند و در 
صــورت نیــاز می تواننــد اصالــت کاالی خریــداری 
شــده را از طریــق ســامانه TTAC و یــا ارســال کد 
اصالــت ۱۶ رقمــی و یــا شــماره UID درج شــده بر 
روی محصــول از طریــق پیــام کوتــاه بــه شــماره 

2۰۰۰۸۸22 کنترل کنند.

عرضهمحصوالتبهداشتیغیرمجازدرفروشگاههایمجازی

دلیلافزایشسهماشتغالبخشخدمات

اجرایطرحتشدیدبرخوردبافعالیتصنوفدرساعاتغیرمجاز

۱0کاالمشمولکاالبرگالکترونیکیشدند
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

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

1401 ت )نوبت اول( شماره 1۳0- 10/
توسعه  سازمان  از  نمایندگی  به  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
امور خدمات  انجام   " ایران در نظر دارد  و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
عمومی، فنی و اداری در مجتمع سرب و روی مهدی آباد " را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۱ 
و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به 
مبلغ ۱۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )سیزده میلیارد و صد میلیون( ریال )واریز نقدی 
یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ 
تا  از سایت  صبح مورخ ۱4۰۱/۱۰/۲5 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۱۱/۱۲ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز 
دوشنبه مورخ ۱4۰۱/۱۱/۲4 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز سه شنبه مورخ 
۱4۰۱/۱۱/۲5 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت 
ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره ۱45۶ تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.  ـاد
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تراز تجاری مثبت برای ایران
مجمــوع مبــادالت بازرگانی کشــور از ابتدای امســال تا 
دهــم دی افزایــش صادرات و کاهــش واردات کاالهای 
غیر نفتی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 
را نشــان می دهد. در این میان چین نخستین مشتری 
ایــران و امــارات متحــده عربی بزرگتریــن واردکننده به 

کشور است.
بــه گــزارش ایســنا، از ابتــدای فروردیــن تــا ۱۰ دی 
ســال ۱۴۰۱ میــزان صــادرات قطعــی کاالهــای غیرنفتــی 
کشــور )به اســتثنای نفت خام نفت کوره و نفت ســفید 
و همچنیــن بــدون صــادرات از محــل تجــارت چمدانــی 
بالــغ( بــر ۹۷ هــزار و ۸۴۳ تــن و بــه ارزش ۴۴ میلیــارد 
و ۸۷ میلیــون دالر معــادل ۱۵۵۹ هــزار مییلیــارد تومان 
بوده اســت که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
افزایــش ۲.۸۶ درصــدی در وزن و ۱۹.۰۶ درصــدی در 

ارزش دالری داشته است.
در ایــن بــازه زمانــی متوســط ارزش گمرکــی هر تن 
کاالی صادراتی ۴۴۰ دالر بوده که نســبت به ۳۸۰ دالر 
قیمــت هــر تن کاالی صادراتی در بازه زمانی مشــابه در 

سال گذشته، ۱۵.۷۵ درصد رشد داشته است.

چین و عراق؛ بزرگترین مشتریان 
کاالی ایرانی

از ابتــدای فروردیــن تا ۱۰ دی ســال۱۴۰۱ بیشــترین 
میزان صادرات کشــور به مقصد کشــورهای »چین«، با 
رقمــی بالــغ بــر ۱۱ میلیــارد و ۸۵۵  میلیون دالر و ســهم 
۲۷.۵۱ درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با ۸ میلیارد 
و ۶۳۱ میلیــون دالر و ســهم ۲۰.۰۳ درصــدی، ترکیــه بــا 
۶ میلیــارد و ۴۱۹ میلیــون دالر و ســهم ۱۴.۹ درصــدی، 
امــارات متحــده عربــی بــا چهــار میلیــارد و ۶۰۰  میلیون 
دالر و سهم ۱۰.۶۸ درصدی و کشور هند با یک میلیارد 
و ۴۷۴ میلیــون دالر و ســهم ۳.۴۲ درصــد از کل ارزش 
صورت گرفته اســت.  همچنین میزان واردات کشــور در 
همیــن مــدت زمــان با کاهــش ۱۰.۰۶ درصــدی در وزن و 
افزایــش ۱۴.۷۴ درصــدی در ارزش دالری در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ به ارقام ۲۸ هزار و ۱۸۰ تن و 
۴۴ میلیــارد و ۳۳۷ میلیــون دالر معــادل بیــش از ۹۱۳ 
هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت متوسط 
ارزش گمرکی هر تن کاالی وارداتی ۱,۵۷۳ دالر بوده که 
نســبت به ۱٫۲۳۳ دالر در هر تن در ســال گذشته رشد 

۲۷.۵۷ درصدی را نشان می دهد.

امارات در صدر واردات کاال به ایران
از ابتــدای فروردیــن تــا ۱۰ دی ســال ۱۴۰۱ کشــور 
بــر  بالــغ  رقمــی  اختصــاص  بــا  عربــی  متحــده  امــارات 
۱۳ میلیــارد و ۶۴۹ میلیــون دالر و ســهمی در حــدود 
۳۰.۷۹ درصــد از کل ارزش واردات در جایــگاه نخســت 
کشــورهای طــرف معاملــه قــرار گرفتــه اســت. همچنین 
کشورهای چین با ۱۱ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دالر و سهم 
۲۵.۹۹ درصــد، ترکیــه بــا چهار میلیــارد و ۶۳۵  میلیون 
دالر و ســهم ۱۰.۴۵ درصــد، هنــد بــا دو میلیــارد و ۲۴۹ 
دالر و سهم ۵.۰۷ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۳۹۹ 
میلیــون دالر و ســهم ۳.۱۵ درصــد از کل ارزش واردات 

جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.

 عوارض صادراتی
سیب زمینی ۶ برابر شد

عــوارض  افزایــش  ایــران،  گمــرک  ابالغیــه  اســاس  بــر 
صادراتی ســیب زمینی از ۱۲ درصد به ۷۰ درصد ارزش 
پایــه صادراتــی از تاریــخ ۲۴ دی تــا پایــان ســال جــاری 

اعمال شده است.
علــی اکبر شــامانی، مدیرکل دفتر صــادرات گمرک 
ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسری کشور اعالم 
 ۱۳۸۴۰۶۰/۱۴۰۱/۲۶۷ شــماره  بخشــنامه  پیــرو  کــرد: 
صــادرات  عــوارض  موضــوع   ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ مــورخ 
شــماره  نامــه  تصویــر  پیوســت  بــه  پیــاز  ســیب زمینی، 
۱۱۱۷۵۲۱۶ مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ دفتــر مقــررات صــادرات 
بــه  منضــم  ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  واردات  و 
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ مــورخ   ۸۴۵۰۶/۵۰۰/۱۴۰۱ شــماره  نامــه 
معــاون توســعه بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی درباره 
افزایــش احمــد عــوارض صادراتــی ســیب زمینی از ۱۲ به 
۷۰ ارزش پایــه صادراتــی و بــا تأیید سیســتمی از ســوی 
نماینــده وزارت جهــاد کشــاورزی )جناب آقــای مدد علی 
شــماره  بخشــنامه  طــی  شــده  معرفــی  نــاوان  رســتمی 
۱۳۵۳۴۱۸/۱۴۰۱/۲۶۰ مــورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵( در ســامانه 
جامــع امــور گمرکــی مطابــق با مفــاد نامه هــای مذکور و 
رعایت ســایر قوانین و مقررات از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ تا 
پایان سال جاری بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر 
مقــررات صــادرات و واردات اشــاره شــده در باال ارســال 
می شــود ضمنــاً اخــذ عــوارض ۵/۰ )نیم( درصــد موضوع 
جز او تبصره ۸ قانون بودجه کل کشــور ســال ۱۴۰۱ نیز 

الزامی است.

اخبـــــــــــــــــار

پرداخت ۳۷۵ میلیون یورو 
 از سوی بانک مرکزی

برای واردات گندم
در راســتای تامیــن به موقــع و ضــروری اقــالم کاالهــای 
اساســی و بــا هماهنگــی وزارت جهــاد کشــاورزی، بانــک 
مرکزی ج.ا.ا برای تامین و پرداخت بیش از ۳۷۵ میلیون 

یورو برای واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، مصطفــی قمری وفــا، ســخنگوی 
بانــک مرکــزی اعــالم کــرد: در راســتای تامیــن به موقع و 
ضــروری اقــالم کاالهــای اساســی و با هماهنگــی وزارت 
و  تامیــن  بــرای  ج.ا.ا  مرکــزی  بانــک  کشــاورزی،  جهــاد 
پرداخــت بیــش از ۳۷۵ میلیون یورو برای واردات گندم 

مورد نیاز کشور اقدام کرد.

قاچاق بالی جان 
تولیدکنندگان جوراب

کاالی  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
بزرگتریــن مشــکل  اینکــه  بیــان  بــا  جــوراب  و  کشــباف 
تولیدکنندگان جوراب، قاچاق و تامین مواد اولیه است، 
گفت که در حال حاضر ۴۰ درصد ظرفیت ماشــین آالت 

تولیدی این صنف از صحنه تولید خارج است.
ســید علی اصغر بهبهانی در گفت وگو با ایســنا، با 
بیــان اینکــه ظرفیت خالی برای تولید در این صنف زیاد 
است، اظهار کرد: اما نمی توان مانع ورود قاچاق جوراب 
بــه کشــور شــد. یــک دهســتان در همــدان هســت کــه 
ســاالنه توان تولید یک میلیون جوراب را دارد، بنابراین 
مشکل تولید وجود ندارد، بلکه مشکل نبود بازار است.
درصــد   ۴۰ حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ظرفیت ماشــین آالت تولیدی این صنف از صحنه تولید 
خــارج اســت، تصریــح کــرد: علــت ایــن وضع این اســت 
کــه کســی تولیــدات آن هــا را نمی خــرد. تولیدکننــدگان 
داخلــی نمی تواننــد با کاالهای قاچاق رقابت کنند. البته 
مشــکالت تامیــن مــواد اولیــه نیــز روی ایــن موضــوع اثر 

داشته است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی 
کشــباف و جــوراب افــزود: البته این مشــکل با همکاری 

دفتر نساجی وزارت صمت رو به بهبودی است.
بهبهانــی بــا بیان اینکه واردات جوراب مانند ســایر 
پوشــاک ممنــوع اســت، گفــت: صــادرات جــوراب هم به 
دالیل مشکالت مربوط به تحریم، خیلی جزئی و عموما 

به مقصد کشورهای همسایه است.
مشــکل  بزرگتریــن  وی  گفتــه  بــه  مجمــوع  در 
تولیدکنندگان جوراب، قاچاق و تامین مواد اولیه است.

زنجیره کامل تخم مرغ به 
بخش خصوصی واگذار شد

بنابر اعالم مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، 
برنامه ریــزی در حــوزه مــرغ تخم گــذار، توزیــع، تنظیــم 
بــازار، مدیریــت صــادرات و واردات تمامــی محصــوالت 
طیــور تخم گــذار بــه اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن 

واگذار شده است.
بــه گــزارش وزارت جهادکشــاورزی، محمــد مــرادی 
افــزود: طــی ســال های متمــادی واگــذاری و تصدی گــری 
امــور اجرایــی به بخــش خصوصی مورد بحث و بررســی 
بــوده، درحالــی کــه براســاس مــاده ۶ قانــون افزایــش 
بهره وری و در راســتای اصل ۴۴ قانون اساســی باید این 
مهم به اتحادیه ها واگذار می شد و تصدی گری دولت در 

این زمینه کاهش می یافت.
بــا  اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن  مدیرعامــل 
بیــان ایــن که در گذشــته واگذاری ها به صــورت پراکنده 
و مقطعــی انجــام می شــد، بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت 
ســیزدهم و وزارت جهــاد کشــاورزی بر واگــذاری امور به 
تشــکل ها اظهــار کرد: ســازمان مرکزی تعاون روســتایی 
ایران نیز به عنوان هرم تشکل ها این مهم را در دستور 

کار قرار داده است.
وی با اشاره بر بلوغ نسبی تشکل ها برای واگذاری 
امــور، تصریــح کــرد: اتحادیه مرکزی مرغــداران میهن به 

عنوان اولین تشکل این مهم را برعهده گرفته است.
مــرادی گفــت: واگــذاری زنجیــره کامــل تخم مرغ از 
برنامه ریــزی در حــوزه تخم گــذار، توزیــع، تنظیــم بــازار، 
مدیریــت صــادرات و واردات و کلیــه محصــوالت طیــور 

تخم گذار به این اتحادیه واگذار شده است.
بــا  اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن  مدیرعامــل 
اشــاره بــه ایــن کــه بخــش خصوصــی می توانــد موفق تــر 
نســبت به بخش دولتی در این حوزه عمل کند، گفت: 
نتایــج واگــذاری در درازمــدت با توجه بــه روند تولید ۲۲ 
ماهــه در ایــن حــوزه خــود را نشــان خواهــد داد و امیــد 
می رود که نوسان در حاشیه مصرف را شاهد نباشیم.

اخبـــــــــــــــــار

توســعه  ســازمان  رئیــس  دیــدار  جریــان  در 
تجــارت و وزیــر تجــارت اوراســیا، متــن ســند 
مذاکــرات بــرای آزادســازی تجــارت میــان دو 
طرف نهایی شــد و چند ماه تا اجرایی شــدن 

آن باقی مانده است.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، 
علیرضــا پیمــان پــاک، رئیس ســازمان توســعه 
تجــارت بــا بیــان اینکــه مذاکــرات تجــارت آزاد 
بــا اوراســیا نهایــی شــد. همچنیــن متــن ســند 
مذاکــرات هم نهایی شــده اســت، اظهــار کرد: 
طبق موافقت نامه صورت گرفته، تقریبا حدود 
۱۰ درصــد کاالهــا در الیــن قرمــز بــوده و ۹۰ 
درصــد از کاالهــا در توافق نامه منعقد شــده با 
اتحادیه اوراســیا، جزو کاالهایی است که وارد 
لیست سبز شده و تعرفه آنها صفر می شود.

ایــران  رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
اضافــه کــرد: یک تعــداد کاالها دربــاره تعیین 
ســهمیه کــه عموما مرتبط به حوزه کشــاورزی 
قــرار  مذاکــره  مــورد  آخــر  مرحلــه  در  اســت، 

گرفتــه و تــا یک مــاه آینــده مذاکــرات و اســناد 
بــرای تصویــب در دولت هــا و مجالــس نهایــی 

می شود.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: همانطــور کــه 
قــول داده بودیــم، تــا اواســط ســال ۱۴۰۲ ایــن 
موافقت نامــه عملیاتــی می شــود و در افزایــش 
تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا که متشکل از ۵ 
کشــور روســیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان 

و قرقیزستان است، اثرگذار خواهد بود.
همــکاران  افــزود:  ادامــه  در  پیمان پــاک 
ســازمان توســعه تجارت به همراه همکاران و 
مســئوالن در وزارت صمت، وزارت کشاورزی، 
جمهــوری  ریاســت  حقوقــی  معاونــت  حــوزه 
نیــم  و  ســال  دو  در  خارجــه،  امــور  وزارت  و 
گذشته، بیش از ۳۰ دور مذاکره با نمایندگان 
پنــج کشــور عضــو اتحادیه اوراســیا داشــتند و 
خداراشــکر در ایــن دور در ایــران بــه توافــق 
نهایی رسیدیم که برای امضای وزرا و تصویب 

در دولت ها پاراف می شود.

اقدامــات مختلفــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
در حــوزه توســعه بــازار صــورت گرفتــه، ابــراز 
امیــدواری کرد کــه این موافقت نامه بر جهش 
مبــادالت تجــاری ایــران بــا کشــورهای عضــو 

اتحادیه اوراسیا اثرگذار باشد.
ایــران  رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق مطالعــات صــورت 
گرفتــه و تجربیات بدســت آمده از ســه ســال 
موافقت نامــه ترجیحــی در تعــداد محدودی از 
کاالهــا، اثــر مثبتی در توســعه تجارت داشــته 
موافقت نامــه  ایــن  کــرد:   تصریــح  اســت، 
می تواند منجر به آن شــود که جهش جدی و 
افزایش تعامالت تجاری در تجارت مان با این 
کشــورها داشــته باشــیم، زیــرا عمــده اقتصاد 
ایــن کشــورها، یــک اقتصــاد مکمل بــا اقتصاد 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی صحبت هایــش را اینگونه ادامه داد: 
کاالهایی که در ایران در حوزه های کشاورزی، 
صنعتی و محصوالت عمومی تولید می شــود، 

عمومــا مــورد نیــاز کشــورهای عضــو اتحادیــه 
اوراســیا بــوده و نهاده هــای کشــاورزی، مــواد 
اولیه معدنی و محصوالت مختلفی که در این 
کشــورها تولید می شــود، مورد نیاز کشورمان 

است.
پیمان پــاک همچنین گفــت: طبق برآورد 
مراکــز مطالعاتــی و پژوهشــی داشــته و آثار و 
بازخوردهای طی سه سال گذشته از آزمایش 
و عملیــات محــدود در موافقت نامــه ترجیجی 
داشــتیم، نقــش ویــژه ای در افزایــش صادرات 
بــه اتحادیــه اوراســیا و تامیــن مــواد اولیه مان 

ایفا خواهد کرد.
در ادامه این نشست، »آندری اسلپنو« 
وزیــر تجــارت اوراســیا بــا ابــراز خوشــحالی از 
حضــور در ایــن نشســت، گفت: روســیه برای 
همــکاری بــا جمهــوری اســالمی ایــران اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت و ایــران یــک شــریک 
نزدیک و مهم برای روسیه محسوب می شود.
براســاس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
موافقت نامــه اوراســیا، در زمینــه بازرگانــی و 
زمینه هــای با ایــران همکاری می کنیــم، اظهار 
کــرد: در ابتــدا موافقت نامــه موقــت بــا ایــران 
ایــن  گســترش  شــاهد  امــروز  و  شــد  امضــا 
موافقت نامــه و کاربــردی شــدن آن به صــورت 

اکتیو و فعال هستیم.
وزیــر بازرگانــی اتحادیــه اوراســیا اضافــه 
کــرد: باتوجــه بــه پاندمــی کویــد ۱۹، مبــادالت 
تجاری مان با ایران بســیار گســترش پیدا کرد 
و بــا وجــود مشــکالت و محدودیت های دیگر، 
در یکســال اخیــر ۲۰ درصــد افزایش مبادالت 

تجاری با ایران داشتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه وقتــی مشــارکت 
و همــکاری ایــن اتحادیــه بــا ایــران در چنیــن 
شــرایط ســخت، بحرانی تا این میزان افزایش 
پیــدا کرده اســت، مطمئن اســت ایــن افزایش 
تداوم پیدا خواهد کرد، یادآور شــد: امروز در 
چنــد نکتــه کلیــدی بــا طــرف ایرانــی بــه توافق 
رســیدیم و ســایر مســائل را بــه مــرور مــورد 

بررسی قرار خواهیم داد.

بــه گفتــه دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم 
خانگی، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید 
بــا افزایــش ۱۵۰ تــا ۲۰۰ درصــدی تعرفه هــای 
انــرژی روبــرو بــوده اســت. همچنیــن در ســال 
جــاری حداقــل افزایش هزینه حمــل و نقل به 

۳۰ درصد رسیده است.
چنیــن  در  کــرد:  بیــان  فاضلی نیــا  امیــد 
شرایطی، نرخ سود سپرده بانک ها مصوب ۲۳ 
درصــدی دارد کــه در برخی بانک ها تا ۲۶ درصد 
هــم می رســد امــا ســود تمــام شــده تســهیالت 
بــرای تولیدکننــده ۳۹ و نیــم درصــد اســت. از 
ســوی دیگــر مبنای حقــوق ورودی گمــرک از ارز 
۴۲۰۰ تومــان بــه ارز نیمایــی )۲۸۵۰۰ تومــان( 
افزایــش پیدا کرده اســت اما بــا این وجود اراده 
تولیدکننــده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مســیر 

توسعه است.   
وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی 
بــه تــوازن مدیریــت دولــت، از ابتــدا تــا انتهــای 
زنجیــره تولیــد نیــاز دارد، گفــت: بخــش زیــادی 
از مشــکالت این صنعت ناشــی از نگاه بخشی، 
واگرایانــه و غیــر راهبــردی اســت. صنعت لوازم 
خانگــی ماننــد دیگــر صنایع شــامل یــک زنجیره 
اســت کــه هــر حلقــه آن روی ســایر بخش هــا 
تاثیرگــذار اســت. این زنجیــره از تامیــن، تولید، 
شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل 
می شــود کــه اگــر بخواهیــم سیاســت عالمانــه 
و مبتنــی بــر توســعه اتخــاذ کنیــم بایــد کل این 

زنجیره به درستی مدیریت شود.   
زنجیــره  ایــن  کل  فاضلی نیــا،  گفتــه  بــه 
بــه  آن،  عملکردهــای  و  سیاســت ها  بــا  بایــد 
صــورت متــوازن بــه جلــو حرکــت کنــد، بــه طــور 
مثــال، در حــوزه عرضــه محصــوالت فــوالدی و 
پلیمــری شــاهد آزادســازی قیمت هــا و عرضــه 
ایــن محصــوالت بــرای کشــف قیمــت در بــورس 
هســتیم بــه طوریکــه در روزهــای اخیــر شــاهد 

افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کاالها بوده ایم، 
ایــن در حالــی اســت کــه کاالی لــوازم خانگــی 
مشــمول قیمتگذاری دســتوری است و صادرات 
هم کمرنگ شــده اســت، در این شــرایط دولت 
باید اولویت ســرمایه گذاری را مشــخص کرده و 

بر میزان تولید اشراف داشته باشد.
 ضرورت تناسب حمایت ها

با خلق ارزش افزوده
وی تصریح کرد: متاســفانه تولیدکننده ها 
بــر  مبتنــی  فعالیت هــای  می کنــد،  احســاس 
البی گــری بیشــتر مــورد حمایــت قــرار می گیــرد 
تــا فعالیــت کســانی کــه در حــوزه خلــق ارزش 
افــزوده بــرای کشــور تالش می کننــد. این روند، 
بــا مدل هــای توســعه یافته همخوانــی نــدارد و 
این مســیر در کشــورهایی که توســعه را تجربه 
کرده انــد، برعکــس اســت. سیاســت ها بایــد بــر 
اساس وزن دهی به اولویت ها ساماندهی شود؛ 
بــه طور مثــال اولویت صادراتی ما برای تعدادی 
از کشورها تدوین می شود اما نمایشگاه های ما 

در کشورهای دیگری برپا می شود.
دبیــر انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
بــه دیگــر چالــش تولید یعنی قاچاق کاال اشــاره 
شــامل  کــه  قاچــاق  بــا  مقابلــه  گفــت:  و  کــرد 
بــه  قوانیــن  حــوزه  در  بایــد  اســت  پیشــگیری 
گونه ای ســاماندهی شــود که اجرای قانون برای 
قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک 

قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود.
وی بیــان کــرد: متاســفانه مناطــق آزاد که 
بایــد ســکویی برای صادرات باشــد بــه دروازه ای 
بــه اصــالح  نیــاز  بــرای واردات تبدیــل شــده و 

رویه ها دارد.
وی ضمــن تشــریح آفت هــای موجــود در 
مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: 
بــا مجمــوع مــواردی کــه اشــاره شــد، علــی رغم 
اینکه امســال تورم بخــش صنعت لوازم خانگی 

۷۸ درصد اســت، از اردیبهشــت ســال گذشــته 
تاکنــون مجوز افزایــش ۱۰ درصدی قیمت لوازم 

خانگی )غیر از تلویزیون( صادر شد.  
فاضلی نیا گفت: ضمن پاسداشــت حقوق 
مــردم، ضروری اســت شــرایط تولیدکننده درک 
شده و مدیریت دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره 
تولیــد بــه گونه ای باشــد کــه تنها بــه یک بخش 
فشــار وارد نشــود. وی افــزود: بــه همین منظور 
بــر  مبتنــی  بایــد  هزینه هــا  کاهــش  مدیریــت 
فرآیندها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی 
مــردم هــم لحاظ شــود. قطعا رویکــرد دولت در 
این مســیر باید بر کاســتن فشار بر تولیدکننده 

و مصرف کننده قرار گیرد.  
 صنعت لوازم خانگی 

نیازمند تصمیمات استراتژیک
وی ادامه داد: تصمیم گیری های بخشــی و 
جزیــره ای و بــدون توجه به اثرگذاری متقابل در 
حلقه های دیگر آســیب زا خواهد بود؛ از طرفی، 
ســهم ارزش افــزوده ایــن صنعــت نســبت بــه 
کل صنایــع ۱٫۴ درصــد اســت، همچنیــن ارزش 
افــزوده آن هــم ۳۳ درصــد اســت و ســهم بــه 

سزایی در اشتغال زایی دارد.  
دبیــر انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
با تاکید بر اینکه اشتغال این صنعت طبق آمار 
رســمی وزارت صمــت بــه صــورت مســتقیم ۶۰ 
هزار نفر است، افزود: در صنعت لوازم خانگی 
هر اشــتغال مســتقیم، ۱۰ اشتغال غیرمستقیم 

به همراه دارد.  
فاضلی نیا حجم ســرمایه گذاری در صنعت 
لوازم خانگی را ۸۰ همت )هزار میلیارد تومان( 
عنوان و تصریح کرد: در چهار سال اخیر تحول 
و شکوفایی کم نظیری در صنعت لوازم خانگی 
رخ داده است و این در حالی است که برندهای 
خارجــی ایــن صنعت، با اعمال تحریم ها کشــور 

را ترک کردند.

کــه  اســت  افتخــار  ایــن  افــزود:  وی 
تولیدکننــدگان بــا شــرایط ســخت اقتصــادی و 
بــدون  تحریم هــا،  از  ناشــی  فشــارهای  تحمــل 
حمایــت سیاســت گذاری شــده، توانســتند نیــاز 
داخلــی را تامیــن کننــد، ضمــن اینکه بخشــی از 
تولیدکننــدگان هــم توانســتند ایــن صنعــت را 

عمیق کرده و برندسازی کنند.  
دبیــر انجمــن تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
میــزان صادرات این حوزه را حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر عنــوان کــرد و گفــت: ایــن در حالــی اســت 
که طبق برآوردها ســهم قاچاق لوازم خانگی در 
بــازار ایــران تــا چنــد برابــر این عــدد تخمین زده 
می شــود. به گفته وی، آمار کلی تولید در ســال 
۱۴۰۰ حــدود ۱۶ و نیــم میلیــون دســتگاه لــوازم 
خانگــی بــوده کــه در برنامــه ۱۴۰۱ بــه ۱۹ و نیــم 

میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده است.  
فاضلــی نیــا بــا بیــان اینکــه صنعت لــوازم 
خانگــی نیازمنــد تصمیمــات اســتراتژیک اســت، 
ســرمایه گذاری  بــدون  توســعه  کــرد:  اظهــار 
منطقــی  و  ملمــوس  معنــای  تکنولــوژی،  و 
نخواهــد داشــت و شــعارگونه خواهد بــود؛ باید 
سیاســت های دولــت، مــروج و مشــوق ترویــج 
گاهــی  امــا  باشــد  صنعــت  در  ســرمایه گذاری 
سیاســت های جزیــره ای و غیرهم راســتا باعــث 
می شــود، هزینه هــای ســربار بــرای تولیدکننــده 

ایجاد شود.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی، افراد خواسته 
یا ناخواسته به سوی داللی و واسطه گری سوق 
پرداخــت  و   GDP رقــم  در  کــه  داده می شــوند 
منفــی  تاثیــر  دولــت،  بــه  مالیاتــی  هزینه هــای 
خواهــد داشــت. از همین رو هوشــمندانه عمل 
کــردن در اتخــاذ سیاســت ها می تواند ســیگنال 
مثبتــی بــرای ترســیم راه ســرمایه گذار باشــد تــا 
ثــروت  بتوانــد خلــق  کارآفریــن  و  ســرمایه گذار 

بیشتری برای کشور انجام دهد.

دســتباف  فــرش  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
خاطر نشــان کرد که بازارهای ما محدود اســت و 
تحریم هــا تجــار فرش را در یک جنگ نابرابر قرار 
داده انــد و امــکان تبلیغ قالی و پرچم دوم کشــور 
در بازارهــای خارجــی را نداریــم و صادرکننــدگان 
برای حضور در نمایشــگاه های اروپایی با مشــکل 
مواجه اند و مجوز شــرکت در نمایشــگاه  اخیر در 

آلمان به ما داده نشد.
مســعود ســپهرزاد در گفت وگــو بــا ایلنــا٬ بــا 
اشــاره به نوســان نرخ ارز و تاثیر آن در بازار قالی 
دســتباف گفت: بازار قالی دســتباف آشفته است 
و تولیدکنندگان و فروشندگان تمایلی برای خرید 
و فــروش ندارنــد چراکــه نمی دانند بعــد از فروش 
محصول تولیدی باچه قیمتی می توانند مواد اولیه 
را تهیــه کننــد. قیمــت ارز بایــد روی یک عدد ثابت 
شــود کــه بتــوان فــروش٬ تولیــد و صــادرات را بــر 

مبنای آن تنظیم کرد.

وی افــزود: اقدامــات دســتوری دولــت بــرای 
کنترل نرخ ارز نیز نتوانست راهگشا باشد در این 
شرایط خرید فرش در اولویت مردم نیست اما این 
نگرانــی وجــود دارد کــه آیا مــردم می توانند در این 
شرایط اقتصادی نیازها و کاالهای اساسی را تهیه 
کننــد. ایــن فعــال صنفــی از حاکم شــدن رکود ۸۰ 
درصدی بر بازار فرش دســتباف خبر داد و افزود: 
بیش از ۸۵ درصد صادرات فرش دستباف ریزش 
کــرده اســت و شــاید هفتــه ای یــک تــا دو محموله 
فرش از کشور خارج  شود این در حالیست که در 
ســال های گذشــته صادرکنندگان نوبت می گرفتند 
کــه مجــوز ورود فرش های صادراتی را به انبارهای 

گمرک دریافت کنند.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف 
ایــران حــدود ۱۰  بافنــده  اینکــه جامعــه  بیــان  بــا 
میلیون نفر است٬ گفت: رقبای ما هند٬ پاکستان٬ 
افغانستان و ترکیه یک مسیری در بازار فرش برای 

خــود تعریــف کردنــد و همــان را ادامــه می دهند و 
بازار تمام کشــورهای دنیا روی این تولیدکنندگان 
مــا  بازارهــای  کــه  حالیســت  در  ایــن  اســت  بــاز 
محــدود اســت و تحریم هــا تجــار فــرش را در یــک 
جنــگ نابرابــر قــرار داده اند و امــکان تبلیغ قالی و 
پرچــم دوم کشــور در بازارهــای خارجــی را نداریــم 
و صادرکننــدگان بــرای حضــور در نمایشــگاه های 
اروپایــی بــا مشــکل مواجه انــد و مجــوز شــرکت در 

نمایشگاه  اخیر در آلمان به ما داده نشد.
وی با تاکید بر قرار گرفتن سیاســت خارجی 
و سیاســت اقتصــادی یــک کشــور بــر یــک ریــل 
مشــخص٬ تصریح کرد: اگر سیاســت خارجی یک 
کشــور کارآمــد عمــل کنــد می توانــد ســیب زمینی 
تولیــداش را در بازارهــای خارجــی نیز عرضه کند٬ 
می گوینــد  فــرش  صادرکننــدگان  بــه  مســئوالن 
کــه روی بــازار اوراســیا و ونزوئــال متمرکــز شــویم 
ایرانــی را  ایــن بازارهــا کشــش خریــد قالــی  امــا 

ندارنــد. خریــدار فرش ایرانی بــازار اروپا، آمریکا و 
کشورهای عربی است.

ایــن فعــال صنفــی ادامــه داد: تجــار ایرانــی 
تمایــل دارنــد کــه بــرای نمایشــگاه فرش کــه نوروز 
امســال در دبــی برگــزار می شــود شــرکت کنند اما 
نمی دانند که با چه ارزی باید قالی خریداری کنیم 

و در آنجا غرفه اجاره کنیم.
ســپهرزاد بــا بیــان اینکه بازار فرش ماشــینی 
نســبت بــه فــرش دســتباف رونــق بیشــتری دارد٬ 
خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که تولیدکنندگان 
فــرش ماشــینی در ایــران حمایــت می شــود و هــر 
جای می رویم تبلیغات فرش ماشــینی را می بینیم 
دولــت از ایــن تولیدکنندگان حمایــت می کند و به 
آنهــا ارز پایین تــر از نیمایــی می دهــد. به نظر بنده 
از آنجایی کــه درهــای بازارهای اروپــا و آمریکا روی 
فــرش ایرانــی بســته اســت و ما نمی توانیــم آنها را 

بفروشیم از ما حمایت نمی کنند.

درهای اروپا و آمریکا روی قالی دستباف بسته است

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد: 
تحمیل تورم ۷8 درصدی به صنعت لوازم خانگی

تعرفه ۹۰ درصد کاالها صفر می شود
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تصمیمات ستاد هماهنگی 
 اقتصادی برای برخورد

با پولشویی
اعضــایســتادهماهنگــیاقتصــادیدولــتتصمیماتــی
بــرایرفــعموانــعپیــشرویبانــکمرکــزیدرزمینــه
اعمالمدیریتوبرخوردباپولشوییواخاللدرنظام

اقتصادیاتخاذکردند.
به گزارش ایسنا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
پیــش از ظهــر جمعــه به ریاســت ســید ابراهیم رئیســی 
موانــع  رفــع  بــرای  تصمیماتــی  و  داد  جلســه  تشــکیل 
پیــش روی بانــک مرکــزی در اعمــال مدیریــت و برخــورد 
بــا مــوارد پولشــویی و عوامــل اخــال در نظــام اقتصادی 

اتخاذ کرد.
در این جلســه رئیس کل بانک مرکزی گزارشــی از 
اقدامات انجام شده برای شناسایی و برخورد با عوامل 
اخال در نظام اقتصادی کشور ارائه داد و پیشنهادهای 
اعضا برای مدیریت در این زمینه مطرح و بررسی شد.

تخلیه و بارگیری ۱۱۳ میلیون 
تن بار از بنادر کشور

میزانعملیاتتخلیهوبارگیریبنادرتجاریکشوردر
۹ماههســالجاری۱۱۳میلیونتنبودهاســتکهدر
مقایســهبامدتمشــابهسالگذشته)۱۱۱میلیونتن(

۲درصدافزایشداشتهاست.
بررســی  بــا  و شهرســازی،  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
رونــد ۱۰ ســاله عملیــات تخلیــه و بارگیری بنــادر تجاری 
مشــخص می شــود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و 
بارگیری بنادر تجاری در ۹ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان 

۱۱۸ میلیون تن ثبت شده است.
از ســوی معاونــت  اعــام شــده  آمــار  اســاس  بــر 
برنامه ریــزی و مدیریــت منابــع وزارت راه و شهرســازی، 
میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشــور در 
۹ ماهــه ســال جــاری ۱۱۳ میلیون تن بوده اســت که در 
مقایســه با مدت مشــابه سال گذشــته )۱۱۱ میلیون تن( 
۲ درصد افزایش داشــته اســت. بدین ترتیب، مقایســه 
عملکرد ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۱۳۹۶، 

کاهش ۴ درصدی را نشان می دهد.

عملیاتکانتینریبنادر
میــزان عملیــات کانتینــری بنــادر در ۹ ماهــه ســال 
جــاری ۱۷۲۳ هــزارTEU بــوده اســت کــه در مقایســه بــا 
مدت مشــابه ســال گذشــته )۱۵۹۱ هزارTEU ( ۸ درصد 
افزایش داشته است. همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله 
عملیات کانتینری مشخص می شود که بیشترین میزان 
عملیــات کانتینــری بنــادر در ۹ ماهــه ســال ۱۳۹۶ و بــه 
میزان ۲۳۰۸ هزار TEU ثبت شــده اســت. بدین ترتیب 
مقایســه عملکــرد ۹ ماهــه ســال جــاری با مدت مشــابه 

سال ۱۳۹۶ ، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.
تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۹ ماهه سال 
جــاری ۷/۱۰میلیــون نفــر بــوده اســت که در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته )۴/۷ میلیون نفر( ۴۵ درصد 
افزایش داشــته اســت. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات 
جابه جایی مسافر مشخص می شود که بیشترین میزان 
عملیــات جابه جایــی مســافر در ۹ ماهــه ســال ۱۳۹۸ و 
بــه میــزان ۱۴ میلیــون نفــر ثبــت شــده اســت. همچنین 
مقایســه عملکــرد ۹ ماهــه ســال جــاری با مدت مشــابه 

سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

تعبیر رؤیای صادرات 
 کاتالیست های ایرانی

در کشورهای دیگر
معتقــد دانشبنیــان شــرکتهای از یکــی مدیرعامــل
استزمانی،استفادهازکاتالیستایرانیدرکشورو
خــارجازمرزهــارؤیابود،امااکنونبههمتجوانانو
اعتمادبهآنهاکاتالیستهایایرانیدرخارجازکشور

مورداستفادهقرارمیگیرند.
به گزارش ایسنا، مهندس امیر هومن کریمی وثیق، 
مدیرعامل یکی از شــرکت های دانش بنیان تولیدکننده 
کاتالیست در چهارمین همایش "بومی سازی کاتالیست 
در فراینــد احیــای مســتقیم آهــن" که از روز پنج شــنبه، 
۲۹ دی بــا حضــور فعــاالن صنایع فوالد و کاتالیســت در 
جزیــره کیــش آغــاز بــه کار کرد، صنعــت فــوالد را یکــی 
از صنایــع پیشــرو در عرصــه اقتصــاد مقاومتــی برشــمرد 
و گفــت: زمانــی کــه بحــث تحریم هــا مطرح شــد، شــاید 
بســیاری فکر نمی کردند که زمانی در بخش هایی مانند 
کاتالیســت نیز در دسترســی ها دچار مشکل شویم، اما 
در ســال های اخیــر بــه ســمتی پیــش رفتیــم کــه در ایــن 
عرصــه صاحــب تولیــدات داخلی شــده و ایــن صنعت را 

به نوعی بومی سازی کردیم.
کریمی وثیق خاطر نشــان کرد: زمانی، اســتفاده از 
کاالی ایرانی در این حوزه برای ما و بسیاری در مرزهای 
خارج از کشــور یک رؤیا بود، اما اکنون کاتالیســت های 
ایرانی در خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرند و 
دارای عملکرد حتی بهتر از نمونه های خارجی هســتند. 
ایــن اتفــاق با تاش جوانان کشــور و اعتمــاد مدیران به 

این جوانان محقق شده است.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، تنها راه ماندن 
در این فضا را ترویج امید دانست و معتقد است ملتی 

که امید نداشته باشد، شرایط خوبی نخواهد داشت.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
صنعت نفت با تاکید بر اینکه در فضای فعلی بســیاری 
یــا بی برقــی  گاز  ماننــد قطــع  مــا گرفتــار مشــکاتی  از 
هستیم، اظهار کرد: نباید این شرایط ما را ناامید کند و 

باید گذشته و مشکات را به یاد داشته باشیم.
کریمی وثیق با اشــاره به برگزاری چندین دوره همایش 
مرتبط با صنعت کاتالیست از سوی این شرکت، یادآور 
کاتالیســت جدیــد  چنــد  از  امســال  در همایــش  شــد: 
نیــز رونمایــی خواهــد شــد کــه البتــه ایــن کاتالیســت ها 
در گذشــته در فــوالد خوزســتان به طــور آزمایشــی مــورد 

استفاده قرار گرفته  و کارکرد آنها بررسی شده است.
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معاون وزیر صمت: قطع 
مستمر برق و گاز به 

زیرساخت های شهرک های 
صنعتی خسارت می زند

بهگفتهمعاونوزیرصمت،قطعمستمربرقوگازعالوه
بــرتعطیلــیصنایــع،منجــربــهازکارافتــادنتأسیســات
آبرســانیبهشــهرکهایصنعتیوخرابیایســتگاههای

پمپاژوتصفیهخانههایفاضالبخواهدشد.
بــه گــزارش ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران، علی رسولیان اظهار کرد: صنعت و تولید 
در ایجاد اشــتغال و معیشــت مردم نقش اساســی دارد 
و باید تاش شود با مدیریت مصرف در سایر بخش ها 
و البتــه بــا حفــظ تأمیــن گاز و بــرق منــازل مســکونی، 
فعالیت هــای تولیــدی در بخــش صنعــت تــداوم داشــته 

باشد.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتی ایران افزود: صنایع به صورت کلی ســهم پایینی 
در مصرف آب، برق و گاز دارند و سهم مصرف آن ها به 
نســبت حجم فعالیت شان در مقایسه با دیگر بخش ها 

ناچیز است.
وی همچنین با اشــاره نقش مؤثر صنعت و تولید 
در ایجــاد اشــتغال و معیشــت مردم اضافه کــرد: باید با 
هم افزایــی و همراهــی همــه دســتگاه ها و مــردم کمــک 
کنیــم تــا صنایــع کمتریــن آســیب را از کمبودهای برق و 

گاز ببینند.
معــاون وزیــر صمــت گفــت: بایــد تــاش شــود بــا 
ســایر  در  مصــرف  مدیریــت  و  جویــی  صرفــه  حداکثــر 
بــرق منــازل  تأمیــن گاز و  بــا حفــظ  البتــه  بخش هــا و 
مســکونی، فعالیت های تولیدی در بخش صنعت تداوم 

داشته باشد.
رســولیان افزود: قطع گاز و برق به صورت مســتمر 
و خــارج از برنامــه و هماهنگــی الزم، عــاوه بــر تعطیلی 
واحدهای صنعتی و ایجاد خسارت برای واحدها، منجر 
بــه از کار افتــادن تأسیســات آب رســانی به شــهرک ها و 
نواحــی صنعتــی و خرابــی ایســتگاه های پمپــاژ و تصفیه 

خانه های فاضاب خواهد شد.
وی گفــت: در ایــن راســتا از وزارتخانه هــای نیــرو و 
نفــت بــار دیگر می خواهیم که هرگونه قطعی برق و گاز 
بــا هماهنگــی و از پیــش تعییــن شــده باشــد تــا صنایــع 
بتواننــد بــرای تولیــد خــود برنامه ریــزی الزم را داشــته 

باشند.

ثبت کمترین نرخ رشد 
نقدینگی در ۳۲ ماه اخیر

نرخرشدنقدینگیدر۱۲ماهمنتهیبهآذرماهامسال
به۳۳.۴درصدرســیدکهکمترینمیزانرشــددر۳۲ 

ماهاخیراست.
به گزارش وزارت اقتصاد، خاموش کردن موتورهای 
تورم زا مهمترین رویکردی اســت که دولت ســیزدهم در 
مواجهــه بــا بحــران تــورم باالیــی کــه از گذشــته بــه ارث 
رسید، اتخاذ کرد؛ چرا که در آغاز به کار دولت سیزدهم 
بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، 
کســری بودجــه و ... در وضعــی بودنــد کــه چشــم انداز 

مثبتی را برای کاهش تورم ترسیم نمی کردند.
رشــد پولی و نقدینگی، تشــدید کســری بودجه در 
اثر رشد بی ضابطه هزینه های دولت و همزمان کاهش 
درآمدهای نفتی، التهابات بازار ارز و روند صعودی نرخ 
ارز از جمله عواملی بود که چشــم انداز تورمی کشــور را 

نگران کننده ترسیم می کرد.
دولــت بــرای کنتــرل کســری بودجــه همزمــان بــا 
سیاســت کاهــش هزینه هــا و افزایــش منابع، توانســت 
کســری بودجــه ســال گذشــته را مهــار و مانــع از تبدیــل 
آن بــه پایــه پولی و تورم شــود. با کنترل کســری بودجه 
و رشــد قابل توجه درآمدهای دولت در۹ ماهه امســال، 
میــزان تنخــواه دریافتــی دولــت از بانک مرکــزی به عدد 
صفر نزدیک شده و برای اولین بار ۳ ماه مانده به پایان 

سال تنخواه دریافتی پرداخت شده است.
خلــق  مهــار  ســیزدهم  دولــت  دیگــر  مهــم  اقــدام 
بی ضابطه پول در شــبکه بانکی اســت که در این مســیر 
می تــوان بــه شفاف ســازی تســهیات کان و تســهیات 
اشــخاص مرتبــط بانک هــا اشــاره کــرد کــه بــا ایــن کار 
بانک هــا نســبت بــه ارائــه تســهیات کان و همچنیــن 
تســهیات به اشــخاص مرتبط بانک محتاط تر شــدند و 
همیــن موضــوع عاملــی در جهــت کاهش ســرعت رشــد 

نقدینگی به شمار بود.
اعمــال محدودیت در رشــد ترازنامــه بانک ها اقدام 
دیگر بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت 
رشــد نقدینگــی اســت. بــر ایــن اســاس بانــک مرکــزی، 
رشــد ماهانــه ترازنامــه بانک های ضعیــف از نظر کفایت 
ســرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک های با کفایت ســرمایه 
مطلــوب را بــه ۲.۵ درصــد محــدود کــرد. در نتیجــه ایــن 
اقــدام نــرخ رشــد مانــده تســهیات اعطایــی بانک هــا از 
۳۳.۱ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۱ درصد در ۹ 

ماهه ۱۴۰۱ رسیده است.
در نتیجــه ایــن اقدامات نرخ رشــد نقدینگی در ۱۲ 
مــاه منتهــی بــه آذر امســال بــه ۳۳.۴ درصد رســیده که 
کمترین میزان رشد در ۳۲ ماه اخیر یعنی از اردیبهشت 

سال ۱۳۹۹ تاکنون است.
همچنین در سال جاری به واسطه اجرای سیاست 
کنتــرل مقــداری رشــد ترازنامــه بانک هــا و اعمــال جرایم 
)تعدیل نســبت ســپرده قانونی( بانک های خاطی رشــد 
خلــق پــول بانک هــا و تبــع آن نقدینگــی به میــزان قابل 
توجهی کنترل شــده اســت. همچنین روند رشــد دوازده 
ماهــه پایــه پولــی با آغاز به کار دولت ســیزدهم و متاثر 
از رویکــرد انضبــاط گرایانــه دولــت و سیاســت های پولی 
و نظارتــی فعــال بانــک مرکــزی به طور قابــل ماحظه ای 
کاهشــی بــوده و از ۴۲.۶ درصــد در پایــان تیــر۱۴۰۰ بــه 

۳۴.۶ درصد در پایان آبان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رونــد کنتــرل نــرخ رشــد نقدینگــی و کاهــش قابل 
توجــه کســری بودجــه دولــت نشــان می دهــد در صورت 
ادامه این روند، نرخ تورم در ماه های آینده روند نزولی 
را طــی خواهــد کــرد و تــا پایان ســال آینده نــرخ تورم در 
سطوح بسیار کمتری نسبت به ارقام فعلی خواهد بود.
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مذاکراتایرانوروسیهبرایشروعساخت
راهآهــنرشــت-آســتارابهمرحلــهگفتوگو
در و رســیده مبانــیســرمایهگذاری دربــاره
صــورتتوافــقنهایــیبــااعتبــار۸۰۰میلیون

یوروتاسهسالآیندهساختهخواهدشد.
بر اساس اعام وزارت راه و شهرسازی، 
ایــن پــروژه بــا هــدف تکمیــل کریــدور شــمال-
جنوب برای ارتباط اروپا-آسیا، امکان گسترش 
مبادالت تجاری بین کشورهای قفقاز، آسیای 
میانــه و کشــورهای اروپایــی از طریــق مســیر 
ریلــی جمهــوری آذربایجان تا بنــادر باطومی و 

پوتی در دریای سیاه را فراهم می کند.
این خط ریلی با طول ۱۶۲ کیلومتر کامل کننده 
کریــدور شــمال بــه جنــوب از بندرعبــاس تــا 
رشــت و بعــد از رشــت تــا آســتارا اســت و بــا 
بــه  آذربایجــان  طریــق  از  ایــران  آن،  تکمیــل 

روسیه و شمال اروپا وصل می شود.
پروژه ریلی رشــت به آستارا شامل ۱۵۲ 
کیلومتــر زیرســازی، ۱۶۲ کیلومتــر روســازی، 
۱۹ کیلومتــر خطوط ایســتگاهی، ۶۳ دســتگاه 
پــل بــزرگ به طول ۴۰.۷ کیلومتر و یک دهنه 
تونل با ظرفیت جابه جایی ۹۶ میلیون تن بار 

و ۹۹۰ هزار نفر مســافر است که برای اجرای 
آن به ۸۰۰ میلیون یورو نیاز است.

روز چهارشــنبه گذشــته ســفر هیاتی به 
ریاســت دســتیار ویژه رییس جمهور روســیه، 
اعضــای کنسرســیوم شــرکت های خصوصی و 
نماینــدگان وزارت حمــل و نقــل این کشــور از 
خط آهن رشــت- آســتارا، چراغ سبز مذاکرات 
مســیر  ایــن  ســاخت  حــاال  و  کــرد  روشــن  را 
»فاینانــس خارجــی«  از طریــق روش  ریلــی 

محتمل ترین راه است.
پروژه هــای  از  آســتارا  رشــت-  راه آهــن 
اولویــت دار ریلــی کشــور اســت که ســه روش 
فاینانــس  روســیه،  طریــق  از  منابــع  تامیــن 
داخلــی و تهاتــر نفــت بــرای آن در نظــر گرفته 
شــده اســت و با توجه به اظهار تمایل روسیه 
از  روســی  هیــات  بازدیــد  و  مشــارکت  بــرای 
مســیر، گزینه مشــارکت مالی روسیه بیش از 

هر وقت دیگری جدی شده است.
یکگامتاامضایپیشنویستفاهمنهایی

تهرانومسکو
هم اکنون پیش نویس تفاهم نامه همکاری در 
صــورت توافــق بر ســر مبانــی ســرمایه گذاری، 

دو  نماینــدگان  مذاکــرات  اگــر  و  شــده  تهیــه 
کشــور طــی روزهــای آینــده بــه نتیجه برســد، 
ایــن توافقنامــه بــه زودی به امضای دو کشــور 

خواهد رسید.
نوع سرمایه گذاری روسیه در این پروژه، 
نحــوه طراحــی، بهره برداری و نحوه مشــارکت 
دو کشــور هم اکنــون در حــال مذاکــره اســت؛ 
در تفاهــم شــفاهی اولیه کــه هنوز به امضای 
دو کشــور نرســیده اســت تملــک اراضــی قــرار 
اســت بــر عهــده ایران باشــد و نوع ســاخت و 
بهره برداری نیز در تفاهم نامه ها مورد مذاکره 

قرار دارد.
بــا ارائــه برنامــه عملیاتــی روســیه درباره 
نحوه تامین مالی پروژه ریلی رشــت - آســتارا 
گام جدیدی در تکمیل حلقه مفقوده کریدور 
شــمال - جنــوب در صــورت تاییــد طــرح مالــی 
روســیه از ســوی ایران برداشــته خواهد شــد. 
مســیری کــه تکمیل آن می توانــد رویای جذب 
بــار منطقــه و تحقق ترانزیــت ۲۰ میلیون تنی 

را محقق کند.
هیات کارشناسی - فنی روسی تابستان 
امســال هــم از پــروژه راه آهن رشــت - آســتارا 

بازیــد کــرده بــود و بعــد از آن مذاکــرات بــرای 
مشــارکت روسیه در طراحی، احداث و تامین 

مالی این مسیر ریلی آغاز شد.
 ۱۰ زیرســازی  حــال حاضــر عملیــات  در 
شــرف  در  رشــت  ســمت  از  مســیر  کیلومتــر 
پایــان و آمــاده ریل گــذاری اســت و عملیــات 
ســمت  از  مســیر  کیلومتــر   ۱۱.۵ زیرســازی 
آســتارا نیز آغاز شــده اســت. یک دوره سه تا 
چهار ســاله برای اتمــام این پروژه برنامه ریزی 
شده است که برای رسیدن به آن باید منابع 
مالــی ایــن طــرح در تمــام طــول ۱۶۰ کیلومتــر 
ایــن مســیر بــه صــورت پایــدار تامین شــود. با 
توجــه بــه رویکرد دولت ســیزدهم در افزایش 
جــذب بــار ترانزیتی، دولت ایــران بارها اعام 
کــرده اســت بــرای تکمیــل این خط ریلــی تنها 
گزینــه فاینانــس خارجی را در نظــر ندارد و از 

روش های دیگر هم استفاده خواهد کرد.
در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار کیلومتر 
راه آهــن در کشــور وجــود دارد؛ امــا بســیاری 
از کریدورهــای اصلــی کــه اهمیــت باالیــی در 
جذب درآمد دارند تکمیل نشدند که از جمله 
مهم ترین آن کریدور جنوب به شمال است.

بنابــراعــالمعضوکمیســیونتلفیــقمجلس
 ۱۴۰۲ ســال بودجــه در اســالمی، شــورای
مالیاتواحدهایتولیدیوصنعتی۷درصد

کاهشمییابد.
در  موســوی  ســیدکاظم  حجت االســام 
گفت وگــو با مهر، به بررســی بودجه ۱۴۰۲ در 
کمیســیون تلفیــق اشــاره کرد و گفــت: تأخیر 
دولــت در ارســال بودجــه بــه مجلــس تعمدی 
نبــوده و مــا تا آخر اســفند کلیــات بودجه یک 

ساله کشور را تصویب و اباغ خواهیم کرد.
و  نمیــن  نیــر،  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
ســرعین در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
با ۲۸ رأی کلیات بودجه ۱۴۰۲ در کمیســیون 
تلفیــق مصــوب شــد و یکشــنبه هفتــه جــاری 
رئیس جمهوری با حضور در مجلس از بودجه 
دفــاع خواهد کــرد و امیدواریم نمایندگان نیز 
بــه کلیــات بودجه در صحن علنــی رأی مثبت 

بدهند.

 بودجهآموزشوپرورش
بهبیشاز۲۰۳همت

افزایشیافتهاست
کل  مجلــس  تلفیــق  کمیســیون  عضــو 
بودجــه ســال آینــده کشــور را ۵ هــزار و ۲۶۱ 

همــت اعــام و تصریــح کــرد: ۹۷۸ همــت از 
ایــن منابــع از طریــق مالیات، عــوارض گمرکی 
و ســایر منابــع درآمــد عمومی تأمین می شــود 
و در کنار آن بودجه ســازمان ها و شرکت های 
دولتی نیز که عمدتاً هزینه – درآمد اســت با 

افزایش روبرو شد.
بــا  را  امســال  بودجــه  تفــاوت  موســوی 
بودجــه  همتــی   ۶۰۰ افزایــش  آینــده  ســال 
در ردیف هــای مختلــف اعــام و اظهــار کــرد: 
شاخص ترین رقم بودجه سال آینده رشد ۲۰ 
تا ۴۰ درصدی در اکثر منابع دولتی است و در 
کنــار آن کاهش ۷ درصــدی مالیات واحدهای 

تولیدی نیز کاماً مشهود است.
وی کف حقوق کارکنان را در سال آینده 
۷ میلیــون تومــان با اعمــال معافیــت مالیاتی 
اعــام و خاطرنشــان کــرد: حقوق ســال آینده 
کارکنــان براســاس بودجــه تقدیمــی دولت در 
ســال آینده بین ۱۷.۵ تا ۲۵ درصد به شــکل 

پلکانی افزایش می یابد.
و  نمیــن  نیــر،  اردبیــل،  مــردم  نماینــده 
ســرعین در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
بــرای تأمین حقــوق بازنشســتگان ۳۱۲ همت 
بــا رشــد ۳۳ درصــدی منابــع پیش بینی شــده 

است.
درمــان  بودجــه  داد:  ادامــه  موســوی 

ایثارگران به ۱۵ همت و آموزش و پرورش به 
۲۰۳ همت افزایش یافته و بخش بهداشت و 

درمان نیز به ۱۷۸ همت رسیده است.

اختصاص۲۰۰میلیونیورو
برایطرحهایپیشرانو

دانشبنیان
وی از اختصــاص ۲۰۰ میلیون یورو برای 
اجــرای طرح هــای پیشــران و دانش بنیان خبر 
داد و افــزود: ۲۰۲ میلیــون یــورو بــرای تأمیــن 
آب شــرب و ۱۸۷ میلیــون یــورو بــرای توســعه 
شبکه های ریلی در نظر گرفته شده که قطعاً 
راه آهــن اردبیــل – میانــه نیــز از ایــن منابــع 

بی بهره نخواهند بود.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
شــورای اســامی اظهار کرد: در حوزه اســتانی 
هنــوز هیــچ بودجــه ای بــرای اســتان به شــکل 
دقیق مشــخص نشــده ولــی با توجه به رشــد 
قطعــاً  آینــده  ســال  بودجــه  در  همتــی   ۶۰۰
اســتان اردبیــل نیز از اعتبارات مناســبی بهره 

مند خواهد شد.
موســوی منابــع درآمــدی دولــت را نفت، 
پتروشــیمی، مالیــات و فــروش امــوال دولتــی 
اعــام کــرد و گفــت: مــا بــه دنبــال کارهــای 

تبلیغاتی و شــومن بازی نیســتیم و به محض 
نهایی شــدن بودجه و مشــخص شــدن منابع 
اســتانی با شفافیت موارد را با مردم در میان 

خواهیم گذاشت.
وی دفــاع از حــق و حقــوق مردم اســتان 
و  تخصصــی  کمیســیون های  در  را  اردبیــل 
تلفیــق یــادآور شــد و بیــان کرد: قرار اســت از 
محل ۳ درصد منابع نفت ۲ درصد به مناطق 
محــروم اختصــاص یابد که ما ســعی خواهیم 
کرد از این محل بیشترین بودجه را به استان 

اردبیل سرازیر کنیم.

 جلویمالیاتستانیسنگین
راخواهیمگرفت

نماینــده مــردم اردبیــل، نیر، نمین و ســرعین 
در مجلــس شــورای اســامی بــه افزایــش ۴۷ 
درصدی منابع درآمدی مالیاتی اشاره و اظهار 
کرد: ما اجازه نخواهیم داد تا مالیات ســتانی 
ســنگین صاحبان واحدهای صنفی، تولیدی و 

حتی کارکنان دولت را آزار دهد.
موسوی افزود: باید در کشور دریافت مالیات 
از گروه هــای مختلــف شــفاف باشــد و دولــت 
ســعی کنــد تــا جلــوی فــرار مالیاتــی و تــاش 

گروه های مافیایی را در این حوزه بگیرد.

مرکــزپژوهشهــایاتــاقبازرگانــیایــراندر
جدیدتریــنگــزارشخــودبــهبررســیالیحــه
بودجه۱۴۰۲پرداختهوازنمایندگانمجلس
خواستهکهدرجریانبررسیبودجهبهاین

مسائلنیزتوجهکنند.
اتــاق ایــران در تحلیــل خــود بــه بررســی 
گذشــته  ســال   ۵۰ در  بودجه ریــزی  وضــع 
در  نفتــی  درآمدهــای  نقــش  از  و  پرداختــه 
نپرداختــن بــه درآمدهــای پایــدار ســخن گفته 
و همانطــور کــه دولــت نیــز اعام کــرده که به 
ســمت درآمدهــای پایدار و کاهش وابســتگی 
بــه نفــت خبر داده، پارلمــان بخش خصوصی 
نیز از لزوم توجه جدی نمایندگان مجلس به 

این موضوع گفته است.
ایــن مرکز، یکــی از مهم ترین مســیرهای 
نادرســت سیاســت گذاری بودجه ای ۵۰ ســال 
اخیــر را مصــرف پول نفت و گاز برای پرداخت 
حقــوق و دســتمزد و ســایر هزینه هــای جــاری 
کشــور توســط دولت دانســته و آورده اســت: 
در ایــن مــدت، بخــش اعظــم منابــع حاصل از 
صــادرات نفــت و گاز صــرف گســترش دولــت 
و در نتیجــه هزینه هــای جــاری شــده اســت و 
بخــش اندکی که به مصرف هزینه های جاری 
نرســیده بــه شــیوه دولتــی صــرف گزینــش و 

ســرمایه گذاری  و  عمرانــی  طرح هــای  اجــرای 
شده است.

نتیجــه روش فعلــی وجود هــزاران طرح 
عمرانــی نیمه تمــام ملــی و اســتانی، کیفیــت 
پاییــن اجــرا و بازده نامناســب طرح هــای اجرا 
شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم 
بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از 
صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تأمین 
هزینه هــا بــوده اســت. حتی در قالــب بودجه 
۱۴۰۲ نیز می توان بخش مهم تری از هزینه ها 
را با انتشــار اوراق )که به دلیل لزوم پرداخت 
اصــل و ســود امکان مهــار بیشــتر هزینه ها را 
دارد( پوشــش داد امــا الزم اســت دربــاره این 
موضــوع در برنامــه هفتم توســعه، تصمیمات 

جدی گرفت.
از ســوی دیگر اتــاق بازرگانی برای بهبود 
شــرایط تولید نیز دو پیشــنهاد مجزا را مطرح 
کرده اســت. مرکز پژوهش های اتاق ایران در 
بخشی از گزارش خود آورده است: در الیحه 
بودجــه ۱۴۰۲ شــاهد تکــرار تصمیمــات آزمون 
شــده قانــون ۱۴۰۱ در تعییــن حقــوق گمرکــی 
پیشــنهاد  لــذا  هســتیم.  تولیــدی  نهاده هــای 
می شــود در بودجــه ۱۴۰۲ کاهــش ۳ واحــد 
درصــدی حقــوق گمرکــی عــاوه بــر کاالهــای 

تولیــدی  نهاده هــای  دارو، شــامل  و  اساســی 
از جملــه "مــواد اولیــه، کاالهــای واســطه ای و 
ســرمایه ای و ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد 

نیاز خطوط تولید" شود.
ایــن گــزارش در بخــش دیگــری، از لزوم 
توجه به شرایط واقعی تولیدکنندگان در اخذ 
مالیات نیز ســخن گفته اســت. در این بخش 
آمــده: معمــوالً ســازمان امــور مالیاتــی تحــت 
فشار دولت برای تحقق منابع پیش بینی شده 
اســت. از طــرف دیگــر، ایــن موضــوع موجــب 
بــه  مالیــات  وصــول  مأمــوران  کــه  می شــود 
انــواع و اقســام روش هــا، مودیــان مالیاتــی را 
تحــت فشــار قــرار دهنــد. همچنیــن، حــذف 
معافیت هــای مالیاتــی در نظــر گرفتــه شــده 
در قوانیــن باالدســتی، طــی قوانیــن بودجــه 
ســاالنه باعــث تغییر گســترده در برنامه ریزی 
و  خصوصــی  بخــش  در  فعــال  بنگاه هــای 
کاهــش پیش بینی پذیری اقتصاد می شــود که 
ریسک های سرمایه گذاری را افزایش می دهد 
و بازارهای مولد تولیدی را خالی از ســرمایه و 
نقدینگــی را راهــی بازارهای موازی و غیرمولد 

می کند.
بــر این اســاس اصاح رویکــرد دولت در 
مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل 

ضــرورت دارد. پیشــنهاد بخــش خصوصــی آن 
اســت کــه مجلــس شــورای اســامی دربــاره 
قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش بینی شــده 
در الیحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این 
حــوزه، بررســی ها و تعدیل هــای الزم را انجام 

دهد.
همچنیــن بخــش خصوصــی از دو قــوه 
خواســته کــه مقدمــات حضــور پررنگ تــر ایــن 
بخــش در اقتصــاد ایــران را فراهــم کننــد. در 
ایــن بــاره تصریــح شــده: بــا عنایــت بــه آنکــه 
بــرای  پیشــنهادی  الیحــه  در  دولــت  تصمیــم 
توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام 
طرح هــای عمرانــی ماهیت بودجه ای نداشــته 
و بــر اســاس تجربه ســنوات گذشــته می توان 
نتیجــه گرفــت کــه ایــن نــوع سیاســت گذاری 
اثربخشــی الزم را نخواهــد داشــت و بــا توجه 
بــه آنکــه مجوز مشــارکت با بخــش خصوصی 
در اجــرای طرح هــای عمرانــی، در قالــب مــاده 
۲۷ قانون الحاق ۲ به دولت داده شده است، 
لــذا پیشــنهاد مشــخص در خصــوص توســعه 
تکمیــل  بــرای  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
طرح هــای عمرانــی، تســریع در تکمیــل الیحه 
تصویــب  و  خصوصــی  و  عمومــی  مشــارکت 

هرچه سریع تر این الیحه است.

تحلیلپارلمانبخشخصوصیازبودجه۱۴۰۲

 موسوی،عضوکمیسیونتلفیقمجلس:
مالیاتواحدهایتولیدی۷درصدکاهشمییابد

گرهکریدور
شمال-جنوببازشد
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۹۳ درصد تسهیالت دهی 
بانک مسکن در حوزه 

مسکن بوده است
سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه این بانک بیش از 
100 هزار میلیارد تومان در 10 ماه سال جاری تسهیالت 
پرداخــت کرده  اســت گفت: 93 درصد تســهیالت دهی 

بانک مسکن در حوزه مسکن بوده است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن - هیبنــا، 

علی عســکری سرپرست 
بانک مســکن در مراســم 
هشــتاد  گرامیداشــت 
ســالروز  چهارمیــن  و 
مســکن  بانــک  تاســیس 
با تبریــک این روز گفت: 
زحمات و تالش همکاران 
در 10 ماهــه ســال جــاری 
پــی  در  خوبــی  نتایــج 

داشــت. بانک مســکن بیش از 100 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت در این مدت پرداخت کرد که نسبت به سال 

گذشته رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه رشــد قابل توجه تســهیالت دهی 
بانــک مســکن در ســال 1401 مرهــون زحمــات کارکنــان 
بانــک مســکن اســت، افــزود: رســالت بزرگــی در حــوزه 
دوش  روی  بــر  مســکن  حــوزه  در  تســهیالت دهی 
بانــک مســکن قــرار داده شــده و تقریبــا 92 درصــد از 
نیــز در بخــش مســکن  بانــک مســکن  تســهیالت دهی 
صــورت گرفته اســت و چه در حــوزه طرح نهضت ملی و 
چــه بخش هــای دیگر مانند ودیعه مســکن و خرید همه 
ایــن موارد به بخش مســکن باز می گــردد و چه اعتبار و 
افتخــاری بهتــر کــه ایــن تالش بــرای ایجاد ســرپناه برای 

مردم صورت می پذیرد.
سرپرســت بانک مســکن با بیان اینکه مســکن در 
ســبد هزینه خانوارها و همچنین ایجاد تورم در کشــور 
رقــم قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
گفت: 340 قلم کاال در شاخص تورم تاثیرگذار هستند 
و از ایــن میــان مســکن کاالیی اســت که بــه تنهایی 33 
درصد از وزن تورم متعلق به آن اســت. اگر وزن تورمی 
مسکن کاهش یابد این موضوع در شاخص تورم بسیار 
اثرگذار است. عسکری افزود: رسالت و کار ما در بانک 
مسکن بسیار می تواند در کاهش شاخص تورم اثرگذار 
باشــد و بار هزینه مردم را کم کند. البته بانک مســکن 
بخشــی از کار حــوزه مســکن را در دســت دارد و ســایر 
دســتگاه ها نیز در این عرصه مســوول و اثرگذار هستند 
امــا بــه ســهم خودمــان بســیار می توانیــم در ایــن زمینه 

اثرگذار باشیم.

کوتاه از بانک و بیمه

 فضای فناوری بیمه
رقابتی می شود

قائم مقام بیمه مرکزی گفت: فناوری های بیمه ای باید 
به گونه ای باشد که مردم و مشتریان شرکت های بیمه 
از آن به خوبی برخوردار شــوند و ما برای اســتفاده هر 
چه بیشتر شرکت ها از این فناوری ها، آنها را تشویق و 

ترغیب می کنیم.
مجیــد مشــعل چی 
در گفت وگــو با خبرنگار 
خبرگــزاری  اقتصــادی 
فارس، در پاسخ به این 
ســؤال کــه شــرکت های 
معمــوالً  بیمــه ای 
و  نویــن  فناوری هــای 
کاربــردی  برنامه هــای 
فنــاوری  پویــش  هفته هــای  برنامه هــای  در  دیجیتالــی 
معرفــی می کننــد امــا آیــا ایــن فناوری هــا در عمــل بــه 
مشتریان و مردم ارائه می شود؟ بیان کرد: فناوری  هایی 
درصــد   90 در  می کننــد  ارائــه  بیمــه  شــرکت های  کــه 
شرکت های بیمه، جاری است و حرکت های نوآورانه در 
اغلب شــرکت های بیمه ای اجرا می شــود و شرکت ها در 

به کارگیری این حرکت ها با یکدیگر رقابت می کنند.
وی در پاســخ بــه اینکــه برنامــه بیمــه مرکــزی در 
اظهــار  بیمــه ای چیســت؟  موضــوع  آینــده فناوری هــای 
داشــت:  این فناوری ها باید به گونه ای باشــد که مردم و 
مشتریان شرکت های بیمه ای از آن برخوردار شوند و ما 
برای استفاده هر چه بیشتر شرکت ها از این فناوری ها، 
آنها را تشــویق و ترغیــب می کنیم و حمایت های معنوی 
از فناوری هــای دیجیتــال ماننــد هــوش مصنوعی اعمال 
می کنیــم، مــا بــه ســمت اســتفاده از فناوری هــای نــو در 
آینــده می رویــم و تــالش می کنیــم شــرکت های کوچــک 
دانش بنیــان و فنــاوری را بــه شــرکت های بــزرگ بیمه ای 

متصل کنیم.
قائــم مقــام بیمــه مرکزی اضافــه کرد: وقتی یــک ایده ای 
تجاری ســازی می شــود، نمونــه ای از آن بــه شــرکت های 
دیگــر هــم اعــالم می شــود، البته برخــی فناوری هــای نو 
منشــأ خارجــی دارد و برخــی از فناوری هــا نیز متناســب 

زیست بوم صنعت بیمه داخلی طراحی می شوند. 

بازسازی، نوسازی و 
مقاوم سازی 24 رقبه از 

ساختمان های بانک ملی 
عضــو هیــات عامــل و معاون پشــتیبانی بانک ملــی ایران 
گفت: سال گذشته بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی 24 
ســاختمان های  از  رقبــه 
کــه  شــد  انجــام  بانــک 
بــا توجــه بــه ضــرورت و 
واحد هــا  ایــن  موقعیــت 
بــه  کشــور،  ســطح  در 
شــاخص ترین  عنــوان 
از  بایــد  واحد هــا  ایــن 
میــرزا  مریــم  ســاختمان 
خیابــان  در  خانــی 
بخارست و انتقال تعدادی از ادارات کل به آن ساختمان 

و محوطه سازی مجموعه ادارات مرکزی نام برد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک ملــی ایران نصــرت اله 
شــهبازی  تاکید کرد: در راســتای نام گذاری ســال 1401 
)تولید، دانش بنیان ، اشــتغال( و با رویکرد بهره گیری 
از شــرکت های دانــش بنیــان ، ایجاد و گشــایش شــعب 
ملــی پــالس – دانــش بنیــان در دســتور کار بانــک قــرار 
گرفت و سه شعبه به مرحله بهره برداری نهایی رسید. 
 وی افزود:همچنیــن بــا توجــه بــه لــزوم و اهمیــت 
یکســان ســازی امــر نوســازی و بازســازی هــم از منظــر 
طراحی و معماری و هم از منظر تاسیســات و تجهیزات 
امــالک  الکتریکــی ، اداره کل مهندســی و  مکانیکــی و 
نســبت به انجام پروژه الگو ســازی ساختمان های بانک 
اقــدام کــرده اســت بــر ایــن اســاس بــرای اجــرای دقیــق 
طــرح، یــک جامعه آماری مشــتمل بر 700 ســاختمان با 
پراکندگی نرمال در سطح کشور تهیه و در حال مطالعه 

وشروع عملیات الگوسازی است .

درآمد قابل توجه رازی از 
عضویت در کنسرسیوم انرژی
مدیــر بیمه هــای مهندســی بیمــه رازی، از درآمــد قابــل 
توجه شرکت از رشته انرژی و عضویت در کنسرسیوم 
انرژی صنعت بیمه خبر داد و گفت: شرکت بیمه رازی 
در رشــته مهندســی در بیــن ســه شــرکت برتــر صنعــت 
بیمه قرار دارد و برنامه 
ریــزی شــرکت بــر رشــد 
بیش از پیش در رشــته 

انرژی است.
روابــط  گــزارش  بــه 
امــور  و  عمومــی 
رازی،  بیمــه  بین الملــل 
فراقــی  ســعادت 
پنجــاه  مهمــان  کــه 
بــود،  پاســخگویی  سه شــنبه های  رویــداد  چهارمیــن  و 
در تعریــف بیمــه انــرژی بــا اشــاره بــه قوانیــن صنعــت 
بیمــه گفــت: در زمــان ســاخت و ســاز و بهــره بــرداری از 
پاالیشگاه  و پتروشیمی ها ریسک و خطراتی وجود دارد 
که احتمال وقوع خسارت برای آن ها وجود دارد، از این 
رو صنعــت بیمــه، ســامانه و آیین نامه مختص پوشــش 
ریســک های واحدهای مرتبط با نفت، گاز و پتروشــیمی 

در قالب بیمه انرژی را طراحی کرده است.
مدیــر بیمه هــای مهندســی بیمه رازی در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا افت فشار گاز و عدم دستیابی 
افــراد بــه گاز طبیعــی در مصــارف خانگــی و صنعتــی به 
عنوان ریســک محسوب می شود، خاطرنشان کرد: افت 
فشار گاز و عدم دستیابی افراد به گاز طبیعی به عنوان 
یک ریسک شناسایی می شود، اما پوشش بیمه ای برای 

منازل مسکونی وجود ندارد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

هرچقــدر بانک مرکزی در پاالیش متقاضیان 
واقعــی ارز نیمایــی ســختگیری کنــد، کمــک 
خواهــد کــرد کــه در نهایــت از منابــع ارزی 

کشور صیانت شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، ســالی که دالر 
4200 تومانــی بــا اعــالم اســحاق جهانگیــری؛ 
معــاون اول رئیــس جمهور در دولت دوازدهم 
وارد اقتصــاد ایــران شــد، از همــان ابتــدا موج 
انتقادات به راه افتاد چراکه آن را برای آینده 
اقتصــاد مخــرب می دانســتند. ایــن ارز ارزان 
کــه با نام هــای ارز ترجیحی، ارز دولتی و دالر 
جهانگیــری هــم در جامعــه شــناخته می شــد، 
رانت هــای بســیاری ایجــاد کــرد و باعــث شــد 
ســود هنگفتــی بــه جیب عده ای خــاص برود. 
در آن زمــان اعالم شــد که هــر تقاضایی برای 
بــه  و  پذیرفتــه می شــود  تومانــی   4200 دالر 
همین دلیل با آمار بسیار باالی ثبت سفارش 
مواجه شــدیم که عمدتا یا وارد کشــور نشد یا 
کاالیــی غیــراز آنچه اظهار شــده بــود با قیمت 

بازار آزاد، وارد کشور شد.
حــاال دیگــر خبــری از ارز ارزان قیمت آن 
دوران نیســت و دولــت ســیزدهم در نهایــت 
توانســت جسارتی به خرج دهد و دالر 4200 

تومانی را از اقتصاد حذف کند.
بــه تازگــی نیــز بانــک مرکــزی کــه نــرخ 
نیمایــی 2۸ هــزار و ۵00 تومانــی را بــا هدف 
تثبیــت قیمــت کاال هــای اساســی و مدیریــت 
بــازار ارز اعــالم کــرد، بخشــنامه ای پیــرو این 
تصمیــم ابــالغ کــرد کــه از ایــن پــس معــادل 
ریالی ارز درخواستی واردکنندگانی که برای 
ایجــاد یــا تمدیــد گواهــی ثبت آمــار متقاضی 
هســتند، نــزد بانــک مســدود می شــود. ایــن 
تصمیــم از آن جهــت مهــم ارزیابــی می شــود 
کــه بــه نوعــی تقاضــای واقعــی و غیرواقعــی 
را از هــم تفکیــک می کنــد و باعــث حفــظ و 
صیانت منابع ارزی کشــور خواهد شــد تا بار 
دیگــر شــاهد تکــرار تجربه تلخ در ســال های 

دولت قبلی نباشــیم.
در همین بــاره اصغر بالســینی؛ تحلیلگر 

مســائل اقتصــادی در گفتگــو با خبرنــگار ایبِنا 
بخشــنامه جدیــد ارزی بانــک مرکــزی را یــک 
غربالگــری و الــک تقاضا هــای ارز می دانــد و 
معتقــد اســت این بخشــنامه کمــک می کند تا 
تفاوتــی بیــن تقاضا هــای واقعــی و غیرواقعــی 

ارز ایجاد شود.
وی با اشــاره بــه تصمیم اخیر رئیس کل 
بانــک مرکــزی مبنــی بــر تعییــن نــرخ نیمایــی 
در محــدوده 2۸ هــزار و ۵00 تومانــی گفــت: 
در واقــع اینکــه کریــدوری بــرای ارز 2۸ هــزار 
و ۵00 تومانــی تعریــف شــده اســت می توانــد 
نویدبخــش ایــن باشــد کــه ثبــات نســبی در 
قیمت کاال هایی که بخش عمده ای از مصرف 

مردم را تشکیل می دهند ایجاد کند.
بالسینی همچنین به مسائل و مشکالت 
تقاضــای ارز در کشــور اشــاره و تصریــح کــرد: 
یکی از مسائلی که به طور سنتی باعث شده 
بازار ارز در کشور با نوسانات مختلفی مواجه 
باشــد، ثبــت تقاضا های غیرواقعی ارز اســت. 
وقتــی آمــار و اطالعات مربوط بــه تقاضای ارز 
منتشــر می شــود شــاهد یــک انباشــت قابــل 
اصــل  در  کــه  تقاضایــی هســتیم  از  توجهــی 
تقاضــای واقعــی نیســت و صرفا یــک تقاضای 

صوری و کاغذی است.
مرکــزی  بانــک  اخیــرا  داد:  ادامــه  وی 
بخشــنامه بســیار مهمــی را خطــاب بــه تجــار 
کــرده  ابــالغ  بانکــی  و واردکننــدگان و نظــام 
اســت کــه براســاس آن افــرادی کــه متقاضــی 
دریافــت ارز نیمایــی بــا نــرخ 2۸ هــزار و ۵00 
تومانــی بانــک مرکــزی و همچنیــن بــه دنبــال 
اخــذ یــا تمدیــد گواهــی ثبــت آماری هســتند، 
در  بایــد  ارزشــان  ریالــی درخواســت  معــادل 
بانک مســدود شــود. گواهی ثبت آماری یکی 
از ملزومــات واردات کاال در کشــور و یکــی از 
پیــش نیاز هایی اســت کــه باید از طــرف تجار 

اخذ شود.
ایــن تحلیلگر مســائل اقتصــادی تصریح 
کــرد: فــرض کنیــد شــما گواهــی ثبــت آمــاری 
بــرای واردات یــک میلیــون دالر کاال می گیرید 

و درخواست این ارز را از بانک مرکزی دارید؛ 
بایــد معادل ریالی ایــن عدد با ضرایبی که در 
بخشــنامه بانــک مرکــزی آمــده نــزد بانکی که 
معرفــی می کنید مســدود شــود. این مســدود 
شــدن بــه این معناســت کــه باید حتمــا منابع 
ریالــی تقاضــای ارزی کــه ثبــت می کنیــد را در 
حســاب بانکــی داشــته باشــید و بعــد از آن 
اســت کــه بانــک نســبت بــه ایجــاد یــا تمدیــد 

گواهی ثبت آماری اقدام می کند.
بــه گفتــه بالســینی، بــا ایــن بخشــنامه، 
بازرگانانــی که تقاضای واقعــی برای واردات و 
اخذ ارز 2۸ هزار و ۵00 تومانی ندارند الجرم 
بــه ســمت تمدیــد یا اخــذ گواهی ثبــت آماری 
نخواهنــد رفــت چراکــه می داننــد بایــد معادل 
ریالــی آن را در ســامانه مربوطــه ثبت داشــته 

باشند.
بــه  را  مرکــزی  بانــک  او تصمیــم جدیــد 
تقاضا هــای  الــک  و  غربالگــری  یــک  عنــوان 
غیرواقعــی بــازار ارز دانســت و گفــت کــه این 
امــر کمــک می کنــد تفاوتــی بیــن تقاضا هــای 
واقعی و غیرواقعی ارز ایجاد و این دو بخش 

از یکدیگر تمیز داده شود.
ایــن تحلیلگــر مســائل اقتصــادی تاکیــد 
کرد: در این شرایط عمال کسانی که متقاضی 
بــرای  تومانــی   ۵00 و  هــزار   2۸ ارز  واقعــی 
یــا  واردات نیســتند، دیگــر وارد چرخــه اخــذ 
ارز  دریافــت  و  آمــاری  ثبــت  گواهــی  تمدیــد 

نیمایی نخواهند شد.

 تجربه دولت روحانی 
تکرار نمی شود

معــادل  مسدودســازی  شــرط  بالســینی 
بــرای  واردکننــدگان  ارزی  تقاضــای  ریالــی 
دریافــت ارز 2۸ هــزار و ۵00 تومانــی را اقدام 
پاالیــش متقاضــی  و مهمــی در  توجــه  قابــل 

واقعی و غیرواقعی ارز در کشور اعالم کرد.
وی با بیان اینکه تجربه سال 97 و تولد 
ارز 4200 تومانــی در دولــت آقــای روحانــی را 

براســاس  کــرد:  اظهــار  نمی کنیــم،  فرامــوش 
آمار هایــی کــه مننتشــر شــد، بــه دلیــل نبــود 
 4200 ارز  اجــرای  بــرای  اســتراتژی  هرگونــه 
تومانــی در سیســتم دولتــی و بانــک مرکــزی 
وقــت، در یــک بــازه زمانــی حــدود یــک ماهــه 
بیــش از 2۵0 میلیــارد دالر تقاضــا بــرای اخــذ 

ارز 4200 تومانی در نظام بانکی ثبت شد.
وقتــی  افــزود:  اقتصــادی  تحلیلگــر  ایــن 
تجار این امید را داشــتند که ارز ارزان قیمت 
را بــدون هیــچ محدودیــت و قواعدی که بانک 
کــه  اســت  طبیعــی  می کنــد،  اعــالم  مرکــزی 
تقاضــای انباشــته زیــادی بــه وجــود بیایــد که 
متاسفانه در آن مقطع زمانی هم ایجاد شد.

بالســینی بــا تاکیــد بر تقاوت سیاســت 
 4200 ارز  بــا  مرکــزی  بانــک  جدیــد  ارزی 
مرکــزی  بانــک  کــرد:  تصریــح  تومانــی، 
گروه هــای هدف ارز 2۸ هزار و ۵00 تومانی 
اســاس  برایــن  و  اســت  کــرده  مشــخص  را 
واردکننــدگان کاال های اساســی و مواد اولیه 
و ماشــین آالت تولیــد می تواننــد از ایــن ارز 
بایــد  طبیعتــا  کــه  کننــد  اســتفاده  نیمایــی 
در چنیــن مکانیزمــی پاالیــش شــوند و بعــد 

تقاضا ها در ســامانه بانکی ثبت شــود.
زمانــی  بــازه  در  متاســفانه  گفــت:  وی 
کــه ارز 4200 تومانــی در اقتصــاد ایران اجرا 
شــد؛ بســیاری از تقاضا هــای غیرواقعی ثبت 
شــد و ارز هــای ارزان قیمــت بســیاری اخــذ 
شــد کــه مابــه ازای آن کاالیــی وارد نشــد و یا 
اینکه کاالیی که وارد شــد با قیمت متناسب 
بــا ارز 4200 تومانــی نبــود؛ بلکــه بــا قیمــت 
ارز بــازار آزاد قیمت گــذاری شــد و در نتیجــه 
مصرف کننــدگان دچــار اجحاف هــای ســنگین 

شدند.
بالســینی در پایــان تاکیــد کــرد: بــه نظــر 
می رســد هرچقــدر کــه نظــام بانکــی و بانــک 
مرکزی در خصوص پاالیش متقاضیان واقعی 
دریافــت ارز نیمایــی ســختگیری کنــد، کمــک 
خواهد کرد که در نهایت از منابع ارزی کشور 

صیانت شود.

ملزم ساختن بانک ها به وام دهی بیش از توان 
غلط است، باید کفایت سرمایه قانونی بانک ها 

رعایت شود و این مسئله خط قرمز باشد.
اقتصــادی  کارشــناس  صالحــی،  احمــد 
دربــاره تســهیالت تکلیفــی در بودجــه 1402 
بــه خبرنــگار ایبِنــا گفــت: تســهیالت تکلیفــی 
بــه دو دســته خــرد و کالن تقســیم می شــود. 
ازدواج،  وام  ماننــد  تکلیفــی خــرد  تســهیالت 
فرزنــدآوری و ... گــره مشــکالت مــردم را بــاز 
می کند و پســندیده اســت. البته با تســهیالت 
تکلیفــی موافــق نیســتم، امــا تردیــدی وجــود 
نــدارد کــه تســهیالت تکلیفــی خرد بخشــی از 

نیاز هــای اساســی مــردم را برطــرف می ســازد 
و نکتــه جالــب آن هــم ایــن اســت کــه خــوش 
حســاب ترین پرداختی هــا هــم همیــن دســته 
از تســهیالت گیرنــدگان را شــامل می شــود و 
مشــکوک الوصول ها عمدتا به تسهیالت کالن 
ارتبــاط پیدا می کند. این کارشــناس اقتصادی 
در این خصوص یادآور شد: اساسی ترین نیاز 
امروز کشور برای توسعه، ایجاد شغل، ثروت 
جدید و ... است، برای دستیابی به این مهم، 
ایده ای همیشه وجود داشته که براساس آن 
بایــد عــدد بــزرگ وام داده شــود تــا بــه تولیــد 
و تشــکیل کارخانه بیانجامد. شــخصا مخالف 

آن هســتم زیــرا اعتقــاد دارم عقــل جمعی در 
اقتصــاد بهتــر تصمیــم می گیرد. به ایــن معنا؛ 
چنانچــه منابــع بانکی با وجود ضوابطی مانند 
خریــد کاالی تولیــد داخــل بــه منابــع خــرد در 
جامعه تقسیم شود، در نهایت هیچ رانتی بر 

آن سوار نخواهد شد.
صالحــی در ادامــه افــزود: وام کمتــر بــا 
رقم باالتر بدون شــک با رانت، رشــوه و نفوذ 
بیشتری همراه خواهد شد و در نهایت لزوما 
به دســت کســانی که نیازمند واقعی هســتند 
هــم نمی رســد یا اگر چنین شــود تمــام پول را 
وارد تولیــد نمی کنند، قســمتی در خرید ملک 

و ... هزینه می شود.
وی در خصــوص تــوان وام دهی بانک ها 
نیــز بیان کرد: ملزم ســاختن بانک ها بیش از 
تــوان شــان بــرای وام دهی با وجــود تمام این 
توضیحات کار غلطی اســت، زیرا باید کفایت 
بانک هــا  قانونــی  حــوزه  واقــع  در  و  ســرمایه 
رعایــت شــود، بــدون در نظــر گرفتــن آن تورم 
شــکل خواهد گرفت و ضرر آن شــامل همان 
مردمــی می شــود که برای حل مشــکالت خود 
بــه دنبــال دریافــت تســهیالت هســتند. عــدم 
رعایت کفایت سرمایه بانک ها برای وام دهی 

باید خط قرمز همه باشد.

رییــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران گفت: 
از اواســط هفتــه گذشــته قیمــت  انواع ســکه 
و طــال افزایــش یافــت امــا تقاضایــی در بــازار 
می کنــم هفتــه  پیش بینــی  نداشــت،  وجــود 

جاری نوسان قیمت نخواهیم داشت.
نــادر بذرافشــان روز جمعــه در گفت وگو 
بــا خبرنــگار ایرنــا دربــاره وضعیــت بــازار طــال 
در  طــال  جهانــی  اونــس  بهــای  اظهارداشــت: 
هفته گذشته به طور میانگین 2 دالر کاهش 
داشــت و در آخرین قیمت ها برابر 1919 دالر 

بود.
وی گفت: هر مثقال طالی آب شــده در 
آخریــن معامــالت روز گذشــته بــا 47۵ هــزار 
تومــان افزایــش قیمت برابر هشــت میلیون و 
۸20 هزار تومان و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 
با 110 هزار تومان افزایش به 2 میلیون و 3۶ 

هــزار تومان رســید این در حالی اســت که در 
دو هفته پیش بازار به تعادل رسیده بود.

تهــران  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رییــس 
افــزود: ســکه طــرح جدیــد در هفتــه گذشــته 
2 میلیــون و 200 هــزار تومــان و ســکه طــرح 
قدیم نیز یک میلیون و 900 هزار تومان رشد 

قیمت داشت.
وی ادامه داد: نیم ســکه و ربع ســکه هر 
کدام به ترتیب یک میلیون و 400 هزار تومان 
و یــک میلیــون و ۵00 هــزار تومــان در هفتــه 
گذشــته افزایــش قیمــت داشــت و ســکه های 
گرمی 400 هزار تومان در هفته گذشته رشد 

قیمت را ثبت کرد.
هفتــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  بذرافشــان 
گذشــته نوســان و رشــد قیمت ها قابــل توجه 
بــود، گفــت: ایــن بــه دلیل نوســان نــرخ ارز و 

بهــای اونــس جهانــی طــال و اخبــار سیاســی و 
اقتصادی در ســطح بین المللی بود و موجب 
شــد قیمت ها در اواســط هفته روند صعودی 

را در پیش بگیرد.
وی تصریــح کــرد: در یــک مــاه گذشــته 
تغییــر مدیریــت بانــک مرکــزی و خبــر عرضه 
۵00 هــزار ربــع ســکه در بورس موجب شــد 
قیمــت انــواع ســکه و هر گــرم طالی 1۸ عیار 
و هــر مثقــال طــالی آب شــده کاهــش یابــد 
بــرای نمونــه حبــاب ربــع ســکه تــا ۸00 هزار 
تومان تخلیه شــد اما اطالع رسانی دقیق در 
نرخ و زمان عرضه وجود نداشت و نرخ ها با 
قیمــت بــازار تفاوت زیادی نداشــت بنابراین 
شــاهد  را  عرضــه  ایــن  از  زیــادی  اســتقبال 

نبودیم.
تهــران  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رییــس 

تاکیــد کــرد: مدیریــت بانک مرکــزی در عرضه 
ســکه می توانــد نقش قابل توجهــی در کنترل 
و  باشــد  داشــته  ســکه  حبــاب  و  قیمت هــا 
معتقــد هســتم عرضــه باید به صــورت مداوم 
و روزانه باشــد و قیمت هــای اعالمی با قیمت 
بــازار فاصله زیادی داشــته باشــد تا به نتیجه 

دلخواه برسیم.
بــه گفتــه وی ربع ســکه 4 میلیون و 100 
هــزار تومــان، نیــم ســکه ســه میلیــون و 200 
هــزار تومــان و ســکه طرح جدیــد 2 میلیون و 

900 هزار تومان حباب داشت.
هفتــه  در  داشــت:  اظهــار  بذرافشــان 
گذشــته اگرچــه قیمت هــا افزایشــی بــود امــا 
تقاضا در بازار به همین نســبت تشــدید نشد 
و پیش بینــی می کنــم  بــازار ملتهــب نشــد  و 

هفته جاری نوسان قیمت نخواهیم داشت.

آخرین وضعیت تخصیص 
سهام عدالت به جاماندگان 

اعالم شد
وضعیــت  آخریــن  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تشریح کرد.
حســین قربانــزاده در گفت وگــو بــا ایســنا، درمورد 
شناســایی جامانــدگان ســهام عدالــت اظهــار کــرد: در 
راســتای شناســایی جامانــدگان ســهام عدالــت تکلیفــی 
وجود داشت که باید انجام می شد. در این راستا در فاز 
نخســت  مشــموالن کمیته حمایت امداد و بهزیســتی و 
همچنین ایثارگران شناسایی شدند و در 22 خردادماه 
برای بررسی به هیات دولت ارسال شد. فرایند بررسی 
زمــان بــرد و چندیــن مرتبه بین هیــات دولت و معاونت 
حقوقــی ریاســت جمهوری رفت وبرگشــت داشــت، زیرا 
ایرداتــی درمــورد بعضــی از ضوابــط وجــود داشــت کــه 
هیــات دولــت آن را مرتفــع و مصــوب کــرد امــا هیــات 
تطبیــق مجلــس دوبــاره ایــرادی مطــرح کــرد کــه درحال 

بررسی هستند.
وی به این سوال که ایرادات هیات تطبیق مجلس 
چه مواردی بود، پاســخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود 
داشــت، نخســت آنکه مرجع تصویب باید شــورای عالی 
سیاســت اصــل 44 باشــد نــه هیــات وزیــران. دوم آنکــه 
ســهام بایــد بــه صــورت غیرمســتقیم به مشــموالن داده 
شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ 
داده شــد و معاونــت حقوقــی درحــال پیگیــری اســت، 
امیــدوارم مــورد قبول هیــات تطبیق مجلس قــرار بگیرد 

و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
رئیس ســازمان خصوصی سازی همچنین در پاسخ 
بــه این ســوال که چــرا در الیحه بودجه بــه ادامه فرایند 
شناســایی جاماندگان سهام عدالت اشاره نشده است، 
گفــت: شناســایی افــراد جدید پروســه ســختی دارد زیرا 
بایــد ایــن اطمینان ایجاد شــود کــه افراد واقعا مشــمول 
هســتند یــا خیــر، البتــه مســئولیت ایــن کار بــا  وزارت 
رفاه اســت. این فرایند هنوز آغاز نشــده اســت. از طرف 
 دیگــر  منابعــی بــرای ایــن کار وجود نــدارد؛ بنابراین فکر

نمی کنم جامانده دیگری شناسایی شود.
بــر اســاس این گــزارش، طبق تصویــب نامه هیات 
)ســازمان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  وزیــران، 
خصوصــی ســازی( مکلــف اســت در مرحلــه اول از محل 
باقی مانــده ســهام متعلــق بــه دولت در بنگاه هــای قابل 
واگــذاری )از ســهام بانــک تجارت، بانک صــادرات، بانک 
و صنایــع  ایــران  اســالمی  کشــتیرانی جمهــوری  ملــت، 
پتروشــیمی خلیج فارس ( نســبت به واگذاری مســتقیم 
ســهام به افراد فاقد ســهام عدالت تحت پوشش کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی کل کشــور 
و ســه دهک اول ایثارگران اقدام کند. مبلغ ســهام مورد 
واگذاری به هر یک از مشــمولین معادل حداکثر یکصد 
میلیــون ریــال بــا اعمــال ۵0 درصــد تخفیــف بــه صــورت 

اقساط ساالنه و به مدت 10 سال است.

پیش بینی هفته ای باثبات پیش روی بازار طال و سکه

خط قرمزی برای وام دهی بانک ها

وعده بانک مرکزی: با غربال متقاضیان ارز 
تجربه دالر جهانگیری تکرار نمی شود
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اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان

اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان هرمـزگان در نظـر دارد جهـت پـروژه آمـاده سـازی اراضـی 70هکتـاری  بندرکنـگ  در قالـب طـرح  نهضـت ملی)بصـورت نقـدی و غیـر نقـدی( بشـرح 
جـدول ذیـل و بـر اسـاس مشـخصات فنـی منضـم بـه اسـناد ارزیابـی و مناقصـه را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت)سـتاد ایـران( برگزار نماید:

برآورد اولیه بر اساس فهرست بها شهرستاننام پروژه
راه و باند سال 1401

مدت اجرای پروژه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(
)ماه(

9بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتیحدود 140 میلیارد ریالبندرلنگهآماده سازی اراضی 70 هکتاری بندرکنگ

1- نوع فراخوان: تجدیدفراخوان ارزیابی کیفی جهت  مناقصه عمومی 
2- نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان

3- موضـوع مناقصـه : اجـرای عملیـات آمـاده سـازی اراضـی 70 هکتـاری بنـدر کنـگ  
و   هـا  نقشـه  اسـاس  بـر  آیتمهـای موردنیـاز  و سـایر  اجـرای عملیـات خاکـی  شـامل 

مشـخصات فنـی اجرایـی منضـم بـه اسـناد مناقصـه
4- زمان و محل توزیع/فروش

- زمان شروع توزیع اسناد مناقصه :روز  شنبه مورخ  1401/11/1 ساعت 14
- زمان پایان توزیع اسناد مناقصه : روز یکشنبه مورخ  1401/11/9ساعت14

5- محل دریافت اسناد مناقصه : کلیه مراحل فروش و تحویل و بازگشایی اسناد از 
طریق سایت تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد ایران ( انجام می گردد.

6- مهلت تحویل اسـناد از سـوی مناقصه گران : سـایت تدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد ایران(

- مهلت و زمان  ارسال پیشنهادات : روز چهارشنبه  مورخ   1401/11/19 ساعت  14

7- موارد الزامی و مهم:
الف- ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحیت ایمنی الزامی است. 

8- شرایط مناقصه گران: 
9-  الـف( داشـتن شـخصیت حقوقـی ب( داشـتن توانایـی ارائـه ضمانتنامـه بانکـی 
شـرکت در مناقصـه و ضمانتنامـه انجـام تعهـدات  پ( داشـتن ظرفیـت خالـی پ( 
داشـتن ظرفیـت خالـی بـر اسـاس سـایت sajarnew.mporg.ir     د(داشـتن رتبـه 

حداقـل 5 راه و ترابـری
10- تاریـخ بازگشـایی پاکـت هـا: روز  پنجشـنبه  مـورخ  1401/11/20. سـاعت 10 در 
محل دفتر مدیریت واقع در سـاختمان شـماره 1 اداره کل راه و شهرسـازی هرمزگان-

میدان ابوذر-جنب سـاختمان دادگستری-سـاختمان شـروین 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های زیر مراجعه نمایید :

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir 

شناسه : 1443303 ) موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی( اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان 

تجدیدفراخوان ارزیابی کیفی جهت  مناقصه عمومی ) 1401-127(

آگهی استعالم عمومی تجدیدشده
 شماره 401/12/س

"خرید  دارد  نظر  در  عام(  )سهامی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
محصوالت  ساله  دو  پشتیبانی  و  آموزش  راه اندازی،  نصب،  )تمدید(، 
نرم افزاری امنیتی Kaspersky" خود را از طریق برگزاری استعالم عمومی به 
 Kaspersky شرکت های دارای نمایندگی رسمی و معتبر فروش از شرکت
افتا در گرایش  راهبردی  و گواهی مرکز مدیریت  با حداقل سطح طالیی 
متقاضیان  کلیه  لذا  نماید.  واگذار  فتا"  محصوالت  پشتیبانی  و  "نصب 
 WWW.GEG.IR می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونیکی 
مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابی کیفی و فنی را به همراه 
مزایده  و  مناقصه   - قسمت  از  کنندگان  تأمین  ارزیابی  پرسشنامه  فرم 
دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 
1401/11/09 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 
مرکزی تهران می باشد. الزم به ذکر است شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل 

و بدون جبران خسارت مختار می باشد. 
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

انجام نخستین بانکرینک 
سوخت لوسولفور برای 

سوخت رسانی به کشتی های 
عبوری در منطقه آزاد قشم

معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد 
قشــم از انجام نخســتین بانکرینک ســوخت لوسولفور 
به روش sts )کشــتی به کشــتی( برای ســوخت رسانی 

به کشتی های عبوری در منطقه آزاد قشم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقــه آزاد قشــم، مختار گرشاســبی با اعــام این خبر 
گفت: در این عملیات بانکرینگ ۲۴۷۷ تن ســوخت در 

حوضچه بندر بهمن قشم انجام شد.
او ادامه داد: جزیره قشــم به واســطه قرارگیری در 
یکــی از مهم تریــن آبراهه هــای بین المللــی و برخورداری 
از زیرســاخت های بنــدری و خدمات گمرکــی، از ظرفیت 
مناســبی برای تامین سوخت کشتی های عبوری داخلی 

و خارجی برخوردار است.
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری ســازمان منطقه 
از همیــن روی فعــال کــردن  آزاد قشــم تصریــح کــرد: 
صنعــت بانکرینــگ در جزیــره بــه صــورت جدی از ســوی 
ســازمان منطقــه آزاد دنبال می شــود تا عــاوه بر تبدیل 
قشــم به هاب بانکرینگ، سهم کشور از چرخه مالی ۲۰ 
میلیــارد دالری ایــن صنعــت در خلیــج فــارس نیز تامین 

شود.
گرشاســبی تاکیــد کــرد: صــدور مجــوز راه انــدازی 
پاالیشــگاه های تامین ســوخت لوســولفور نیز نشــان از 
عــزم جــدی بــرای تکمیــل زنجیــره صنعــت بانکرینــگ در 

قشم دارد.
به گفته او، در انجام نخستین عملیات بانکرینگ، 
نماینــدگان ســازمان منطقــه آزاد قشــم، اداره بنــادر و 
دریانوردی، اداره اســتاندارد و ســایر دستگاه های متولی 

حضور داشتند.

ضرورت وجود رگوالتور 
 مشخص و مستقل
برای حوزه اعتباری 

مســتقل  و  مشــخص  »رگوالتــور«  تعییــن  ضــرورت   
بــرای حــوزه اعتبــاری )BNPL( و اســتفاده از ظرفیــت 
اپراتورهــای تلفــن همــراه از جملــه مهم تریــن مباحــث 
مطرح شــده در پنل تخصصی مکانیزم های اعتباردهی 

در نمایشگاه تراکنش ایران بود.
کســب وکارهای  همــراه  شــرکت  مدیرعامــل   
موتــور  دو  نیازمنــد  اعتبارســنجی  بــرای  هوشــمند: 
»توســعه« و »اعتبــار« هســتیم. در کوتاه مــدت نبایــد 
توقع سودآوری از BNPL داشته باشیم. اکنون بیش از 
هر چیز نیازمند ابزارها و هماهنگی بازیگران این بخش 

جهت پایدارسازی هستیم.
مصطفی درجزی افزود: نگاه ما به سمت سیستم 
Open Loop اســت تــا تجربــه اســتفاده از اعتبــار داده 
شده به مشتریان در نزدیکترین مکان های فروشگاهی 

به محل زندگی شان را فراهم کنیم.

تعهدات دنا پالس دستی 
بورس کاالیی به موقع و 

حتی زودتر تحویل می شود
ایران خودرو در اطالعیه ای بر تحویل به موقع دناپالس 

عرضه شده در بورس کاال تاکید کرد.

بــه گــزارش ایکوپــرس، متــن ایــن اطاعیــه بــه این 
شــرح اســت: در پــی انتشــار اخبــار نادرســت در برخــی 
بــر تاخیــر در  رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی مبنــی 
تحویــل دناپاس های عرضه شــده در بورس کاال، تاکید 
می شــود ایــن موضوع صحت نداشــته و تمامی تعهدات 

در موعد مقرر انجام خواهد شد.
ایــن اطاعیــه می افزایــد: شــرکت ایــران خــودرو در 
تحویل تمامی تعهدات ایجاد شــده از طریق بورس کاال 
به موقع عمل کرده و حتی زودتر از موعد نیز خودروها 

تحویل خریداران شده است.
تحویــل خودروهــای دنــا پاس هایــی کــه اخیــرا به 
تعــداد ۱۰ هــزار دســتگاه عرضــه شــده نیز بــه زودی آغاز 
خواهد شــد و تا قبل از پایان اســفند همه تعهدات این 

خودرو طبق موعد تعیین شده  تحویل خواهند شد.
از  یکــی  متــن  جــاری  روز  طــی  اســت؛  گفتنــی 
قراردادهــای مشــتریان کــه موعــد تحویــل آن بــه علــت 
در  شــده  درج  روزه   ۹۵ سیســتم،  اپراتــور  اشــتباه 

شبکه های اجتماعی دست به دست شده است.
بــا توجــه بــه این کــه فــروش در بــورس کاال تجربــه 
جدیــد در عرضــه محصــوالت اســت، پــس از دریافــت 
اطاعــات از بــورس کاال و در حیــن ورود اطاعــات بــه 
درج  منجربــه  اپراتــور  خطــای  ایران خــودرو،  سیســتم 

اطاعات نادرست موعد تحویل محصول شده است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا در مراســم 
معرفــی و آغــاز تولیــد انبــوه موتــور جدیــد گــروه 
و  بــرق  بومــی  پلتفــرم  و  ایران خــودرو  صنعتــی 
الکترونیــک کــه در شــرکت ســاپکو برگــزار شــد، 
شــرکت های  در  موتــور  تولیــد  کــه  کــرد  اعــالم 
خودروســازی بــه بلــوغ رســیده کــه ایــن مهم در 
ایران خودرو به ســطح مناســبی رســیده و قابل 

تقدیر است.
بــه گزارش ســایپانیوز، محمدعلــی تیمــوری 
بــا بیــان مطلــب فوق افــزود: ۲ خودروســاز بزرگ 
کشــور برای قشر متوســط و پایین جامعه خودرو 
تولیــد می کننــد و بــا وجــودی کــه نزدیــک بــه ۹۰ 
درصــد تولیــدات آنهــا داخلی ســازی شــده اســت 

متهم به انحصار و رانت هستند.
بــرای  دنیــا  کشــورهای  تمــام  در  گفــت:  او 
خودروهــای تجــاری حمایت هــای خاصــی انجــام 
می شــود و بــرای خودروهــای ســواری هیــچ گونــه 
مانعــی بــرای عرضــه نیســت؛ ولــی متاســفانه در 
ایــران به دلیل قیمت گذاری دســتوری مشــکات 
متعــددی برای دو خودروســاز بزرگ کشــور ایجاد 

شده است.
او افــزود: قیمت گــذاری دســتوری باعث شــده که 
رانتی ایجاد شود و سود زیادی از جیب سهامدار 
به جیب دالل ریخته شود و دو خودروساز کشور 

نیز با زیان هنگفتی مواجه شوند.
بــا  ســایپا  خودروســازی  گــروه  مدیرعامــل 
اشاره به مشکات موجود در تامین انرژی گفت: 
متاســفانه در شــرایط نامناســبی در حــال تولیــد 
هســتیم و بــه دلیــل کمبــود بــرق و گاز مجبور به 
تولید خودرو در شــیفت شــب هســتیم تا کمبود 
عرضه ایجاد نشــود و با این شــرایط مونتاژ کردن 

خودرو بسیار آسانتر خواهد بود.
او با بیان اینکه در ســال جاری شــرکت های 
از  بیشــتری  بســیار  درآمــد  خــودرو  مونتــاژکار 
تولیــد کننــدگان داخلــی کســب کــرده انــد گفت: 
شــرکت های مونتاژ کار خــودرو بیش از ۱۰۰ هزار 
بــدون سیاســت  درآمــد  کســب  تومــان  میلیــارد 
قیمت گــذاری دســتوری داشــته انــد کــه نشــان از 
چرخه معیوب در این صنعت است و باعث زیان 
ده شــدن بیشــتر صنعت خودرو و خودروســازان 

داخلی می شود.
تیمــوری افــزود: اکنــون جامعــه بــه خــودرو 
اقتصادی نیاز دارد که بتواند با موتور کم مصرف 
باعــث کاهــش آلودگــی هــوا شــود و بــرای تولیــد 
موتور ســه ســیلندر که مناسب این شرایط باشد 
نیــاز بــه ســرمایه گذاری ۱۰ هــزار میلیــارد تومانــی 
اســت و حــال اینکــه ایــن موضوع با شــرایط زیان 

انباشته دو خودروساز قابل تامین نیست.
او بــا بیــان اینکــه ۹۰ درصــد ســرمایه گذاری 
خودروســاز،  شــرکت  دو  در  تولیــد  زنجیــره  در 
مربــوط بــه دهــه ۷۰ اســت گفــت: با این شــرایط 
 امــکان ســرمایه گذاری وجود نــدارد و هرچه زمان

می گذرد شرایط به نحوی است که باعث کاهش 
کیفیت محصوالت می شود.

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا افزود: 
فرسودگی خطوط ماشین کاری در زنجیره تامین 
باعث کاهش راندمان تولید به ۵۰ درصد عملکرد 
رســیده اســت و عاملی برای افزایش قیمت تمام 

شده محصوالت خواهد بود.
او تاکیــد کــرد: مســئوالن و مدیــران تصمیــم 

گیــر بایــد ریل سیاســت گذاری صنعــت خودرو را 
تغییــر دهنــد چراکه افــراد زیادی که در این حوزه 
مشــغول بــه فعالیت هســتند از زنجیــره تامین و 
تولیــد و خدمــات پس از فروش کــه بالغ بر ۵۵۰ 
هــزار نفــر هســتند در ایــن شــرایط دچار مشــکل 

می شوند.
تیمــوری گفــت: بایــد سیاســت یارانــه ای که 
از جیــب ســهامدار دو شــرکت مصــرف می شــود 
بــه ســرمایه گذاری تبدیل شــود تــا بتوانیم در این 

حوزه توسعه ایجاد کنیم.
افــزود: در ســال جــاری در شــرکت های  او 
قطعه ساز گروه سایپا 3 هزار نفر اشتغال جدید 
ایجــاد شــده و برای حرکت به ســمت خودروهای 
نویــن و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد باید از 
نیروهــای مســتعد دانشــگاه های کشــور بهره برد 
و بــر همیــن اســاس گــروه خودروســازی ســایپا 
نیــز تــا کنــون با ۷ دانشــگاه جلســات تخصصی و 
کارشناســی برگــزار کــرده و بــا تعــدادی در قالــب 

همکاری شروع به فعالیت کرده است.
رضایتمنــدی  افزایــش  بــرای  افــزود:  او 
در  کشــور  بــزرگ  خودروســاز  دو  مــردم  بیشــتر 
اتحــادی اســتراتژیک از تــوان و پتانســیل یکدیگر 
بهــره خواهنــد بــرد و بــر همین اســاس اقــدام به 
 ایجاد نمایندگی های مشــترک در سراســر کشــور

خواهیم کرد.

ســخنگوی کشــتیرانی والفجر از فعال شدن خط 
منظم کشتیرانی چابهار به بندر هند خبر داد و 
اعالم کرد که 15 سفر دریایی از چابهار به بنادر 

هند طی 3 ماه اخیر انجام شده است.
عباس کابوسی سخنگوی شرکت کشتیرانی 
نخســتین  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در  والفجــر 
شــناور بــا ظرفیــت کامــل TEU ۵۵۰ کانتینــر طی 
هفته های گذشته از بنادر هند به چابهار رسیده 

و بار آن به صورت کامل تخلیه شده است. 
شــرکت  اکنــون  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
و  منظــم  کشــتیرانی  خــط  والفجــر  کشــتیرانی 

مســتقیمی را بنــادر هنــد برقــرار کــرده کــه آماده 
حمل کاال بین این بنادر و بندر چابهار است.

او تاکیــد کــرد: شــرکت کشــتیرانی والفجــر، 
در مســیر بنــادر جنوبــی خلیــج فــارس بــه چابهار 
نیــز بــا کاهــش نــرخ کرایــه حمــل و بهبــود برنامه 
زمانبندی هــا، زمــان حمل بار در این مســیر را نیز 

کاهش داده است.
در  ایــن شــرکت  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
بخش حمل ونقل مسافری نیز اعام کرد: با رفع 
محدودیت هــای کرونایی طی ســال جاری خطوط 
مســافری از بندرعباس به شــارجه، بندر لنگه به 

دبــی و خرمشــهر به کویت فعالیــت عادی خود را 
داشته اند و با توجه به افزایش نرخ بلیط هواپیما 
در مســیرهای یــاد شــده، اســتقبال مســافران از 
ســفر با شــناورهای مســافری کشــتیرانی والفجر 

افزایش داشته است.
کابوســی افــزود: بــر این اســاس کشــتیرانی 
والفجــر طــی ۹ ماهــه ســال جــاری نزدیــک به ۷۰ 
هزار نفر مسافر در خطوط یاد شده جابجا کرده 
و طی مدت یاد شده نیز افزایش کیفیت خدمات 
از جمله اجرای پروتکل های بهداشــتی کرونایی و 
همچنین بهبود پذیرایی از مسافران را در دستور 

کار قرار داده است.
تامیــن  صــورت  در  کــرد:  خاطرنشــان  او 
ســوخت یارانه ای، کشــتیرانی والفجر آمادگی آن 
را دارد که خط مسافری چابهار به عمان را نیز در 

اسرع وقت راه اندازی و برقرار سازد.
ســخنگوی شــرکت والفجر گفــت: در بخش 
فراســاحل نیــز کشــتیرانی والفجــر بــا دارا بــودن 
جوان ترین و بزرگترین ناوگان تحت پرچم ایران 
فعالیت هــای خــود را توســعه داده؛ ایــن در حالی 
اســت کــه ۱۱ فرونــد شــناور فراســاحل متعلــق به 
این کشتیرانی به صورت کامل تحت پرچم ایران 

فعالیــت نمــوده کــه بعضا به عنوان شــناور تحت 
پرچم ملی در نوع خود کم نظیر هستند.

در  والفجــر  کشــتیرانی  افــزود:  کابوســی 
بخش فراساحل همکاری تنگاتنگی با حوزه نفت 
کشــتیرانی  فراســاحل  شــناورهای  دارد.  کشــور 
والفجــر کمتریــن خــروج از ســرویس را درمیــان 
شــرکت های مشــابه همــکار با حوزه نفت کشــور 
دارنــد ضمن اینکه تمامی تعمیرات این شــناورها 
در یــارد تعمیرات کشــتی پرشــیا هرمــز متعلق به 
 گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران انجام

می شود.

مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به نام گذاری 
عنــوان »تولیــد، دانش بنیــان،  بــا  جــاری  ســال 
اشــتغال آفرین« از ســوی مقــام معظــم رهبری، 
حمایــت  همــواره  را  هرمــزگان  فــوالد  رویکــرد 
علمــی،  مراکــز  و  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
پژوهشــی و فنــاوری بیان و اظهــار کرد که فوالد 
هرمــزگان یکــی از پیشــگامان اســتفاده از عرصه 
علم و فناوری در کشور در میان صنایع فوالدی 
اســت و همــواره از ظرفیت هــای داخلــی به ویژه 
در حوزه هــای دانش بنیــان بــرای ارتقــای عملکرد 

خود به خوبی استفاده می کند.
راســتای  در  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت 
بهره منــدی از علــم روز دنیــا، نــوآوری، خاقیت و 
پژوهش هــای مراکز علمــی و فناوری و حمایت از 
مراکــز پژوهشــی و علمــی اســتان هرمزگان، ســه 
تفاهم نامــه را در ســومین نمایشــگاه تخصصــی 
اکوسیســتم  و  فنــاور  دانش بنیــان،  محصــوالت 

نوآوری استان هرمزگان امضا کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد 
معروفخانــی،  عطــاهللا  حضــور  بــا  هرمــزگان، 
فــوالد  شــرکت  مدیــران  و  معاونــان  از  جمعــی 
هرمــزگان، ســه تفاهم نامــه همکاری در ســومین 
دانش بنیــان،  محصــوالت  تخصصــی  نمایشــگاه 
فنــاور و اکوسیســتم نــوآوری بــا مراکــز علمــی و 
فناوری اســتان هرمزگان در محل نمایشــگاه های 

بین المللی بندرعباس امضا شد. 
شــرکت فوالد هرمزگان با حضور فعال خود 
در ایــن نمایشــگاه ضمــن انعقاد ســه تفاهم نامه 
پژوهــش در راســتای تدویــن تازه هــای علمــی و 
تکنولــوژی، طراحــی و ســاخت پرینتــر ســه بعدی 

بــا  نــوآور  و  خــاق  برتــر  طــرح   ۱۰ از  حمایــت  و 
اســتان  پژوهشــی  و  علمــی  دانشــگاهی،  مراکــز 
هرمزگان، حمایت خود را از بومی ســازی، نوآوری 
و ایده پروری به ویژه حمایت از نخبگان در استان 

اعام کرد.
او با اشــاره به رکوردشکنی های پیاپی فوالد 
هرمــزگان در ســال جــاری، عنــوان کرد: اســتفاده 
بــا  نوآورانــه  و  علمــی، خاقانــه  ظرفیت هــای  از 
اســتفاده از کار گروهی در فوالد هرمزگان باعث 

انــرژی نداشــته  کــه محدودیــت  زمــان  شــد هــر 
باشیم، با رکوردشکنی مواجه شویم و این نشان 
از ظرفیت باالی علمی فوالد هرمزگان و استفاده 

از دانش فنی برای خطوط تولید است. 
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان با اشــاره 
بــه تفاهم نامه هــای همــکاری امضــا شــده در این 
نمایشــگاه، خاطرنشــان کرد: یکــی از رویکردهای 
شــرکت های  از  حمایــت  هرمــزگان،  فــوالد 
دانش بنیان و مراکز علمی و فناوری بومی استان 

هرمزگان است و هر سه تفاهم امضا شده نیز در 
این راســتا بوده انــد. با امضای ایــن تفاهم نامه ها 
قصــد داریــم از ظرفیت هــای علمــی و پژوهشــی 
عظیمی که در میان جوانان و دانشــجویان بومی 
که در اســتان هرمزگان وجود دارد، حمایت کنیم 
کــه یکــی از ایــن تفاهم نامه هــا نیز حمایــت از ۱۰ 
طــرح برتــر خــاق و نــوآور پــارک علــم و فنــاوری 
اســتان اســت. با ایــن تفاهم نامه عــاوه بر اینکه 
می توانیــم از ایــن ایده هــا بــه خوبــی بــرای ارتقای 

توانمندی هــای فــوالد هرمــزگان اســتفاده کنیــم، 
جوانــان و دانشــجویان بومــی اســتان نیــز مــورد 

حمایت ما قرار خواهند گرفت.
فــوالد هرمــزگان  کــرد:  تاکیــد  معروفخانــی 
از  حمایــت  بــرای  محدودیتــی  و  اســتثنا  هیــچ 
طرح هــای دانش بنیــان و نــوآور قائل نیســت و با 
توجه به طرح های توســعه ای متعدد در شــرکت، 
اســتفاده حداکثری از توان داخلی را در راســتای 
اجــرای پروژه هــا در دســتور کار قرار خواهیم داد. 
بــه نحویکــه فــوالد هرمزگان حمایت هــای مادی و 
معنــوی را هــم از نظر تامیــن مالی و هم امکانات 
مورد نیاز مراکز علمی و پژوهشــی فراهم خواهد 
آورد و در مقابــل، مراکــز علمــی و پژوهشــی نیــز 
نیازهای فوالد هرمزگان را در مورد مسائل علمی 

و پژوهشی برطرف خواهند کرد.
گفتنی اســت  شرکت فوالد هرمزگان هفته 
گذشــته نیــز در چهارمیــن جشــنواره و نمایشــگاه 
و  بومی ســازی  رویکــرد  بــا  ایــران  فــوالد  ملــی 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، پنج 
تفاهم نامــه همــکاری را در زمینه هــای مختلــف با 

شرکت های دانش بنیان به امضا رساند.
نمایشــگاه  ســومین  اســت،  ذکــر  شــایان 
و  فنــاور  دانش بنیــان،  محصــوالت  تخصصــی 
اکوسیستم نوآوری استان هرمزگان از ۲۴ تا ۲8 
دی ماه به مدت پنج روز در محل نمایشگاه های 
شــرکت های  حضــور  بــا  بندرعبــاس  بین المللــی 
فــوالدی، نفــت، گاز و پتروشــیمی و مراکــز علمی 
و پژوهشــی بــا هدف معرفــی نیازهــا و توانمندی 
و  علمــی  بومی ســازی،  زمینــه  در  شــرکت ها 

پژوهشی، برگزار می شود.

تولید موتور در شرکت های خودروسازی به بلوغ رسیده است

15 سفر از بنادر هند به چابهار طی سه ماه

 فوالد هرمزگان پیشگام استفاده از علم و فناوری
میان صنایع فوالدی کشور
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آگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

نظـر بـه دسـتور مـواد 1 و 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور 
مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای الزم 

صـادر گردیـده جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیـل آگهـی می گـردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل-دهستان دشت سر

31-اصلی )قریه پلک شرقی علیا(
1156 فرعـی آقـای رحمـت الـه رفیـع زاده ملکشـاه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا سـاختمان 
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت 97،45 متر مربع. خریداری شده باواسطه از محمد 

ابوالحسـنی و مع الواسـطه از بشـیر محسنی.
لـذا بـه موجـب مـاده 3- قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسمی و ماده 13- آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلـی و کثیـر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه 
اشـخاص ذینفـع بـه آرای اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی 
در روسـتاها از طریـق الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به 
تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت 
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت. بدیهی اسـت برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکـور در مـورد قسـمتی از اماکـی کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتـی بـا رای 
هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود، مراتـب را در اولیـن آگهـی نوبتی و تحدید 
حـدود بـه صـورت همزمـان باطـاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه امـاک در جریان ثبـت و فاقد 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/01
حسن صالحی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل - شناسه آگهی: 1437088

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1401
بـه اسـتناد مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک کشـور و مـاده 59 آئیـن نامـه مذکـور امالکی 
که در حوزه ثبتی شهرستان گرمسار در سه ماهه سوم سال 1401 درخواست ثبت به عمل 

آمده جهت اطالع عموم به  ترتیب شـماره پالک و بخش به شـرح ذیل آگهی می شـود :
پالک 1 – اصلی واقع درحسین آباد گرمسار  

---  شـماره 2758 فرعـی بنـام آقـای سـید حسـن ترامشـلو  فرزنـد سـید جـالل نسـبت بـه 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن قسـمتی از نهـر متروکـه بـه مسـاحت 8/26 متـر مربـع 

پالک 1-اصلی واقع در حسین آباد گرمسار
---شـماره 2803  فرعـی بنـام آقـای مصطفـی عزیـز صابـری  فرزنـد نبـی هللا  نسـبت بـه 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن  قسـمتی از خیابـان متروکـه بـه مسـاحت 108/20 متـر مربع 

پالک 1-اصلی واقع در حسین آباد گرمسار
---شماره 2804  فرعی بنام مصطفی عزیز صابری  فرزند نبی هللا  نسبت به ششدانگ 

یک قطعه زمین  قسمتی از خیابان متروکه به مساحت 14/65 متر مربع 
پالک2 -اصلی واقع در قلعه نو  گرمسار

--شـماره 1943  فرعـی بنـام محمـود کنشـلو  فرزنـد حسـن  و محمـد کنشـلو فرزنـد حسـن 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از نهر متروکه به مساحت 53/27 متر مربع

پالک 11 -اصلی واقع در میرشیخ   گرمسار
--شـماره 2904   فرعـی بنـام خانـم مریـم منصـوری  فرزنـد رضـا و خانـم سـرور زریـن کمـر 
فرزنـد جـالل نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن قسـمتی از نهر متروکه به مسـاحت 

35/35 متـر مربـع
پالک13  -اصلی واقع در کرند   گرمسار

--شـماره 29  نصرالـه صادقـی فرزنـد نعمـت هللا نسـبت بـه سـه سـهم از شـش  سـهم 

دودانـگ مشـاع و خانـم پـری صادقـی  و فـروغ صادقـی همگـی فرزنـد نعمـت الـه هریـک 
یـک  سـهم از شـش سـهم از دودانـگ و آقـای فریبـرز زنـدی و خانـم مینـو زنـدی، جمیلـه 
زنـدی ، فرزانـه زنـدی  همگـی وارث خانـم خدیجـه صادقـی  پسـر دو سـهم از پنـج  سـهم 
از یـک سـهم از شـش سـهم دودانـگ،  دختـران یـک  سـهم از پنـج  سـهم از یـک سـهم 
از شـش سـهم دودانـگ )دختـران یـک سـهم از پنـج سـهم از یـک سـهم از شـش سـهم 
بـه مسـاحت  بـا حقابـه  مزروعـی  زمیـن  یـک قطعـه  از ششـدانگ  ( مشـاع  دودانـگ 

10226/65 متـر مربـع
پالک13  -اصلی واقع در کرند   گرمسار

--شـماره 1960 فرعی بنام کیومرث پازوکی فرزند حسـن نسـبت به ششـدانگ یک قطعه 
زمین که به صورت  نهر متروکه می باشـد  به مسـاحت  32/95 متر مربع

پالک15  -اصلی واقع در ساروزن   گرمسار
--شـماره 2535  حمـزه قزلـو فرعـی بنـام امامعلـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه زمین 

قسـمتی از نهـر متروکـه بـه مسـاحت   42/83 متـر مربـع
پالک16  -اصلی واقع در مزرعه ابوترابخانی گرمسار

--شـماره 1766  سـهیال بلوچی فرعی بنام شـعبان نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین 
قسـمتی از نهر متروکه به مسـاحت   184/99 متر مربع

لـذا برابـر مـاده 16 قانـون ثبـت اشـخاصیکه بـه امـالک آگهـی فـوق اعتـراض دادنـد بایـد 
اعتـراض خـود را از تاریـخ اولیـن روز انتشـار بـه مـدت 90 روز بـه اداره ثبـت اسـناد تسـلیم 
و رسید دریافت دارند  و نیز با توجه به ماده 17 قانون ثبت چنانچه بین متقاضی ثبت 
و دیگـران در دادگاه اقامـه دعـوی شـده باشـد گواهـی دادگاه مبنـی بـر جریـان دعـوی را در 
موعـد مقـرر مذکـور اخـذ و ارائـه نماینـد و اال حق آنان سـاقط خواهد شـد ضمنـا" در اجرای 
تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 73/3/25 اعتراض به 
تقاضای ثبت امالک فوق االشعار باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتـراض بـه مراجـع ثبتـی بـا تقدیم دادخواسـت به مرجع ذیصالح قضائی صـورت پذیرد و 

ضمنا" حقوق  ارتفاقی  در هنگام تحدید حدود مشـخص خواهد شـد.
شناسه : 1438074

تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/11/01   تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401/12/01

آگهی مفقودی
بـرگ سـبز خـودرو  پـژو پـارس  ، رنـگ سـفید روغنـی مـدل ۱۳۸۹ بـه شـماره پـاک بـه 
رنـگ  )۵۳۸ ب۷۲ ایـران۳۰ ( بـه شـماره موتـور )۱۲۴۸۸۳۲۲۶۹۴( و شـماره شاسـی 
ملـی  بـه شـماره  پنـدار  میرزایـی  میـاد  آقـای  مالکیـت  بـه   )NAAN01CAK773886(
)۰۰۱۷۲۹۵۳۸۶( صـادره از تهـران فرزنـد علـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط 

مـی باشـد.

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شـدن سـند مالکیت کامیون باری فلزی ولوو تیپ ان10 به رنگ 
زرد روغنی  مدل1357 شماره موتور094340 شماره شاسی N106X419746 شماره 
پـاک ایـران 59-525ع47 بنـام فاطمـه منصـوری فرزنـد علـی کـد ملـی 2120304475 
صادره ازگرگان لذا برگ سبز)سند مالکیت(خودروی فوق الذکرمفقود شده و از درجه 

اعتبار سـاقط می باشد.
512- استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد خودروسـواری رانـا تیـپ TU5 بـه رنـگ سـفیدروغنی 
 NAAU01FE9JT038118 171 شـماره شاسـیB0048801 مـدل1397  شـماره موتـور
شـماره پـاک ایـران 59-149ب97بنـام  خدیجـه سـنگدوینی کدملی2122236132لـذا 
فاکتـور فـروش کارخانه)سـند کمپانـی( فـوق الذکـر مفقـود شـده وازدرجـه اعتبـار سـاقط 

513- استان گلستان - گرگانمی باشـد.
آگهی

فرزنـد چـاری مجهول المـکان همسـر  عـرب  اسـام  اجـرای حکـم قضایـی  درخصـوص 
معصومـه عـرب بـا توجـه بـه صـدور دادنامـه طـاق شـماره 140103390002962943 
مـورخ 1401/7/30 بایگانـی 0100642 در پرونـده کاسـه  140103920000797339 
باتوجه به عدم حضورعلیرغم اخطاریه صادره طاق طبق دادنامه درتاریخ 1401/10/28 
ثبت گردید مقتضی است جهت اطاع بیشتر به آدرس گرگان خ شهدا روبروی الله6 

جنـب بانـک سـپه مراجعـه  فرماییـد..
513- سردفتررسمی ازدواج شماره53وطالق13 گرگان-حکیمی نیا

آدرس ســایت
روزنــامـــه عصـــر اقتصــاد

w  w  w
a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d

c  o  m . 

استاندار سیستان و 
بلوچستان: زرآباد باید به 

یک بندر تجاری تبدیل شود
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان اعالم کرد که زرآباد 
در جنوب این استان با توجه به اتصال به آب های آزاد 
بایــد بــه بندر تجاری تبدیل شــود تا شــاهد صــادرات و 

واردات کاال از این منطقه باشیم.
بــه گزارش ایرنا، محمد کرمی در نشســت شــورای 
اداری شهرســتان زرآباد اظهار کرد: وظیفه همه مدیران 
تســهیل و خدمت رســانی به مردم اســت؛ بنابراین ما در 

این خصوص با هیچ مدیری تعارف نداریم.
او افــزود: بــا همــکاری همه نهادهــای نظارتی ما با 
مدیــران متخلــف برخــورد می کنیــم؛ چراکه قرار نیســت 
معطــل  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  ظرفیت هــای 
ایــن مســائل شــود. اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه شهرستان زرآباد ظرفیت 
بســیار خــوب و بکــری در کشــاورزی دارد کــه بــا پیگیری 

باید به فعلیت برسد.
کرمــی بــا تاکیــد بــر صــدور مجوزهــای صیــد ادامــه 
داد: مــا محکــم تصمیــم می گیریم بنابرایــن همه موظف 
به اجرای این تصمیمات هســتند و هیچ کس حق ندارد 
از مســوولیت خــود شــانه خالــی کنــد. او تصریــح کــرد: 
شهرســتان زرآبــاد بایــد بــه بنــدر تجــاری تبدیل شــود تا 

شاهد صادرات و واردات کاال از این منطقه باشیم.
اســتاندار با تأکید بر حل مشــکل مســکن صیادان 
زرآباد افزود: همه مردم باید پای کار بیایند و از ظرفیت 

تعاونی های دانش بنیان نیز استفاده شود.

سازمان صنایع کوچک از 
ایجاد شهرک های صنعتی 
خصوصی استقبال می کند

شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
صنعتی ایران خاطرنشــان کرد که رویکرد این ســازمان 
خصوصــی شــدن شــهرک های صنعتی در کشــور اســت 
و از فعــاالن اقتصــادی بــرای ایجاد شــهرک های صنعتی 

غیردولتی حمایت می کند.
بــه گــزارش ایرنــا، علی رســولیان دیروز در جمــع فعاالن 
صنعــت پوشــاک مشــهد در محل انجمن مدیــران صنایع 
خراسان رضوی افزود: سازمان صنایع کوچک از واگذاری 
زمین در شــهرک های صنعتی ســودی عایدش نمی شــود 
و کل اعتبارات این ســازمان صرف توســعه زیرســاختهای 
شــهرک های صنعتــی شــده و کمتــر از ۱۵ درصــد صــرف 
هزینه های جاری آن می شــود لذا به طور قطع توســعه 

شهرک های غیردولتی یا خصوصی را مدنظر دارد.
او ادامــه داد: آمــاده ســازی هــر متــر مربــع زمیــن 
صنعتــی بــه طــور متوســط ۸۰۰ هزار تومــان هزینه دارد 
از ایــن رو در مجمــوع ایجاد شــهرک های صنعتی دولتی 
هزینه های باالیی دربرداشته و سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران از خصوصی کردن شهرک های 
وزیــر  معــاون  کنــد.  مــی  اســتقبال  صنعتــی تخصصــی 
صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع و صنوف تولیدی 
حــوزه پوشــاک مشــهد مــی تواننــد در قالب یــک زنجیره 
تولید در زمینی در نزدیکی این شهر یک شهرک صنعتی 
خصوصــی ایجاد کرده و برای تولید و فروش محصوالت 
خــود اقــدام کنند، تقویت بخش فروش پوشــاک در این 
شــهرک مزیت گردشــگری نیز خواهد داشت و در آینده 

به بازار بزرگ پوشاک تبدیل خواهد شد.
رســولیان افزود: این ســازمان در چارچوب وظایف 
و اختیــارات خــود مــی توانــد زیرســاختهای الزم را بــرای 
شهرک صنعتی پوشاک مشهد ایجاد و بستر الزم را برای 
ایجاد مراکز تحقیق و توســعه فراهم کند و اســتادانی را 
در حــوزه صنعــت پوشــاک برای ارایه آموزشــهای الزم به 
منظــور ارتقــای کیفیت تولیــد به صنعتگــران این بخش 
اختصــاص دهــد. او برای تســریع در صــدور مجوز ایجاد 
شــهرک صنعتــی خصوصــی در بخش پوشــاک مشــهد و 
رفع موانع در این مسیر و در نظر گرفتن منافع فعاالن 

بخش خصوصی در این حوزه قول پیگیری داد.

اخبـــــــــــــــــار

افــزون بــر ۱۸۸ هــزار نفر از مرزنشــینان اســتان 
کردستان در ۹ ماهه سال جاری از تخفیف سود 
بازرگانــی حاصــل از واردات کاال در بازارچه هــای 

موقت غیررسمی بهره مند شدند.
ســومین جلسه شورای ساماندهی مبادالت 
مرزی اســتان کردســتان چهارشنبه هفته گذشته 
بــه ریاســت سرپرســت معاونــت هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتاندار کردســتان در ســالن شــهدای 

گمنام استانداری تشکیل شد.
در ایــن جلســه بــه ارائــه گزارشــی از رونــد 
فعالیت بازارچه های موقت غیررســمی و مســائل 
و مشــکالت پیــش روی کارگــزاران در این بازارچه 
پرداختــه شــد کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا اعمــال 
مالیات هــای زیــاد برای ایــن افراد بــود که فعاالن 
اقتصــادی بــه تعییــن یکســان میــزان مالیــات در 
بازارچه هــای موقــت رســمی بــا گمــرکات رســمی 

کشور معترض بودند.
آیین نامه بازارچه های موقت غیررســمی در 
سال ۱۳۹۵ ابالغ و در سال ۱۳۹۹ به طور رسمی 
فعالیــت در ایــن بازارچه ها آغاز شــد و براســاس 
آن واردات چندیــن قلــم کاال که از مبادی رســمی 
ورود آن  هــا ممنــوع بوده برای مرزنشــنیان مجاز 

است.
کردســتان دارای ســه بازارچــه مــرزی موقت 
غیررسمی شامل بازارچه سیرانبند در شهرستان 
بانــه، ملــه خــورد در شهرســتان ســروآباد و خانم 
شــیخان در شهرســتان مریوان اســت که بازارچه 

رئیــس مجمع نماینــدگان گیالن اعالم کرد که تا 
سه سال آینده رودخانه های زرجوب و گوهررود 
که با فاضالب و شــیرابه آلوده شــده اند، تصفیه 

می شوند.
محمدرضــا احمــدی، بــا بیــان اینکــه اعضــای 
کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه ۱۴۰۲ موافقت 
مجلــس  تلفیــق  کمیســیون  در  گفــت:  کردنــد، 
کلیــات بودجــه تصویــب شــد و از یکشــنبه هفته 
مجلــس  در  الیحــه  ایــن  جزییــات  پیگیــر  جــاری 

هستیم.
بــر   ۱۴۰۲ بودجــه  تاکیــد  بــه  اشــاره  بــا  او 
اشــتغال  و  آبرســانی  جهــاد  و  محرومیت زدایــی 
افــزود:  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  و  آفرینــی 
 ۱۴۰۲ بودجــه  بــرای  درصــدی   ۲۵ افزایــش 

پیش بینی شده است.
نماینــده رشــت و خمــام در مجلس شــورای 
اســالمی در گفت وگــوی ویــژه خبــری بــاران، در 
ادامــه بــه توجــه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس بــر پیگیــری مطالبــات معلمــان، تصریــح 
کــرد: طــرح رتبــه بندی معلمان ســالیان ســال در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مغفول مانده بود 
و انجــام نمی شــد؛ لــذا برای اجرای ایــن طرح یک 

قدم برداشتیم.
احمــدی با بیان اینکــه مهرآفرینان را مجددا 
در قالــب الحاقیه به بودجه اضافه کردیم، گفت: 

در تالشــیم تــا دغدغــه معلمان بــرای رتبه بندی را 
رفــع کنیــم، زیــرا حرمت معلم بســیار بــاال و حائز 
اهمیــت اســت و معلمــان مــا باید جایــگاه واقعی 
معیشــت  دغدغــه  و  کننــد  حفــظ  را  خودشــان 
نداشــته باشــند تــا در کالس آمــوزش بــا کیفیــت 

داشته باشند.
او بــا بیــان اینکــه معلمــان باید دانــش آموز 
تربیــت کننــد، متذکــر شــد:  را  انقــالب  تــراز  در 
حفــظ و ارتقــای جایــگاه معلم بســیار مهم اســت 
که در طرح رتبه بندی معلمان، ساماندهی تمام 

گروه های فرهنگی دیده شده است.
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
آموزشــی  فضــای  نیازمنــد  را  مــدارس  مجلــس، 
از  مــا  مــدارس  از  کــرد: برخــی  بیــان  و  دانســت 

امکانات و تجهیزات اولیه بی بهره هستند.
احمــدی همچنین به پروژه های مهم و کالن 
گیالن که در طرح ملی مطرح هســتند نیز اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: پســماند ســراوان و کریــدور 
شــمال - جنوب و راه آهن رشــت - انزلی به برون 
رفت گیالن از مشــکالت اقتصادی کمک می کند 
و لذا مقرر شده استانداران سه استان شمالی و 
نمایندگان آنان با رئیس مجلس نشست داشته 

باشند.
بــر انقــالب  تاکیــد رهبــر  بــه  اشــاره  بــا   او، 

راه اندازی کریدور شمال و جنوب در جریان سفر 

رئیس جمهــوری روســیه به ایران، اضافــخ کرد: با 
کمک روســیه این کریدور را فعال خواهیم کرد و 
قطعا برای اســتان و کشــور گشــایش اقتصادی را 

به دنبال دارد.
نماینده رشت و خمام در مجلس، با بیان اینکه راه 

آهن رشــت - انزلی تا خرداد ۱۴۰۲ به بهره برداری 
می رســد، گفــت: توســعه دریایــی و تبدیــل بنــادر 
گیالن به بارانداز تجاری کشــورهای حاشــیه خزر، 

برای اقتصاد کشور بسیار مفید است.
ملــی  دغدغــه  را  گیــالن  پســماند  احمــدی 

دانســت و افــزود: مقــرر شــد تا پایان ســال ۱۴۰۱ 
دیگر زباله ای در سراوان دفن نشود، زیرا با یک 
مســاحت ۲۵ هکتــاری از دپــوی زبالــه ۱۱۰ متــری 
مواجــه هســتیم و بایــد یــک لندفیــل جدید جهت 

دفن اصولی و بهداشتی تعیین کنیم.

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
بوشــهر بــا بیــان اینکــه ۲۵ درصــد مــردم اســتان 
بوشــهر از راه تــه لنجــی امــرار معــاش می کنند، 
تاکیــد کرد کــه تصویب اصالح آیین نامه کاالهای 

ته لنجی و ملوانی یک ضرورت است.
علــی باســتین دیــروز در نشســت شــورای 
هماهنگی دســتگاه های اقتصادی اســتان بوشهر 
بــا حضــور معاون سیاســت گذاری اقتصــادی وزیر 

امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از دستگاه های 
حوزه اقتصادی اســتان خواســتار همکاری بیشتر 
بانک هــا در پرداخــت تســهیالت بــه جامعه هدف 

به ویژه در بخش های اقتصادی شد.
او بــا تأکیــد بــر انتقــال حســاب شــرکت ها 
و صنایــع بــزرگ از جملــه در حــوزه نفــت، گاز 
افــزود:  اســتان  بانک هــای  در  پتروشــیمی  و 
انتقال حســاب این شــرکت ها به اســتان نقش 

و  اقتصــادی  طرح هــای  بــه  کمــک  در  مهمــی 
سرمایه گذاری دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
بوشــهر یکــی از منابــع اعتبــاری اســتان بوشــهر 
صنایــع  اجتماعــی  مســئولیت های  اعتبــارات  را 
و شــرکت ها دانســت و تصریــح کــرد: تخصیص 
ایــن اعتبــارات به جامعه هدف تســریع شــود تا 
طرح هــا بــر اســاس برنامــه زمانبنــدی اجرایی و 

عملیاتی شود.
باســتین بــا اشــاره بــه تخصیــص بخشــی از 
ســود صنایــع به عنــوان مســئولیت های اجتماعی 
گفــت: انتظــار مــی رود در برنامــه هفتــم توســعه 
و  تخصیــص ۳ درصــد ســود خالــص شــرکت ها 
صنایــع برای توســعه اســتان ها مصوب شــود این 
درحالــی اســت کــه اکنــون کمتــر از نیــم درصد به 

استان اختصاص داده می شود.

خانم شــیخان به دلیل مشــکالتی زیرســاختی که 
داشــت مدتــی اســت بــه برده رشــه انتقــال داده 

شده است.
در نخستین سال آغاز به کار این بازارچه ها 
۲ میلیــون و ۴۳۶ هــزار و ۴۱۲ دالر واردات کاال 
انجــام شــد کــه میــزان تخفیــف ســود بازرگانــی 
حاصل از این واردات ۳۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون 
ریال بود؛ ســال ۱۳۹۹، چهار هزار و ۹۳۷ نفر از 
تخفیــف ســود بازرگانــی بهره منــد شــدند و عمده 
کاالهــای وارداتــی هــم در ایــن ســال کولــرگازی، 
لباسشــویی، ظرفشــویی، الستیک خودرو و لوازم 

آشپزخانه بود.
ســال ۱۴۰۰، هــم برمیــزان واردات کاال هــم 
ســود تخفیــف بازرگانــی و هــم افــراد بهره منــد از 
ایــن ســود در اســتان افزوده شــد به گونــه ای که 
تعــداد مرزنشــینان بهره مند بــه ۱۷۷ هزار و ۴۹۹ 

نفر رسید.
توســط  بازارچه هــا  ایــن  در  کاال  واردات 
کارگزارانــی کــه از ســوی ســازمان توســعه تجارت 
تاییــد شــدند انجام می شــود و بعد ایــن افراد به 
طور توافقی مبلغی را به حساب مرزنشینانی که 
کارت بازرگانــی خــود را در اختیــار ایــن افراد قرار 

می دهند، واریز می کنند.
امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه اظهار 
کرد:هدف قانونگذار در بازارچه های موقت مرزی 
مانــدگاری مرزنشــین در مــرز اســت لــذا هــر نوع 
فعالیتــی بایــد در راســتای تحقق ایــن مهم انجام 

شود. 
حامــد قــادرزاده با بیان اینکــه به دلیل نبود 
قوانیــن  از  بســیاری  بــازار  در  درســت  اطالعــات 
 مصــوب شــده هــم اجرایــی نمــی شــود، افــزود:

بی شک کاالیی که در مرزها وارد و مشابه آن در 
داخل کشور تولید می شود توجیه ندارد. 

او بــا اشــاره بــه اینکه پیشــنهاد تغییــر رویه 
تجــاری بایــد از ســوی اتاق بازرگانی مطرح شــود، 

گفــت: بــا وجــود اینکــه چندین بار مکاتبــه کردیم 
کــه جلســه شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
خصوصی برگزار شود؛ ولی اتاق بازرگانی سنندج 

پاسخگو نبودند. 
امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: با ایجاد 
منطقه آزاد کردســتان قرار نیســت به واحدهایی 
که در این محدوده مســتقر هســتند آسیبی وارد 
شــود؛ لذا واحدهایی که قبل از ۱۳۹۷ کار انجام 
دادند همچنان اســتعالمات آنها از ســوی شورای 
ساماندهی مبادالت مرزی پاسخ داده می شود. 

واردات ۳۴ میلیون دالر کاال از 
بازارچه های موقت مرزی استان

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان 
هم در این جلسه با اشاره به وجود سه بازارچه 
موقــت غیررســمی در اســتان اظهــار کــرد: ارزش 
واردات کاال در بازارچه هــای موقت مرزی اســتان 

در ۹ ماهه امسال ۳۴ میلیون دالر بود. 
بختیــار خلیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان 
تخفیــف ســود بازرگانــی حاصــل از واردات انجام 
شــده یــک میلیــارد و ۳۱۷ میلیــون و ۹۰۰ هــزار 
ریــال اســت، افــزود: افــزون بــر ۱۸۸ هــزار نفر از 

مرزنشینان این سود بازرگانی بهره مند شدند.
شــد  مصــوب  ســال ۱۳۹۶  شــد:  یــادآور  او 
در  تولیــدی  واحدهــای  اســتقرار  اســتعالمات 
مرزهــای اســتان در ایــن شــورا انجــام شــود حــال 
درخواســت شــده تا نقطــه صفر مــرزی از منطقه 

آزاد استان این استعالمات گرفته شود. 

 ۹۵ درصد کاالهای وارداتی
در بازارچه های مرزی کردستان 

لوازم خانگی است
جلســه  ایــن  در  کردســتان  گمــرکات  ناظــر 
اظهــار کــرد: محدودیت ناشــی از ممنوعیت ورود 

بازارچه هــای  در  مــرزی  کارگــزاران  شــامل  کاال 
موقــت غیررســمی نمی شــود که مزایــای این نوع 

فعالیت است. 
خلیــل حیــدری ادامــه داد: موضــوع تفــاوت 
بیــن فعالیــت اقتصــادی در بازارچه هــای موقــت 
غیررسمی استان با بنادری هم چون گناوه وجود 

دارد و این را وزارت کشور تعیین کرده است. 
او اضافه کرد: از ۹۵ نفر کارگزار تایید شده 
در اســتان هــم اکنــون ۱۹ نفــر فعــال هســتند که 
حداکثر وارداتی که توسط کارگزار انجام شده در 
۹ ماهــه امســال افــزون بــر ۵ میلیــون دالر بــوده 

است. 
ناظــر گمــرکات کردســتان با بیــان اینکه ۹۵ 
درصــد کاالهــای وارداتــی از بازارچه هــای مــرزی 
استان را لوازم خانگی تشکیل داده است، گفت: 
اگر به جای این کاالها مواد اولیه ساخت آن وارد 
شــود اینگونه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 

هم متضرر و معترض نمی شوند. 
ایــن  فرمانــدار شهرســتان مریــوان هــم در 
جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه آســیب شناســی از 
کاهــش عملکــرد بــازار مرزی انجام شــده اســت، 
اظهــار کرد: ســهم مــرزداران از ســود بازرگانی که 
باید دریافت کنند توافقی اســت و مســئله ای که 
وجود دارد یکسان نبودن آن در استان های غرب 

کشور است. 
اســماعیل احمدی خواســتار یکســان ســازی 
ایــن قیمــت بــرای ممانعــت از خــروج کارگــزاران 
از اســتان شــد و افــزود: فعــاالن اقتصــادی مــا در 
ارتبــاط بــا میــزان مالیات بــرارزش افــزوده تعیین 

شده برای آنها معترض شدند. 
او ادامــه داد: مبلــغ زیــادی بابــت مالیــات 
ایــن  اقتصــادی  بــرای فعــاالن  افــزوده  ارزش  بــر 
شهرســتان در نظــر گرفتنــد که موجــب زمین گیر 
شــدن آنهــا شــده و نیــاز اســت نحــوه بــرآورد آن 

شفاف سازی شود. 
فرمانــدار شهرســتان مریــوان بــا بیــان اینکه 

اطالعــی از ســهم شهرســتان از میــزان برگشــت 
ارزش افــزوده نداریــم، گفــت: قوانیــن فعالیــت 
ملوانــی و کولبــری یکســان اســت ولــی بــه عنوان 
نمونــه در بنــدر گنــاوه محمولــه ای کــه وارد مــی 
شــود از لحــاظ پرداخــت حقوقــات دولتــی قابــل 
قیــاس بــا فعالیــت اقتصــادی کارگــزار مــرزی مــا 
نیست در حالی که در ماهیت کاری هیچ تفاوتی 

وجود ندارد. 
احمــدی اظهــار کــرد: بازارچــه موقــت مــرزی 
مریوان از خانم شیخان به برده رشه انتقال داده 
شــد و اکنــون اوضــاع و زیرســاخت های خوبی در 

آن ایجاد شده است.
رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت و امــور 
گمرکی اتاق بازرگانی ســنندج هم در این جلســه 
اظهــار کــرد: اداره کل مالیــات براســاس شــیوه ای 
کــه بــا ورود کاال از گمــرکات رســمی کشــور وارد 
می شــود در ترخیــص کاال در بازارچه های موقت 

رسمی هم برخورد می کند.
دلســوز اخگــر ادامــه داد: کاالهایــی کــه از 
طریــق بازارچه هــای موقــت مــرزی وارد می شــود 
بــه طــور عمده خریــد و فروش نمی شــود و هیچ 
کــدام از واردکننــدگان از ارز دولتــی بــرای واردات 
کاال بهره مند نمی شوند و به صورت حق العملی 

کار می کنند.
او اضافــه کــرد: بارهــا درخواســت دادیــم که 
اداره کل امــور مالیاتــی در بازارچه هــای موقــت 
مــرزی مســتقر شــوند و در محل اقــدام به تعیین 

عوارض کنند ولی این اقدام را انجام ندادند.
و  تجــارت  تســهیل  کمیســیون  رئیــس 
یــادآور  ســنندج  بازرگانــی  اتــاق  گمرکــی  امــور 
و  در مرزهــا  کــه  زیــادی  شــد: ســخت گیری های 
بازارچه هــای مرزی اســتان می شــود باعث شــده 
کــه فعــاالن اقتصادی ما برای فعالیت به مرزهای 

استان های همجوار بروند.
استان کردستان ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک 

با کشور عراق دارد.

۱۸۸ هزار مرزنشین کردستانی از تخفیف سود بازرگانی بهرمند شدند 

۲۵ درصد بوشهری ها 
 از راه ته لنجی

امرار معاش می کنند

تصفیه رودخانه های آلوده رشت تا ۳ سال آینده
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 معاون وزیر بهداشت:
 دارو در ایران نسبت
به دنیا گران نیست

غــذا  ســازمان  رئیــس  و  بهداشــت  وزیــر  معــاون 
و دارو بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت دارو امــری 
بدیهــی بــوده و اتفــاق می افتد، گفت کــه دارو در ایران 
نســبت به دنیا گران نیســت و بســیار ارزان تر از ســایر 
کشورهاست، البته حمایت سازمان های بیمه گر حلقه 
مفقوده در پرداخت قیمت دارو از جیب مردم است.

دکتــرســیدحیدرمحمــدیپنجشــنبه۲۹دی۱۴۰۱ 
درجریــانبازدیــدازشــرکتدانــشبنیــانافــقتولیــد
داروپــارسدرمنطقــهویــژهاقتصــادیکاوهشهرســتان
ساوهدرگفتوگوباخبرنگارانبااشارهبهاجرایطرح
دارویــاردرکشــوراظهــارکــرد:مرحلــهاولاجــرایطرح
شــاملاقــامداروییتولیــدداخلومرحلــهدومنیزدر
خصــوصداروهــایوارداتــیاجرایــیشــدهاســتودر
صــورتتــداوماعتبــاراتالزم،ایــنطرحبــرایتجهیزات

پزشکینیزعملیاتیخواهدشد.
ویدربــارهاتخــاذتدابیــرالزمبــرایبرطــرفکــردن
اقــام برخــی درخصــوص گفــت: دارویــی کمبودهــای
داروییدرکلکشــورکمبودوجودداردواینکمبودها
صرفامختصشهرســتانســاوهنیست.برخیکمبودها
علــتجهانــیداشــتهیــامشــکلدرنبــودمــواداولیــه
کمبــود چنانچــه حــال عیــن در داروهاســت، ســاخت
دارویــیدرهــرنقطــهازکشــوروجــودداشــتهباشــدبه
محــضاعــامدانشــگاهیادانشــکدههایعلومپزشــکی
ازطریــقســازمانغــذاودارودارویموردنیازبهشــرط

موجودبودنتامینخواهدشد.
دکتــرمحمــدیدرادامــهبــابیــاناینکــهقیمــتدارو
درایــرانازبســیاریکشــورهایدیگــرپائیــنتــراســت،
افــزود:درحــوزهقیمــتداروآنچــهمــورداهمیــتاســت
موضــوعپرداخــتازجیــبمردمبودهکــهنیازمندحمایت
ســازمانهایبیمهگــراســتوبــههــرمیــزانکــهبیمههــا
حمایتکنندپرداختازجیبمردمکاهشخواهدیافت.

ویبــاتاکیــدبــراینکهمــردمنبایددرحــوزهتامین
دارواحســاسگرانــیکننــد،افــزود:اگــراعتبــاراتدر
موعــدمقــرراختصــاصپیداکندوســازمانهایبیمهگر
نیــزمراکــزدرمانــیوداروخانههاراحمایــتکنندقطعا

هزینهپرداختازجیبمردمکاهشخواهدیافت.

طرح "دارویار" در صورت 
تامین اعتبار برای تجهیزات 
پزشکی نیز عملیاتی می شود
مرحلــه  دارو،  و  غــذا  ســازمان  رئیــس  گفتــه  بــه 
نخســت اجــرای طــرح دارویــار در کشــور شــامل اقــام 
دارویــی تولیــد داخــل و مرحلــه دوم نیــز در خصــوص 
داروهــای وارداتــی اجرایــی شــده اســت و در صــورت 
تداوم اعتبارات الزم، این طرح برای تجهیزات پزشــکی 

نیز عملیاتی می شود.
بهگزارشتســنیم،ســیدحیدرمحمــدیدرجریان
بازدیــدازشــرکتدانشبنیانافقتولیــدداروپارسدر
منطقــهویــژهاقتصــادیکاوهشهرســتانســاوهدرجمع
خبرنــگاران،اظهــارکرد:بهزودیخطــوطتولیدداروهای
متعــدددرایــنواحــدتولیــدیفعالمیشــودوباتوجه
بهســرمایهگذاریقابلتوجهیکهصورتگرفتهبهیک

مجموعهعظیمتولیدداروتبدیلمیشود.
ویافزود:قیمتدارودرایراننســبتبهبســیاری
ازکشــورهایدیگــرپائینتــراســت،امــاافزایــشقیمــت
داروامــریبدیهــیبــودهواتفــاقمیافتد،ولــیدرحوزه
قیمتداروآنچهمورداهمیتاستموضوعپرداختاز
جیبمردمبودهکهنیازمندحمایتسازمانهایبیمهگر
اســتوبــههــرمیزانکهبیمههاحمایــتکنندپرداخت
ازجیــبمردمکمترمیشــود،همچنیــندرحوزهتامین
دارومــردمنبایداحســاسگرانیکننــد،اگراعتباراتدر
موعــدمقــرراختصــاصپیــداکندوســازمانهایبیمهگر
نیــزمراکــزدرمانــیوداروخانههاراحمایتکنندبهطور
حتمهزینهپرداختازجیبمردمکاهشپیدامیکند.

معــاونوزیــربهداشــتورئیــسســازمانغــذاو
داروتصریــحکــرد:کمبــودبرخــیاقــامدارویــیدرکل
کشوروجودداردواینکمبودهاصرفشهرستانساوه
نیســت،بلکــهبرخــیکمبودهاعلتجهانیداشــتهویا

مشکلدرنبودمواداولیهساختداروهااست.
محمــدیبیانکــرد:چنانچهکمبــودداروییدرهر
نقطــهازکشــوروجــودداشــتهباشــدبــهمحــضاعــام
طریــق از پزشــکی علــوم دانشــکدههای یــا دانشــگاه
ســازمانغــذاودارودارویمــوردنیــازبــهشــرطموجود
بــودنتامیــنمیشــود،بــاتوجــهبهســاختاردانشــکده
علومپزشکیساوه،ازمدیریتغذاوداروحمایتالزم
بــهعمــلآمدهوبــاتوجهبهحجمحوزهنظارتی،ارتقای

حوزهغذاوداروانجاممیشود.
ویادامــهداد:حجــمقابــلتوجهیازشــرکتهای
دارویــیکشــوردرســاوهمســتقرندونیازمنــدتقویتو
ارتقــایســاختارغــذاودارویدانشــکدهعلــومپزشــکی
ســاختار تقویــت کــه چــرا هســتیم، شهرســتان ایــن
دانشــکدهعلومپزشــکیساوهوحمایتازصنایعحوزه
ســامتنظیــردارو،تجهیــزاتوموادغذایــیوتقویــت
زیرســاختهاموجــبپویایــیوتوســعهصنعــتداروو
غذادراینشهرســتانشــدهوبدیهیاســتکهاولویت
نظارتبادانشکدهعلومپزشکیاینشهرستاناست.

معاونوزیربهداشــتورئیسســازمانغذاودارو
خاطرنشــانکرد:مرحلهنخســتاجرایطرحدارویاردر
کشــورشــاملاقــامدارویــیتولیدداخــلومرحلهدوم
نیــزدربــارهداروهــایوارداتــیاجراییشــدهاســتودر
صــورتتــداوماعتبــاراتالزم،ایــنطرحبــرایتجهیزات

پزشکینیزعملیاتیمیشود.

اخبــــــــار

بنابــر اعام مدیرکل دفتر بازرســی، مبارزه 
با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، 
پزشــکانی کــه بــه هــر بهانــه ای از دســتگاه های 
کارتخــوان برای دریافت وجوه بیماران اســتفاده 
نمی کنند، از تسهیات موضوع تبصره ماده ۱۰۰ 
در زمان تسلیم اظهارنامه محروم خواهند شد.

بــهگــزارشتســینم،وحیدعزیــزیمدیرکل
دفتربازرســی،مبارزهبافرارمالیاتیوپولشــویی
ســازمانامورمالیاتیکشــورســازماناظهارکرد:
بهازایهرگزارشمردمیدرســامانهســوتزنی
مبنــیبــرعدماســتفادهازدســتگاهکارتخواندر
محــلکســبپزشــکانکــهباعــثاجبارمــردمبه

عــدماســتفادهازدســتگاه هایکارتخــوانشــود،
درگاماولبرایپزشــکمربوطهپیامکهشــدار

ارسالمیشود.
ویبــابیــانایــنمطلــبافــزود:درادامــه
بــه نامــهای ایــنپزشــکانطــی اســامی مســیر،
سازماننظامپزشکیکشوربهعنوانمتختلفان
ازاجرایقانونپایانههایفروشــگاهیوســامانه
مودیانارســالوپسازآن،ناماینپزشــکاناز
لیســتمودیاندارایشــرایطاســتفادهازتبصره
مــاده۱۰۰قانــونمالیات هــایمســقیمدرمــدت
زمانتسلیماظهارنامهشغلیوتوافقباسازمان

امورمالیاتیخارجخواهدشد.

عزیــزیتبصــرهمــاده۱۰۰قانــونمالیاتهای
مستقیمرایکیازمزایاوتسهیاتمالیاتیعنوان
کردوگفت:سازمانامورمالیاتیکشورمیتواند
برخیازمشاغلیاگروههاییازآنانراکهمیزان
فروشکاالوخدماتساالنهآنهاحداکثردهبرابر
معافیــتموضــوعمــاده)8۴(ایــنقانــونباشــداز
انجامبخشــیازتکالیفازقبیلنگهداریاســناد
ومــدارکموضــوعایــنقانــونوارائــهاظهارنامــه
مالیاتــیمعــافکنــدومالیــاتمودیــانمذکــوررا

بهصورتمقطوعتعیینووصولکند.
فــرار بــا مبــارزه بازرســی، دفتــر مدیــرکل
بــر تاکیــد مالیاتــیوپولشــوییســازمانضمــن

اینکــهبــرایرســیدگیدقیقتــرپروندهایــنقبیل
پزشــکانمتخلــفبــهممیزینمالیاتیدســتورات
ویژهایصادرشــده،افزود:دریافتتراکنش های
بانکــیایــنقبیلپزشــکانازبانکمرکزیهمدر
دســتورکاراســتتــااســتیفایحقــوقمــردمبــه
درســتیصورتپذیرفتهودررسیدگیبهپرونده
داشــتهاند، مالیاتــی فــرار کــه کســانی مالیاتــی
ســختگیریالزمبــهعمــلآیــدودرمــواردتکــرار
ایــنکارعلیالخصــوصدرکلینیکهــایپردرآمد
ازبازرســیماده۱8۱قانونمالیاتهایمســتقیم
در و میشــود اســتفاده اشــخاص ایــن دربــاره
صــورتاســتفادهازحســابدیگــراندرمرجــع

قضایــیطــرحدعــواخواهدشــد.عزیــزیافزود:
براساسگزارشهایمردمیدرسامانهسوتزنی
ازابتــدایســال۱۴۰۱تاکنــونبیــشاز۱5هــزار
گــزارشمردمــیبــهســازمانامورمالیاتیکشــور
واصلشــدهوســهمگزارشــاتموضوعپزشــکان
فاقدکارتخوانبیشاز5۰%گزارشــاتاســتکه
اینگزارشاتپسازبررسیهایاولیهبهادارات
امورمالیاتیمربوط،دادســتانیانتظامیمالیاتی

وسایرمراجعدیصاحارجاعمیشوند.
تاکنــوناســامی۱786نفــرازپژشــکانبــه
ســازماننظــامپزشــکیارســالشــدهواســامی

3۹۰۰نفردیگردرحالارسالاست.

نصــرهللا دریابیگــی بــا بیــان اینکــه تامیــن 
آرمان هــای واالی  از  اجتماعــی  و عدالــت  بیمــه 
اقتصادی در جمهوری اســامی اســت، گفت که 
گسترش مشاغل موقت و تسری قرارداد موقت 
و چنــد ماهــه به بســیاری از واحدهــا عما باعث 
تضعیــف ورودی صندوق هــای تامیــن اجتماعــی 

شده است.
بهگزارشایلنا،درطیروزهایاخیربحثسوال
ازوزیــرتعــاون،کارورفــاهاجتماعــیدرصحــن
علنــیمجلسباحضورشــخصصولتمرتضوی
وصحبــتچندیــننفرازاعضایکمیســیونهای
اقتصــادیواجتماعیمجلــسدررابطهبابحران
پایــداریصندوقهــایبازنشســتگی،نقلمحافل
امــور حــوزه در تشــکلی و کارشناســی مختلــف

بازنشستگانوکارگرانشدهاست.
درایــنجلســهکــهبــاســخنرانیوزیــرنیــز
همــراهبــود،بســیاریازاعضــایکمیســیونهای
اجتماعــیواقتصــادیازجملهرئیسکمیســیون
کمیســیون ســخنگوی همچنیــن و اقتصــادی
اجتماعــیمجلــسبــراهمیــتبحثاصاحســن

و اشــتغال مســاله همچنیــن و بازنشســتگی
راهحــل بهعنــوان صندوقهــا تعهــدات کاهــش
پشــتیبانی ضریــب کاهــش و کســری مشــکل
امــادر وجایگزینــیصندوقهــاتاکیــدداشــتند
ایــنمیــانفعــاالنحوزهحقــوقبازنشســتگانبا
نقــدنــکاتمــوردتاکیــددرایننشســت،نظرات

متفاوتتریرابهعنوانراهکارعرضهمیکنند.
کانــون رئیــس نایــب دریابیگــی، نصــرهللا
عالــیبازنشســتگانتامیــناجتماعــیبــااشــاره
بــهاظهــاراتوراهکارهــایمطــرحشــدهازســوی
برخــینماینــدگانمجلــستصریــحکــرد:بهطور
کلــیازنظــرمــافعــاالنودلســوزانوذینفعــان
صنــدوق ویــژه بــه و بازنشســتگی صندوقهــای
مشــکل اصلیتریــن اجتماعــی، تامیــن ســازمان
ایــنروزهایصندوقهاکهباعثناپایداریآنها
شــده،همــانتصمیمــاتدولتهــاومجلسهای

گذشتهتاامروزبودهاست.
بیــن ماهیــت بــر تاکیــد ضمــن دریابیگــی
ویــژه بــه و بازنشســتگی صندوقهــای النســلی
صنــدوقســازمانتامیــناجتماعــی،بیــانکــرد:

شــاغانازحقوقخــوددراینصندوقهاذخیره
میکننــدتــادرزمــانازکارافتادگــی،بیمــاریو
بازنشســتگیازآناســتفادهکنند.بااینفلسفه
خــاصاگربــهصندوقهایتامیــناجتماعینگاه
کنیــم،متوجــهخواهیــمشــدکــهکلهزینههــای
تامیــناجتماعیوبازنشســتگیبــرایاحقاقاین
حقــوقســهگانه»ازکارافتادگــی،بیمــهبیــکاریو
انــواعمســتمری«نــهتنهــاهزینــهایرویدوش
دولتهــانداشــتهوهمههزینههــایآنازجیب
حتــی بلکــه شــده، پرداخــت کارفرمــا و کارگــر
دولتهــابهجایکمکبهاینصندوقهامعموال

مشکاتیرانیزبرایآنهاایجادکردند.
دبیراجراییخانهکارگرشهرساریباتاکید
بــراینکــهســازمانتامیــناجتماعــیکــهوظیفــه
ایجــادرفــاه، بــر واساســنامهمشــخصیمبتنــی
عدالــت،حمایــتازتولیــدونیــرویکارودرمــان
راداردامــروزدچــاربحــرانشــدهاســت،بهدالیل
بحــراناشــارهکــردهوگفت:سیاســتهاییمانند
هدفمندسازییارانهها،حذفارزترجیحیوسایر
اقداماتشــوکآفرینقیمتــیکهبااقدامدولتو

دستوروچراغسبزمجلسهمراهبود،ازدالیلی
بودکهباعثافزایشموجتورمیوکاهشارزش

ذخایربیننسلیصندوقتامیناجتماعیشد.
همچنیــنایــنسیاســتهاموجــبافزایش
موقتیسازیواخراجکارگرانورکودشدکههمه
اینهادرکاهشروندجانشــینیوپشــتیبانیاز
صندوقهــابــاحــقبیمــهشــاغانتاثیــرداشــت.
بــهطــورکلــی؛کلیــهسیاســتهاییکــهمنجربه
افزایشنرخارزوکاهشارزشپولملیشدبه

اینمسائلدامنزد.
ویبــابیــاناینکــهدولــتبــابــرآوردفعاالن
بازنشســتگانبــهصــورتبروزشــدهریالیحدود
تامیــن صنــدوق بــه تومــان میلیــارد هــزار 6۰۰
اجتماعــیبدهــکاراســت،اظهــارکــرد:طلــبمــا
ازدولــتتنهــاآن3درصــدینیســتکــهوظیفه
دولتاســتوبایدبهعنوانیکیازطرفینســه
جانبــهبــهصندوقبپردازدنیســت،بلکــهفراتراز
آن،اقداماتــیاســتکــهدرعمــلباعــثکاهــش
ذخایربیننسلیصندوقهاشدهاست.بسیاری
ازمطالباتمادررابطهتعهداتیاستکهدولت

بــهجــایآنکــهخــودبــهبرخــیکارگــرانبدهــد،
برعهدهسازمانتامیناجتماعیمیگذارد.

دریابیگــیاضافهکرد:دولتخودبزرگترین
کارفرمــامحســوبمیشــودومیدانــدکــهمــابه
شــدتبــاافزایــشســنبازنشســتگیوســابقه
آنمخالــفهســتیم.مــابازنشســتگانمعتقدیم
دولــتاتفاقــابایــدســنبازنشســتگیراپایینتــر
هــمبیــاوردزیرادرچندســالگذشــتهنیرویکار
مــابــدونامنیــتشــغلی،بااســترساقتصادیو
مشــقتمالــیوروانــیکارکــردهوخــرجودخل
آنهاطبقماده۴۱قانونکارنبودهاست.نیروی
کاریکــهبــرایامــرارمعــاشدویــاســهشــیفت
کارکــردهاســتقطعــاامیدبهزندگــیاشبااین
شــرایطکاریوحقوقــیکمتــرازنســلگذشــته
خواهــدبــودوکیفیــتزیســتیاونیزدرشــرایط
مشــقتبارکارپاییناســت،لذادرشــرایطیکه
گزینههــایبســیارموثرتــریبــرایبهبــودشــرایط
صندوقهاوضریبپشــتیبانیآنوجوددارد،ما
بازنشســتگانکاماباافزایشاینســنبهبهانه

بهبودشرایطصندوقهامخالفیم.

رشــد قیمت مســکن در ســال جاری اگر چه 
آرام و زیــر پوســتی رخ داد و زمــان انتظــار بــرای 
خرید مســکن را افزایش داد اما ســوال این است 
که چرا دولت به رفتن چهار دهک اول خانوار به 

زیر خط فقر مسکن توجهی نمی کند.
گزارشاخیربانکمرکزیومرکزآمارنشان
دادبــازارمســکننیــزهماننــدســایربخشهــاو
کاالهــاولــواینکــهدررکــودمعاماتیبهســرببرد
رشــدقیمــتآنمتوقــفنشــدهونخواهــدشــد.
امــااگــربخواهیمواقعبینانهبهایــنموضوعنگاه
کنیــمکــهآیامیتــوانانتظارداشــتتمــامکاالها
ومحصــوالتبــهتبعیــتازرشــدنرختــورموارز،
افزایــشقیمــتراتجربهکنندامامســکنتغییری

نکندتاحدودزیادیبهبیراههرفتهایم.
بــاور ایــن بــر اقتصــادمســکن کارشناســان
هســتندکهمدتزمانانتظاربرایخانهدارشــدن
درتهراناگربهیکقرنرسیدهاستجایتعجب
نــدارد.اگــربــاایــنفــرضکهزمــانخانهدارشــدن
یــکقــرنباشــدبایــدگفتکــهیکخانــهاولیکه
بخواهــدبــاپسانــدازوتســهیاتبانکــیخانهدار

شودبایدتاابدمنتظرخانهدارشدنبماند.
ســهماجارهمســکنازدرآمدســاالنهخانوار
درحــالحاضــربزرگتریــنفاکتــورهزینــهایدر
ســبدهزینههــایخانــواردرتهرانوکشــوراجاره
بــهطــور اجــارهخانــهدرکشــور مســکناســت.
دوســوم تهــران در و درآمــد یکســوم میانگیــن
درآمــدخانوارهــارابهخوداختصاصدادهاســت.
امادربین3۱اســتان،فقطوضعیتســهاســتان
مطلوببرآوردمیشــودوشــشاســتانوضعیت

قرمزدارند.
کل از اجــاره ســهم تهــران اســتان در
هزینههایخانوار۴7درصدودرشــهرتهراناین

مقدار65درصداست.
وضعشاخصفقرمسکننشانمیدهدکه
چهاردهکاولخانوارهازیرخط»فقرمســکن«
قــراردارنــدوجمعیتخانوارهایزیرفقرمســکن

درکشوربه۴۲درصدرسیدهاست.
ســوالایــناســتکهاگــرخانوارهــایایرانی
زیــرخطفقرمســکنقرارگرفتهانــدواینعددبه
۴۲درصــدرســیدهمیتــوانگفــتکــهطرحهایــی
چــونمســکنمهــرودرآینــدهطــرحنهضــتملی

مسکننتیجهبخشنبودهونخواهدبود.
و تصمیمگیــری 7۰ســال بررســی امــا
برنامهریزیدولتهادرکشــورهایمختلفجهان
بــرای»تامیــنمســکنارزانبــرایکمدرآمدهــا«
نشــانمیدهــد،سیاســت»خانهســازیدولتــی«
بهعنــواناولیــنحرکــتدولتهــابــرایخانــهدار
جنــگ از -پــس جامعــه از وســیعی قشــر شــدن
جهانیدوم-دردستورکارقرارمیگیرد؛اماطولی
نمیکشــدکه»دفتراســکانبشــرمللمتحد«در
ســال۱۹76بــاعیانشــدن۴نشــانهشکســتاین

سیاست،مُهرابطالبرآنمیزند.
دراینبررسیکهازسویمرکزپژوهشهای
مجلــسانجامشــدهاســت،یــکتابلوحــاویپنج
واقعیتهشدارآمیزخطاببهدولتدربارهنحوه
خانــهدارکــردندهکهــایکمدرآمــدارائهشــدهو
همچنیــنبــاشناســاییتجربههــایموفــقتامیــن
مسکنملکیواجارهایارزاندرچهارکشورمهم
دنیــا،۱۰نــوعاقــدامسیاســتیکهقابلیــتاجرادر
ایرانرادارد،شــرحدادهشــدهاســت.ایننسخه
مشــخصمیکند،»مدلاجارهبهشــرطتملیک«
وهمچنیــن»پرداخــتوامویــژهبــهخانهاولیها«
درعمدهمناطقجهاندردســتورکارسیاستگذار

مسکنقراردارد.

متوســط نســبت از جدیــد برآوردهــای
در خانوارهــا ســاالنه درآمــد بــه مســکن قیمــت
تهران)متوسطقیمتمسکندرتهران5۰میلیون
تومان(نیزنشــانمیدهد؛تهرانیهابااحتســاب
نــرخفعلــیپسانــدازودرصــورترشــدیکســان
قیمــتودرآمــد–احتمــالبســیاربعیــد–۱۰۹ 
ســالطولمیکشدتابتوانندصاحبخانهشوند.
ایــنشــاخصدراواخــردهــه7۰حــدود۱۲ســال
بــود.فاصلــهزمانیتاخریدمســکندرکشــورنیز

سنجشوباعرفجهانیمقایسهشدهاست.
در۱۰ســالگذشــتهوطبــقآمارهــایاعام
شــدهازســویبانــکمرکــزی،قیمــتزمیــندر
تهران۴۰برابروقیمتواحدمســکونی۲۰برابر

شدهاست.
بررسیهاوبرآوردهابااستنادبهآمارهای
رسمیمربوطبهمتوسطهزینهودرآمدساالنه
خانــوار،نــرختــورمعمومــیونوســاناتقیمــت
مســکنواجارهبهــانشــانمیدهــدهماکنوننه
تنهــاطــولدورهانتظــاربــرایخریــدمســکندر
تهــرانبــانــرخفعلیپساندازبه۱۰۹ســالویا
بــهگفتــهیوســفینمایندهمجلسبه۱۲۰ســال
رســیدهاســتکهاینمدتزمانعاوهبرتهران
درکشــورنیزبهطــورقابلتوجهیافزایشیافته

است.
بــرایمحاســبهدورهدسترســیخانوارهــابه
مســکن،دوشــاخص»زمــانانتظــاربــرایخریــد
ســالهایی تعــداد نشــاندهنده کــه مســکن«
اســتکــهفردبــاپسانداز۱۰۰درصــددرآمدخود
بهصــورتســاالنهقــادربــهخریــدمســکنخواهد
بــودوهمچنیــنطــولزمانــیصاحبخانهشــدنبا
پسانــدازطبیعــیمعادلیکســومدرآمدســاالنه
خانوارها،ماکقرارمیگیردوبراســاسآنطول

دورهایکــهفــردبــرایدسترســیبــهمســکنبایــد
منتظربماند،محاسبهمیشود.

براســاسبرآوردهایصورتگرفتهمتناســب
ســاالنه درآمــد بــه مســکن قیمــت نســبت بــا
خانوارهــا،هماکنــوندرصورتــیکــهیــکفرد۱۰۰ 
درصــددرآمــدخودرادرتهرانبرایخریدمســکن
پسانــدازکنــدظرفمدت۲۲ســالقادربهخرید

مسکنخواهدبود.
ایندرحالیاســتکهبامحاســبهیکســوم
درآمــدخانوارهابهعنــوانپساندازباهدفخرید

مسکنایندورهبه66سالمیرسد.
بــراســاسگــزارشمرکــزآمــار،درســال۹۹ 
درمجمــوع۲3درصدخانوارهایکشــورمســتاجر
و68درصــدمالــکبودهانــد.ســایرخانوارهــانیــز
درخانههایســازمانیســکونتداشــتهیاشــرایط
ســکونتآنهابهاشــکالمتفرقهدیگریثبتشده
اســت.مقایســهایــنمقادیــربــاســال۹۴خالیاز
لطفنیست.درسال۹۴آمارخانوارهایمستاجر
قدریبیشتروخانوارهایمالکاندکیکمتربوده
اســتطوریکه66درصدازخانوارهامالکو۲۴ 
درصدنیزمســتاجربودهاند.تعدادخانوارهایکل
کشــوردرســال۹۹نیزبنابراعاممرکزآمار۲5 

میلیونو6۰۰هزارخانواربودهاست.
مجتبییوســفیعضوهیاترئیســهمجلس
وکمیســیونعمــراندرپاســخبــهاینپرســشکه
کارشناسانمعتقدهستندکهزمانخانهدارشدن
نــهتنهــاکاهشنداشــتهبلکــهافزایشهــمیافته
طبــق و گذشــته ســال ۱۰ در میگویــد: اســت،
آمارهایاعامشــدهازســویبانکمرکزیقیمت
زمیــندرتهــران۴۰برابروقیمتواحدمســکونی
۲۰برابرشــدهاســت.البتهرشددوبرابریقیمت
زمیــندرتهــرانبــهدلیــلکمیــاببــودنزمیندر

تهراناست.
ویافــزود:ایــنرشــدقیمتمســکنوزمین
باعثشــدهتااگرســهدهکاولجامعهبخواهند
اقــدامبهخریداریمســکنباایــندرآمدهاونرخ
تورمکنندباید۱۲۰سالصبرکنندویابهعبارتی
میتــوانگفت:۱۲۰ســالطولمیکشــدصاحب

مسکنشوند.
ازســویدیگربرخیفعاالنبازارمســکنو
کارشناســاناقتصادمســکنبراینباورهســتند
کــهبــرایباالبــردنقــدرتخریدوکاهــشزمان
خانهدارشدندولتبایدبااستفادهازتسهیات
ودیگــرراهکارهــاقدرتخریــدمتقاضیانواقعی
رابــاالببــرد.موضوعــیکــهاخیــرابذرپــاشوزیــر
راهوشهرســازیبــادادنفراخــوانبــهبانکهــاو
یــادآوریکردنمخبرمعاوناولرئیسجمهوری
بــهبانکهاکــهعقبماندگیپرداختتســهیات
راجبــرانکننــدواردفازجدیدیازحمایتدولت
بــرایباالبردنقــدرتخریدمتقاضیانوکاهش

زمانخانهدارشدنمردممیشود.
محمــدمخبــر،معــاوناولرئیــسجمهوری
درتازهتریــناظهــارنظــرخودبااشــارهبــهاینکه
مســکن3۰درصــدســبدهزینهخانوارراشــامل
بانــک و عامــل بانکهــای مشــارکت میشــود،
مرکــزیبــرایســرمایهگذاریدربخشمســکنرا
امــریبســیارمهمعنوانواعامکردهاســتکه
بانکهــایعامــلبایــدبــاخاقیــتدرروشهای
بانکــداریونــوآوریدرتامیــنمنابــعمســکنو
جدیتــری نقــش و مشــارکت نقدینگــی، جــذب
درتولیــدمســکنایفــاکننــد.امافردیــنیزدانی،
کارشــناساقتصــادمســکنمعتقــداســتچهــار
دهکاولخانوارهازیرخط»فقرمســکن«قرار
دارنــدواگــرمیخواهیــمزمــانخانهدارشــدنرا
کاهــشدهیــمبایــدابتداتــورمراکنتــرلکنیمو

اقتصــادرارونقدهیم.
اوبــابیــاناینکهوضعشــاخصفقرمســکن
خانوارهــا اول دهــک چهــار کــه میدهــد نشــان
زیــرخــط»فقــرمســکن«قــراردارنــدوجمعیــت
خانوارهایزیرفقرمسکندرکشوربه۴۲درصد
رســیدهاســتافزود:درســال۹۹درمجموع۲3 
درصــدخانوارهــایکشــورمســتاجرو68درصــد
مالــکبودهانــد.ســایرخانوارهــانیــزدرخانههای
ســکونت شــرایط یــا داشــته ســکونت ســازمانی
آنهــابــهاشــکالمتفرقهدیگریثبتشــدهاســت.
جمعیتخانوارهایایرانیکهزیرخطفقرمسکن
قــرارگرفتهانــدازســال۹۹تاکنونقطعــاافزایش
پیــداکــردهاســت.پــستنــزلمعیشــتواقتصاد
خانوارها،رشــدنرختورمعمومیکشــوروجهش
اجارهبهاسهعاملمهمیهستندکهدردورشدن
خانوارهاازدسترســیبهیکخانهحداقلیســهم

مهمیداشتهاند.
بــههــرصــورتبــهنظــرمیرســداظهــارات
فردینیزدانیکارشــناساقتصادمسکنرابایدتا
حدودزیادیدرافزایشزمانخانهدارشــدنمردم
پذیرفتچراکهوقتیتورمبخشمســکنهمواره
ازتــورمعمومــیجلوتربودهاســت)امســالهنوز
تورممســکنبهتورمعمومینرســیدهاســت(این
منجرشــدهافرادیکهتواناییمشــارکتدرحوزه
مســکنراندارنــدبــاکاهــششــدیدیدرثــروتو

قدرتخریدخودمواجهشوند.

چهار دهک اول خانوار زیر خط
»فقر مسکن«

محرومیت پزشکان بدون کارتخوان از تسهیات مالیاتی

 نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان: افزایش سن بازنشستگی
کمکی به صندوق تامین اجتماعی نمی کند
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