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طرحجنجالیاخراجکارکنانمایکروسافت

ِــت«  »ساندارپیشــه« مدیــر شــرکت »آلفاب
شــرکت مــادر گــوگل اعالم کــرد درچارچوب 
ســاختار جدیــد این شــرکت ناچــار به حذف 
۱2هــزار عنــوان شــغلی معــادل ۶درصــد از 
شده اســت.  جهــان  درسراســر  نیروهایــش 
دیجیتالــی  غــول  آخریــن  گــوگل؛  بنابرایــن 
آمریکایی ست که چنین تغییرات ساختاری 

دراین سطح گسترده را آغاز کرده  است.
دردنیــای  حیــرت آور  خبــری  ایــن 

فناوری های پیشــرفته محســوب می شــود. »ساندارپیشــه« 
مدیرشــرکت »آلفابِت« شــرکت مادر گوگل دراین خصوص 
می گویــد: »در دوســال اخیــر مــا از حیــث بکارگیــری نیــرو 
رشــد چشــمگیری کردیم. مــا دراین بازه زمانــی ۱۸۷هزارنفر 
رشــد  ایــن  حاضــر  درحــال  و  بکارگرفتیــم  درسراســرجهان 
فزاینــده بــا ســاختار اقتصــادی مــا همخوانــی نــدارد.« او در 
نامه ای که به کارکنانش نوشــته اســت با اعالم این مطالب 
اضافــه کــرده اســت » شــرکت ناچاراســت با ســاختار فعلی 

تعداد کارکنانش را کاهش دهد.«
ِــت« بــا اســتقبال  اعــالم طــرح جدیــد شــرکت »آلفاب
بورس»وال اســتریت« مواجه شــد زیرا ارزش ســهام آن در 
معامــالت الکترونیــک؛ قبــل از آغــاز بــکار بــورس نیویــورک؛ 
۳/۵ درصــد افزایــش یافــت. وی همچنیــن بــه ایــن موضوع 
اشــاره کــرد: »حــذف این مشــاغل درکل مجموعــه و درهمه 
بخشــها، درســطوح گوناگــون شــغلی و در مناطــق مختلــف 
جهــان خواهــد بــود.« امــا جزئیــات بیشــتری درایــن مــورد 
نگفت. کارکنان آمریکایی این غول دیجیتالی زودتر از سایر 
مناطق مشمول این حذف مشاغل می شوند و درسایر نقاط 
جهان متناسب با قوانین محلی کار زمانهای متفاوتی طول 

می کشد تا این طرح اجرا شود.
براساس این طرح کارکنان اخراجی درآمریکا مشمول 
دریافــت شــش هفتــه حقوق، پــاداش ســال ۲۰۲۲ )۱۴۰۱(، 
پرداخت حقوق مرخصیهای معوقه و شش ماه پوشش بیمه 
درمانی می شــوند. کارکنان خارجی مستقر در آمریکا عالوه 
براین مشــمول دریافت کمکهای قضایی برای اقدامات خود 
درماندن در خاک آمریکا نیز خواهند شد. درماه اکتبر)مهر( 
ِــت« شــاهد پائین تریــن نــرخ رشــد صرف نظر از  گروه»آلفاب
ابتدای شــروع دوران کرونا بوده اســت. سود سه ماهه سوم 
سال این گروه معادل ۱۴میلیارد دالرو پائین تر از حدانتظار 
بود. گروه همیشــه ســودآور گوگل شاهد کاهش چشمگیر 
درآمدهــای تبلیغاتــی خود نیز بوده اســت. گردش مالی آن 
در سه ماهه سوم با ۶درصد افزایش ظرف یکسال به ۶۹/۱ 

میلیارد دالر رسید.
دلیــل اصلــی کاهــش رشــد ایــن غــول 
دیجیتالــی، ظهــور رقبــای جدید عنوان شــده 
است. درآمدهای تبلیغاتی یوتیوب از جوالی 
تــا ســپتامبر۲۰۲۲ )تیــر تــا شــهریور۱۴۰۱( بــا 
رســید  دالر  ۷میلیــارد  بــه  کاهــش  ۲درصــد 
درحالیکــه پیش بینــی می کردند این درآمدها 
بــه  کارشناســان  اعتقــاد  بــه  کننــد.  رشــد 
دلیــل ظهــور رقبایــی چــون »تیــک تــاک« در 
پخــش پیامهــای کوتــاه تصویــری تبلیغاتــی در گوشــی های 
تلفن همــراه؛ بــرای اولین بــار از آغــاز بــکار تبلیغاتی یوتیوب 
دراواخــر ســال ۲۰۱۹ )۱۳۹۸( درپخــش پیامهــای تبلیغاتــی 

بصورت جداگانه؛ درآمدهای آن کاهش یافته است.
شــرکتهای ارائــه کننده خدمــات اینترنتــی براین باورند 
کــه در ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( »تیــک تــاک« از گــوگل به عنوان 
مردمی تریــن درگاه اینترنتــی جهــان گوی ســبقت را ربــود. از 
اینــرو گــوگل به عنوان آخرین شــرکت دیجیتالــی آمریکایی 
محسوب می شود که به این دلیل ناچار به اجرای طرحهای 
انقباضــی شــده. قبــل از آن مایکروســافت نیــز ناچــار شــد 
حــدود هــزار تــن از کارکنانــش معــادل کمتــر از یــک درصــد 
از کل کارکنانــش را دربخشــهای مختلــف اخــراج کنــد. ایــن 
شرکت سومین شرکت سرمایه دار جهان با سرمایه ای بالغ 
بر۱/۷ تریلیون دالر است. طی هفته های اخیر دیگر غولهای 
 دیجیتالــی چــون »متــا« شــامل فیــس بــوک و اینســتاگرام،
»آمازون« و »ِسیل فورس« نیز مجبورشدند هزاران تن از 

کارکنان خود را اخراج کنند.
بخشهای گوناگون فناوریهای پیشرفته پس از طی یک 
دوران طالیــی ناشــی از بحــران کرونا و اعمــال محدودیتهای 
ناشــی از آن؛ در حــال حاضــر بــه دلیــل افزایــش تــورم و 
نــرخ ســود بانکــی با شــرایط بد اقتصــادی مواجه شــده اند. 
بــر اســاس آمــار مراکــز معتبــر در این مــورد از ابتدای ســال 
۲۰۲۲)دی۱۴۰۰( تــا کنــون صــرف نظــر از آمــار اخیر شــرکت 
»آلفابِت« ۱۹۴هزارنفر از کارکنان این بخشــها از کار بیکار 
شــده اند. تحلیلگــران اقتصــادی در این خصــوص معتقدند: 
»طی دوســال اخیرپیشــتازان فناوریهای پیشــرفته بی وقفه 
اقــدام بــه گرفتــن نیروکردنــد و در حال حاضرزیرســاختهای 
اقتصــاد کالن آنــان را مجبــور بــه اخــراج ایــن نیروهــا کــرده 
است. دوران رشدهای طالیی آنان بسر آمده است و دیگر 
نمــی تواننــد ماننــد اغلــب هنرمنــدان  دهــه ۱۹۸۰ )۱۳۵۸( 

پول خرج کنند.«
منبع: روزنامه تریبیون

»ســاتیا نــاداِل« مدیــر گــروه مایکروســافت 
اعــالم  )2۸دی(  ژانویــه   ۱۸ چهارشــنبه  روز 
کــرد بــا حذف ۱۰ هزار عنوان شــغلی در این 
گــروه معادل ۵درصــد ازکارکنانش را اخراج 
می کنــد امــا راهبــرد وی درهــوش مصنوعــی 
و بازیهــای ویدئویــی آینــده خوبــی را بــرای 

شرکتش رقم خواهد زد.
گــروه  ایــن  کارکنــان  تعــداد  گرچــه 
دیجیتالی بســیار زیاد است اما همین اندازه 

کاهــش نیــرو یعنــی ۵درصد از کل ۲۲۰ هــزار نفر نیز قابل 
توجه به نظر می رســد. اما وضعیت مایکروســافت آنطورهم 
که به نظر می رسد خراب نیست. این گروه دیجیتالی که به 
نظــر می رســید درســال ۲۰۱۰ )۱۳۸۸( در مواجهــه با گوگل، 
فیس بوک و اَپِل دیگر منسوخ شده است؛ ثابت کرد کسانی 
کــه ســقوط آنــرا پیش بینــی می کرده انــد در اشــتباهند. این 
گروه با پیشــرفتهای قابل توجه در چند ســال اخیر به یکی 
از کلیــدی ومؤثرترین شــرکتهای فناوریهای پیشــرفته تبدیل 
شــده اســت. گروه مایکروســافت با فعالیــت درمورد هوش 
مصنوعی ظرف هفت سال گذشته به نحو فزاینده ای دراین 

زمینه پیشرفت کرده است.
»ایالن ماسک، سام آلتمَن و برخی چهره های برجسته 
دیگر فناوریهای پیشرفته درسال ۲۰۱۵ )۱۳۹۳( آزمایشگاه 
تحقیقــات بــرروی هــوش مصنوعــی را راه انــدازی کــرده و با 
جــذب نیروهــای بــا اســتعداد بــرروی برنامه هــای کاربــردی 
بســیار سودآوری دراین زمینه فعالیت کردند. امروزه برخی 
ازاین برنامه های کاربردی هوش مصنوعی از قبیل »هوش 
مصنوعــی بــاز از نوع »دال ای ۲« قادرند برحســب تقاضای 
ســفارش دهنــده تصاویــر خیــره کننــده ای خلــق کننــد. تنها 

کافیست با چند کلمه سفارش مورد تقاضا بیان شود.
این تصاویر می توانند یک فضانورد درفضا یا یک ظرف 
پر از ماکارونی یا یک دفتر کار مملو از مدیران فعال و پویا 
و خندان باشند. َسبک مورد نظر این تصاویر را نیز می توان 
انتخــاب کــرد: واقعی باشــند یا  با هنرپــاپ و یا حتی آبرنگ 
باشــند. ایــن هــوش مصنوعــی می توانــد تصــورات ذهنی ما 
بــه فوریــت به تصویر بکشــد. این به عنوان یک انقالب برای 

صنایــع خــالق محســوب می شــود. همچنین 
خــود  برنامه هــای  کــه درمعرفــی  آنهــا  بــرای 

نیازمند ارائه جنبه های بصری هستند.
مصنوعــی  هــوش  کاربــردی  برنامــه 
ســفارش  براســاس  اســت  قــادر  همچنیــن 
متــون مــورد نیــاز را نیــز بنویســد. نــوع متن 
اشــعاری  تــا  برقــی  خودروهــای  اوصــاف  از 
در وصــف اســب های شــاخدار و یــا تجزیــه 
و تحلیــل انقــالب صنعتــی می توانــد متغیــر 
باشــد. البتــه ایــن برنامه ها خالی از اشــتباه نیســتند اما به 
سادگی و با سرعت عملی که دارند می توانند اصالح شوند 
و بدینوســیله موجبــات مدیریــت زمان کاربــران را به نحوی 
چشــمگیرفراهم کننــد. برنامــه کاربــردی هــوش مصنوعــی 
بازهمچنیــن می توانــد از زبان معمولی بــه کدهای رایانه ای 
تبدیــل شــود. بدیــن ترتیــب می تــوان شــخصیتهای بازیهای 
ویدئویــی را بــا کلیدهــای جهــت نمــای چــپ و راســت روی 

صفحه کلید رایانه جابجا کرد.
ایــن قبیــل امکانــات هــوش مصنوعــی در ســال۲۰۲۳ 
)۱۴۰۲( فراگیــر خواهــد شــد امــا مایکروســافت دراین زمینه 
پیشتازشده و منتظر این زمان نمانده است. از سال ۲۰۱۹ 
)۱۳۹۷( یک گروه با مدیریت»ساتیا ناداِل« یک میلیاردیورو 
درایــن زمینــه ســرمایه گذاری کــرد تــا از نتایــج آن بــه نحــو 
خارق العــاده ای بهره بــرداری کند. به کمــک هوش مصنوعی 
در زمــان کــد نویســی نیــز صرفــه جویــی می شــود. شــرکت 
مایکروســافت از ســال ۲۰ ۱۸ــ)۱۳۹۶( تمامــی ابزارهای مورد 
نیــاز تحقیقات برروی برنامه هــای کاربردی هوش مصنوعی 

را خریداری کرد.
ایــن برنامــه درتبدیــل کدهــای رایانه هــا بــه برنامه های 
نوشــتاری متــن بســیار کارآمــد عمــل می کننــد. بــه کمــک  
برنامه کاربردی هوش مصنوعی ســرعت عمل قابل توجهی 
درعملیــات کدنویســی و تبدیل آنها بــه برنامه های کاربردی 
مــورد نیــاز کاربــران به وجــود می آید. شــرکت مایکروســافت 
ســه شــنبه ۱۷ژانویــه)۲۷دی( از تعــدادی از ایــن برنامه های 

کاربردی هوش مصنوعی خود رونمایی کرد.
منبع: هفته نامه اکسپرس
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فرزانه طهرانی

ســال آینــده قــرار اســت دولــت ۸3۸ هــزار میلیــارد تومان 
مالیــات دریافــت کنــد. ایــن عدد نســبت بــه مالیات ســال ۱4۰۱، 
۵9 درصــد بیشــتر اســت. مالیاتــی کــه 3۱ درصــد از آن برعهــده 
اشــخاص حقوقــی غیردولتــی ســت و بار تامین بخــش بزرگی از 

هزینه ها را این گروه بر دوش می کشد.
نهادهای انقالب اما همچون سال های گذشته سهمی اندک 
از مالیات ها دارند. سهم بنگاه های اقتصادی، نهادها و بنیادهای 
انقــالب از مالیات هــای ســال بعــد کمتر از یک درصــد یعنی ۰.۱۷ 
درصــد پیــش بینــی شــده اســت. از مجمــوع ۸۳۸ هــزار میلیــارد 
تومان مالیات پیش بینی شده نهادهای انقالب یک هزار و ۴۹۹ 

میلیارد تومان سهم دارند.
هرچنــد گفتــه مــی شــود نهادهــا و بنیادهــا گــردش مالــی 
باالیــی دارنــد امــا از آنجــا که صورت های مالی آنها عموما منتشــر 
نمــی شــود هیــچ بــرآورد قطعــی از حجــم فعالیت هــای اقتصــادی 

دستگاه های مزبور وجود ندارد. 
برخی از نهادها و بنیادها اساســا از پرداخت مالیات معاف 
هســتند. امــا از اوایــل دهــه ۹۰ بحــث لغــو معافیــت ایــن نهادها 
مطــرح شــد به طوری کــه علی طیب نیا وزیر وقــت امور اقتصادی 
و دارایــی، پرداخــت نکــردن مالیــات از ســوی ایــن نهادهــا را یــک 
»مشــکل ســاختاری« عنوان کرده بود که »نه فقط نقش مالیات 
و اثرات اقتصادی آن« را تحت تاثیر قرار داده بلکه موجب شــده 
»مالیــات حتــی بــه منزلــه ابــزار مناســب تامین بودجــه نیز نقش 
مطلــوب خــود را ایفــا نکنــد.« او علــت معافیــت مالیاتــی بخــش 
قابل توجهــی از اقتصاد کشــور را کم رنــگ بودن جایگاه مالیات در 
اقتصاد کشــور عنوان کرده و گفته بود »با سیاســت های ابالغی 
در اســناد باالدســتی و با نگرش علمی، تغییرات اساســی در این 

بخش انجام خواهد شد.«

 موسسات آستان قدس
294 میلیارد تومان مالیات می پردازند

از جملــه نهادهــای معــاف از مالیــات آســتان قــدرس رضوی 
و قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا بــود. ایــن دو نهــاد تا ســال ۹۳ 
از پرداخــت مالیــات معــاف بودنــد. امــا در الیحــه بودجــه ۱۳۹۴، 
قــرارگاه ســازندگی  قــدس رضــوی و  تابعــه آســتان  شــرکت های 
خاتم االنبیا، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات 
مفتــح  محمدمهــدی  و  گرفــت  مجلــس  را  تصمیــم  ایــن  شــدند. 
ســخنگوی کمیســیون تلفیــق وقت مجلس گفته بــود: »در الیحه 
۹۴،  این موضوع در بخش مالیات ها اضافه شــده و شــرکت های 
تابعــه آســتان های مقدس )قدس رضــوی، حضرت معصومه)س( 
و شــاهچراغ( و قرارگاه هــای ســازندگی موظف بــه ارائه اظهارنامه 
مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات های 
مســتقیم هســتند و بایــد مالیات بپردازند.« پــس از لغو معافیت 

زیرمجموعه های آســتان قدس موظف به پرداخت مالیات شــدند 
اما خود آستان همچنان در لیست دارندگان معافیت است.

حــاال هشــت ســال بعــد از لغو معافیــت، مالیات شــرکت ها 
و موسســات وابســته به آســتان قدرس رضوی به ۲۹۴ میلیارد و 
۷۴۴ میلیون تومان رسیده که سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی 

۰.۰۳ درصد برآورد می شود.

دولت چقدر مالیات می پردازد؟
شــرکت های دولتــی بــا بودجه ۳ هــزار هزار میلیــارد تومانی 
چه سهمی از درآمد مالیاتی دارد؟ واقعیت آن است که با وجود 
آنکــه بودجه شــرکت های دولتــی از بودجه عمومی دولت بیشــتر 
اســت و بــه بیــش از ۳ هــزار هزار میلیــارد تومان برای ســال بعد 
رسیده است اما سهم مالیات این شرکت ها از درآمدهای مالیاتی 
دولت ۲.۴ درصد اســت. این شــرکت ها برای سال بعد قرار است 
۲ هــزار و ۴۷ میلیــارد تومــان مالیــات بدهنــد. میــزان پرداخــت 
مالیــات شــرکت های دولتــی حتی از اشــخاص حقوقــی غیردولتی 
نیز کمتر اســت. براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲، اشــخاص حقوقی 

غیردولتی باید ۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان مالیات بپردازند. 

بار مالیات بر دوش مصرف کنندگان
بررســی الیحه نشــان می دهد بار عمده پرداخت مالیات بر 
دوش بخــش خصوصــی اســت و  در کنــار آن مردم با مصرف کاال 
و خدمــات و پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده ســهم پررنگی در 
درآمدهــای مالیاتــی دولــت دارنــد. به طوری که ســال بعــد میزان 
درآمــد مالیــات بر ارزش افــزوده ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان 
پیش بینی شده است. یعنی ۱۹ درصد از کل درآمدهای مالیاتی 

از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده به دست می آید.
مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۷ سال پس از انقالب دریافت 
نمــی شــد. امــا بحث آن از دهه ۶۰ آغاز شــده بود و بررســی های 
کارشناسی روی آن صورت می گرفت. مثال در سال ۱۳۶۶ الیحه 
ای از ســوی دولــت بــه مجلس رفت کــه در آن به موضوع مالیات 

بر ارزش افزوده پرداخته شده بود. 
بــا توجــه بــه اهمیــت بســط پایــه مالیاتی بــه عنــوان یکی از 
اصــول اساســی سیاســت های مالــی طــرح ســاماندهی اقتصــاد 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  مالیاتــی  درآمدهــای  معاونــت  کشــور، 
دارایــی مطالعــات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشــور در زمینه اجرای مالیات بر 

ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.
سرانجام، قانون مالیات ارزش افزوده در  سال ۱۳۸۷ در 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی تصویب شــده تا 
در مدت آزمایشــی ۵ ســال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا 
گذاشته شود. در ابتدا میزان مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد 
بــود کــه جایگزیــن مالیاتــی بــا عنوان عــوارض ۳ درصدی شــده 
بــود. امــا در لوایــح بودجــه ســال های بعد بــر میــزان آن افزوده 

برگ اصناف در جنگ اتاق
علی شفایی

فعالیــت  دوره  دهمیــن  نماینــدگان  هیــأت  انتخابــات 
اتاق های بازرگانی سراســر کشــور، در حالی مقرر شــده  در 
روزهای ابتدایی دهه دوم اسفندماه سال جاری برگزار شود 
که اما و اگرهای بسیاری پیشروی این انتخابات قرار دارد.

هیــأت  انتخابــات  عصراقتصــاد،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اتاق هــای بازرگانــی در حالــی اســفندماه برگــزار  نماینــدگان 
می شــود کــه چون همه ادوار گذشــته اتــاق بازرگانی تهران از 

پرحاشیه ترین و حساس ترین اتاق ها است.
در حالــی کــه در انتخابــات دوره قبل، ائتالف فردا پیروز 
بالمنــازع انتخابــات دو قطبــی اتــاق بازرگانــی تهــران بــود و 
توانست، حاکمیت خود بر اتاق تهران را برای چهار سال دوم 
تمدید کند، پیش بینی می شود در انتخابات این دوره، لیست 
منتصب به ابراهیم جمیلی و خانه اقتصاد، رقیبی جدی برای 

حاکمان اتاق تهران باشد.
ابراهیــم جمیلــی کــه ردپایــش را می توان 
در بســیاری از اتفاقــات مهم اتــاق بازرگانی در 
ســه دهــه ابتدایــی انقــالب دیــد، تنهــا بازنــده 
انتخابات دوره هشــتم اتاق بازرگانی اســت که 

هیچگاه در جایگاه بازنده قرار نگرفت.
وی پس از شکســت در انتخابات اســفند 
۱۳۹۳، خانــه اقتصــاد را بنیانگــذاری کــرد و در 
انتخابات اســفند ۱۳۹۷، از پایگاه ســنتی خود 

در زنجــان نامــزد شــد تا به عنــوان رئیس اتــاق زنجان و عضو 
هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران، فرصــت احیــاء گروه 

خود را داشته باشد.
لیســت خانــه اقتصاد به رهبــری ابراهیم جمیلی بــرای پیروزی 
در انتخابات دژ بلند ائتالف فردا به رهبری مسعود خوانساری 

را پیــش رو دارد، ائتالفــی که عالوه بر مســعود 
خوانساری، پدرخوانده ای به نام پدرام سلطانی 
معنــوی  پــدر  و  تئوریســین  بنیانگــذار،  دارد، 
ائتــالف فــردا کــه بــازی انتخابــات و مهره چینــی 

برای پیروزی را به خوبی آموخته است.
ائتــالف فــردا کــه بــه پشــتوانه مدیریــت 
اتــاق  عضــو  بنگاه هــای  از  یارگیــری  و  هرمــی 
بازرگانی، نیمی از پیروزی خود را قطعی کرده 
اســت، بــرای تضمیــن پیــروزی بــر کارت هــای 
عضویــت تمرکــز کــرده اســت، کارت هــای عضویتی که بســیار 
ســهل تر از کارت های بازرگانی صادر می شــود و برگ برنده ای 

برای انتخابات محسوب می شود.
خانه اقتصادی ها در شرایطی باید با ائتالف فردا و ساز 
و کار انتخاباتــی ایشــان رقابــت کنند، کــه از امتیاز کارت های 

عضویــت بی نصیــب هســتند و یــا حداقــل تعــداد کمتــری از 
صاحبــان کارت هــای عضویــت را درتیم خــود دارند و از این رو 
برای تقابل با ائتالف فردایی ها به سراغ گزینه ای رفته اند که 

بتواند شانس پیروزی ایشان را افزایش دهد.
ســرگرم  گذشــته  ســال  چهــار  طــی  اقتصادی هــا  خانــه 
یارکشــی از جامعه صنفی بودند، گروهی که برآورد می شــود 
قریــب بــه ۴۰ درصــد کارت هــای بازرگانــی تهــران را در اختیار 
داشــته باشــند، امــا از آنجاییکــه خانه اصلی ایشــان در حوزه 
تشــکلی اتحادیه هــای صنفی و اتاق های اصناف اســت، کمتر 

درگیر اتاق بازرگانی و ماجراهای آن می شوند.
حال باید دید در رقابت میان ائتالف فردا و خانه اقتصاد کدام 
یــک از اقبــال بیشــتری برخــوردار اســت، هرچنــد که براســاس 
اســتراتژی ایــن دو گــروه در انتخابات ایــن دوره نقش اصلی را 

صاحبان کارت های عضویت و اصناف تعیین می کنند.
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شــد. از ابتــدای ســال ۱۳۹۳ میــزان ایــن نوع از مالیــات که تا ۶ 
درصــد رشــد کــرده بود مجــدد افزایش یافــت و از ۶ درصد به ۹ 

درصد تغییر کرد.

مالیات بر عایدی و پاسخ به دولت
دولــت عــالوه بــر درآمدی که تا به حــال از  مالیات بر ارزش 
افزوده، مالیات بر حقوق کارکنان و  مالیات بر اشخاص حقوقی 
و شــرکت ها و ... داشــته مــی خواهــد از دارایی هــای مــردم نیــز 
مالیــات بگیــرد. بــه همیــن دلیــل مدتــی پیــش الیحــه مالیــات بــر 

عایدی سرمایه را به مجلس برد.
بــر اســاس ایــن الیحه دولــت از دارایی های مــازاد بر مردم 
ماننــد مســکن، خــودرو، طــال و ارز مالیــات مــی گیــرد. پــس از 
ارســال این الیحه عصراقتصاد گزارشــی منتشــر کرد که بررسی 
تبعات اجرای این نوع مالیات پرداخته بود. دولت نیز به سیاق 
گذشــته پاســخی بــرای روزنامه ارســال کرده که بــه بخش هایی 

از آن می پردازیم.  
دولت اعالم کرده »با مهار کســری بودجه و عدم اســتفاده 
از تنخــواه بانــک مرکــزی کوشــیده تا یکــی از موتورهای تــورم زا را 
خامــوش کنــد و اســتقبال از طــرح مالیــات بــر عایدی ســرمایه به 

معنای جبران کسری بودجه از مالیات نیست.«
درســت اســت که دولــت تنخواه ۶۰ هزار میلیــارد تومانی را 
حذف کرده اســت اما به جای این تنخواه از حســاب شــرکت های 
دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کرده که دیر یا زود باید آن را باز 
گرداند. برای بازگرداندن حســاب شــرکت های دولتی چه منابعی 
در اختیــار دولــت اســت؟ آیا نفت بیشــتری می تواند بفروشــد یا 

روی درآمدهای مالیاتی بیشتری می تواند حساب کند. 
اگــر بــه جــدول عملکــرد ۶ ماهــه بودجــه امســال کــه مرکز 
پژوهش هــای مجلس منتشــر کــرده نگاهی بیندازیــم می بینیم 
کــه از ۲۵۰ هــزار میلیــارد تومــان درآمــد نفتی پیش بینی شــده 
برای نیمه امسال، تنها ۵۶ درصد یعنی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان 
محقق شــده اســت. اما در بخش درآمدهای مالیاتی ۹۹ درصد 
تحقق وجود داشته و از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
پیــش بینــی شــده بــرای ۶ مــاه اول، ۲۳۰ هــزار میلیــارد تومــان 
محقق شده است. بنابراین با توجه به عملکرد دولت مشخص 
مــی شــود کــه برنامــه اصلــی دولت بــرای تامیــن منابــع، مالیات 
اســت. کمــا اینکــه در الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مشــهود اســت که 
دولت بیش از آنکه به درآمدهای نفتی اتکا کند رقم مالیات ها 

را افزایش داده است. 
به این ترتیب اگرچه دولت امسال تنخواه را حذف کرد و از 
شــرکت های دولتــی قــرض گرفت اما بــه زودی باید این پول را باز 
گردانــد و بــرای بازگردانــدن آن بهترین راه فشــار بیشــتر به مردم 

برای گرفتن مالیات بیشتر است.
در جــای دیگــر جوابیــه دولت آمده اســت: »وزیر اقتصاد به 
نقش سوداگری و داللی در بازار ارز اشاره کرده و در نامه ای هم 
کــه بــه رئیس محترم مجلس شــورای اســالمی نوشــته شــده هم 
داللت بر تســریع در تصویب مالیات بر عایدی ســرمایه به عنوان 
راهی برای کوتاه کردن دست سوداگران و دالالن از بازارها تاکید 

شده است.«
دولت در شــرایطی به مقابله با داللی برخاســته که عمال به 
دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد و کاهش ارزش مستمر پول ملی، 
خود مردم را وادار به ورود به بازارهای دارایی کرده است. مردم 
بــرای حفــظ ارزش دارایی خود ناگزیر خرید مســکن، خودرو، طال 
و ارز را انتخــاب مــی کننــد تا در بلندمــدت ارزش پول آنها از بین 
نرود. حاال دولت به جای اصالح وضعیت اقتصادی و جلوگیری از 
ســقوط ارزش پــول، با خریداران ایــن دارایی ها برخورد می کند و 

از آنها مالیات می ستاند.
بــه مثابــه  تــورم خــود  کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد: 
مالیات مضاعفی اســت که از مردم گرفته می شــود. در چنین 
شــرایط تورمــی، دولــت از دارایی هــای مردم مــی خواهد مالیات 
بیشــتری هم بگیرد. بنابراین مردم ۲ راه پیش روی خود دارند 
یــا بایــد پول های خــود را به صورت ریــال در بانک ها نگاه دارند 
و هــر روز شــاهد آب رفتــن بیشــتر آن باشــند و یــا دارایی هــای 
دیگری را خریداری کرده ولی بخشی از آن را به عنوان مالیات 
بــه دولــت تقدیم کنند. در هر دو صورت دارایی مردم کوچک و 

کوچک تر می شود.

 نهادها و
 بنیادهای انقالب

 در سال آینده تنها
1.4 هزار میلیارد 

تومان مالیات 
یم پردازند؛ بار 

اصلی مالیات سال 
آینده بر دوش 

بخش خصوصی 
است

سهم
 0.17 درصدی
نهادها
و  بنیادها
از مالیات 

در سایت روزنامه بخوانید:
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 معاون وزیر ارتباطات:
 ۷۰۰ موتورسیکلت برقی

وارد ناوگان پستی کشور شد
بــرای پســت، ملــی شــرکت مدیرعامــل اعــام بنابــر
جلوگیــریازآلودگــیصوتــیوهوا۷۰۰موتورســیکلت
موتورســیکلت ســیصد و هــزار یــک جایگزیــن برقــی

بنزینیمیشود.
محمــود لیائــی، معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات در مراســم رونمایــی از نــاوگان موتــوری برقــی 
موزعین پســتی کشــور اظهار کرد: امروز شاهد رونمایی 
از فاز نخســت ناوگان برقی شــرکت ملی پست در شهر 
تهــران هســتیم و ایــن موضــوع در تمــام کالن شــهرهای 
کشور ادامه پیدا خواهد کرد. وی تاکید کرد: کارکردهای 
اصلــی خدمــات پســتی صرفه جویی در هزینه ها اســت. 
توســعه ســبز وظیفه ای اســت که اتحادیه جهانی پست 
بــرای دنیــا تعیین کرده اســت. الگوهای مختلف پســتی 
در کشورهای دنیا همان چیزی است که اکنون ما آن را 
در کشور دنبال می کنیم. مدیرعامل شرکت ملی پست 
بــا اشــاره بــه نقش پســت در محیط زیســت، گفت: هر 
نامه رســان از ۲۰۰ ســفر شــهری جلوگیــری می کند و در 

تهران ۳۰۰ هزار سفر شهری را کاهش می دهد.
بــا تاکیــد بــر به روزرســانی نــاوگان پســتی  لیائــی 
موتورســیکلت  ســیصد  و  هــزار  کــرد:  تصریــح  کشــور، 
بنزینی در اختیار شــرکت ملی پســت است که این عدد 
بــا ۱۰ هــزار نیــروی غیررســمی و قــراردادی افزایش پیدا 
می کند که به حدود ۲۰۰ هزار موتورســوار می رســد. در 
قالب تفاهم نامه با شــهرداری ۷۰۰ موتورســیکلت برقی 
را جایگزیــن خواهیــم کــرد و بــه مــرور به ناوگان پســتی 

شهر تهران وارد خواهد شد.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر آن مــا نوســازی نــاوگان 
ماشین های برقی را در دستور کار داریم و امیدواریم با 
توجه به بودجه مناسبی که در نظر گرفته شده بتوانیم 

این ظرفیت را اضافه کنیم.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: غیر از کاهش آلودگی 
صوتــی و هــوا، کم کــردن زحمــت موزعیــن پســتی اســت 
کــه یک ســوم از روز خــود را روی موتورســیکلت ها صرف 
می کنند. ســال آینده و در روز هوای پاک در نظر داریم 

ماشین های برقی را وارد ناوگان پستی کشور کنیم.
رونمایــی از نــاوگان موتــوری برقــی موزعین پســتی 
کشــور از ســوی شــرکت ملی پســت و در راســتای نقش 
کلیــدی خــود در کاهــش آالیندگی های زیســت محیطی 
و حرکــت بــه ســوی »پســت ســبز« بــا حضــور »عیســی 
زارع پــور« وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، »علیرضا 
زاکانــی« شــهردار تهران، علی ســالجقه رئیس ســازمان 
محیــط زیســت و »محمــود لیائــی« مدیرعامــل شــرکت 

ملی پست برگزار شد.

 عرضه روغن موتور
محدود شد

رئیــساتحادیــهفروشــندگانالســتیکوروغــنموتور
خاطــرنشــانکــردکــهقیمتروغــنموتوررادســتوری
ثابــتنگــهداشــتندوبــهنظــرمیرســدتولیدکننــدگان
عرضــهرامحــدودتاقیمتروغنموتوردربازارواقعی
شــود؛ایــندرحالیســتکهتولیدکننــدگاناینادعارا
طــرحمیکننــدکــهتوزیعوعرضهروغــنموتورنهتنها

کاهشپیدانکردهبلکهافزایشینیزبودهاست.
محمدرضا آل سارا در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
نوســان های نــرخ ارز و تاثیــر آن در قیمــت روغــن موتور 
در بــازار، گفــت: کارخانه هــای تولیدکننــده روغــن موتور 
هیچگونــه  و  نکردنــد  اعمــال  نرخ هایشــان  در  تغییــری 
افزایش نرخی به صورت رســمی اعالم نشــده اســت این 
در حالیســت کــه بعــد از نوســان های نــرخ ارز در بــازار 
برخی فروشندگان افزایش چند درصدی برای نرخ روغن 
موتــور در نظــر گرفتنــد. وی بــا بیــان اینکــه روغــن موتور 
وارداتی نیست، افزود: بیش از نیاز داخلی روغن موتور 
تولیــد می شــود و در حــال حاضر نگرانــی در بحث تامین 
وجــود نــدارد؛ اینکــه گاهی در بازار تنش ایجاد می شــود 
طبیعــی اســت چراکــه این احتمال وجــود دارد که در یک 

مقطع شاهد افت تولید و عرضه آن در بازار باشیم.
ایــن فعــال صنفــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا عرضــه روغن های تقلبــی در بــازار را تایید می کنید؟ 
گفــت: روغن هــای تقلبــی در واحدهای صنفــی که فاقد 
پروانــه کســب هســتند عرضــه می شــود چراکــه در ایــن 
واحدهــا نمی تواننــد روغن موتور از کارخانه ها خریداری 
کننــد از ایــن رو به ناچــار از بازار روغن  تهیــه می کنند که 
امــکان تقلبــی بــودن آنهــا وجــود دارد؛ واحدهای صنفی 
که دارای پروانه کســب هســتند از کارخانه های تولیدی 

سهمیه مشخص دریافت می کنند.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیه فروشــندگان الســتیک و 
روغــن موتــور؛ روغن موتــور قیمت مصوب دارد و قیمت 
آنهــا درب قوطــی درج شــده اســت و مصرف کننــدگان 
می توانند به قیمت های حک شده در قوطی توجه کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که گزارش های میدانی 
نشــان می دهــد کــه میــزان عرضه روغــن موتــور در بازار 
کاهــش پیدا کرده اســت آیــا موضوع را تاییــد می کنید؟ 
خاطر نشــان کرد: قیمت روغن موتور را دســتوری ثابت 
نگــه داشــتند و به نظر می رســد تولیدکنندگان عرضه را 
محدود تا قیمت روغن موتور در بازار واقعی شــود؛ این 
در حالیست که تولیدکنندگان این ادعا را طرح می کنند 
کــه توزیــع و عرضــه روغــن موتــور نــه تنهــا کاهــش پیدا 
نکرده بلکه افزایشی نیز بوده است. آل سارا ادامه داد: 
تولیدکننــدگان بــرای ایجــاد تعــادل در بــازار باید شــبکه 
توزیــع را تقویــت کننــد و عرضــه روغــن موتــور نیــز بایــد 
از طریــق واحدهــای خدماتی دارای پروانه کســب انجام 
شــود کــه اینگونه امــکان توزیع روغــن موتورهای تقلبی 
کاهش پیدا کند. رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک 
و روغــن موتــور در پایــان بــا بیــان اینکه افزایــش قیمتی 
در نرخ الســتیک اعمال نشــده اســت، خاطر نشان کرد: 
قیمــت الســتیک  خــودرو داخلــی ماننــد پرایــد، ســمند 
و پــژو در بــازار افزایشــی اســت و بقیــه الســتیک ها زیــر 
نــرخ مصــوب عرضــه و بفروش می رســد. دلیــل افزایش 
نرخ الســتیک های خودرو داخلی این اســت که نســبت 
الســتیک هایی که در سبدها می گذارند متناسب با نیاز 

داخلی نیست و عرضه آنها محدود است.

اخبـــــــــــــــــار

 موافقت وزارت ارتباطات
با رفع فیلتر گوگل پلی

وزیــرارتباطــاتگفتــهاســتتــاشمــاایــناســتکــه
ســرویسهایمــوردنیــازمــردمماننــدگــوگلپلــیکــه
مشــکلویــژهایندارنــدامــاباتوجــهبهشــرایطامنیتی
کشــوروبنــابــهنظــرمراجــعامنیتــی،محدودیتهایی

رویآناعمالشده،بازشود.
به گزارش ایســنا، گوگل پلی فروشــگاه و پورتال رســمی 
اندرویــد اســت و محتــوای بی شــماری را بــرای کاربــران 
Google Play Store .گوشی های اندرویدی فراهم می کند 
در تاریــخ ۶ مــارچ ۲۰۱۲ بــا تلفیــق مارکــت اندرویــد و 
سرویس های دیجیتالی دیگری عرضه شد و در بیش از  

۱۹۰ کشور مختلف در دسترس است.
اما این فروشگاه همزمان با ایجاد محدودیت برای 
دو پلتفــرم خارجــی از اواخــر شــهریور در ایــران محــدود 
و فیلتــر شــد و بســیاری از کاربــران در دانلــود و نصــب 
اپلیکیشن های مورد نیاز خود با مشکل روبه رو شدند.

طــی چنــد ماه اخیــر تصمیمی مبنی بر عــدم فیلتر 
گــوگل پلــی گرفتــه نشــده اما عصر روز دوشــنبه ۲۶ دی 
اخبــاری مبنــی بــر رفــع فیلتــر گــوگل پلــی بــرای کاربران 
منتشــر شــد و بررســی ها نشــان می داد از عصر  آن روز  
امــکان دانلــود از ایــن پلتفرم پس از چندیــن ماه اعمال 

محدودیت، با آی پی ایران امکان پذیر شده بود.
فیلتــر،  رفــع  از  پــس  ســاعتی  گذشــت  بــا  امــا 
بررســی های مجدد نشــان داد که گوگل پلی دوباره غیر 
قابل دســترس شــد و هنوز دلیل این موضوع مشــخص 

نیست و توضیحی ارائه نشد.
در همین رابطه عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات بــه تازگــی در حاشــیه جلســه هیــات دولــت با 
بیــان اینکــه کارگــروه تعییــن مصادیق مجرمانه مســئول 
فیلترینگ اســت که شــش عضو از ۱۳ عضو آن از دولت 
هستند اظهار کرد: تالش ما این است که سرویس هایی 
که مورد نیاز مردم اســت که مشــکل ویژه ای ندارند مثل 
گــوگل پلــی کــه تا شــهریور باز بود و اســتفاده می شــد و 
بــا توجــه بــه شــرایط امنیتــی کشــور و بنا به نظــر مراجع 

امنیتی، محدودیت هایی روی آن اعمال شد، باز شود.
و  ماســت  تخصصــی  نظــر  ایــن  داد:   ادامــه  وی 
منتظریــم تــا ایــن کارگــروه در این مورد تصمیــم بگیرد و 

به ما ابالغ کند.

خبـــــــــــــــــر

طییکهفتهگذشتهسهمحصولشاهین،
فیدلیتیپرایمهفتنفرهوتارااتوماتیکدر
بازار۵تا۲۰میلیونتومانکاهشقیمترا

تجربهکردند.
پایانــی دی  قیمــت خــودرو در روزهــای 
کــرد،  بــازار دنبــال  را در  رونــد عقب نشــینی 
تغییر رفتار بازار با سیاســت ســقوط قیمت ها 
از  ســرگردان  ســرمایه های  خــروج  از  نشــان 
معاملــه خــودرو بــه بانک هــا را دارد. ظاهــرا 
ســودجویان بــا ورود به بازارهــای موازی دیگر 
می خواهنــد زمینه الزم برای کاهش قیمت ها 
را فراهــم کننــد، اگر فرض کنیــد که این مورد 
ناشــی از مکانیــزم فروش خــودرو در بورس یا 
قرعه کشــی اخیــر گــروه صنعتی ایــران خودرو 
هســت، کامال اشتباه اســت. پارامترهای بازار 
نشــان می دهــد که بازار خــودرو طی دو ماهه 
پایانــی ســال جــاری رونــق چندانــی نخواهــد 
حــدی  بــه  محصــوالت  قیمــت  زیــرا  داشــت، 
افزایش یافته که دسترسی مشتریان حقیقی 
بــه خریــد محصــول کوتاه تــر از گذشــته شــده 
اســت. اگــر روند جــاری در روزهــای آتی دچار 
تغییــرات نشــود، می تــوان نســبت بــه بهبــود 
شرایط معامله خودرو در روزهای پایانی سال 
جاری امیدوار بود، در ادامه به بررسی قیمت 
برخی از محصوالت داخلی خواهیم پرداخت:

شاهین۱۰میلیونتومانارزانشد
شــاهین به عنــوان جدیدتریــن محصول 
گروه خودروســازی سایپا طی یکسال گذشته 
در بــازار از محبوبیــت قابــل توجهــی برخوردار 
دی  اواســط  از  خــودرو  ایــن  اســت،  شــده 
ســال جــاری تــا هفته گذشــته بــا قیمت ۵۲۰ 
میلیــون تومــان در بــازار معاملــه می شــد. امــا 
از اواخــر هفتــه گذشــته قیمــت ایــن خــودرو 
کاهــش  رســید.  تومــان  میلیــون   ۵۱۰ بــه 
نشــان  خــودرو  قیمــت  تومانــی  میلیــون   ۱۰
خــروج ســرمایه های ســرگردان کــه بــه جهــت 

ســرمایه گذاری در صنعت خودرو وارد شدند، 
دارد. اگــر رونــد کاهش قیمت خودرو در بازار 
ادامــه دار باشــد، عــالوه بــر کاهــش رکــود این 
بــازار منجربــه بهبــود خرید محصول از ســوی 

مشتریان حقیقی نیز می شود.
ارزانی۲۰میلیونتومانیفیدلیتی

فیدلیتــی پرایــم هفــت نفره جــزء کراس 
اوورهــای شــهری محبوب بازار کشــور اســت، 
علیرغــم حضــور کم مدت این خــودرو در بازار 
کــراس  بــازار  از  قابــل توجهــی  کشــور ســهم 
اوورها را جلب کرده اســت. این خودرو اوایل 
هفته گذشته در بازار قیمت ۱ میلیارد و ۵۷۰ 
میلیــون تومــان داشــت، امــا امــروز بهــای این 
محصول به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان 
رسیده است. کاهش ۲۰ میلیون تومانی این 
خــودرو نشــان از آن دارد کــه مصرف کنندگان 
بــه جــای ســودجویان در حال خریــد محصول 
بــرای اســتفاده هســتند. در صورتــی کــه روند 
نــزول قیمــت خــودروی مذکــور در بــازار ادامه 
داشــته باشد، قیمت ســایر محصوالت کراس 

اوور نیز در بازار شکسته خواهد شد.

۵میلیونتومانارزانینیست
تارا به عنوان یکی از محصوالت ســدان جدید 
گروه صنعتی ایران خودرو طی یکسال گذشته 
در بــازار از اقبال مناســبی برخوردار شــد. تارا 
اتوماتیک اوایل هفته قبل قیمت ۷۲۰ میلیون 
تومانی داشت، اما اواخر هفته گذشته قیمت 
ایــن خــودرو بــه ۷۱۵ میلیــون تومــان رســید. 
ایــن رونــد کاهــش قیمــت را نمی تــوان ارزانی 
نــام گذاشــت، چــرا کــه ســودجویان در بــازار 
بــه دنبــال خریــد محصــوالت پــر تیــراژ جهــت 
ســرمایه گذاری و ســود آنــی هســتند. اختالف 
قیمــت محصــوالت ایران خــودرو از کارخانه تا 
بازار جذابیت محصوالت ایران خودرو را برای 
این سودجویان نسبت به سایر محصوالت در 

بازار بیشتر کرده است.
محصوالتکرمانخودروگرانترمیشود

از  یکــی  عنــوان  بــه  خــودرو  کرمــان 
شرکت های خصوصی در صنعت و بازار خودرو 
سهم قابل توجهی را کسب کرده است. فارغ 
از بحــث کیفیــت محصوالت این خودروســاز، 
تنهــا شــرکت تولیدکننــده ای کــه طــی ماه های 

اخیر اقدام به افزایش قیمت محصوالتش در 
بازار کرده بود، کرمان خودرو اســت. بنابراین 
محصوالت این خودروساز در بازار به موازات 
کارخانــه گــران شــد، تــی۸ بــه عنــوان یکــی از 
خودروهــای جدیــد ایــن واحــد خودروســاز در 
اوایــل هفتــه گذشــته بــا قیمــت یــک میلیــارد 
معاملــه  بــازار  در  تومــان  میلیــون   ۴۶۰ و 
می شــد، امــا امــروز قیمت این خودرو بیشــتر 
از یــک میلیــارد و ۴۸۰ میلیــون تومــان اســت. 
افزایــش ۲۰ میلیون تومانی این محصول طی 
یــک هفتــه نشــان از آن دارد کــه احتمــاال در 
هفتــه جــاری قیمت محصــوالت کرمــان ثبات 
نســبی داشته سپس افزایش قیمت مجدد را 
تجربه کنند. هرچند که مشــخص نیست چرا 
محصــوالت ایــن خودروســاز در کارخانه گران 
و با مجوز کدام مرجع انجام می شــود؟ شــاید 
بهتر باشــد وزارت صمت به این ســوال پاســخ 
دهد که چرا محصوالت این خودروساز عالوه 
بر گرانی در بورس عرضه نمی شود؟ آیا برخی 
از شــرکت های خودروســاز انتفاع هــای دولتی 

یا حمایت های وزارتی دارند.

حالــی در کشــوری هواپیمایــی ســازمان رئیــس
میگویــدهنــوزهیــچمجوزیبــرایافزایشقیمت
بلیــتهواپیمــاصــادرنشــدهکهبررســیهانشــان
میدهدشــرکتهایهواپیمایــیاقدامبهافزایش

خودسرانهنرخبلیتدرهمهمسیرهاکردهاند.
به گزارش بازار، هم اکنون در اپلیکیشــن های 
فــروش بلیــت هواپیما، بلیت مســیر تهــران - کیش 

در بهمــن، دو میلیــون و ۴۰۶ هزار تومان به فروش 
اســاس نرخ نامــه مصــوب،  بــر  می رســد درحالیکــه 
قیمــت مســیر تهــران - کیــش یــک میلیــون و ۳۵۹ 
هــزار تومــان بــوده اســت. در مســیر تهران - مشــهد 
نیــز قیمــت مصــوب یــک میلیــون و ۱۹۱ هــزار تومان 
بــوده اســت کــه در حال حاضر، یــک میلیون و ۳۴۰ 
هــزار و ۲۰۰ تومــان بــه فروش می رســد و در مســیر 

تهــران - قشــم نیــز بلیــت یــک میلیــون و ۳۳۸ هزار 
تومانــی مصــوب، در حال حاضر یــک میلیون و ۷۱۵ 
هــزار و ۴۰۰ تومــان اســت. در مســیر چابهــار نیــز، 
قیمــت بلیــت هواپیما که طبق نرخنامه مصوب ۱۳ 
دی ۱۴۰۰، یــک میلیــون و ۳۴۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
بــوده در حــال حاضــر، یــک میلیــون و ۷۷۳ هزار و 
۵۰۰ تومان فروخته می شود. نرخ نامه جدیدی که 

در ســایت انجمن شرکت های هواپیمایی بارگذاری 
شــده نیــز در ســایر مســیرهای پرتردد نیــز افزایش 

قیمت اعمال کرده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قیمت بلیت 
هواپیمــا تغییــری نکــرده و هیــچ مجــوزی در این بــاره 
صــادر نشــده اســت، امــا بر اســاس بررســی هایی که 
داشتیم سه شرکت هواپیمایی به دلیل گران فروشی 

و تخطــی از نرخنامــه مصــوب ابالغــی، بــه ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــده اند. محمد محمدی 
بخــش با بیــان اینکه چنانچه با گران فروشــی مواجه 
شــویم شــرکت هواپیمایــی کشــوری را بــه ســازمان 
شــرکت های  افــزود:  می کنیــم،  معرفــی  تعزیــرات 
هواپیمایی درخواســت افزایــش قیمت بلیت هواپیما 

را دارند که در حال بررســی است.

موبایــلخیلــیوقتاســتکهدیگریکوســیله
الزموضروریدرزندگیآدمهاست،اصاگویا
دردنیایــیکــهخدمــاتعمومادرحــالاینترنتی
شدنهستند،دیگرزندگیبدونموبایلممکن
نیســت،امــاموبایــلخریدنهمایــنروزهاکار

هرکسینیست.
تــا قبــل از شــیوع کرونــا الزم نبــود بچه های 
مدرســه ای هــم در خانــه موبایــل داشــته باشــند، 
در واقــع کال برخــورداری دانش آمــوزان و ایجــاد 
از  آنهــم  اینترنــت  فضــای  بــه  آنهــا  ورود  امــکان 
طریــق موبایــل توصیــه نمی شــود، امــا در دوران 
کرونــا چــاره ای نبــود، مدارس غیرحضوری شــدند 
و بســیاری از خانواده هــا بــا چالش نبود یا کمبود 

موبایل در خانه مواجه شدند.
از  اســتفاد  لــزوم  و  کرونــا  شــیوع  گرچــه 
کالس  در  حضــور  ضــرورت  و  شــاد  اپلیکیشــن 
مجــازی بــرای دانشــجویان، بــازار خریــد و فروش 
موبایل را رونق داد، اما بار سنگین خرید موبایل 
خانواده های بســیاری را بویژه در قشــر ضعیف و 
متوسط تحت فشار قرار داد و غیر از والدینی که 
دانش آموز در خانه داشــتند، صابون این شــرایط 

بدجور به تن دانشــجوها و آنهایی هم که به هر 
دلیل باید موبایل می خریدند، هم خورد.

افــراد  برخــی  کــه  کشــید  جایــی  بــه  کار 
هزینه هایی که برای کار خیر کنار گذاشته بودند 
را صرف خرید گوشــی های موبایل و ارســال برای 
نیازمنــدان ایــن کاالیــی کردنــد کــه تــا همین چند 
سال پیش داشتنش از نان شب واجب تر نبود و 
حاال وســیله کســب درآمد و نان خوردن خیلی ها 

شده است.
توانســتند و می تواننــد  کــه  آنهایــی  از  اگــر 
گوشــی جدیــد بخرند یا گوشــی های قدیمی شــان 
در  کــه  کســانی  اکثــر  بگذریــم  کننــد،  عــوض  را 
ایــن بخــش نیازهایــی دارنــد، بــه ســمت تعمیــر 
گوشــی های قدیمی شــان رفتنــد و بــه نوعــی ایــن 
بازار هم داغ شــد و شــاید از بازار خرید و فروش 

هم داغ تر.
البتــه بازار تعمیرات از چندی پیش از کرونا 
بواسطه سخت شدن شرایط اقتصادی کشور داغ 
شــده بــود، اما بــا برگــزاری کالس های مــدارس و 
دانشــگاه ها در بســتر فضــای مجــازی و پــر رونــق 
شدن کسب و کارهای اینترنتی در آن دوران، این 

بــازار داغ تــر شــد چرا که با توجه بــه قیمت باالی 
گوشــی موبایــل افــراد یــا تــوان خرید یک گوشــی 
موبایل نو را ندارند یا دلشــان نمی آمد میلیون ها 
تومــان را صــرف تعویــض و ارتقای گوشــی کنند و 
تــالش می کردنــد که با گوشــی قدیمی خــود کنار 
بیاینــد البتــه ناگفتــه نمانــد کــه هزینــه تعمیرات 
گوشــی نیــز باالســت امــا هنــوز نســبت بــه خرید 

گوشی نو به صرفه است.

عمرمتوسطهرگوشیموبایل
۴تا۵سالاست

وی بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن عمــر هــر 
گوشــی موبایــل حــدود ۴ تــا ۵ ســال اســت ادامه 
داد: البتــه اینگونــه نیســت کــه بعــد از ۵ ســال 
گوشی موبایل دیگر قابل استفاده نباشد، اما به 
هــر حــال کارکــرد روز اول را هم ندارد. این را هم 
بایــد بپذیریم که گوشــی های ســاده تر قدیمی که 
اندروید نبودند قطعات بهتر و سالم تری داشتند، 
امــروزه برندهــای مختلــف گوشــی موبایل آمده و 
معلــوم نیســت چه قطعاتی در ایــن موبایل ها به 

کار رفته است.

تعویضقطعاتاصلوبدل
تعمیــرکاران  برخــی  از  گالیــه  ضمــن  علــی 
گفــت: از همــکاران خــودم گالیــه دارم که برخی 
در حیــن تعمیــرات قطعــات اصلــی را بــا قطعات 
بــدل جابجا می کنند و همین امر ســبب کاهش 
عمر گوشــی موبایل می شــود. شــرایط اقتصادی 
وجــدان را از برخــی ربــوده، هرچنــد تعــداد ایــن 
افراد انگشــت شــمار اســت و نمی توان در زمره 
را  آنهــا  تعمیــرکاران  و  موبایل فروشــان  صنــف 
جــای داد، امــا بهتــر اســت مــردم بــرای تعمیــر 
یــا  نمایندگی هــا  بــه  خــود  موبایــل  گوشــی های 

مراکــز مجاز مراجعه کنند.
وی مهمتریــن مشــکل گوشــی هایی که برای 
تعمیــر می آینــد را ضربــه به صفحه عنــوان کرد و 
گفــت: از هــر ۱۰۰ گوشــی موبایل کــه برای تعمیر 
بــه مغــازه می آیــد ۷۰ گوشــی از ناحیــه صفحــه 
ضربــه خــورده کــه ایــن مشــکل بیشــترین هزینه 
را بــرای افــراد بــه دنبــال دارد. بــه طــور میانگیــن 
هزینــه تعمیــر صفحــه و بــه قول خودمــان گلس 

و ال ســی دی تقریبا از یک میلیون شــروع شــده و 
بســته به نوع گوشــی تا ۵  میلیون می رســد. هر 
روز حداقل ۱۰ تا ۱۵ موبایل برای تعمیر به مغازه 
می آید که برای هر تعمیر نیز حداقل ۲ تا ۳ روز 

زمان نیاز است.

بازارداغگوشیدستدوم
را  کار  قســمت  ناراحت کننده تریــن  علــی 
زمانی می داند که پدری به مغازه مراجعه کرده و 
گفته "آقا ساده ترین موبایلی که بتوان شاد روی 
آن نصــب کــرد داری؟" و می گویــد: از ایــن آدم ها 

زیاد به مغازه ما مراجعه می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: پیش ازکرونا هم بازار 
تعمیــرات داغ بــود امــا بــا شــیوع کرونا ایــن بازار 
داغ تر شد چراکه رفته رفته با افزایش قیمت دالر 
قیمــت موبایــل هم باال رفــت و خانواده ها مجبور 
به تعمیرات گوشی های قدیمی خود شدند، البته 
در ایــن بیــن بــازار خریــد گوشــی دســت دوم هم 
داغ شــد، هرچنــد کــه تفــاوت قیمــت چندانــی با 
گوشی نو ندارد اما به هر حال به گفته قدیمی ها 

"کاچی به از هیچی است".

دبیــرکلانجمــنصنایــعلــوازمخانگــیایــرانبا
اشارهبهبرنامهریزیبرایعرضهمستقیملوازم
خانگیایرانیدرعراقوراهاندازیمرکزنوآوری
دربخــشلــوازمخانگیدرارمنســتان،گفتکه
باوجودارائهلیستافزایشقیمتمواداولیه،
وزارتصمــتهنــوزبــاافزایــشقیمــتلــوازم

خانگیموافقتنکردهاست.
بــه گــزارش مهــر، عبــاس هاشــمی در مــورد 
کــرد:  اظهــار  خانگــی،  لــوازم  قیمــت  افزایــش 
مشــکالت در صنعــت لــوازم خانگی وجــود دارد و 
هیــچ کــس منکــرش نشــده اســت اما تــالش این 
اســت کــه تــا جایــی کــه ممکن اســت بــا کمترین 

آسیب این مشکالت را حل و فصل کنیم.
ایــران  خانگــی  لــوازم  ملــی  انجمــن  رئیــس 
افــزود: از جملــه مشــکالت فعلی، عــدم اطمینان 
از اســتمرار تأمیــن مواد اولیه بیــن تولیدکنندگان 
مــوج می زند. مشــکل بعدی مربــوط به نرخ باالی 
تــورم در کشــور می شــود کــه منجــر بــه افزایــش 

هزینه های تولید شده است.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز و تفاوت نرخ 
ارز نیمایــی و آزاد از دیگــر مشــکالت ایــن صنعت 
اســت، زیرا صــادرات را هم زمیــن می زند؛ چراکه 
هیــچ صادرکننــده ای حاضر نیســت ارز خود را به 
جــای ۴۰ هــزار تومــان ۲۸ هــزار تومان بفروشــد. 

این مســاله واقعیات اقتصادی اســت و هیچ کس 
نمی تواند آن را تغییر دهد.

بــر  نیــز  تــداوم تحریم هــا  افــزود:  هاشــمی 
مشــکالت مــا افــزوده اســت زیرا هزینــه مبادالت 
خارجــی را افزایــش داده و جریــان تأمیــن مــواد 
اولیــه خارجــی را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت . 
همچنیــن نقــل و انتقــال ارزی را غیرممکــن کرده 

است.
ایــران  خانگــی  لــوازم  ملــی  انجمــن  رئیــس 
تصریــح کــرد: از ســویی دیگــر تحریــم، ارتباطــات 
خارجــی صنایــع را نیــز محــدود کرده اســت. عدم 
ارزش جهانــی  بــه شــبکه  اتصــال سیســتماتیک 
تولید و تجارت نیز دیگر مشــول ناشــی از تحریم 

است.
بانکــی  تســهیالت  محدودیــت  گفــت:  وی 
و مشــکل در تأمیــن ســرمایه در گــردش از دیگــر 

مشکالت صنعت لوازم خانگی است.
هاشــمی بــه راهکارهایــی برای حل بخشــی 
از معضــالت صنعــت اشــاره کرد و افــزود: فروش 
لــوازم خانگــی  بــه صنایــع  اولیــه  مــواد  اعتبــاری 
ضــروری اســت و نمی تــوان فقــط از طریق بورس 

خرید نقدی کرد.
را  اولیــه  مــواد  واحدهــا،  داد:  ادامــه  وی 
نقــدی میخرنــد امــا با توجه به رکود نســبی بازار، 

محصــول تولیدی را به صورت اعتباری و مدت دار 
می فروشند.

هاشــمی اضافه کرد: در این یین دولت هم 
با سیاســت قیمتگذاری مشــکالت را افزون کرده 
اســت کــه همین مســاله بــه کوچک شــدن حجم 

بازاز لوازم خانگی دامن می زند.
رئیس انجمن ملی لوازم خانگی ایران گفت: 
ما مدارک مربوط به افزایش هزینه ها و نرخ های 
مربوطه را به نهادهای مربوطه از جمله ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، وزارت 
صمــت و حتی معاون اول رئیس جمهوری ارســال 

کردیم.
وی در مــورد اینکــه افزایــش قیمــت لــوازم 
خانگــی چنــد درصــد خواهــد بــود و نظــر وزارت 
صنت چیســت، گفت: وزارت صمت فعالً مخالف 
افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی اســت. البتــه وزیر 
صمــت فقــط یــک رأی در ســتاد تنظیم بــازار دارد 
اما ما انتظار داریم وزیر صمت ستاد تنظیم بازار 

را توجیه کند.
هاشــمی افــزود: واحــد تولیــدی یــا بایــد بــه 
سمت نابودی پیش رود و یا اینکه بگوید مدارکم 
را داده ام و خــود افزایــش قیمــت را اعمــال کنــم 
زیــرا وزارت صمــت ایــن موضوع را مشــمول مرور 

زمان کرده است.

ایــران  خانگــی  لــوازم  ملــی  انجمــن  رئیــس 
باشــد  رقابتــی  فضــای  فضــا،  اگــر  کــرد:  اضافــه 
تولیدکننــده افزایــش قیمــت اعنــال نمی کند زیرا 
قــدرت خریــد پاییــن اســت و بــه نوعــی خودزنــی 

محسوب می شود.
بــودن  پاییــن  بــرای جبــران  ادامــه داد:  وی 
قــدرت خریــد مــردم نبایــد تولیــد را ســرکوب کرد 

بلکه باید قدرت خرید را تقویت کرد.
سال هاســت  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی 
می گوئیــم قیمتگــذاری دســتوری را حــذف کنیــد، 
اظهــار کــرد: دولــت خــود واردات لــوازم خانگــی 
را ممنــوع کــرد و مــا نامــه ای در مــورد ممنوعیــت 
واردات ننوشــتیم و بــه دنبــال تأمیــن منافــع یــک 

طرف هم نیستیم.
چنــد  قیمــت  افزایــش  مــورد  در  وی 
تولیدکننده، افزود: این مسائل سیگنال افزایش 
قیمــت را می دهــد. اگــر بــرای یــک مــدت معینــی 
قرار باشــد قیمت ها تغییر نکند مشــکلی نیســت 
امــا ایــن مــدت هر مــاه تمدیــد می شــود و این در 
حالیســت کــه تولیدکننــدگان با مشــکالت زیادی 
مواجه هســتند و برای خرید مواد اولیه از بورس 
چــه در بخــش میــزان عرضــه و چــه در بخــش 

قیمت ها، چالش دارند.
هاشمی گفت: سازمان حمایت خودش هم 

معتقد است که شیوه فعلی قیمت گذاری لوازم 
خانگی مناســب نیست و شــیوه ای منسوخ شده، 
اســت امــا بــاز هــم تغییــری ایجــاد نمی کننــد و 

می گویند روال قیمت گذاری همین است .
از  حتــی  تولیدکننــده  اگــر  افــزود:  وی 
بورس تأمین مالی کند در محاســبات ســازمان 
حمایــت اعمــال نمی شــود و فقــط منابــع بانکی 
ســازمان  همچنیــن  می دهــد.  قــرار  مدنظــر  را 
بهره بــرداری  پروانــه  ظرفیــت  فقــط  حمایــت 
بــه ظرفیــت بالاســتفاده  و  را بررســی می کنــد 

واحدهــا توجهی ندارد.
هاشــمی گفــت: وزیــر صمت از ما خواســت 
که ایرادات شــیوه قیمت گذاری ســازمان حمایت 

را اعالم کنیم تا اصالح کنند.
مکانیســم  بهتریــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اگــر  افــزود:  تقاضاســت،  و  قیمتگــذاری، عرضــه 
دولــت اصــرار بــر نظــارت دارد، نظــارت پســینی 
بگــذارد. نظــارت پیشــینی کار تولیدکننــده را بــا 

مشکل مواجه می کند.
ایــران  خانگــی  لــوازم  ملــی  انجمــن  رئیــس 
اضافه کرد: اگر نسبت به جداولی که به سازمان 
حمایــت ارســال کردیــم، افزایش قیمت بیشــتری 
رخ داده اعــالم کننــد. اینکــه می گوینــد قیمت هــا 

خودسرانه افزایش یافته را قبول نداریم.

باتکلیفیقیمتهادربازارلوازمخانگی

خریداربودندراینبازارموبایل،کارهرکسینیست

افزایشچراغخاموشقیمتبلیتهواپیما

عقبنشینیقیمتخودروهادربازار
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دومین محموله خودروی 
وارداتی وارد بندر شهید 

باهنر شد
بنابــر اعــام مدیــر بنــادر و دریانــوردی شــهید باهنــر و 
شــرق هرمــزگان، ۱۲۰ دســتگاه خــودرو روز شــنبه یکم 

بهمن وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.
بــا  روزگذشــته  تختــی  محمدحســینی  حمیدرضــا 
اعــام واردات خــودرو بــه بنــدر شــهید باهنــر افــزود: بــا 
هدف گذاری دولت در واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان 
ســال جــاری، دومیــن محمولــه خودروهــا به تعــداد ۱۲۰ 
دســتگاه بــه وســیله ۲ فرونــد لندینگ کرافــت وارد بندر 

شهید باهنر شد.
شــرکت  ســاخت  خودروهــا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
هیونــدا محصــول کــره جنوبــی از نــوع ســواری ســدان و 
مــدل ۲۰۲۳ هســتند کــه پــس از پایــان رویــه گمرکی از 

بندر شهید باهنر خارج خواهند شد.
بــه گفتــه مدیــر بنــادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شرق هرمزگان؛ تا پایان سال جاری نیز تعداد دیگری از 

این خودروها وارد بندر شهید باهنر می شود. 
ســوم دی نخســتین محمولــه خودروهــای وارداتــی 
شــامل ۲۲ خــودرو از ۶ نمونــه محصــوالت کیــا ازجملــه 
ســراتو، ریــو، پیکانتــو، پــگاس، ســونت )شاســی بلند( و 

اسپورتیج )شاسی بلند( وارد بندر لنگه شد.

افزایش صادرات بخش 
 معدن و صنایع معدنی

به ۹ میلیارد دالر
و  توســعه  ســازمان  ســوی  از  شــده  ارائــه  آمــار  طبــق 
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایران )ایمیــدرو(، از 
ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر بالــغ ۳۵ میلیون تن 
از انــواع محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنــی صــادر 
شده است که ارزشی بیش از ۹ میلیارد دالر برای آن 

تخمین زده است.
براساس آمار ایمیدرو، شرکت های بخش معدن و 
صنایع معدنی اطی ۹ ماهه ســال جاری، ۳۵ میلیون و 
۵۴۴ هــزار و ۹۰۰ تــن انواع محصوالت معدنی و صنایع 
معدنــی بــه ارزش ۹ میلیــارد و ۹۸ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
دالر صــادر کرده اند.  علیرغم کاهش قیمت های جهانی 
محصــوالت حــوزه معدن و صنایــع معدنی، صادرات این 
محصــوالت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، به 
لحاظ وزنی پنج درصد افزایش یافته اما از نظر ارزشــی 

دو درصد کاهش داشته است.
گفتنی است که ارزش صدور تولید این بخش، از 

مهر امسال با رشد همراه شده است.
طبــق آمــار، بیشــترین صــادرات مربوط بــه زنجیره 
فــوالد و محصــوالت فــوالدی )صنایع باالدســتی و پایین 
دســتی( بــه ارزش چهــار میلیــارد و ۸۸۳ میلیــون و ۶۰۰ 

هزار دالر ثبت شده است.
پاییــن  محصــوالت  و  مــس  زنجیــره  آن،  از  پــس 
دســتی، رتبــه دوم صادرات را معــادل یک میلیارد و ۱۱۸ 
میلیون و ۲۰۰ هزار دالر و رتبه سوم صادرات را زنجیره 
آلومینیــوم و محصــوالت پاییــن دســتی بــه ارزش ۸۵۴ 

میلیون و ۳۰۰ هزار دالر به خود اختصاص داده اند.
در آذر ماه امسال، میزان صادرات انواع محصوالت حوزه 
معدن و صنایع معدنی با یک روند صعودی )از مهر ماه(، 

یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دالر ثبت شده است. 
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خودکفایی در حوزه تولید 
میگو در کشور

بــا تولیــد حدود ۹۰ هزار تن غذا در کارخانجات داخلی 
در زمینه نیاز به خوراک میگو در کشــور به خودکفایی 

۹۸ درصدی دست یافته ایم.
به گزارش ســازمان شــیات ایران، مهدی شکوری، 
معــاون توســعه آبــزی پروری ســازمان به تولیــد ۶۱ هزار 
تن میگو در ســال ۱۴۰۱ اشــاره کرد و گفت: آمار نشــان 
می دهد که میزان تولید میگو از رشد ۵ درصدی نسبت 

به سال گذشته برخوردار است.
وی از خودکفایــی در تولیــد الرو میگــو بــه میــزان 
از  حمایــت  و  پیگیــری  قطعــه،  میلیــارد   ۵.۵ از  بیــش 
ایجــاد دو مرکــز تولیــد مولدیــن بــا ســامت بــاال و عاری 
از بیمــاری در اســتان هرمــزگان )یــک مــورد بیــش از ۵۰ 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد( خبــر داد و افزود: تولید 
حــدود ۹۰ هــزار تــن غــذا در کارخانجــات داخلــی نشــان 
از خودکفایــی ۹۸ درصــدی در نیــاز بــه خــوراک میگو در 

کشور است.
وی خاطرنشــان کــرد: پنــج مرکز جدیــد تکثیر میگو 
در اســتان های هرمزگان و بوشــهر افتتاح شــده اســت و 
برنامه ریــزی بــرای توســعه تولیــد متراکم میگــو و تدوین 
دستورالعمل های فنی و بهداشتی در حال انجام است.
اجــرای  جهــت  ایمیــدرو  بــا  کــرد:  تاکیــد  شــکوری 
مزرعــه  اجــرای  طریــق  از  ســنگ  گوهــر  توســعه  طــرح 
آزمایشــی پــرورش صدف های مرواریدســاز در هرمزگان 

همکاری های مشترک داشته ایم .
ماهیــان  توســعه  طــرح  دوم  فــاز  تدویــن  از  وی 
خاویــاری کشــور خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: بــا اجــرای 
ایــن طــرح، ۲۰ هزار تن گوشــت و ۱۴۰ تــن خاویار تولید 
می شــود و تمرکــز ایــن طــرح بــر صیدگاه هــای ماهیــان 
خاویاری بوده و از پتانســیل های اســتان های لرســتان و 

خوزستان محسوب می شود.
وی از آغــاز تولیــد تجــاری تخــم تریپلوییــد ماهــی 
قزل آال در کشــور با هدف تولید ماهی ســایز بزرگ برای 
صــادرات خبــر داد و تاکیــد کــرد: بــا افزایــش تولید تخم 
تمــام مــاده قــزل آال، تامیــن ۷۰ درصــد از نیــاز مــزارع از 

محل تولید داخلی محقق می شود.
توســعه  از  حمایــت  بســته  افــزود:  وی همچنیــن 
پــرورش گونه های بومی برای برخورداری از حمایت های 

دانش بنیان تهیه شده است.
شکوری تصریح کرد: چهار محصول جدید )هواده، 
پــرو بیوتیــک و ضدعفونــی کننــده( برای قــرار گرفتن در 
فهرســت مرکز توســعه مکانیزاسیون کشــاورزی بررسی 

و معرفی می شود.
وی در پایــان از تولیــد آزمایشــی نوعــی پروبیوتیک 
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری ahpnd بــا همــکاری شــرکت 

دانش بنیان خبر داد.

رئیس انجمن واردکنندگان 
برنج: ثبت سفارش  واردات 

برنج هنوز باز نشده است
رئیــس انجمــن واردکننــدگان برنــج بــا اشــاره بــه اینکه 
هنــوز ثبــت ســفارش واردات برنــج بــاز نشــده، گفــت 
کــه گاهــی مشــکات ســامانه و بخــش توزیــع بــه پــای 
شــرکت های واردکننده برنج گذاشــته می شود و وزارت 
جهادکشــاورزی تصور می کند که شرکت ها به تعهدات 

خود عمل نکرده اند.
اخــوان اکبــری در گفت وگــو با ایســنا، در پاســخ به 
اینکه وزارت جهادکشــاورزی مدعی اســت که ممنوعیت 
ثبــت ســفارش برنــج برداشــته شــده و شــرکت هایی که 
بــه تعهــدات خود عمل کرده باشــند قــادر به انجام ثبت 
ســفارش جدیــد هســتند و آیا ایــن شــرکت ها می توانند 
ثبــت ســفارش انجــام دهنــد یــا خیــر؟ گفت: ایــن گونه 
نیست که ثبت سفارش ها باز شده باشد. شرکت ها را 
به صورت جداگانه بررسی می کنند و هنوز هم سفارش 

جدیدی ثبت نشده است.
وی ادامــه داد: وقتــی شــرکتی کاالیی را به گمرک 
مــی آورد و اظهــار می کنــد از روز اظهــار تــا رســیدن  آن 
کاال به دســت مشــتری با احتســاب طی شــدن مراحل 
تاییدیــه گمــرک، ســازمان اســتاندارد، ســازمان غــذا و 
دارو ۱۵ تــا ۲۰ روز طــول مــی کشــد. مســاله ای کــه در 
ایــن بیــن وجــود دارد این اســت کــه گاهی در ســامانه 
شــرکت ها  حســاب  بــه  کــه  می آیــد  پیــش  مشــکاتی 

گذاشته می شود.
کــرد:  اضافــه  برنــج  واردکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
برخی از عمده فروش ها جنس را از شرکت ها خریداری 
می کننــد ولــی چــون در بخــش خــروج ســامانه  جامــع 
تجــارت )بخــش فــروش( مشــکاتی دارنــد نمی تواننــد 
انبــار شــرکت ها دیــده ایــن کاال در   تاییدیــه بگیرنــد و 
انبــار  پــای  بــه  می شــود. یعنــی مشــکل بخــش توزیــع 
شــرکت ها دیده می شــود و وزارت جهادکشــاورزی تصور 

می کند که شرکت ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ۸ ماهــه گذشــته یــک 
میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۹۹ تن برنج وارد کشور شده 
اســت، گفــت: بــه وزارت جهادکشــاورزی اعــام کردیم 
کــه بایــد ایــن محدودیــت واردات برنج برداشــته شــود 
زیــرا شــب عیــد و مــاه رمضــان نزدیــک اســت و تقاضــا 
افزایــش می یابــد و نیــاز اســت تا بــا واردات برنج بازار 

تنظیم شود.  
اکبــری در پایــان بــه ارز واردات برنــج اشــاره کرد و 
گفت: مشکلی که امروز واردکنندگان برنج با آن دست 
و پنجه نرم می کنند مشــخص نبودن ارز واردات اســت. 
بانــک مرکــزی ارز برنــج را از نیمایی خــارج کرده و اعام 
کــرده اســت کــه خــودش ایــن ارز را تامیــن می کنــد ولی 
هنوز نرخ اعام نشده  و ما نمی دانیم که  آیا قرار است 
با کاالهای دیگر یکسان باشد یا خیر و اینکه کارمزد آن 

دقیقا چقدر است.
در روزهــای گذشــته بــا انتشــار خبرهایــی مبنی بر 
ممنوعیت ثبت ســفارش واردات برنج، مدیرکل بازرسی 
و نظــارت بــر کاالهــای اساســی وزارت جهادکشــاورزی 
اعــام کــرد که انجام ثبت ســفارش جدید بــرای واردات 
برنج منوط به این اســت که شــرکت ها به تعهدات خود 
عمل کرده باشــند و فرآیند واردات تا توزیع در ســامانه 

جامع تجارت به صورت شفاف ثبت شده باشد.
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وزیــر جهــاد کشــاورزی، عنــوان کــرد کــه بــه 
دنبــال ایــن هســتیم یارانــه الگــوی کشــت به 
کشــاورزان داده شود و چنانچه موفق شویم 
در بودجــه ۱۴۰۲ آن را بگنجانیــم قطعــا ایــن 

اتفاق خواهد افتاد.
در  دی   ۳۰ ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
نشســت بــا کشــاورزان و نماینــدگان صنــوف 
مرتبــط بــا کشــاورزی و دامپــروری شهرســتان 
حــوزه  آینــده  هفتــه  کــرد:  اظهــار  پلدختــر 
تولیــد، تنظیــم بازار و برنامه ریــزی به اتحادیه 

دامداران کشور و استان ها واگذار می شود.
وی بــا بیــان اینکه خرید تضمینی هم به 
اتحادیــه واگــذار خواهــد شــد، افزود: نــگاه ما 
این است اگر اتحادیه ها میدان دار باشند هم 

تنظیم بازار و هم تولید مدیریت می شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در بحث 
مــرغ گوشــتی آمادگــی داشــتیم تولیــد را هــم 

واگــذار کنیم اما چون بیــن اتحادیه مرغداران 
و زنجیره ها نیاز بود هماهنگی بیشتری شود 
یــک ماه زمان دادیــم؛ اما خرید تضمینی مرغ 
زیــن پــس از ســوی اتحادیه هــا در اســتان ها 

انجام می شود.

براساس قانون از سیاست 
خرید تضمینی به سیاست 
قیمت تضمینی کوچ کردیم 

ســاداتی نژاد اظهار کرد: براســاس قانون 
از سیاست خرید تضمینی به سیاست قیمت 
تضمینی کوچ کردیم و این قدرت و قابلیت را 
به اتحادیه ها دادیم تا بتوانند فعالیت کنند.

وی گفت: در بحث سردخانه و کشتارگاه 
نیز حتما آمادگی داریم در پرداخت تسهیات 
کمک رســان باشــیم؛ چنانچه ســرمایه گذارانی 

باشند به ما معرفی شوند.
در  داد:  ادامــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
بحث فروش مرغ منجمد قطعا عدد را تنظیم 
می کنیــم و در مــورد طلــب مرغداران نیز ســاز 
و کاری را طراحــی می کنیــم تــا آن را بــه انجام 

برسانیم.

بخش دامداری، روستایی 
و عشایری به اتاق اصناف 

واگذار می شود
داریــم  اعتقــاد  افــزود:  ســاداتی نژاد 
هرچقــدر قــدرت اتــاق اصنــاف بیشــتر شــود 
خواهــد  افزایــش  کشــاورزی  بخــش  قــدرت 
یافــت؛ در قانون  و مجلس هم ســعی کردیم 
اتــاق اصنــاف تشــکل حامــی حــوزه کشــاورزی 
بتواند فعالیت کند و تاشــمان این اســت که 

بخش دامداری و روستایی، عشایری را نیز به 
اتاق اصناف واگذار کنیم.

وی بیــان کرد: درباره بخش بخشــودگی 
بند خ ماده ۳۳ به دولت نامه ای نوشته شده 
و امیدواریــم برای ســال آینده بتوانیم مصوبه 

بگیریم و این مشکل را برطرف کنیم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی عنــوان کــرد: در 
بحــث بیمــه هــم قانونــی تحت عنــوان امنیت 
غذایــی وجــود دارد کــه در مجلــس تصویــب 
شــده و شــورای نگهبان نیز با آن موافق است 
اما هنوز اباغ نشده؛ بند ۹ این قانون مربوط 
بــه بیمه کشــاورزان و کارفرمایان اســت که با 
برطــرف  کشــاورزان  بیمــه  مشــکل  آن  ابــاغ 

خواهد شد.
ســاداتی نژاد با بیــان اینکه به دنبال این 
هســتیم یارانــه الگــوی کشــت بــه کشــاورزان 
داده شــود و چنانچــه موفق شــویم در بودجه 
۱۴۰۲ آن را بگنجانیم قطعا این اتفاق خواهد 
افتــاد، گفــت: در بحــث حمایــت از دامــداران 
روســتایی، تعاون روســتایی جــای خوبی برای 

حمایت از آنان است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث آبزیان 
موارد هشــت گانه ای بیان شــد، افزود: در این 
حــوزه قطعــا حمایت هــای ویــژه ای از لرســتان 
خواهد شد؛ هنوز بستر بکر زیادی در استان 
در بحــث شــیات باقــی مانــده کــه بایــد مورد 

حمایت قرار گیرد.

ایجاد کارخانه خوراک آبزیان 
در لرستان ضروری است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایجاد 
کارخانــه خــوراک آبزیــان در لرســتان ضــروری 
اســت، بیــان کــرد: در لرســتان بــه دلیــل نبود 
در  یــک کلنگ زنــی  آبزیــان  خــوراک  کارخانــه 

این باره انجام شد.
ســاداتی نژاد بــا بیــان اینکــه  ۲۵ درصــد 
تامیــن  عشــایر  ســوی  از  کشــور  پروتئیــن 
می شــود، عنــوان کــرد: مــواردی کــه در مــورد 
فروش اعتباری علوفه بود این کار با اتحادیه 
عشــایر انجــام شــده امــا مجــددا در زمســتان 
یــک حمایــت ویــژه ای در بحــث فــروش علوفه 

اعتباری خواهیم کرد.

مهلــت برگشــت ارز حاصل از صادرات ســال 
۱۴۰۰ تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ تمدید شــد؛ البته 
ایــن مهلــت شــامل اســتفاده از معافیت های 
مالیاتــی بــرای درآمدهای حاصــل از صادرات 

نخواهد بود.
ســازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه ای 
اعــام کــرد که مهلت رفــع تعهد ارزی ۱۴۰۰ تا 

پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است.
در این بخشــنامه آمده اســت: با عنایت 
به تصمیمات اولین جلســه کارگروه بازگشــت 
 ،۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مــورخ  صــادرات  از  حاصــل  ارز 

اهم تصمیمات اتخاذ شــده در نشست مزبور 
به شــرح ذیــل جهت اســتحضار بهره برداری و 

اطاع رسانی به ذینفعان ایفاد می گردد.
مهلــت برگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
تمدیــد   ۱۴۰۱ ســال  پایــان  تــا   ۱۴۰۰ ســال 
از  اســتفاده  شــامل  مهلــت  ایــن  می گــردد. 
معافیت های مالیاتــی برای درآمدهای حاصل 
محدودیت هــای  بــود.  نخواهــد  صــادرات  از 
تجــاری ناشــی از عــدم ایفــای تعهــدات ارزی 
حاصــل از صادرات کاالهایــی که جهت نمونه 
تســت ارائــه در نمایشــگاه، عودتی یــا اهدایی 

از کشــور خــارج می شــود با تأییــد وزارتخانه / 
دســتگاه اجرایــی مربوطــه تا پایان خــرداد ماه 
ســال ۱۴۰۲ اعمال نخواهد شد. در این راستا 
گمــرک ایــران تــا پایــان بهمــن ماه ســال ۱۴۰۱ 
نسبت به طبقه بندی اطاعات مزبور و ارسال 
آن بــه صــورت سیســتمی بــه ســامانه جامــع 
تجارت و متعاقباً به بانک مرکزی اقدام نماید.
 )۳( مــاده   )۸( بنــد  اجــرای  راســتای  در 
آئیــن نامه حد اســتانه اعمــال محدودیت های 
ناشــی از عدم بازگشــت ارز حداقــل به میزان 
۶۰ درصــد تعهــدات صادراتی تعیین می شــود 

کمیته کارشناســی موارد محدودیت را تهیه و 
جهــت تصویب به کارگروه ارســال می نماید تا 
زمــان تصویــب در کارگــروه موارد احصا شــده 
در بســته سیاســتی جاری خواهد بود. مهلت 
برگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف 
و صنایع دســتی به ترتیب یک ســال و شــش 
مــاه از تاریخ صــدور پروانــه صادراتی مربوطه 
اســت. همچنین مهلت برگشت ارز حاصل از 
صادرات دارو موضوع بند )۴( مصوبه جلســه 
۲۵ کمیتــه اقــدام ارزی یــک ســال از تاریــخ 

صدور پروانه صادراتی است.

در چهار ســال گذشــته میزان تولید شــکر کشور 
افت داشته و این عدد در سال ۱۴۰۰ به کمتر از 

۶۰۰ هزار تن رسید.
نیاز ســاالنه کشور به شکر بین یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده که 
حــدود یــک میلیــون و ۶۰۰ هزار تــن آن در داخل 
تولیــد می شــود و باقــی از خــارج وارد و تأمیــن 
می شــود. در حــال حاضــر ایــن کاالی اساســی در 
کشــور دارای کمتریــن نوســان قیمتــی بــوده و در 
نیمه دوم سال هر کیلو شکر دولتی به مبلغ ۲۳ 

هزار تومان به فروش می رسد.
مدیــره  هیــأت  عضــو  اشــرف،  علیرضــا 
دربــاره  ایــران  شــکر  و  قنــد  صنایــع  انجمــن 
مشــکات تولید شــکر در کشــور به مهر گفت: 
کشــور  در  شــکر  تولیــد  چالش هــای  از  یکــی 
ضعــف نظــارت بوده و بــر واردات کنترل جدی 
وجــود ندارد. مســاله دیگــر نوســان نرخ دالر و 
ارز نیمایی اســت این امر قیمت تمام شــده را 
در ایــران افزایــش داده اســت. در کشــورهای 

رقیــب ماننــد برزیــل بهــای تمــام شــده تولیــد 
شــکر کمتــر از ایــران بــوده زیــرا برزیــل قیمــت 
جبــران  صــادرات  بــاالی  حجــم  بــا  را  تولیــد 
ایــران  در  شــکر  تولیــد  نــرخ  البتــه  می کنــد. 
نســبت به کشــوری مانند هند پایین تر اســت.

اشــرف در ادامه ســخنان خــود تصریح کرد: 
حذف ارز دولتی بهای تمام شده تولید را افزایش 
داده و این مبلغ در قیمت تمام شــده بخشــی از 
تولیدات لحاظ نمی شــود. تفاوت بهای تمام شده 
در تولیــد شــکر از چغنــدر قند لحاظ شــده اما در 
حوزه نیشکر هنوز تغییری را شاهد نیستیم. این 
امر منجر به ضرر کشاورزان فعال در این بخش 

شده است.

 آمار تولید شکر
در ۵۰ سال گذشته

آمار وضعیت تولید شــکر در کشــور از سال 
۱۳۵۰ تــا ۱۴۰۰ نشــان می دهــد؛ تولیــد شــکر در 

سال های ۵۰ تا ۵۷ کمتر از ۱۰۰ هزار تن در سال 
بوده است. این عدد پس از انقاب در سال های 

۵۷ تا ۶۱ به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسید.
روند صعودی تولید شــکر در ســال های ۶۲، 
۶۳ و ۶۴ حاکــی از تولیــد بیــش از ۲۰۰ هــزار تــن 
شــکر در ســال را نشــان می دهد. اما در ادامه با 
 افــت تولیــد ایــن مــاده قنــدی در کشــور رو بــه رو
دوران  در  و   ۷۵ تــا   ۶۵ ســال های  هســتیم. 
ســازندگی کشــور میزان شــکر تولید شــده کشور 

به کمتر از ۲۰۰ هزار تن در سال رسید.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده در انجمــن 
ایــن  ایرانــی،  صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر 
نوســان آمــاری ادامــه پیــدا می کنــد تــا در نهایــت 
ثبــت  بــه  تولیــد شــکر در کشــور  اوج  ســال ۹۶ 
می رسد و در این سال تولید شکر به حدود ۹۰۰ 
هزار تن رسید. اما در ۴ سال اخیر دوباره با افت 
تولید به دلیل تحریم و مشــکات کم آبی مواجه 
شــدیم و تولید شــکر ایران در سال ۱۴۰۰ کمتر از 

۶۰۰ هزار تن بود.

وضع تولید جهان چه می گوید
شــکر بــه لحــاظ قیمتی ســال ۲۰۲۲ میادی 
تنــش  دچــار  مصرفــی  اقــام  ســایر  بــه  نســبت 
بیشــتری بــود. جنگ روســیه و اوکراین شــرایطی 
را در ســطح بین الملــل بــه وجــود آورد کــه ســبب 
شــد تا نرخ نیشــکر در جهان افزایش چشمگیری 
داشــته باشــد. بخشــی از این موضوع، به تأمین 
ســوخت خودروها از گیاه نیشــکر باز می گشــت. 
بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی کارخانه هــای قند 
و شــکر ایــران، نــرخ شــکر از ۴۷۰ دالر در ابتــدای 
سال ۲۰۲۲ میادی به ۵۷۰ دالر در انتهای سال 
رســید. اما هنوز قیمت این کاالی اساسی واقعی 

نشده است.
بــه گفتــه کارشناســان و فعاالن بازار، شــکر 
کاالیی سیاسی بوده و تا حدودی به قیمت نفت 
وابســته اســت. بــاال و پاییــن شــدن نــرخ نفــت تا 
حدودی قیمت شــکر را هم دچار نوســان می کند. 
به عنوان مثال بخشــی از شــکر جهان به وســیله 

و  روســیه  جنــگ  آغــاز  تأمیــن می شــود.  برزیــل 
اوکرایــن و چالــش تأمیــن ســوخت، باعث شــد تا 
بخشــی از این نیشــکر برای تولید اتانول و تأمین 
سوخت خودرو و… مورد استفاده قرار گرفت. در 
دوره هایی که قیمت نفت رشد می کند بازار شکر 
نیــز تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و نــرخ آن صعــودی 

می شود.
خشکسالی در برخی کشورها از جمله هند 
و برزیل نیز باعث شده آمار تولید جهانی نیشکر 
و چغنــدر قند کاهــش یافته و تعادل بازار از بین 
بــرود. بــه طــور قطــع هنگامــی کــه ذخایــر جهانی 
مخالــف  در جهــت  قیمت هــا  کاهشــی می شــود 

افزایش می یابند.
دامپینــگ موجــود در ایــن بــازار هــم ســبب 
جنــگ نابرابــر بیــن رقبــا شــده و قیمــت واقعــی 
سرکوب می شود. البته کشورهای اروپایی مقهور 
ایــن دامپینــگ و شــکر ارزان برزیــل نشــده و بــا 
وجــود اینکــه تولید شــکر بــرای آنها گران تــر تمام 

می شود آمار تولیدات خود را حفظ کرده اند.

بررسی آمار عملکرد واحدها و بنگاه ها از ابتدای 
امســال تــا پایــان آذر در ۳۳ محصــول منتخــب 
صنعتی و معدنی کشــور حاکی از رشــد تولید ۲۰ 
محصول و افت تولید ۱۲ محصول در مقایســه با 

۹ ماهه پارسال است.
آمارهــای رســمی  برپایــه  بــازار،  گــزارش  بــه 
منتشــر شــده وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، تا 
پایــان آذر امســال تولیــد انواع خودروی ســواری با 
رشد ۱۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشــته به ۷۶۰ هزار دستگاه رسید.
ایــن مــدت ۸۸ هــزار و ۷۹۵ دســتگاه وانــت  در 
)رشــد ۵۴ درصــدی(، چهــار هــزار و ۲۸۰ دســتگاه 
اتوبــوس، مینــی بــوس و ون )رشــد ۱۵۷ درصدی( 
و همچنین ۱۷ هزار و ۱۵۰ دســتگاه تراکتور )رشــد 

چهار درصدی( تولید شد.
در ۹ ماهــه امســال همچنیــن تولیــد انــواع 
تایــر با رشــد یــک درصدی به ۱۹۶ هزار تن رســید. 

همچنین ۵۴۹ هزار تن کارتن )رشد ۳۱ درصدی(، 
۲۳ هــزار تــن ســموم دفــع آفــات نباتی )رشــد ۳۴ 
درصــدی(، ۵۱ میلیــون تــن محصوالت پتروشــیمی 
)رشد هشت درصدی(، ۶ هزار تن الیاف اکریلیک 
)رشــد ۳۰۱ درصــدی(، ۲۲۶ هــزار تــن نخ فیامنت 
پلی اســتر )رشــد پنــج درصــدی( و ۱۵۹ هــزار تــن 

الیاف پلی استر )رشد سه درصدی( تولید شد.
تولیــد انــواع لــوازم خانگــی بزرگ نیــز در این 
مدت با رشد همراه بود، به طوری که شرکت ها و 
کارخانجــات داخلــی از ابتدای امســال تا پایان آذر 
یــک میلیــون و ۴۳۰ هزار دســتگاه انواع تلویزیون 
تولید کردند که نشــان دهنده رشــد ۶۱ درصدی در 
هم ســنجی با پارسال است. در مدت مشابه سال 
گذشته شرکت ها و کارخانجات داخلی ۸۸۶ هزار 

دستگاه تلویزیون تولید کرده بودند.
تا پایان آذر همچنین شرکت های داخلی یک 
میلیــون و ۵۰ هزار دســتگاه انــواع کولر آبی تولید 

کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در مدت مشــابه 
ســال گذشــته ۸۱۱ هــزار دســتگاه از ایــن محصول 
تولیــد شــده بــود کــه حاکــی از رشــد ۲۹ درصــدی 
است. در ۹ ماهه امسال یک میلیون و ۹۵۵ هزار 
دســتگاه انواع یخچال و فریزر در کشــور از ســوی 
کارخانجــات داخلــی تولیــد شــد. در مــدت مشــابه 
ســال گذشــته شــرکت ها و کارخانجات داخلی یک 
میلیــون و ۶۵۳ هــزار دســتگاه تولیــد داشــتند که 

نشان دهنده رشد ۱۸ درصدی است.
هــزار   ۱۶۰ و  میلیــون  یــک  مــدت،  ایــن  در 
دســتگاه انواع ماشین لباسشویی در کشور تولید 
شــد. در حالی که در مدت مشــابه ســال گذشــته 
شــرکت ها و کارخانجــات داخلــی یــک میلیــون و 
۶۱ هــزار دســتگاه تولید داشــتند که نشــان دهنده 
انــواع  تولیــد  اســت. همچنیــن  رشــد ۹ درصــدی 
الکتروموتــور بــا ثبــت رشــد ۱۲ درصــدی بــه هفــت 

میلیون و ۱۴۴ هزار دســتگاه رسید.

از ابتــدای امســال تا پایــان آذر یک میلیون و 
۳۰۰ هزار تن روغن ســاخته شــده نباتی )افت ۱۵ 
درصدی(، ۳۶۰ هزار تن پودر شوینده )کاهش ۱۳ 
درصــدی(، ۶۶۹ هــزار تن کاغذ )افت ۱۵ درصدی(، 
یــک میلیــون و ۸۶ هزار متر مکعــب فیبر )کاهش 
یــک درصــدی( و ۹۰ هــزار تــن دوده )کاهــش ۲۷ 

درصدی( در کشور تولید شد.
شــرکت ها و کارخانجــات داخلــی از ابتــدای 
امســال تــا پایــان آذر ۳۵ میلیــون و ۳۷۲ هزار تن 

فوالد خام و محصوالت فوالدی تولید کردند.
بررســی آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت حاکی است در ۹ ماهه امسال ۲۰ میلیون 
و ۸۴۵ هزار تن فوالد خام در کشور تولید شد که 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۲ درصدی 

داشته است.
همچنیــن در ایــن مــدت ۱۴ میلیــون و ۵۲۷ 
هزار تن انواع محصوالت فوالدی در کشــور تولید 

شد که حاکی از کاهش ۲۳ درصدی است.
در مــدت یــاد شــده تولیــد کاتد مــس با افت 
پنــج درصــدی بــه ۲۱۶ هــزار تــن، تولیــد آلومینــا 
بــدون تغییــر بــه ۱۷۵ هزار تــن و تولید کنســانتره 
زغال ســنگ بــا رشــد ۲۰ درصدی به یــک میلیون و 

۳۰۰ هزار تن رسید.
تــا پایــان آذر ۴۸ میلیــون و ۳۶۲ هــزار تــن 
ســیمان توســط کارخانجــات داخلی تولید شــد که 
در هم ســنجی با پارســال افت ناچیــز یک درصدی 

نشان می دهد.
در این مدت ۳۳۲ میلیون متر مربع کاشی و 
ســرامیک )افت ســه درصدی(، یک میلیون و ۲۸۳ 
هــزار تــن شیشــه جــام )رشــد ۲۷ درصــدی(، ۵۶۶ 
هزار تن ظروف شیشه ای )رشد سه درصدی(، ۴۶ 
هــزار تــن ظروف چینی )رشــد یک درصــدی( و ۷۲ 
هــزار تــن چینی بهداشــتی )افت ســه درصدی( در 

کشور تولید شد.

رشد تولید ۲۰ محصول منتخب صنعتی تا پایان آذر

تولید شکر کاهشی شد

تمدید مهلت رفع تعهد ارزی ۱۴۰۰ تا پایان 
سال ۱۴۰۱

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
پرداخت یارانه الگوی کشت

به کشاورزان
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اقتصاد دیجیتال توانمندساز 
همه بخش های کشور

جانشــینرئیــسکارگــروهویژهاقتصــاددیجیتالتاکید
کــردکــهآثــاراقتصــاددیجیتــالتنهــامحــدودبــهحوزه
ارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتنیســت؛بلکــهاقتصــاد
بــرای دیجیتــالتوانمندســازهمــهبخشهــایکشــور
اهدافتوسعهایوپیشرفتورشدتولیدخالصملی
استبنابراینچنینموضوعمهمیرانمیتوانبدون
تبییناهدافعملیاتیوبدونتمرکزدربرنامهریزیو

راهبریپیشبرد.
رضا باقری اصل با اشــاره به اینکه برنامه 5 ســاله 
توســعه، مهم ترین ســند قانونی چند ســال آینده کشور 
اســت، تأکیــد کرد: امــروز اقتصاد دیجیتــال یک موضوع 
و  توســعه یافته  کشــورهای  از  بســیاری  در  راهبــردی 
درحال توســعه دنیــا بــه شــمار مــی رود و بایــد به عنــوان 
یک موضوع کلیدی در برنامه هفتم توسعه کشور دیده 
شود تا بر اساس آن برنامه ریزی مناسبی صورت پذیرد 
و بســیاری از ســاختارها، اصــالح و مشــکالت کشــور در 

این بخش حل شود.
او افزود: گفت: در تدوین این بخش به موضوعات 
مدنظــر بــرای توســعه کشــور در ایــن حــوزه و اقدامــات 
انجام شــده در دنیــا توجــه شــده اســت و بــا مشــارکت 
خبــرگان ایــن بخش و دریافــت نظرات فعاالن مرتبط در 
بخش خصوصی می توان به رویکرد مناسب و اثربخش 

آن امیدوار بود.
معــاون امــور دولــت، مجلــس و اســتان های وزیــر 
ارتباطــات در پایــان از تمــام فعــاالن تشــکل های بخــش 
بــرای  بعــدی  جلســات  در  تــا  کــرد  دعــوت  خصوصــی 
بخــش  در  توســعه  هفتــم  برنامــه  احــکام  جمع بنــدی 
فنــاوری اطالعــات و اقتصــاد دیجیتــال نیز حضــور فعال 

داشته باشند.
اقتصــاد  بــه  مربــوط  موضوعــات  اســت،  گفتنــی 
دیجیتــال در برنامــه هفتــم توســعه کشــور بــا حضــور 
معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و جمعی از خبرگان بخش خصوصی 

و اساتید دانشگاهی بررسی شد. 
بــه گــزارش ایســنا، جلســه هم اندیشــی بررســی برنامــه 
عملیاتی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توســعه کشــور 
بــا حضــور رضــا باقــری اصل، معــاون امور دولــت، مجلس 
و اســتان های وزیــر ارتباطــات و جمعــی از خبــرگان بخــش 
خصوصــی حــوزه فنــاوری اطالعات، ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای کشور و اساتید دانشگاهی با همراهی نمایندگان 

کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در 
این جلســه اهــداف راهبردی، موانع پیــش روی اقتصاد 
دیجیتــال، موضوع رقابت، صــادرات و نفوذ در بازارهای 
بیــن المللــی و منطقــه ای، نهادســازی، مهاجرت و لزوم 
ارتقــای مهارت هــای نیــروی انســانی، توســعه محتــوای 
دیجیتالی، توسعه فناوری های نوظهور نظیر بالک چین 
و متاورس، تنوع بخشــی به شــیوه های ســرمایه گذاری 
و مباحث تنظیم گری فناوری مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و مقرر شد که در جلسات بعدی این پیشنهادات 

به جمع بندی نهایی برسد.
 بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن جلســه، فعــاالن 
بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی موجود نیز ضمن 
خرســندی از برگــزاری ایــن جلســه، تعامــل ایجــاد شــده 
بــرای همفکــری بخــش خصوصــی و دولــت در توســعه 
اقتصــاد دیجیتــال، پیشــنهادات و نظــرات خــود دربــاره 
احکام برنامه و موضوعات مطرح شده را ارائه کردند.  

کاهش محدودیت جایگاه های 
سی ان جی از دو روز آینده

کــه کــرد اعــالم ســیانجی صنفــی انجمــن رئیــس
اکنــون۳۰درصــدجایگاههــایســیانجیتعطیــلوبا
محدودیــتمواجــههســتندامــاقــرارشــدهتــادوروز

آیندهاینمحدودیتهاکاهشیابد.
محســن جوهــری در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: 
آمار دقیقی از میزان عرضه وجود ندارد، اما با توجه به 
اینکــه هفــت میلیون لیتــر مصرف بنزیــن افزایش یافته 
نشــان می دهــد کــه هفــت میلیــون مترمکعــب مصــرف 
ســی ان جی کاهش یافته و احتماال میزان مصرف به ۱۷ 

میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
او با اشــاره به وضع عرضه جایگاه های ســی ان جی 
در کشور، اظهار کرد: شرایط در استان های شمال شرق 
و استان مازندران تغییری نداشته و همچنان جایگاه ها 
تعطیــل هســتند و در کل در اســتان ها شــاهد تغییــر 

خاصی نبودیم.
رئیــس انجمن صنفی ســی ان جی افــزود: پیگیری هایی 
کــه از شــرکت ملــی گاز صورت گرفته، گویای این اســت 
کــه طــی دو روز آینــده محدودیت هــای اعمــال شــده بــر 

جایگاه های عرضه سی ان جی کاهش می یابد.
بــا بیــان اینکه قرار شــده از اواســط هفتــه محدودیت ها 
کاهــش یابــد، گفت: تــا این لحظه تغییــری در وضعیت 
جایگاه هــای ســی ان جی اتفــاق نیفتــاده، در جایگاه های 
تهــران نیــز از ابتــدا تعطیلــی نداشــتیم و شــرایط آن هــا 

پایدار است.

اخبـــــــــــــــــار

 مدیریت های دیمی
در بحران های فصلی

سکینهمهرایی

زمســتان14۰1زمســتانیمتفــاوتاســتبــهگونهای
کــهبــارشووفــورنعمتالهیرادرســالهاینهچندان
دوربــرایعمــوممــردمتداعــیکــردهاســت.یادکرســیو
بخارهاینفتیوچراغهایوالوریادبوینفتوپیتهای
خالــیدرصــفشــعبهنفتیهــاویــادبــرفبازیهــاهمــه
دراذهــانمــردمفقــطیــکخاطرهبودوگاهــیدرفضای
مجــازیبــاتصاویریازاینقبیلوســایلدلمانپرمیزد
بــرایبچگیهایمــانواصــالباورمــاننمیشــدکــهروزی
دوبــارهآنهــارادرواقعیــتزندگــیتجربــهکنیــموحتی
دربــهدربــهدنبالتهیهآنهاباشــیمکهحاالنوســتالژی

گرانبهاییدرویترینعتیقهفروشیهاشدهاست.
بــه هرحــال شــاید بــد نیســت کــه نســل کنونــی هــم 
طریقه استفاده و چرایی تحول تکنولوژی را بهتر درک کند 
و هــم  بفهمــد هــر چیز کهنه ای را نباید دور ریخت یا برای 
ادامــه حیــات  هر چیز نویی بد نیســت به هرحال ســازمان 
از  هواشناســی کشــور ماننــد ســایر بخش هــا و حوزه هــا 
تکنولوژی نسبی و تا حدی به روز  برخوردار است و اخبار 
و اطالعــات  جــوی را چنــد روز قبــل از وقــوع در رســانه ها 
اطالع رسانی می کند. البته  سازمان ناسا  به علت  داشتن 
تکنولــوژی پیشــرفته تــر مــی توانــد وقــوع تحوالت جــوی را  

زودتر و دقیق تر پیش بینی کند.
 از هفته های پیش  اخباری با تیتر »زمســتان ســخت 
اروپــا« در صفحــه یک روزنامه ها و رســانه ها منتشــر شــده 
بود و اروپا برای مقابله با پیامدهای این زمستان از ماه های 
قبل شــروع به واردات گاز و ذخیره ســازی و تامین ســوخت 
مورد نیاز خود کرده بود و از آن سو ما که غره به مقام دوم 
گاز در جهان بودیم گویا هیچ تدبیری نکردیم برای جلوگیری 
از مصرف بیهوده، هدررفت در پاالیشگاه و خطوط  انتقال 
و منتظر ماندیم و گفتیم زمســتان برای دیگران اســت و ما 
ایمن از ســرما و انگار به عقلمان نمی رســید که باید از این 
منابــع بــه نحو احســن برداشــت کنیــم از حفــاری و تولید و 
توزیــع تــا مصــارف خانگــی  چنان بی اهمیت و دســت و دل 
بــاز عمــل کردیــم که گویی قرار اســت همه ایــن منابع فقط 
بــرای مــا  در ایــن زمــان باشــد و بی محابــا کمر بــه نابودی و 

انقراض نسل های بعد  بسته ایم.
بــا توجــه بــه داشــتن منابــع عظیــم نفتــی و گازی کــه  
الحمــدهللا همــه شــهرهای کشــور از آن بهره مند هســتند، 
وجــود مدیــران متخصــص می توانــد اوضــاع را بــه گونــه ای  
مدیریــت کنــد کــه در حــل و جلوگیــری از بحــران در جهان  
مدیــران  داشــتن  از  همیشــه  متاســفانه  باشــیم.  اولیــن 
متخصــص و مدیریــت صحیــح محــروم بودیــم و هیــچ یــک 
از مشــورت ها، اطــالع رســانی ها و مطالبــات  مــورد توجــه 

مســئوالن قرار  نگرفت و نمی گیرد.
واضــح اســت کــه در وقوع بحــران، شــهرهای مرزی و 
نقاطــی کــه بــه علــت جغرافیــای موجــود در آن یا نداشــتن 
راه هــای اســتاندارد و مناســب  لطمــات شــایان توجهــی را 
متحمــل مــی شــوند، فــارغ از اینکــه بیشــتر ایــن مناطــق از 
نظر اقتصادی نیز بیش از ســایران خدشــه پذیر هســتند و 
این مســائل چیزی نیســت که برای اولین بار با آن مواجه 
شــده باشــیم یــا افــرادی بــرای اولین بــار از خارج از کشــور 
آمــده باشــند و بــه  یــک بــاره بــا  پدیــده غیــر قابــل تصوری 

روبه رو شده باشند. 
کشــوری کــه 4 فصــل دارد؛ مــی تواند به انــدازه همه 
نعمت هــا و امکاناتــش مشــکل داشــته باشــد یــا بــه قــول 
معروف» هر که برفش بیش بامش بیشــتر« و این  برای 
هــر انســانی کــه فقــط از حــس پنجگانــه بهــره مند باشــد،  
قابــل پیش بینــی اســت . متاســفانه در برخــی از اســتان ها 
و شــهرها  در ایــن روزهــا هم با مشــکالت عمــده و  بدیهی 
وارونــه  مدیریــت  رویکــرد  بــا  و همچنــان  شــدیم  روبــه رو 
مســئوالن، ایــن مــردم بودنــد کــه بــرای حل مشــکل توجیه 
شــدند و همیــن مدیریــت طی ســال های متمادی توانســت 

اوضاع فعلی را برای کشور ایجاد کند. 
نشــنیدن ها همیشــه به نفع ما نیســت؛ هم در عرف 
هم در شرع حدود بایدها و نبایدها، مشخص شده است. 
جایــی کــه بایــد تغییرات و خطرات را ببینیم کور می شــویم 
و آنجا که باید صدا ها را بشــنویم، از قصد گوش های خود 
را مــی گیریــم و فقــط دهانمان برای توجیحات غیر منطقی 
مادام العمر باز است در یک کالم  نه مطالبه گران پیگیری 

هستیم نه عامالن مفید و بدون ضرر برای مدیریت ها. 
از ســوی دیگــر شــهرداری نیــز گویــی در ارائه خدمت رســانی 
گوی ســبقت را از ســایران ربود و با افتخار توانســت شــن و 
خــاک را بــه موقــع در ســطح شــهر توزیع کنــد  و آن را چنان 
رسانه ای کند که حتی تیتر  صفحه یک برخی از روزنامه های 
وابســته باشــد.  قابــل توجــه اســت کــه ایــن خدمت رســانی 
کمــی بیــش از توقــع شــهروندان  انجــام شــد، اما مســئوالن 
شــهرداری آنقــدر در ارائــه خدمات عجوالنه عمــل کردند که 
فراموش کرده بودند؛ شــهر کال تعطیل یا از تعطیلی نســبی 
برخــوردار اســت و آنچــه بایــد بــه آن اهمیــت داده می شــد، 
گازرســانی بود نه خاک رســانی. مسئوالن مربوطه هم با یک 
هفته تاخیر باالخره تصمیم گرفتند تا با عذرخواهی کوچک 
و دیرهنگام همدردی خود را با مردم نشان دهند، مردم هم 
ماننــد همیشــه با ســعه صدر قصــورات را پذیرفتند و خدا را 

شکر که مردمی با وقار و نجیب داریم.  
نــگاه کــردن بــه برف هــای این چند روزه بــه یادم آورد 
کــه برف هــای آن روزهــا چقــدر ســفید بودنــد طــوری کــه 
چشمانمان را آزار می داد بالفاصله دریافتم هوا نیز آلوده 
اســت و کــدر بودن بلورهای برف بــاز بی کفایتی مدیران را 

به رخم کشید.  
دســت به دســت دادن تمام ارگان های مربوطه  برای 
حــل مشــکالت می توانــد منجر بــه گرمای خانه هــای مردم 
و پاکیزگــی هــوای بیــرون از خانــه شــود. شــاید ایــن نــوع 
مســئولیت پذیری )کــه فقــط بــرای تصاحــب میــز و منصــب 
اســت( برای نســل های اخیر جرقه ای باشــد تا منجر به یک 
شــکوفایی فرهنگی – اقتصادی در کشــور شــود و بهتر آن 
اســت تــا از تنــگ نظری هــا بپرهیزیــم و پدرانــه بــا فرزندان 
خــود بــه گفتمــان بنشــیم و صندلــی ناکارآمــد خــود را رهــا 
کرده به کسانی که در تخصص خود تعهد دارند، بسپاریم.

یادداشت

،14۰1 بودجــه قانــون در بــار اولیــن بــرای
شــفافیت خصــوص در حکمــی مجلــس
تســهیالتکالنواشــخاصمرتبــطبانکــیو

انتشارعمومیآنتصویبکرد.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، برای اولین بار 
در قانــون بودجــه ۱4۰۱، مجلــس حکمــی در 
خصوص شفافیت تسهیالت کالن و اشخاص 
مرتبــط بانکــی و انتشــار عمومــی آن تصویــب 
کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطالعات 
حدود 5۰ درصد از کل مانده تسهیالت شبکه 
بانکــی شــد. با این حال، این قانــون که کامالً 
همســو با اهــداف دولت رئیســی در مبارزه با 
فســاد و رانــت اســت، در الیحــه بودجه ۱4۰۲ 
گنجانده نشــده است. انتظار می رود مجلس 
شورای اسالمی و کمیسیون تلفیق، این حکم 
مترقــی قانونــی را بــار دیگــر در قانــون بودجه 
از شــفافیت و  تــازه ای  ابعــاد  و  کــرده  لحــاظ 

انتشار اطالعات بانکی را به آن بیافزاید.
از  یکــی  بانکــی  تســهیالت  پرداخــت 
کانال های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی 
و مهم تریــن گلــوگاه تأمیــن مالــی بنگاه هــای 
اقتصــادی اســت. باتوجــه بــه رشــد روزافــزون 
نقدینگی و مخاطرات بالقوه تورمی این پدیده 
بــر اقتصاد ایران، می بایســت جریان پرداخت 
تسهیالت در کشور شفاف شده و انحراف آن 
به سمت فعالیت های مخرب جلوگیری شود. 
بخــش عمــده و تعییــن کننده ای از تســهیالت 
در گــردش سیســتم بانکــی، تســهیالت کالن 

اســت کــه به بنگاه های بــزرگ و مجموعه های 
اقتصادی پرداخت می شود.

تصویبشفافیتتسهیالت
بانکیدرقانونبودجهسال

گذشتهوثمراتآن
در ســال گذشــته برای اولیــن بار در یک 
مصوبــه پیشــرو، مجلــس در بنــد »د« تبصره 
۱۶ قانــون بودجــه ۱4۰۱ بانک مرکزی را ملزوم 
نمــود اطالعــات تمامــی تســهیالت و تعهــدات 
کالن و اشــخاص مرتبــط بانکــی )اعم از جاری 
و غیرجاری( را با مولفه هایی همچون »مانده 
تســهیالت« و »میزان پرداختی«، نرخ ســود، 
مــدت بازپرداخــت، دوره تنفس، نوع و میزان 
وثیقــه دریافــت شــده، شــفاف و در پایان هر 

فصل به صورت عمومی منتشر نماید.
ایــن مصوبــه مترقــی توســط  اجــرای  بــا 
بانــک مرکــزی تحــت نظــارت مجلــس، پس از 
گذشــت کمتر از یکســال و سه دوره از انتشار 
تســهیالت  کل  از  نیمــی  حــدود  اطالعــات، 
کــه  گردیــد  شــفاف  بانکــی  شــبکه  پرداختــی 
تحولی بی ســابقه در نظارت بانکی محســوب 
می شــود و زمینــه جلوگیــری از بــروز تخلــف، 
فســاد و رانت در پرداخت تسهیالت را فراهم 

می نماید.

بیتوجهیدولتبهکارکردهای

ضدفسادقانونشفافیت
تسهیالتکالن

در جریان اجرای حکم قانونی شــفافیت 
بانکــی،  مرتبــط  اشــخاص  و  تســهیالت کالن 
دولــت و بانــک مرکــزی حامــی و همــراه طــرح 
بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم 
نظارتی داشــتند؛ بــه طوری که بانک مرکزی با 
در اختیارگذاشــتن ظرفیت های فنی و نظارتی 
خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزایی 
در اخــذ اطالعــات از شــبکه بانکــی و انتشــار 

مستمر آن داشتند.
در  دولــت  ارکان  همراهــی  بــه  باتوجــه 
تســهیالت  و  مالــی  جریــان  ســازی  شــفاف 
پرداختــی در شــبکه بانکــی، انتظــار می رفــت 
بانکــی  تســهیالت  شــفافیت  قانونــی  حکــم 
بــه صــورت پیــش دســتانه در الیحــه بودجــه 
۱4۰۲ گنجانــده شــده و ابعــاد آن بــه ســایر 
مؤلفه های مالی شــبکه بانکی گســترش یابد، 
اما متأســفانه مشــاهدات حاکی از این اســت 
که تالش ها برای بی اثرسازی قانون شفافیت 
مؤثــر واقــع شــده و بــا کارشــکنی ذی نفعــان 
رانت و فســاد در شــبکه بانکی، دولت تمامی 
از  بــا رویکــرد نظــارت و شــفافیت را  احــکام 

تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
مجلسوکمیسیونتلفیق،

شفافیتتسهیالترابه

قانونبودجهبرگرداند
خصــوص  بــه  مجلــس،  پیگیری هــای 
قانــون  شــد  باعــث  نــود  اصــل  کمیســیون 
قابــل  حــد  تــا  بانکــی  تســهیالت  شــفافیت 
قبولــی در ســال جــاری اجــرا شــود. بــا تابیدن 
تاریک خانــه  بــر  شــفافیت  نورافکن هــای 
کانال هــای  بانکــی،  شــبکه  کالن  تســهیالت 
پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی برای مردم 
و نهادهای نظارتی تا حد زیادی شــفاف شــده 
و تخصیــص اعتبارات بانکــی مورد رصد کامل 
نهــاد ناظــر پولــی و بانکــی و همچنیــن تحــت 

»نظارت عمومی« قرار گرفت.
و  مجلــس  نماینــدگان  مــی رود،  انتظــار 
اعضای کمیســیون تلفیق حکم قانونی مربوط 
بــه شــفافیت تســهیالت بانکــی را بــه الیحــه 
بودجــه الحــاق کــرده و ابعــاد بیشــتری را در 
مصوبه قانون خود در رابطه با انتشار عمومی 
بانکــی  مرتبــط  اشــخاص  و  کالن  تســهیالت 
پرداخــت  بــه  مربــوط  مصوبــات  همچنیــن  و 
تســهیالت و تعهدات در شــورای پول و اعتبار 

لحاظ کند.
الزام شــبکه بانکی به شفافیت تسهیالت 
پرداختــی و اســتمرار در اجــرای قانــون، زمینــه 
تســهیالت  پرداخــت  در  انحــراف  و  فســاد 
بــرای  مناســب  بســتری  و  داده  کاهــش  را 
برنامه ریزی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت 

فعالیت های مولد و اشتغال زا خواهد بود.

شــهردارتهــراناعالمکردکــهباوجوداطالع
ازلیســتخانههــایناایمــنمســئولیتیدر
نــداردوآنرادراختیــار قبــالانتشــارآن

مراجعقانونیقرارمیدهد.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضــا زاکانــی بــا 
حضــور در جمــع خبرنــگاران در حاشــیه آئیــن 
رونمایــی از بســته حمل ونقــل پــاک در شــنبه 
امید و افتخار تاکید کرد: من منتظر هستم تا 

پرونده این ساختمان ها را ببندم
او ادامه داد: وقتی صحبت از ساختمان 
ناایمــن می کنیــم مولفه هــای مختلفــی دارد و 
تــا االن هیــچ وقــت بــا یک نــگاه جامــع درباره 
وضعیت ساختمان های تهران برداشت نشده 
اســت و تنهــا ناایمــن بــودن ســاختمان ها از 
نظــر آتش نشــانی پردازش شــده کــه به ۱۲۹ 
ســاختمان ناایمــن رســیدند کــه بــه متولیــان 
کــه  اســت  شــده  اعــالم  ســاختمان ها  ایــن 
ساختمان هایشــان را از نظــر اســتانداردهای 

آتش نشانی ایمن کنند.
شــهردار تهــران افزود: بــرای اولین بار از 
دو مــاه پیــش با همــکاری ۹ دســتگاه ۲۲ تیم 

تشکیل دادیم که موضوع ایمنی ساختمان ها 
را از همــه نظــر مــورد پایــش قــرار دهنــد کــه 
هدف اولیه ما پایش ۱۶ هزار ساختمان است 
که تا االن اطالعات ۶۰۰ ســاختمان برداشــت 

شده است.
پایــش  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  زاکانــی 
ســاختمان ها از بعــد ایمنــی، ســازه و مصالــح 
دو  ســاختمان ها  داد:  ادامــه  اســت،   ... و 
دســته هســتند یــا ایمــن هســتند و یــا ناایمن 
کــه ســاختمان های ناایمن یا نیاز به بازســازی 
دارند و یا نوســازی و قرار اســت بعد از پایش 
ساختمان ها برای آنها شناسنامه صادر کنیم.

دستیاریزاکانیبهسمت
دانشگاهیانبرایبهبود

وضعیتپایتخت
او بــا بیــان اینکــه مــا بــرای تهران نقشــه 
راهــی تدویــن کرده ایــم و در ایــن نقشــه راه 
ســالمت شــهروندان یــک اصــل اســت، گفت: 
تــالش مــا ایــن اســت کــه میــزان اســتفاده از 

حمل ونقــل را تغییــر دهیــم. چــرا کــه اکنــون 
۶۶ درصــد از مــردم از حمل ونقــل شــخصی و 
تنها ۳4 درصد از حمل ونقل عمومی استفاده 
می کننــد کــه در نظــر داریــم ایــن درصدهــا را 

تغییر دهیم.
شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه تمرکز ما 
بــر توســعه مترو اســت، تصریح کــرد: اولویت 
مــا تکمیــل هفــت خــط و ســرمایه گــذاری بــر 
روی ســاخت چهــار خــط جدیــد متــرو اســت و 
همچنین تا پایان برنامه چهارم توســعه شــهر 
تهران در نظر داریم ستون فقرات حمل ونقل 
تهران که همان اتوبوس است را تقویت کنیم 
به گونه ای که تا ۳ سال و ۲ ماه باقیمانده از 
برنامــه چهــارم باید ۷۰۰۰ اتوبــوس به ناوگان 

اضافه شود.

1۳درصدبارترافیکیتهران
درساعتپیکبرعهده

موتورسیکلتهاست
 ۷۰ بــر  بالــغ  اینکــه  بیــان  بــا  زاکانــی 

درصــد تاکســی ها فرســوده هســتند، گفــت: 
هدف گــذاری مــا نوســازی 5۰ هــزار تاکســی 
اســت و همچنیــن دو میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
موتورســیکلت پــالک شــده در تهــران داریــم 
کــه دو میلیــون آن هــا فرســوده هســتند؛ امــا 
۱۳ درصــد بــار ترافیکی تهران در ســاعت پیک 
بر عهده موتورســیکلت ها است و هدفگذاری 
مــا این اســت که تــا پایان برنامــه چهارم ۳۰۰ 
هــزار دســتگاه را برقــی کنیم که ایــن کار را از 
موتورســیکلت های پســت شــروع کردیــم چرا 

که پیمایش آن ها زیاد است.
او بــا بیــان اینکــه بطــور طبیعــی بایــد به 
برویــم،  پــاک  ســوخت  و  حمل ونقــل  ســمت 
برخــی  مدیــران  بــا  گذشــته  هفتــه  گفــت: 
اســتان ها جلســه گذاشــتیم تــا ایــن مهــم را 

محقق کنیم.
شــهردار تهران با بیان اینکه دست یاری 
بــه ســمت اســاتید دانشــگاه دراز می کنیــم تــا 
شرایط تهران بهتر شود، گفت: باید دست به 
دست هم دهیم تا بتوانیم شرایط تهران را به 

یک وضعیت مطلوب برسانیم.

وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطالعــاتباتاکید
بــررونمایــیرســمیازپنجــرهملــیخدمــات
دولتهوشمنددردههفجراعالمکردکهتا
پایاندولتسیزدهم۶هزارخدمتدولت،

الکترونیکیخواهدشد.
زارع پــور«  »عیســی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در مراســم رونمایــی از نــاوگان موتــوری برقی 
موزعیــن پســتی کشــور، اظهــار کــرد: موتــور 
بــا کیفیــت تولیــد  ســیکلت برقــی هوشــمند 
کار  تولیــد شــده، حاصــل  امــروز  کــه  داخــل 
رئیــس  از  و  اســت  نخبــگان کشــور  ۱۰ســاله 
ســازمان اوقــاف تشــکر ویــژه داریم کــه امروز 
وقف را در خدمت حوزه جدیدی که کشور به 

آن نیاز دارد، قرار داده ست.
او تصریــح کــرد: امیدواریــم ایــن اقــدام 
دیگــر  تــا  باشــد  الگویــی  تهــران  شــهرداری 
کالن شــهرها نیز پای کار بیایند و بتوانیم این 

اقدام را در شهرهای دیگر انجام دهیم.
ایــن  نقــش  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر 
وزارتخانــه در کاهــش آالینده هــا، گفــت: بــا 
هوشمندســازی و الکترونیکــی کــردن خدمات 
مهــم  فنــاوری  ایــن  از  اســتفاده حداکثــری  و 
می توانیــم در کاهش ســفرها نقــش عمده ای 
داشــته باشــیم و این کار، میزان آالینده ها را 

در کشور کاهش می دهد. 
زارع پــور بیــان کــرد: دولــت ســیزدهم بــا 
شــناخت فنــاوری و نقشــی کــه می توانــد در 
تمام جوانب کشور داشته باشد، به آن توجه 
ویــژه کــرده و کارگــروه اقتصــادی دیجیتــال را 

برای همین موضوع تشکیل داده است.
او ادامه داد: پنجره واحد خدمات دولت 
هوشــمند کــه دهــه فجر بــا حضــور حداکثری 
دســتگاه ها رونمایــی می شــود تــا تــردد مــردم 
در ادارات را کاهــش دهــد. امیــدوارم تا پایان 
دولــت ســیزدهم شــاهد ارائــه تمــام ۶ هــزار 
هوشــمند  پنجــره  طریــق  از  دولتــی  خدمــت 
»پســت  ایــن  از  پیــش  تــا  باشــیم.  دولــت 
هوشــمند« مــورد تاکیــد بــود؛ امــا اکنــون بــه 
»پســت هوشمند ســبز« نیاز داریم و باید در 

راستای آن قدم برداریم.

 رتبهنخستایران
درشدتمصرفانرژی

علــی ســالجقه، رئیــس ســازمان محیــط 
زیســت نیــز در این مراســم، گفــت: انرژی در 
سطح دنیا وضعیت مناسبی ندارد و ایران در 
شــدت مصــرف انــرژی و اســتفاده از آن رتبــه 
اول و تولید برق رتبه ۱۶ دارد که این می تواند 

پشــتوانه اســتفاده ناوگان برقی از انرژی پاک 
باشــد. بایــد ایــن ظرفیت هــا را بــه کشــورهای 
دنیــا نیز صادر کنیم. خوشــحالیم که امروز با 
مشــارکت وزارت ارتباطات و شهرداری در این 

راه قدم برداشته شده است.
ســید مهــدی خاموشــی، رئیس ســازمان 
اوقــاف نیــز در ایــن مراســم گفــت: زمانــی که 
کاری خیــر مــردم را هــدف می گیــرد، واقفیــن 
برای رفاه و آســایش دیگــران وقف می کردند. 
اگر نیاز به بیمارستان، درمانگاه و... نیاز بود 
واقفیــن ورود می کردنــد. امــروز رفــع آلودگــی 
مدنظــر اســت و مــا نیــز برای رفع این مســئله 

سعی داریم همکاری کنیم.
او تاکیــد کــرد: ایــن وســیله نقلیــه کامالً 
در ایــران تولیــد شــده و راهبری و نحوه موتور 
داخلــی و بومــی اســت و تقاضــا از شــهردار و 
ورود  بــه  راجــع  اســت  ایــن  ارتباطــات  وزیــر 
ماشــین های برقــی بــه نــاوگان شــرکت ملــی 

پست قدم بردارند.
نــاوگان  از  رونمایــی  اســت،  گفتنــی 
موتوری برقی موزعین پستی کشور به وسیله  
شرکت ملی پست و در راستای نقش کلیدی 
خود در کاهش آالیندگی های زیست محیطی 
و حرکــت بــه ســوی »پســت ســبز« بــا حضور 

»عیســی زارع پــور« وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات، »علیرضــا زاکانی« شــهردار تهران، 
محیــط  ســازمان  رئیــس  ســالجقه«  »علــی 
زیســت و »محمود لیائی« مدیرعامل شــرکت 

ملی پست برگزار شد.

 اماواگرهای»شفافیتتسهیالت«
درالیحهبودجه

بررسی طرح های اقدام متقابل نسبت به مصوبه 
پارلمان اروپا در کمیسیون امنیت ملی

نایــبرئیــسکمیســیونامنیــتملــیوسیاســت
ایــن العــاده فــوق جلســه برگــزاری از خارجــی
کمیسیونبرایبررسیطرحهایاقداممتقابلبه
مصوبهپارلماناروپاعلیهسپاهدراینکمیسیون

خبرداد.
در  ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  عزیــزی  ابراهیــم 
امنیــت  کمیســیون  العــاده  فــوق  جلســه  توضیــح 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در واکنــش بــه 
اقــدام ضدایرانــی پارلمــان اروپــا علیه ســپاه گفت: 
فــوق  جلســه  امــروز  صبــح  از  امنیــت  کمیســیون 
العاده ای درباره بررسی طرح های مربوط به اقدام 

متقابل پارلمان اروپا تشکیل داده است.
به گفته او، کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی 

طرح هــای ارائــه شــده اســت تا در نهایــت یک طرح 
به عنوان اقدام متقابل به صحن علنی ارائه شود.
همچنیــن در همیــن رابطــه ابوالفضل عمویی 
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی 
خارجی گفت که این جلسه درباره ارزیابی مصوبه 
پارلمــان اروپــا و طراحــی اقدام متقابل آن تشــکیل 

شده است.
او توضیح داد: در این جلسه نمایندگان دستگاه های 
مرتبــط بــه ارائــه گزارش و اظهارنظــر درباره موضوع 
از  نمایندگانــی  بــا حضــور  ایــن جلســه  پرداختنــد؛ 
مســلح،  نیروهــای  کل  ســتاد  امورخارجــه،  وزارت 
و  وزارت اطالعــات و مرکــز پژوهش هــای مجلــس 

نمایندگان طراح طرح تشکیل شد.

ارائه۶هزارخدمتالکترونیکیتاپایاندولتسیزدهم

 شهرداریلیستساختمانهایناایمنرا
منتشرنخواهدکرد
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 آغاز طرح تحول
بانک دی در کسب و کار 
کارتخوان های فروشگاهی

در جلسه ای با حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، 
معــاون شــعب، معــاون فنــاوری اطالعــات و جمعــی از 
روسای شعب بانک دی، از طرح تحول بانک در کسب 

و کار کارتخوان های فروشگاهی رونمایی شد.
گــزارش  بــه   
روابط عمومی بانک دی، 
احمــدی  محمــود  ســید 
هیئت مدیــره  رئیــس 
جلســه  ایــن  در  بانــک 
وبینــار  صــورت  بــه  کــه 
برگــزار شــد با بیــان این 
کــه بانکــداری روز دنیــا، 
از  خــارج  بانکــداری 

شــعبه اســت، گفت: ســامانه های متعدد و متنوع بانک 
دی ایــن توانایــی را دارنــد که در عیــن جذب منابع ارزان 

قیمت، خدمات مطلوبی را به مشتریان ارائه کنند.
وی بــا بیــان ایــن کــه بانــک دی با توســعه خدمات 
غیرحضــوری و بانکــداری الکترونیــک، به ســمت کاهش 
قیمــت تمــام شــده پــول حرکــت می کنــد، اظهــار کــرد: 
سیاســت کنونــی بانــک، ایجاد زنجیــره از خدمات بانکی 
بــا  بــه گونــه ای کــه  در داخــل و خــارج شــعب اســت، 
پرستاری مداوم و ارائه خدمات فنی بهینه به مشتریان، 
سرعت ورود منابع ارزان قیمت به بانک افزایش یابد.

امیر عباس هاشــمی نژاد، نایب رئیس هیئت مدیره 
بانــک دی نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان ایــن کــه تــاش 
حــوزه  نویــن  طرح هــای  ارائــه  منظــور  بــه  بی وقفــه ای 
بانکداری در این بانک آغاز شــده اســت، گفت: توســعه 
ابــزار بانکــداری الکترونیک، ســاده ترین،کم هزینه ترین 
و در عیــن حــال پربازده تریــن امــکان بــرای جــذب منابع 
ارزان قیمــت اســت. وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ایــن که 
هیئت مدیــره بانــک، پشــتیبان اقدامــات تحول آفرین در 
حوزه بانکداری الکترونیک است، خاطرنشان کرد: طرح 
تحول بانک در کســب و کار کارتخوان های فروشــگاهی 
می توانــد نقطــه عطفــی در توســعه خدمــات بانکــداری 

خارج از شعبه بانک دی باشد.
نوش آفرین مومن واقفی، معاون فناوری اطاعات 
بانک دی نیز در این جلسه با اعام جزییات طرح تحول 
بانــک در کســب وکار کارتخوان هــای فروشــگاهی گفت: 
پیــش از ایــن پنــج شــرکت PSP خدمــات دســتگاه های 
کارتخــوان فروشــگاهی را بــه بانــک دی ارائــه می کردند، 
اما اکنون همه این خدمات در شرکت به پرداخت ملت 

متمرکز شده است.
وی بــا اشــاره بــه این که همه مشــتریان حقیقی و 
حقوقی بانک دی می توانند درخواست دریافت دستگاه 
کارتخوان  یا درگاه پرداخت اینترنتی از بانک دی را ثبت 
کــرده و در حداقــل زمــان ممکن این خدمــات را دریافت 
کننــد، اظهــار کــرد: در دوره جدیــد، ضمن ارتقای ســطح 
کیفــی و کمــی خدمــات به مشــتریان، کارتخوان های کم 
کار، پاالیــش خواهنــد شــد تــا حداکثــر بهــره وری از ایــن 

دستگاه ها دریافت شود.

افزایش 5 برابری سقف 
مبادالت مالی با »چکنو«

مدیــر امــور حــوزه مدیریــت و ارتباطات بانــک صادرات 
ایران از افزایش ســقف مبادالت مالی توسط »چکنو« 
تــا پنــج میلیــارد ریــال )٥٠٠ میلیــون تومــان( در آینــده 

نزدیک خبر داد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
صــادرات ایــران، منصور 
در  شیخ االســامی 
نشســت خبــری معرفی 
»چکنــو« در هشــتمین 
تراکنــش  نمایشــگاه 
ایــران با اعــام این خبر 

به تشــریح قابلیت ها چــک امن دیجیتال بانک صادرات 
ایــران پرداخــت و افــزود: بانــک افزایش میــزان تبادالت 
مالی در چکنو به سقف پنج میلیارد ریال )٥٠٠ میلیون 
تومــان( را در دســتور کار دارد و مشــتریان می تواننــد از 
چکنو برای تبادالت مالی خود تا سقف پنج میلیاد ریال 

استفاده کنند.
وی همچنیــن در این نشســت خبــری که با حضور 
ســید جعفــر صدری مدیــر امور فناوری اطاعــات و امیر 
حســین آقامحمدی رئیس اداره کل خدمات نوین بانک 
صــادرات ایــران و اصحــاب رســانه برگــزار شــد، بــا اعام 
ایــن خبــر افــزود: مراحــل ایجــاد زیرســاخت های فنــی و 
هماهنگی هــای الزم بــا بانــک مرکزی بــرای ارائه خدمت 
چــک امــن دیجیتال بانک صادرات ایران برای مشــتریان 
حقوقــی ایــن بانک با پیشــرفت های قابل توجهی همراه 

بوده و این خدمت به زودی عملیاتی می شود.
شیخ االسامی در این نشست با برشمردن مزایای 
چکنــو، تاکیــد کرد: بانک صــادرات ایران به عنوان اولین 
بانــک کشــور موفق به راه انــدازی و رونمایی از چک امن 
دیجیتــال شــده، کــه عــاوه بر ســرعت،  دقــت، امنیت و 
قابلیــت صــدور، انتقــال، واریــز بــه حســاب آنی و ســایر 
مزیت هــای موجــود از قابلیــت نقدشــوندگی بیشــتری 

نسبت به چک های کاغذی برخوردار است.
مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات 
ایــران بــا یــادآوری اینکه تمامی مقــررات چک کاغذی در 
مــورد چــک امن دیجیتال نیز صادق اســت، گفت: چکنو 
به عنوان یک چک الکترونیکی از لحاظ اعتباری همپای 
چک های کاغذی است و تمامی قوانین چک های کاغذی 

در خصوص آنها نیز صادق است.
وی بــا اعــام اینکــه تاکنون نزدیک بــه ٣٦٠٠ برگ چکنو 
توســط مشــتریان حقیقــی بانــک صــادرات ایــران صــادر 
شــده، تاکید کرد: برای افزایش امنیت و تکمیل مراحل 
احــراز هویــت چکنــو بیــن صادرکننــده و گیرنــده چــک، 
امضای دیجیتال مورد اســتفاده قرار می گیرد. همچنین 
ســرقت، مفقــودی و مخــدوش بودن اعــداد و حروف در 
چــک کاغــذی، از جملــه دغدغه هایــی اســت کــه بــا تولد 

چک امن دیجیتال این نگرانی ها برطرف خواهد شد.

کوتاه از بانک و بیمه

 پرداخت خسارت
32 میلیاردی موتورلنج 

توسط بیمه ایران
شــرکت ســهامی بیمه ایران اســتان بوشهرخسارت 32 
میلیــاردی وارده بــه شــناور  بــاری 17142 کــه در آبهای 

خلیج فارس غرق شده بود را پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران بهروز دهقانی  
سرپرســت شــعب بیمه 
بوشــهر  اســتان  ایــران 
بــا تاکیــد بــر پشــتیبانی 
بیمــه ایــران از مرزداران 
جنــوب  دریانــوردان  و 
داشــت:  کشــور،اظهار 
حادثــه  وقــوع  از  پــس 
مســئولین  حضــور  بــا 
اســتان  ایــران  بیمــه 
بوشــهر و شــرکت های تعاونــی لنجــداران بنــادر تجــاری  
بنــدر عامــری  دلــوار وبوالخیرعامــری در محــل اســکله 
 اســتان بوشــهر، چــک خســارت بــه مالکیــن موتورلنــج

تقدیم گردید.
همچنیــن سرپرســت بیمــه ایــران اســتان بوشــهر 
وهیــات همــراه در جلســه تعاونی هــای  لنجــداران بنادر 
بوالخیر وعامری ودلوار، شرکت ودر محیطی صمیمی و 
از نزدیک پای صحبت های آنان نشست. در این جلسه، 
هریک از مدیران شرکت های تعاونی لنجداران  گزارشی 
از مسائل ومشکات خود را در خصوص بیمه شناورها 

بیان نمودند.
درادامه دهقانی به عملکرد بیمه ایران از دهه 70 
تاکنون درخصوص بیمه شناور ها و پرداخت خسارت ها 
پرداخت و گفت: با توجه به  حوادث جمعی در منطقه 
ســاحلی دلــوار ازجملــه خســارت آتش ســوزی شــناورها 
در اســکله بنــدر عامــری، همــکاری بســیار خوبــی بیــن 
 بیمــه ایــران و لنجــداران بــرای کاهــش خســارت صــورت

گرفته است.
وی در ادامــه افــزود:  بیمه ایــران با توان تخصصی 
باالی کارشناســان خود، آمادگی خودرا درجهت پوشش 
بیمه بدنه شناورها وهمچنین بیمه مسئولیت شناورها 
مســئولیت  بیمــه  شــناورها-  خدمــه  مســئولیت  )بیمــه 
اشــخاص ثالث وبیمه نشــت مواد نفتی وبیمه مغروقه( 
در تمامی بنادر تجاری وصیادی استان بوشهر  را دارد.

بانک سینا حرکت به سمت 
بانکداری پلتفرمی را آغاز 

کرده است
قائم مقــام بانک ســینا گفت: بــا تدوین برنامه راهبردی 
کســب وکار بانک، حرکت به ســمت بانکداری پلتفرمی 
عرصــه  در  مناســب  رقابتــی  مزیــت  یــک  عنــوان  بــه 

کسب وکار در این بانک آغاز شده است.
علیرضــا  ســینا،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
همایــش  در  تقدیــری 
انفورماتیــک  ســاالنه 
بــه  اشــاره  بــا  مناطــق 
چشــم انداز  اینکــه 
ســمت  بــه  بانکــداری 
و  پلتفرمــی  بانکــداری 
اســت،  بــاز  بانکــداری 
افــزود: بانکداری مبتنی 
بــر پلتفــرم، از گرایش هــای نوآورانــه در صنعــت بانکــی 
اســت کــه با فراهــم کردن و ادغام ســرویس  های متنوع 
غیربانکــی بــر بســتر ســرویس های بانک، ایــن امکان به 
مشــتریان داده می شــود تــا بتواننــد خدمــات مــورد نیاز 
خود را به سادگی و از طریق کانال های اینترنت بانک و 

موبایل بانک دریافت کنند.
وی گفــت: حرکــت بــه ســوی بانکــداری پلتفرمــی 
در بانــک ســینا بــه عنــوان یــک اســتراتژی دفاعــی بــرای 
جلوگیــری از ریــزش و حفــظ مشــتریان در برابــر خلق و 
بــروز فن آوری هــای جدیــد و فین تک هــا مــورد توجه قرار 

گرفته است.
قائم مقــام بانــک ســینا تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ایجاد تغییرات در حوزه کســب وکارها، »ســند راهبردی 
کســب وکار بانک ســینا« با هدف انطباق با نوآوری های 
همچنیــن  و  بــازار  از  ســهم  افزایــش  بانکــی،  نظــام 
برخورداری از کسب درآمد پایدار و با کیفیت، تدوین و 

در حال اجرایی شدن است.
تقدیری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
بــه برخــورداری بانــک ســینا از نســبت کفایــت ســرمایه 
مطلــوب هشــت درصــدی و منطبــق بــا اســتانداردهای 
بانک هــای  بیــن  در  ســوم  رتبــه  کســب  و  بــال  کمیتــه 
خصوصــی بــه عنــوان یکــی از شــاخصه های بانــک بیــان 
داشــت: ایــن امــر نشــان از اســتحکام و مقاومــت بانــک 
سینا در شبکه به عنوان بانکی پایدار در شرایط سخت 

اقتصادی است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در  ارزی  درآمدهــای  رشــد  بــه  توجــه  بــا 
دسترس، هیچگونه محدودیتی در تأمین ارز 
مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ، تحــوالت اخیر 
در بانــک مرکــزی طــی هفته هــای اخیــر از یک 
گشــایش ارزی جدید در کشــور خبر می دهد. 
در حالــی کــه در یــک ســال اخیــر تمــام منابع 
داخلــی و خارجــی از رکوردزنی صــادرات نفت 
و  ایــران خبرمی دهنــد  نفتــی  و فرآورده هــای 
تجارت غیرنفتی کشــور نیز درشرایط مطلوبی 
قراردارد، بازشــدن راه های تازه ای برای نقل و 
انتقــال ارز، می توانــد ایــن مســیر را تکمیــل و 
نتایج مثبت آن را در بازار داخلی نمایان کند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک 
مرکزی از زمانی که ســکان هدایت ســاختمان 
الجوردی میرداماد را در دســت گرفته اســت، 
دردســتورکار  ارز  بــازار  بــرای  ویــژه ای  برنامــه 
قرار داده اســت. از یک ســو با اجرای سیاست 
تثبیــت نــرخ دالر نیمایی روی 28 هزار و 500 
تومان، زمینه ثبات قیمت کاالهای وابسته به 
ارز و افزایــش پیش بینی پذیــری بــرای فعــاالن 
اقتصــادی را فراهــم کــرد و ازطــرف دیگــر، در 
حــال بازکردن داالن هایی مطمئن برای نقل و 

انتقال ارز است.
درهمیــن راســتا، برگــزاری تــور ارزی در 
حاشــیه خلیــج فــارس از امــارات تــا قطــر در 
روزهای 15 و 20 دی ماه صورت گرفت. بانک 
مرکــزی در تــداوم سیاســت دولــت ســیزدهم 
بــا  همکاری هــا  و  مبــادالت  افزایــش  بــرای 
کشــورهای منطقــه و همســایه، گســتره ایــن 
همکاری هــا را بــه پــول و ارز گســترش داده 
اســت و حــال اخبــار مثبتــی از نتیجه بخــش 

بودن این سیاست به گوش می رسد.
تأثیــر  می شــود  موجــب  کــه  اخبــاری 
از  بیــش  ارزی کشــور  درآمدهــای  رکوردزنــی 
پیــش اثرگــذار باشــد و مــردم عینیــت آن را 

دربازار مشاهده کنند.
در همیــن خصوص روز 15 دی ماه دیدار 
رئیس کل بانک مرکزی با همتای قطری خود 
آغازگر دیپلماســی منطقــه ای در حوزه پولی و 
بانکی جمهوری اسامی بود. رئیس کل بانک 
مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و 
مناســبات پولی و بانکی با کشــورهای حاشیه 
خلیــج فــارس، در صــدر هیأتــی تخصصــی در 

این روز وارد دوحه پایتخت قطر شد.
فرزین در این دیدار که معاون اقتصادی 
وزیرامورخارجه کشــورمان نیز وی را همراهی 
می کــرد، با شــیخ بندر بن محمــد آل طحانی، 
توســعه  بــر  قطــر  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
همکاری هــا و ارتباطــات پولــی و بانکــی میــان 

تهران و دوحه تأکید کرد.
مثبــت  چشــم انداز  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
مناســبات اقتصــادی ایــران و قطــر تأکید کرد: 
بــا افزایــش همکاری هــای پولــی و بانکی میان 
دو کشــور به همراه در دســتور کار قرار دادن 
پیمان هــای پولــی دو و چندجانبــه قطعــاً بــه 
اهــداف پیش بینی شــده در مناســبات تهران- 

دوحه خواهیم رسید.
همچنیــن در ایــن دیدار رئیس کل بانک 
مرکــزی قطــر برعاقه منــدی ایــن کشــور بــرای 
افزایــش مناســبات بانکــی و پولــی بــا ایــران 
تأکیــد کــرد و گفت: توســعه مناســبات بانکی 
بــا جمهوری اســامی ایــران جــزو اولویت های 
اصلی ماســت و این همکاری ها قطعاً به نفع 

دو کشور خواهد بود.
وی تصریــح کــرد: از هــر ابــزاری بــرای تعمیــق 
و افزایــش همکاری هــا و مناســبات بانکــی و 
پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.
افزایش تبادالت و همکاری های پولی و بانکی 
ایــران بــا کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس در 

دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
همچنین روز 20 دی در ادامه دیپلماسی 
بانکــی،  و  پولــی  منطقــه ای کشــور در حــوزه 
دیــدار و گفت و گــو بــا رئیــس کل بانک مرکزی 
امــارات متحــده عربــی و دیگــر مقامــات ایــن 
کشــور همســایه در جهــت تقویــت مناســبات 
و  پولــی  همکاری هــای  افزایــش  و  اقتصــادی 
امــارات  و  ایــران  اســامی  جمهــوری  بانکــی 
متحــده عربی از برنامه های فرزین رئیس کل 

بانک مرکزی در سفر به ابوظبی بود.
بــر اســاس ایــن گــزارش، تســهیل روابط 
پولــی و بانکی بــا امارات متحده عربی، تأمین 
منابــع الزم بــرای تجــارت تجــار ایرانــی در این 
کشــور و مذاکــرات فنــی پولــی در خصــوص 
تطابــق نظــام ارزی و تجــاری، از اهداف اصلی 
ســفر رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه امــارات به 
شــمار مــی رود. توســعه و تقویــت ارتباطــات 
بــا  بانکــی  و  پولــی  اقتصــادی،  مناســبات  و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار 

جدی رئیس کل بانک مرکزی قرار دارد.

تأمین ارز تجارت بدون هیچ 
محدودیت

در شــرایطی کــه دالالن و واســطه ها بــا 
موج ســواری بر اخبار سیاسی تاش می کنند 
تــا قیمــت ارز در بــازار غیررســمی را افزایــش 

دهنــد کــه آمــار و اطاعات رســمی از بازار ارز 
نشــان می دهــد کــه هیچ گونــه محدودیت در 

تأمین ارز مورد نیاز تجار وجود ندارد.
در همین خصوص در روز هفتم دی ماه 
بانــک مرکزی بــه واردکنندگان برای تأمین ارز 
اطمینــان داد. بانــک مرکــزی بــه عموم فعاالن 
اقتصــادی اطمینان داد کــه ارز الزم به منظور 
واردات کاالهــا و خدمــات موردنیــاز کشــور از 
طریق ســامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز 

کشور تأمین می شود.
براساس این اطاعیه، کلیه دستگاه های 
جهــاد  صمــت،  وزارتخانه هــای  بویــژه  دولتــی 
کشــاورزی و نفــت از طرف معــاون اول رئیس 
جمهــور مکلــف شــده اند در رونــد تخصیــص، 
تأمیــن و ایجــاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی 
هماهنگی کامل داشــته باشــند. بانک مرکزی 
نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز 
فعــاالن اقتصــادی در کوتاه تریــن زمــان اقدام 

می کند.
دراطاعیــه ای  مرکــزی  بانــک  همچنیــن 
دیگــر یک بار دیگر بر تأمین بدون محدودیت 

ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی تأکید کرد.
بــا توجــه بــه رشــد درآمدهــای ارزی در 
دســترس، هیچگونه محدودیتی در تأمین ارز 

مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی، اداره پایــش 
بــازار ارز بانــک مرکــزی طــی اطاعیــه مــورخ 
اعــام  ســنا  ســامانه  در  ســال جاری  دی   24
کــرد: »شــرکت های صرافی موظفنــد تأمین و 
پرداخــت ارز بــرای گواهی هــای ثبــت آماری را 
صرفاً بر حسب ارز مندرج در گواهی ها انجام 
دهنــد. تأمیــن و پرداخــت ارز بــه ارزی غیــر از 
ارز منــدرج در گواهــی ثبــت آمــاری مصــداق 
تخلــف بــوده و در صــورت مشــاهده اقدامات 
نظارتــی این بانک در خصــوص صرافی اعمال 

خواهد شد.«
بر این اساس به آگاهی می رساند هدف 
از ابــاغ ایــن اطاعیــه تطبیــق سیاســت ها و 
نقشــه تجــاری بــا سیاســت های ارزی کشــور 

بوده اســت.لذا خاطرنشــان می شــود با توجه 
دســترس،  در  ارزی  درآمدهــای  رشــد  بــه 
مــورد  ارز  تأمیــن  در  محدودیتــی  هیچگونــه 
نیــاز تجارت خارجی کشــور وجــود ندارد و این 
سیاســت بــرای بهینه ســازی منابــع و مصــارف 
ارزی و جلوگیــری از ایجــاد مــازاد یــا کســری 
تقاضــا بــرای یــک یا چنــد ارز در مقاطع زمانی 
خــاص و کوتــاه مــدت و نیــز تســهیل جریــان 

تجاری و ارزی کشور اتخاذ شده است.
شــایان ذکــر اســت؛ ایــن اقــدام بخشــی 
از سیاســت های ارزی جدیــد بانــک مرکزی به 
منظور بهینه سازی و ثبات بخشی به بازار ارز 
کشور و هماهنگی کامل سیاست های ارزی و 
تجاری کشور است و سایر اقدامات در دست 
انجام در زمان اجرا اطاع رسانی خواهد شد.

 راه اندازی بازار
مبادالت ارز و طال

روزهــای  طــی  کــه  دیگــری  مهــم  اتفــاق 
بــازار  راه انــدازی  داد،  خواهــد  رخ  پیــش رو 
مبــادالت ارز و طــا و در واقــع تغییــر شــکل 
بــازار متشــکل ارزی اســت. بــا راه انــدازی این 
بــازار درکنــار ســامانه نیمــا کــه ارز مــورد نیــاز 
تجــار و بخــش عمــده نیازهای وارداتی کشــور 
را تأمیــن می کند، ســایر نیازهای ارزی کشــور 
نیز در این بازار مبادالت جدید تأمین خواهد 
شــد و بدیــن ترتیب بازار غیررســمی ارز که با 
محوریــت دالالن اداره می شــود، کمرنگ تر از 

گذشته خواهد شد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی پیــش از ایــن 
نــرخ  بــود، در ســامانه نیمــا میانگیــن  گفتــه 
ارز 28 هــزار و 500 تومــان را مبنــای خریــد 
و فــروش ارز گذاشــته ایم، همینطــور در نیمه 
اول بهمن مــاه بــازار مبادلــه ارز و طــا را هــم 
افتتــاح مــی کنیم تا در این بازار بقیه نیازهای 
خدماتی - ارزی مردم تأمین شــود. ان شاءهللا 
بــه ســمتی حرکــت می کنیم که تمــام نیازهای 
ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه 

نیما تأمین شود.

رئیــس اتــاق ایــران و عــراق گفــت: شــاخص 
همچــون  متعــدد  بازیگــران  برآینــد  ارزی، 
خارجــی،  سیاســت  واردات،  صــادرات، 

دیپلماسی اقتصادی و جنگ روانی است.
یحیــی آل اســحاق؛ رئیــس اتــاق ایــران و 
عــراق در گفتگــو با خبرنــگار ایبِنا، گفت: تورم 
در نرخ ارز و تعادل اقتصادی اثر گذار اســت، 
بنابراین در مدیریت نرخ ارز چگونگی برخورد 

با تورم نقش دارد.
آل اســحاق بــا بیــان اینکه موضــوع دیگر 
بیــن  هماهنگــی  ارز  مدیریــت  مســئله  در 
اعضای مختلف اقتصاد است، تاکید کرد: اگر 
میان سیاســت های تجــاری و ارزی هماهنگی 
ایجاد نشــود، منتج به نتیجه ای نخواهد شد، 
بنابراین تمرکز کردن بر یک شیوه تثبیتی حل 

کننده مشکل نخواهد بود.
وی ادامه داد: مسائل مربوط به اقتصاد 
به ویژه مسائل مربوط به ارز، برآیند بازیگران 
متعــددی، چــون صــادرات، واردات، سیاســت 
خارجــی، دیپلماســی اقتصــادی، جنــگ روانــی 

ایــن  تــا زمانــی کــه تمامــی  امــا  ... اســت،  و 
مــوارد هماهنگ نشــود نتیجــه دلخواه حاصل 
نمی شود، بنابراین مقصر تغییر نرخ ارز فقط 
بانــک مرکــزی نیســت. بــرای موفقیــت بانــک 
مرکــزی قــدم اول شــروع هماهنگــی از داخــل 

است.
 اهمیت دیپلماسی ارزی منطقه ای
 با سفرهای رئیس کل بانک مرکزی

محقق می شود
رئیــس اتــاق ایــران و عــراق بــا اشــاره بــه 
این امر که دیپلماسی ارزی منطقه ای اقدامی 
راهگشاســت، گفت: تصمیم گیری درباره ارز 
فقط سیاســت های ارزی داخلی نیست، بلکه 
بایــد عوامــل تاثیر گذار خارجــی را نیز در نظر 
گرفــت، بــه ایــن معنــی کــه یک ســمِت عرضه 
کننــدگان و تقاضاکننــدگان ارز درکشــور های 
علــت  همیــن  بــه  دارنــد،  حضــور  پیرامونــی 
اقدامات رئیس کل بانک مرکزی برای سفر به 
کشور هایی مانند امارات کاما صحیح است.

خــود  از  مهم تــر  داد:  ادامــه  وی 

سیاســت ها، فضا ســازی حاکم بر آن است 
کــه می خواهــد اعمــال شــود، بنابرایــن اگــر 
رئیــس کل جدیــد بانــک مرکــزی می خواهــد 
در ایــن شــرایط کاری انجــام دهــد، باید در 
قــدم اول فضــا ســازی داخلــی و بیرونــی را 
آمــاده اجــرای سیاســت ها کنــد، در شــرایط 
امــروز کــه جنــگ روانــی در رونــد اقتصــاد 
نقــش دارد بایــد بــه وحــدت و فضــا ســازی 

مناســب توجه کنیم.
رئیــس اتــاق ایــران و عــراق در رابطــه بــا 
تثبیــت ارز 28 هــزار و 500 تومانی بیان کرد: 
افــرادی که بــا این نرخ به مخالفــت پرداختند 
دلیل خود را مشــکل در بحث حقوقی عنوان 
می کنند، چون در مصوبه مجلس عنوان شــد 
که سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده 
اســت و تعــدادی بــر این باورند کــه تثبیت در 
نــرخ ارز کار درســتی نیســت و منجــر به رانت 

می شود.
ثبات در نرخ نیما اقدامی درست است

وی ادامــه داد: در پاســخ بــه افرادی که 

ایــن طــرح را مخالــف قانــون می داننــد بایــد 
گفــت؛ بــرای اتخاذ سیاســت ارزی باید زمان 
و شــرایط را نیــز در نظــر بگیریــم ، بنابرایــن 
اتخــاذ  تصمیــم  ایــن  عــادی  شــرایط  در  اگــر 
کــرد،  ایــرادی وارد  بــه آن  می شــد می تــوان 
امــا در زمانــی کــه رئیس جدیــد بانک مرکزی 
روی کار آمــد وضعیــت بحرانی بود، بنابراین 
اتخــاذ ایــن سیاســت امــری درســت بــود، از 
بــه  ارز شــناور مدیریــت شــده  طــرف دیگــر 
معنــی تصمیــم گیری متناســب بــا اقتضائات 

زمان و مکان اســت.
آل اســحاق تاکیــد کــرد: مهمتــر از نــرخ 
ارز، جریان هــای بعدی آن اســت، یعنی نظام 
مدیریــت و پیگیــری، همچنیــن در ریــل قــرار 
گرفتــن ارز از نــرخ آن بــا اهمیت تر اســت، به 
عنوان مثال مشــکلی که در ارز 4200 تومانی 
ایجــاد شــد بــه نظــام کنترلــی بــاز می گشــت؛ 
از  بعــد  بانــک مرکــزی  رئیــس کل  همچنیــن 
تســلط بــه اوضــاع بــه جــای ثبــات نــرخ ارز از 

میانگین نوسان صحبت کرده است.

بــازار  تقویــت  بــرای  گفــت:  گــودرزی  محمــود 
بــازار  ایجــاد  موضــوع  بــا  پیشــنهادی  اولیــه 
»ســرمایه گذاران حرفــه ای« بــه ســازمان بــورس 
ارائــه شــده اســت. اگــر بازار ســهام رونــد خوبی 
را طــی کنــد، بایــد نســبت به ســال های گذشــته 
تفاوتــی داشــته باشــد و بتوانیــم از ایــن فرصــت 
اســتفاده کــرده و بازار اولیــه را تقویت کنیم. در 
بــازار »ســرمایه گذاران حرفــه ای« قــرار نیســت 
شــرکت ها پذیــرش شــوند؛ بلکه به عنــوان مثال 
در ایــن بــازار جدیــد بــه تامین مالی شــرکت های 

سهامی عام پروژه کمک خواهد شد.
بــازار  پایــگاه خبــری  گــزارش خبرنــگار  بــه 
گــودرزی،  محمــود  )ســنا(،  ایــران  ســرمایه 

در  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  مدیرعامــل 
مراســم عرضه اولیه 15 درصد از ســهام شــرکت 
اردســتان در جمــع خبرنــگاران عنــوان  ســیمان 
کــرد: بــه طور کلــی، عرضه هــای اولیه متناســب 
بــا شــرایط بــازار انجــام می شــود کــه امیدواریــم 
ســیمان اردســتان نیــز بــا قیمــت جــذاب عرضــه 
و آغــاز خوبــی بــرای فراینــد پذیرش شــرکت ها و 

عرضه های آن ها باشد.
گودرزی عنوان کرد: رسالت اصلی بورس ها 
به عنوان بستر تامین مالی این است که بتوانند 
تمهیــدات الزم را فراهــم کننــد تا جریــان درآمدی 
وارد شــرکت ها شــود. بــه همیــن منظــور و بــرای 
تقویــت بــازار اولیــه پیشــنهادی با موضــوع ایجاد 

ســازمان  بــه  حرفــه ای«  »ســرمایه گذاران  بــازار 
بورس ارائه شده است.

وی افزود: اگر بازار سهام روند خوبی را طی 
کنــد، بایــد نســبت بــه ســال های گذشــته تفاوتی 
داشــته باشــد و بتوانیــم از ایــن فرصت اســتفاده 

کرده و بازار اولیه را تقویت کنیم.
بهــادار  اوراق  بــورس  گفتــه مدیرعامــل  بــه 
حرفــه ای«  »ســرمایه گذاران  بــازار  در  تهــران؛ 
قــرار نیســت شــرکت ها پذیــرش شــوند؛ بلکــه به 
عنــوان مثــال در ایــن بــازار جدیــد به تامیــن مالی 
شــرکت های ســهامی عــام پــروژه کمــک خواهــد 
شــد و شــرکت هایی کــه شــرایط جذابــی دارنــد و 
مجوزهــای الزم را از ســازمان اخــذ کــرده باشــند، 

تامین مالی می شوند.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: در مــورد عرضــه 
اولیه شرکت ها نیز چند ماهی است پیگیری های 
روزانه و هفتگی برای پذیرش شرکت های بزرگی 
همانند ایرانســل در حال انجام اســت و در هفته 
گذشــته جلســات مختلفی برگزار شد. امیدواریم 
طــی هفته هــای آتــی پــس از اینکــه مــدارک الزم 
به بورس تهران ارســال شــد، فراینــد پذیرش این 

شرکت نیز انجام شود.
از  شــرکت  چندیــن  شــد؛  یــادآور  گــودرزی 
صنایــع مختلف همچون هلدینگ ســرمایه گذاری 
تدبیر و یک شرکت از مجموعه غدیر که در حوزه 
معدنــی و فــوالد فعالیــت می کنند، بــرای پذیرش 

آمــاده هســتند؛ کــه متناســب بــا شــرایط بــازار، 
درباره عرضه آن ها تصمیم گیری خواهد شد.

مدیرعامــل بورس اوراق بهادار تهران درباره 
افزایــش دامنه نوســان نیز گفــت: افزایش دامنه 
نوســان مطابق دســتورالعمل به پیشــنهاد بورس 
تهــران و فرابــورس ایران به ســازمان بــورس ارائه 
می شــود و تصمیم گیــری نهایــی بــا هیــات مدیــره 

سازمان بورس است.
در  ارزیابی هــا  دقیــق  پایــان  تــا  گفــت:  وی 
هیــات مدیــره بــورس تهــران، زمینــه بــرای ارائــه 
گــزارش فراهــم نیســت. اگــر بــه جمع بنــدی الزم 
دســت یابیم، پیشــنهاد افزایش دامنه نوســان به 

سازمان بورس ارائه می شود.

پیشنهاد راه اندازی بازار »سرمایه گذاران حرفه ای« به سازمان بورس ارسال شد

محدودیت تامین منابع ارزی رفع شد

آل اسحاق: در اعمال سیاست های ارزی از فضاسازی 
غافل نشویم
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معاونت امور دریایی

ت اول(
 نوب

(

کیفـی  ارزیابـی  فراخـوان  دارد  نظـر  در  دریانـوردی  و  بنـادر  سـازمان 
مشـاوران جهـت پـروژه ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 

نمایـد. برگـزار  دولـت 
تحویـل  و  دریافـت  از  کیفـی  ارزیابـی  فراخـوان  برگـزاری  مراحـل  کلیـه 
طریـق  از  دعوتنامـه،  ارسـال  تـا  کیفـی  ارزیابـی  اسـتعالم  اسـناد 
آدرس بـه  )سـتاد(  دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات  سـامانه   درگاه 
شـرایط  دارای  شـرکتهای  شـد.  خواهـد  انجـام   https://setadiran.ir/
ضـروری  سـتاد،  سـامانه  در  قبلـی  عضویـت  عـدم  صـورت  در  ذیـل، 
اسـت مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای 
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در فراخـوان محقـق سـازند. تاریـخ انتشـار 

باشـد. ایـن فراخـوان در سـامانه سـتاد 1401/11/01 مـی 
شـرایط: شـرکت کننـدگان بایـد دارای گواهـی معتبـر پایـه 1 در زمینـه 
هیدروگرافـی   – زمینـی  نقشـه برداری  رشـته  مشـترک  تخصص هـای 
از سـازمان برنامـه و بودجـه باشـند و سـایر شـرایط منـدرج در اسـناد 

نماینـد. رعایـت  را  در سـامانه سـتاد(  )منـدرج  فراخـوان 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: تاریخ 1401/11/06
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: تاریخ 1401/11/13

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار: آدرس میـدان ونـک، بزرگـراه 
شـهید حقانـی، بعـد از چهـاراه جهـان کـودک، انتهـای خیابـان شـهیدی، 

پـالک 1 ، سـازمان بنـادر و دریانـوردی، تلفـن 84932819-021

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
MSMEP-1401-02 :شماره 

م الف : 4133

شناسه : 1443127 

انتشار نوبت اول : 1401/11/02 نوبت دوم : 1401/11/03

 شماره فراخوان عنوان )موضوع(  آگهیردیف
در سامانه ستاد

انجام عملیات هیدروگرافی بنادر 1
20010032920000۵0استان خوزستان

ت اول(
)نوب

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان انتشار نوبت اول : 1401/11/02 نوبت دوم : 1401/11/03

))  آگهی فراخوان مناقصه عمومی   1401/66  ((
شناسه :     1442211 )) یک مرحله ای   ((

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به به شرکت واجد شرایط واگذار 
نماید.

به استحضار می رساند با توجه به انجام کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی، از دریافت تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از کلیه شرکت ها/پیمانکاران 
واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم آمادگی و شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   اقدام گردد.

نام و نشانی مناقصه گزار
شرکت گاز استان خوزستان- اهواز- میدان شهید بندر – ابتدای بزرگراه بندر امام خمینی)ره( کدپستی: 9975- 61747

صندوق پستی : 161  تلفن تماس : 06134440071 الی 9
کد اقتصادی : 411331678477  شناسه ملی : 10101889201

سرویس و کالیبراسیون و تعمیر کنتورهای توربینی مارک آکتاریس و گازسوزان و ...  -    2001093377000237موضوع و شماره فراخوان در سامانه ستاد
 مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی WWW.SETADIRAN.IR             شماره تماس : 1456                  مراحل توزیع و خرید اسناد

1401/11/01  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد
1401/11/03مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی
1401/11/17مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی
مبلغ 2.000.000 ریال غیر قابل استرداد      شماره حساب شبا : IR 230100004001123304022404 هزینه خرید اسناد مناقصه و اطالعات مالی

شناسه واریز 351123357292690840000000002007             بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان
سالن کنفرانس ساختمان مدیریت – تاریخ : مکان و زمان گشایش پاکات مناقصه

 73،633،000،000 ریال                                             مبلغ برآورد اولیه

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار

3،690،000،000 ریال  ضمانتنامه معتبر بانکی- فیش نقدی)مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 
ه مورخ94/09/22 و اصالحات بعد از آن درخصوص کارهای پیمانکاری(

ضمنا ضمانتنامه یا فیش بانکی را حداکثر یک روز قبل از  انجام گشایش پاکات تحویل دبیرکمیسیون مناقصات واقع در طبقه 
همکف ساختمان مدیریت نمائید.

 موارد الزامی

*تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی مصوب شرکت ملی گاز
*ارائه گواهی صالحیت معتبرمرتبط با موضوع مناقصه و نامه آخرین تغییرات معتبرآن شرکت به همراه اعالم آمادگی وذکر شناسه 

ملی حقوقی وارائه کد پستی و تلفن تماس 
*ارائه گواهی ایمنی پیمانکاران معتبر از وزارت کار و رفاه اجتماعی

*ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی مربوط به آخرین سال عملکرد شرکت
* داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج شرکت ملی گاز ایران.

*هرگونه تغییراتی در زمانبندی ها و ارائه اصالحیه از طریق سامانه ستاد اعالم میگردد ، لذا الزم است کلیه مناقصه گران به طور 
مستمر از سامانه بازدید کنند. ،لطفا اسناد پاکت )ب( را در قالب یک فایل pdf  ارسال کنند.

*مناقصه گزار مختاراست برای مرتبه اول با حداقل دو پاکت پیشنهادی و برای مرتبه دوم حداقل یک پاکت پیشنهادی در )سامانه 
ستاد(، نسبت به گشایش پاکات مناقصه و اعالم برنده اقدام نماید. 

*مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه تقویمی می باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خوزستان

شناسه : 1443027
ت اول(

)نوب فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 445/083/01
 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مربوط به: احداث مانیتورنگ مرکزی حراست )مناقصه عمومی شماره : 
445/083/01( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت 
سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/10/24 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

مناقصه گران متقاضی ملزم به ارائه مدارک زیر از طریق سامانه ستاد می باشند:
 -) ابنیه و ساختمان  برنامه وبودجه)حداقل رتبه 5 در  گواهی )معتبر( ازسوی سازمان   )1

وضعیت رتبه بندی ازسامانه ساجار استعالم می گردد. 

2( گواهی )معتبر( صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3( روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره

4( تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران و الصاق مستندات مربوط به توان مالی ، سوابق 
کاری،ارزشیابی سوابق و...

انتشار نوبت اول : 1401/11/02 نوبت دوم : 1401/11/05 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران »» سهامی خاص ««

امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

    1401/10/28مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی
      1401/11/13مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی

عمومی  -   یک مرحله اینوع مناقصه
متوسطمیزان اهمیت مناقصه
نداردمناقصه حد پذیرش باال

نداردمناقصه حد پذیرش پایین
10درصدضریب تاثیر

 65حداقل امتیاز ارزیابی کیفی جهت شرکت در مناقصه
-505ر385ر662ر14یال برآورد کارفرما

-/ر000ر200ر733ریال بصورت ضمانتنامه بانکینوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پیمانکاری
مدت اولیه پیمان 6ماه و تعدیل پذیر می باشد  و بدون پیش پرداخت می باشد  مدت قرارداد، تعدیل و پیش پرداخت
آدرس شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران : ساختمان اداره مرکزی- صندوق اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار

پستی : 191 - کد پستی : 7581873849 –تلفن:07431924720
مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768تلفن های سامانه ستاد

ت اول(
 نوب

(

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

گازوئیلی(  )سوخت   دیزلی  آمبوالنس  دستگاه  یک  دارد  نظر  در  معامالت،   کمیسیون  از  صادره  مجوز  استناد  به  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ B مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

از تاریخ 1401/11/02 به سامانه  لذا بدینوسیله از شرکت های  واجد  شرایط  دعوت  میگردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه، 
الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم به  نشانی samim.ilampetro.com مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام 
و حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 1401/11/16 پیشنهادات خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم انجام خواهد شد و صرفا اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی دریافت 

می گردد.
مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان 2 میلیارد ریال را داشته باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر، مناقصه گران می توانند با شماره 
تلفن08432723948  تماس حاصل فرمایند.

آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 
samim.ilampetro.com   :پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت

تلفن:     08432723948            فکس:   08432723948            کدپستی:   6936159700

B موضوع مناقصه: خرید آمبوالنس دیزلی )سوخت  گازوئیلی ( بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ
PID-001217 :شماره مناقصه

انتشار نوبت اول : 1401/11/02 نوبت دوم : 1401/11/04

شـرکت گروه فن آوا باتوجه به مصوبه هیئت مدیره شـماره 404 مورخ 1400/06/02 در نظر دارد شـرکت داده سـامانه فن آوا با شناسـه ملی 10102534268 و شـماره ثبت 211995 را به 
همراه کلیه دارایی های ثابت ، امالک و مسـتغالت، تأسیسـات و امتیازات از طریق مزایده عمومی، با مشـخصات ذیل به فروش رسـاند.

 آدرس ثبتی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امیرآباد، خیابان جانبازان انقالب اسالمی، خیابان شهید نادر ابراهیمی )17( ، پالک 41 ، طبقه اول، واحد 1 کدپستی 1438843971 
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1401/11/02 الی 1401/11/03 ساعت 9:00 صبح الی 17:00 عصر جهت بازدید شرکت و دریافت اسناد و مدارک و فرم پیشنهاد قیمت به آدرس فوق مراجعه نمایند.

پیشـنهادات مـی بایسـت حداکثرتـا سـاعت 12:00 روز سه شـنبه مـورخ 1401/11/04 درپـاکات دربسـته بـه همـراه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 40.000.000.000 ریـال بـه شـماره حسـاب 1-82000082-4-396 )شـماره شـبای 
IR 650590039600482000082001( نـزد بانـک سـینا شـعبه شـهید بهشـتی کـد396 بـه نـام شـرکت گـروه فـن آوا بـه آدرس: تهـران میـدان آرژانتیـن، خیابـان الونـد، خیابـان 29 پـالک3 طبقـه 6 ارسـال گـردد.

ضمناً جهت هماهنگی بیشتر و دریافت اسناد مزایده درتهران با آقای یاسر سالم به شماره 09127199216 تماس حاصل فرمائید. 

آگهی مزایده فروش  شرکت داده سامانه فن آوا 

مرکــز آموزش هــای تخصصــی و مدیریتــی گــروه 
»توکافــوالد« بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان و 
جمعــی از مدیران هلدینــگ »توکافوالد« افتتاح 

شد.
گــروه  مدیرعامــل  گزارش ایراســین،  بــه 
ســرمایه گذاری توکافــوالد در آییــن افتتاحیــه مرکــز 
آموزش هــای تخصصــی ایــن گــروه، اظهــار داشــت: 
انســانی،  نیروهــای  کــه  هســتیم  و  بــوده  معتقــد 
ســرمایه ی شــرکت ها هســتند و همانطــور کــه در 
مدیریــت اقتصــادی، بــه حفــظ و تقویــت ســرمایه ی 
مادی می اندیشیم، باید برای حفظ و تقویت سرمایه 

انسانی خود نیز اهتمام الزم را داشته باشیم.
احمدرضــا ســبزواری افــزود: وقتــی بــه نیــروی 
انســانی بــه عنــوان یــک ســرمایه نگریســته شــود، 
آمــوزش بــه عنــوان امــری الزم و خطیــر از اهمیــت 

دوچندان برخوردار می شود.
او تصریــح کــرد: اگــر چه کــه آمــوزش در گروه 
ســرمایه گذاری توکافوالد دائمی و مســتمر بوده، اما 
تاکنــون متمرکــز نبــوده و از مرکــزی تخصصــی برای 
ساماندهی امور آموزشی نیز برخوردار نبوده است و 
انتظار می رود با افتتاح مرکز آموزش های تخصصی 
مدیــران،  آمــوزش  توکافــوالد،  گــروه  مدیریتــی  و 
کارشناســان و نیروهای انســانی در سطوح مختلف 
از یک مرکز تخصصی واحد و با برنامه ی منسجم و 

سرفصل های آموزشی نوین صورت پذیرد.
مدیرعامــل گــروه ســرمایه گذاری توکافــوالد 
و  تخصصــی  آموزش هــای  مرکــز  کــرد:  اظهــار 
مدیریتــی گــروه توکافــوالد کــه با آمــوزش نوین و 
رویکرد دانایی محوری و توســعه  دانش تخصصی 
و مدیریتــی از امــروز آغــاز بــه کار خواهــد کــرد، 
ماموریــت مهمــی در توســعه و ترویــج یادگیــری 
سازمانی و نیز ارتقاء دانش، مهارت و شایستگی 

منابع انسانی خواهد داشت.

سبزواری افزود: ارائه ی آموزش های تخصصی، 
مدیریتــی و فنــی بــه صــورت حضــوری و مجــازی و 
برگــزاری همایش ها، ســمینارها و کنگره های علمی 
و هم چنین توسعه ی فعالیت های پژوهش محور در 
حوزه ی ســرمایه های انسانی، از دیگر ماموریت های 
ایــن مرکــز به شــمار می آیــد. او بــا ابراز امیــدواری از 
نتایــج مثبــت و ســازنده ی افتتاح مرکــز آموزش های 
تخصصی و مدیریتی گروه توکافوالد اظهار داشــت: 
بــا آغــاز بــه کار ایــن مرکــز و راه انــدازی دوره هــای 
مختلف آموزشــی توســط آن، انتظــار و امید می رود 
کــه نیروهای انســانی متخصــص و آموزش دیده، در 
حرکت هــای بعــدی مــا در گــروه توکافــوالد موفق به 

خلق دستاوردهای بزرگ تری شوند.
توکافــوالد  ســرمایه گذاری  گــروه  مدیرعامــل 
افــزود: ماموریــت مرکــز آموزش هــای تخصصــی و 
مدیریتــی کــه امــروز بــه همــت شــرکت توکانیــرو 
ســپاهان افتتاح گردید، محصــور و منحصر به گروه 
توکافوالد نیســت و این مرکز باید ظرفیت های الزم 
بــرای ارائــه ی خدمــات آموزشــی مــورد نیــاز بــه گروه 
فوالد مبارکه و دیگر شــرکت ها را نیز در درون خود 

ایجاد نماید.
ســبزواری تصریــح کــرد: اســتفاده از اســاتید 
تعریــف  نیــز  و  خوش نــام  و  ممتــاز  برجســته، 
ســرفصل های جدید و نوین برای دوره های آموزشی 
در کنار بهره مندی از تجارب حرفه ای مدیران مجرب 
و آموزش دیــده ی گروه توکافوالد، می تواند این مرکز 
را از دیگــر مراکــز ارائــه دهنــده ی خدمــات آموزشــی 
مشــابه متمایــز ســاخته و از نوعــی مزیــت رقابتــی 

برخوردار سازد.
 آموزش و ارتقای شایستگی های حرفه ای
از مهم ترین نیازهای نیروی انسانی است

مدیــر امــور اداری فوالد مبارکه و رئیس هیئت 
مدیــره ی شــرکت توکانیــرو ســپاهان نیز در بخشــی 

از آییــن افتتاحیــه ی مرکــز آموزش هــای تخصصــی و 
مدیریتــی گــروه توکافــوالد اظهــار داشــت: نیروهای 
انســانی نیازهای متفاوتی دارند که آموزش و ارتقا، 
شایستگی های حرفه ای یکی از مهم ترین آن نیازها 

به شمار می آید.
ســید مهــدی رضوی افزود: افتتــاح و آغاز به 
کار مرکــز آموزش هــای تخصصی و مدیریتی گروه 
نیــرو  تــوکا  شــرکت  ورود  زمینه ســاز  توکافــوالد، 
ســپاهان بــه حــوزه گســترده ی موضوعــات نیروی 

انسانی خواهد شد.
تمرکــز  اخیــر  ســال های  در  کــرد:  تصریــح  او 
بــا  امــا  بــوده  نیــرو  تامیــن  روی  بــر  شــرکت  ایــن 
سیاســتگذاری ها و تحوالتــی کــه در دوره ی جدیــد 
مدیریــت عامــل شــرکت توکانیــرو ســپاهان صــورت 
گرفته، دیگر حوزه های مرتبط با سرمایه های انسانی 
نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد که البتــه آغــاز آن با 

آموزش خواهد بود.
توکانیــرو  شــرکت  در  موجــود  ظرفیت هــای 
ســپاهان ایــن امیــد را ایجــاد کــرده کــه ایــن شــرکت 
بتواند در افق  چشم انداز توسعه ی خود برای ایجاد 
کانون ارزیابی شایستگی در بدو ورود نیروها برنامه 
ریــزی کنــد و شایســتگی و مهارت هــای حرفــه ای و 
توانمندی هــای نیروها در ابتدای ورودشــان به گروه 

توکافوالد مورد سنجش و پایش قرار گیرد.
مرکز آموزش های تخصصی و مدیریتی توکافوالد 

گامی در مسیر تحقق »دانایی محوری«
مدیرعامل شرکت توکانیرو سپاهان در بخشی 
از آییــن افتتاحیــه مرکــز آموزش هــای تخصصــی و 
مدیریتــی گــروه توکافــوالد اظهــار کــرد: بــا توجــه به 
ماموریــت اصلی شــرکت توکا نیــرو که تامین نیروی 
انســانی تخصصی، فنی و مدیریتی برای شــرکت ها 
و سازمان ها بوده، افتتاح این مرکز یکی از اقدامات 

مهم برای این شرکت به شمار می آید.

افتتاح مرکز آموزش های تخصصی و 
مدیریتی گروه »توکافوالد« 



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . یکشنبه 2 بهمن 1401 . سال هجدهم . شماره 5079 . 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب  یحیـی صفائـی فرزنـد عبـدهللا بـه شـماره شناسـنامه  
4530013855  صادره از  شیروان چرداول در مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی 
بالینی صادره از واحد دانشگاهی  آزاد ایالم با شماره  84359/ف  مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحـد ایـالم  بـه نشـانی:  ایـالم – چهـارراه پیـام نـور – خیابان دانشـگاه ارسـال نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/10/03   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/10/17

تاریخ انتشار نوبت سوم:  1401/11/02

آگهی مفقودی
سلند کمپانلی و بلرگ سلبز تراکتلور کشلاورزی بله شلماره پلاک 
و شلماره   YAW0027T موتلور  و شلماره  ایلران 18   18 229 ک 
شاسلی F02866 بنلام محملد اخلوان مفقلود گردیلده و از درجله 

اعتبلار سلاقط اسلت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه تحدید حدود عمومی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۱/۲۶ متر مربع 
قطعله ۲ تفکیکلی تحلت پلاک ۳۰۱ فرعلی از ۱۸۱ اصللی مفلروز و مجلزا شلده از پلاک ۴۶ 
فرعلی از ۱۸۱ اصللی واقلع در رامله علیلا آرادان ملورد درخواسلت خانلم رقیله رامه که در اجرای 
رای شلماره ۴۳۳ ملورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیلات قانلون سلاماندهی و حمایلت از تولیلد و عرضله 
مسلکن بله وی انتقلال یافتله اسلت در موعلد مقلرر بله عللت علدم حضلور ماللک یلا مجاوریلن 
انجلام نپذیرفتله نامبلرده در اجلرای تبصلره ذیلل ملاده ۱۳ قانلون مذکلور درخواسلت انتشلار 
آگهی تحدید حدود اختصاصی نموده است لذا تحدید حدود اختصاصی ملک موصوف در 
روز یکشلنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از سلاعت ۱۱ صبح در محل انجام خواهد شلد. بدینوسلیله 
از متقاضلی و کلیله صاحبلان املاک مجلاور طبلق ملاده ۱۴ قانلون ثبلت دعلوت ملی شلود کله 
در وقلت مقلرر در محلل حضلور بهلم رسلانند واخواهلی مجاوریلن نسلبت بله حلدود و حقلوق 
ارتفاقی طبق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته 
خواهلد شلد. ضمنلا معتلرض مکللف اسلت طبلق تبصلره ۲ ملاده واحلد قانلون تعییلن تکلیف 
پرونلده هلای معتلرض ثبتلی مصلوب ۱۳۷۳/۲/۲۵ و ملاده ۸۶ آییلن نامله اجرایی ظرف مدت 
یلک ملاه از تاریلخ تسللیم اعتلراض بله اداره ثبلت دادخواسلت خلود را بله مرجع قضایی محل 

تسللیم دارد و اال حق او سلاقط خواهد شلد. 
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۱/۰۲   شناسه: ۱۴۴۳۸۲۱

 امیر حسین آذرنیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان 

تردد روزانه ۴۵۰ کامیون 
ترانزیتی از مرز زمینی آستارا

مدیــر کل گمــرک آســتارا اعــام کــرد کــه روزانــه بــه طــور 
میانگیــن ۴۰۰ تا ۴۵۰ دســتگاه کامیــون ترانزیتی و در هر 
۴ دقیقــه یــک کامیــون پــس از تشــریفات گمرکــی از مــرز 

زمینی آستارا عبور می کند. 
علــی حســین ذوالقــدری در گفت وگــوی اختصاصــی 
بــا خبرنــگار ایســنا با اشــاره بــه فعالیت  شــبانه روزی و ۲۴ 
ســاعته اداره کل گمــرک آســتارا و افزایــش تجــارت خارجی 
در این مرز مهم و فعال کشــور، اظهار کرد: گمرک آســتارا 
از گمــرکات قدیمــی و فعــال جمهوری اســامی ایران اســت 
و بــا توجــه بــه افزایش صــادرات کاالها از کشــور به مقصد 
کشــورهای همســایه، ایــن گمــرک شــمال ایــران روزهــای 

پرترددی را سپری می کند.
او بــا بیــان اینکــه تمامــی پرســنل اداره کل گمــرک 
آســتارا بــه صــورت ۲۴ ســاعته و در شــیفت های مختلف 
فعــال بــوده و بــه عنــوان مرزبانــان اقتصــادی در خدمــت 
تجــار و بازرگانــان و توســعه اقتصــادی کشــور هســتند، 
افــزود: در یــک هفته گذشــته ورود و خــروج کامیون های 
ترانزیتی خارجی و داخلی در مرز آســتارا افزایش داشــته 
اســت و به طور میانگین ۴۰۰ تا ۴۵۰ کامیون در گذرگاه 
مــرزی ورود و خــروج داشــته انــد و هــر چهــار دقیقــه یک 
کامیــون ترانزیتــی از مــرز زمینــی آســتارا خارج می شــود 
و در صــورت تکمیــل شــدن زیرســاخت های الزم ضمــن 
کاهــش ترافیــک، گمرک آســتارا ظرفیت پذیــرش کامیون 

ترانزیتی بیشتری را خواهد داشت.
 مشکل عدم ورود و خروج همزمان دو کامیون

بر روی پل مرزی
ایــن ســوال  مدیــر کل گمــرک آســتارا در پاســخ بــه 
کــه »چــه مــواردی مــی توانــد بــه بــرون رفــت از ترافیــک 
کامیون های صادراتی و ترانزیتی که هر ساله در این فصل 
از ســال در شهرســتان مــرزی بندر آســتارا اتفــاق می افتد، 
کمــک شــایانی کنــد؟«، گفت: عــدم ورود و خروج همزمان 
دو کامیــون بــر روی پــل مــرزی قدیمــی آســتارا بــه دلیــل 
فرســوده بــودن یکــی از مــواردی اســت که مانع ســرعت در 
ورود و خــروج کامیون هــای ترانزیتــی می شــود و امیدواریم 
در آینده نزدیک توسط مسئوالن ذیربط نسبت به تعریض 
این پل قدیمی اقدام شود. ذوالقدری احداث یک پل مرزی 
زمینــی جدیــد در حاشــیه پل فعلی و یــا تعریض همین پل 
قدیمــی بــا ظرفیت تردد دو کامیون را بســیار مهم دانســت 
و افــزود: اگــر پــل فعلــی قدیمــی تعریض شــود و یا یک پل 
جدید در کنار همین پل احداث شــود قطعا شــاهد ترافیک 
خودروهای ترانزیتی در مرز آستارا نخواهیم بود و ترددها 

افزایش پیدا خواهد کرد.
او ادامه داد: با توجه به افزایش تجارت خارجی ایران 
و صــادرات بــه کشــورهای همســایه و ترانزیــت محصوالت 
بــه  ایــران و اهمیــت کریــدور شــمال  مختلــف کشــاورزی 
جنوب، تعریض پل قدیمی مرز زمینی آســتارا بســیار مهم 
است و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.

 نبود تیر پارک و ترافیک کامیون های ترانزیتی
در شهر آستارا

ترافیــک  و  پــارک  تیــر  نبــود  مســئول،  مقــام  ایــن 
کامیون هــای ترانزیتی را یادآور شــد و اظهــار کرد: نبود تیر 
پــارک بــرای کامیون هــای ترانزیتی با ظرفیــت حداقل ۱۵۰۰ 
دستگاه کامیون، از مشکات مهم شهر مرزی آستارا است 
و گمرک آســتارا در حوزه شــهری واقع شــده اســت و نبود 
تیــر پــارک باعــث شــده کامیون هــای ترانزیتــی و صادراتــی 
به داخل خیابان های شــهر مرزی آســتارا کشــیده شــوند و 
شاهد ترافیک این خودروها باشیم. ذوالقدری خاطرنشان 
کــرد: امیدواریــم بــا ســاخت یــک تیــر پــارک مجهــز و بــزرگ 
مشــکات موجــود در ایــن زمینــه رفع شــود. او بــا تاکید بر 
اینکــه هــدف اصلــی اداره  کل گمــرک آســتارا رضایتمنــدی 
مردم و تجار است، افزود: با پیگیری های به عمل آمده در 
خصــوص تســریع در احداث اســکن دوم در الین خروجی، 
امیدواریــم بتوانیــم در آینــده بــا ســرعت بیشــتری عملیات 
تشریفات گمرکی را در محوطه گمرک آستارا انجام دهیم.

نبود زیرساخت های کامل در مرزهای ریلی و دریایی
مدیــر کل گمــرک آســتارا با بیان اینکــه تمام تاش ها 
بر این است که گمرک و مرزی فعال و پویا در این منطقه 
از کشــور عزیزمان ایران داشــته باشــیم، گفت: متاســفانه 
استفاده نکردن از مرزهای دریایی و ریلی آستارا به عنوان 
دو بــازوی مهــم اقتصــادی شهرســتان در شــرایط بحــران به 
دلیــل نبــود زیرســاخت های مناســب در آن هــا باعث شــده 
اســت که فشــار بیشــتری به مرز زمینی آستارا وارد شده و 

شاهد ترافیک کامیون های صادراتی در مرز باشیم.
او تصریــح کــرد: مرزهــای دریایــی و ریلــی آســتارا در 
صورت برخورداری از زیرســاخت های کامل می تواند کمک 
بزرگی به صادرات و ترانزیت از جمهوری اسامی ایران به 

کشورهای همسایه داشته باشد.
مدیــر کل گمــرک آســتارا با اشــاره به اینکــه در پایانه 
صادراتــی کــه اکنــون در ۵ کیلومتــری ورودی شــهر آســتارا 
فعــال اســت، تمامــی عملیــات صــادرات و ترانشــیپ مــا در 
آنجــا صــورت می گیرد، اظهار کرد: محل فوق فاقد هرگونه 
زیرساخت گمرکی و تجهیزات تخلیه و بارگیری و همچنین 
تجهیــزات الزم در خصــوص کنتــرل و باســکول اســت و بــه 
دلیــل عــدم زیرســاخت های الزم به ســامانه جامــع گمرکی 
و اتوماســیون اداری دسترســی نداشــته و کلیه تشــریفات 
گمرکــی بــه صــورت ســنتی و ثبــت امــورات جــاری در دفاتر 

کاغذی انجام می گیرد و رفع این مشکل ضرورت دارد.

خبـــــــــــــــــر

 تأمین سوخت جایگزین
در مدارس خراسان جنوبی 

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش خراســان جنوبــی بــا بیان 
اینکــه ســوخت جایگزیــن مــدارس تأمین شــده اســت، 
اعــام کــرد کــه اکثر مدارس متوســطه اســتان مشــعل 
سیستم های گرمایشی خود را به مشعل های گازوئیلی 

تغییر داده اند.
ســید علیرضا موســوی نژاد در گفت وگو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: ســوخت جایگزین مدارس متوســط اول 
و دوم خراســان جنوبــی که این هفتــه امتحانات داخلی 

خود را برگزار می کنند، تأمین شده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ســوخت جایگزیــن مــدارس 
گازوئیــل اســت، بیــان کــرد: اکثریــت مــدارس متوســط 
بــه  را  خــود  گرمایشــی  سیســتم های  مشــعل  اســتان 

مشغل های گازوئیلی تغییر داده اند.
مدیــر کل آمــوزش و پرورش خراســان جنوبی ادامه 
داد: بــه آن تعــداد از مــدارس کــه امــکان اســتفاده از 
ســوخت جایگزیــن را تحــت هیــچ شــرایطی نداشــتند از 
ســوی ســتاد مدیریت مصرف انرژی مجوز روشــن کردن 
سیســتم های گرمایشــی گاز ســوز در دو ساعت امتحان 

داده شده است.
موسوی نژاد با بیان اینکه در هر صورت سالن های 
امتحــان بــرای دانــش آمــوزان گــرم خواهــد بــود، گفت: 
ســاعت برگزاری امتحانات متوســطه اول و دوم هم بین 
ساعت ۱۰ تا ۱۲ در نظر گرفته شده که از گرمای طبیعی 

روز نهایت استفاده برده شود.
او یادآور شــد: مدارس مقطع ابتدایی هم تا پایان 
روز دوشــنبه بــه صــورت غیرحضــوری و در بســتر شــاد، 

فعالیت خواهند داشت.
ایــن مســئول اظهــار کــرد: بــرای فعالیــت مــدارس 
ابتدایــی بعــد از دوشــنبه نیــز اطاع رســانی ها صــورت 

خواهد گرفت.
و  همدلــی  بــا  امیدواریــم  افــزود:  نــژاد  موســوی 

همکاری از این شرایط به خوبی عبور کنیم.

اختصاص ۹۰درصد بودجه 
زیست محیطی سفر 

رئیس جمهوری در البرز 
 مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان البــرز اعام 
کرد که حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب ســفر فروردین 
رئیس جمهــوری بــرای طرح هــای زیســت محیطی البــرز 

اختصاص یافت. 
مجیــد درگــی دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنا 
افزود: رهاورد نخســتین ســفر رئیس جمهوری به استان 
البــرز تصویــب ۴ طرح زیســت محیطی برای این اســتان 
 بــود. او بــا بیــان اینکــه ایــن طرح هــا در کل بــا اعتبــار
تاکنــون کــرد:  اظهــار  تومــان مصــوب شــد،   7 میلیــارد 
۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان از اعتبــارات تصویبــی 
بــرای طرح هــای زیســت محیطی  ســفر رئیس جمهــوری 

استان  اختصاص یافته است.
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت البــرز گفت: کل 
اعتبــار تخصیــص یافتــه قرار اســت بــرای ارتقــا و تجهیز 
اســتان،  آب  و  هــوا  آلودگــی  ســنجش  ایســتگاه های 
پایش هوشــمند مناطق تحــت مدیریت، خرید خودرو و 
تجهیزات اطفای حریق محیط زیست استان و کنترل و 

پایش بیماری های حیات وحش البرز صرف شود.
اعتبــار  محــل  از  همچنیــن  شــد:  یــادآور  درگــی 
طرح های استانی نیز بایستی بودجه ای برای کاهش و 
کنترل آلودگی های منابع زیســتی، شناســایی، حفاظت 
بهســازی، احیــاء و بهــره بــردای پایــدار از ایســتگاه ها و 
زیســت بوم هــای خشــکی و ســاخت، تعمیــر و تجهیــز 
اســتان  مدیریــت  تحــت  پاســگاه های  و  بانــی  محیــط 

تخصیص یابد.
در ســفر رئیس جمهوری و هیات دولت به اســتان 
البرز ۱7۲ طرح و برنامه توســعه ای در تمام بخش های 
عمرانــی ، فرهنگــی و زیربنایی با اعتباری حدود ۱۰ هزار 
و 7۴۳ میلیــارد تومــان بــرای اســتان مــورد تصویب قرار 
گرفــت، همچنیــن پیشــنهاد ارتقــا ســه شــهر کمالشــهر، 
محمدشهر و ماهدشت به شهرستان نیز مطرح شد که 
مورد استقبال رئیس جمهوری قرار گرفت و دراین زمینه 

دستور ویژه صادر کردند.
موافقــت بــا اختصــاص ۲۳ هــزار و ۲۴۴ میلیــارد 
تومــان  میلیــارد   ۶۶۰ و  هــزار   ۶۱ و  تســهیات  تومــان 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و بانک ها برای پیشــبرد 
پروژه هــا از دیگــر رهاوردهــای ســفر رئیس جمهــوری بــه 
استان البرز بود که باید تصویب اعتبار برای ی ۵۴ طرح 
در بخش زیربنایی استان با ۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان 
اعتبــار، ۱۰۵ میلیــارد تومــان تســهیات و ۱۰۰ میلیــارد 
تومان ســرمایه گذاری توســط بخش خصوصی و بانک ها 
را نیــز اضافه کرد. در ســفر یــک روزه رئیس جمهوری به 
البــرز در بخــش صنعت و معدن نیز ۶ توافق با اعتباری 
حدود ۱۵۵ میلیارد تومان و ۲۰ میلیارد تومان تسهیات 

صورت گرفت.
در حــوزه فرهنگــی و آموزشــی و ورزشــی نیــز ۳۹ 
توافــق بــا اعتباری حدود یک هزار و 7۶۸ میلیارد تومان 
و در بخــش رفاهــی و اجتماعــی ۱۶ توافق بــا اعتبار ۱7۰ 
میلیــارد تومــان و ۲۰۵ میلیارد تومان تســهیات مصوب 
شــد و در حــوزه بهداشــت و درمــان نیــز ۱۳ توافــق بــا 
اعتبــاری بیــش از 7۵۵ میلیــارد تومــان و در حــوزه آب، 
خــاک و کشــاورزی ۲۹ توافــق بــا اعتبــاری حــدود 7۳۸ 

میلیارد تومان انجام شد.
ســفر  در  البــرز  اســتاندار  گــزارش  براســاس 
اشــتغال ۴  حــوزه  در  اســتان  ایــن  بــه  رئیس جمهــوری 
توافق با اعتباری حدود ۳۴۰ میلیارد تومان و تسهیات 
بــه مبلــغ ۲۰ میلیــارد تومــان و در حوزه هــای امنیتــی، 
انتظامــی و قضایــی نیــز ۹ توافــق با اعتبــار ۲۵۱ میلیارد 
تومــان صــورت پذیرفت و در مجموع نیز ســرمایه گذاری 
و مشــارکت بانک هــا طــی ۲ توافــق بــه ۲۲ هــزار و ۸۹۴ 

میلیارد تومان مورد موافقت قرار گرفت.

اخبـــــــــــــــــار

چابهــار،  شهرســتان های  مــردم   نماینــده 
و  قصرقنــد  کنــارک،  دشــتیاری،  نیکشــهر، 
اعــام  اســامی  زرآبــاد در مجلــس شــورای 
کرد که ۶۸۴ روســتای باالی ۲۰ و ۵۰ خانوار 
از هــزار نفــر جمعیــت در ۶  و حتــی بیــش 
شهرستان جنوب بلوچستان فاقد اینترنت و 
بیــش از ۹۶ روســتا هیچگونــه ارتبــاط تلفنی 
ندارنــد، بعضی برای یــک ارتباط تلفنی مردم 
بــه بــاالی کوه ها می روند که این امر با همه 
خدماتــی کــه نظــام در نقــاط مختلــف دارد، 

زیبنده نیست. 
معیــن الدیــن ســعیدی در گفت وگــو بــا 
از ۲۰۰  بیــش  کــرد:   اظهــار  ایســنا  خبرنــگار 
ســایت تلفــن همــراه در جنــوب سیســتان و 
بلوچســتان و نقاط ســاحلی گواتر و پســابندر 
تــا درک زرآبــاد نیازمنــد اتصــال بــه اینترنــت 
پرســرعت هســتند و سالها قشــرهای مختلف 
مــردم و بــه ویــژه جوانــان چشــم انتظــار رفــع 
مشــکات ارتباطــی هســتند و حتــی برخــی از 
دکل هــای تلفــن چندیــن مــاه نصب شــده اند 

و خبری از راه اندازی و افتتاح آن نیست.
او گفت: برخی ســایت های تلفن همراه 
در  ۶ شهرستان جنوب استان شامل چابهار، 
و  قصرقنــد  کنــارک،  دشــتیاری،  نیکشــهر، 

زرآباد نصــب شــده انــد و فقــط ارتبــاط تلفنی 
دارنــد و نیازمنــد اتصال به اینترنت پرســرعت 
قشــرهای  مشــکات  از  بخشــی  تــا  هســتند 
مختلــف مــردم به ویــژه جوانان، دانشــجویان 
و دانــش آموزان در مناطق مختلف روســتایی 

مرتفع شود.
اداره  آمــار  طبــق  افــزود:  نماینــده  ایــن 
فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  اداره  و  مخابــرات 
اطاعــات فقــط در بخــش مرکزی نیکشــهر در 
مجمــوع ۶۱ ســایت تلفــن در نقــاط شــهری و 
روســتایی و بین جاده ای فعال اســت که فقط 
۱۴ سایت دارای اینترنت پرسرعت ۴G و چهار 
ســایت دارای اینترنــت ۳G هســتند کــه نیــاز 
اســت ۴7 ســایت فاقد اینترنت پرســرعت هر 
 ۴G چه سریعتر تامین اعتبار و دارای اینترنت

شوند.
ســعیدی بــا اشــاره بــه اینکــه در مجموع 
۴۱ روستای باالی ۲۰ خانوار در بخش مرکزی 
بــاالی  اینترنــت و ۱۸ روســتا  فاقــد  نیکشــهر 
۲۰ خانــوار هیچ گونــه ارتبــاط تلفنــی ندارنــد، 
خاطرنشــان کرد: اگر تمام روســتاها باالی ۲۰ 
خانــوار و هــم زیــر ۲۰ خانــوار بخــش مرکــزی 
را بررســی کنیــم از مجمــوع ۱۳۸ روســتا، 7۲ 

روستا فاقد اینترنت هستند.

محورهــای  نــوری  فیبــر  تکمیــل  او بــر 
از  گفت: بســیاری  و  کــرد  تاکیــد  نیکشــهر 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار اســتان سیستان 
و بلوچســتان حتــی تلفــن هــم ندارنــد و در 
روســتاهایی بالــغ بــر هزار نفــر جمعیت هیچ 

ارتباط مناسبی موجود نیست وجود ندارد.
و  تلفــن  داد:  ادامــه  چابهــار  نماینــده 
اینترنت نیاز اصلی مردم اســت و سیســتان و 
بلوچســتان از ضعیف ترین اســتانها در حوزه 

تلفن و اینترنت است.
اصلــی  محــدوده  گفــت:  ســعیدی 
ســرمایه گذاری در چابهار یعنی پیکره صنعتی 
منطقه آزادچابهار فاقد تلفن و اینترنت است 
بقیــه روســتاهای دور دســت بمانــد ایــن خود 
گــواه بــرا ضعیف بــودن زیرســاختهای تلفن و 
اینترنــت در جنــوب سیســتان و بلوچســتان 

است.
او با اشــاره به اینکه مســئوالن همیشــه 
قــول مــی دهند مشــکات تلفــن و اینترنت را 
برطــرف مــی کنند ولــی صدها روســتای باالی 
از  اســتفاده  رویــای  در  جمعیــت  نفــر  هــزار 
اینترنت هســتند ولی به آن دســت پیدا نمی 
کننــد، افــزود: حتــی کارگاه راه آهن نیکشــهر 
در محدوده دهســتان مهبان نیکشــهر با ۶۰۰ 

کارگــر و مهندس فاقد حتی تلفن برای ارتباط 
ســاده اســت تــا کارگــران بــا خانــواده ارتبــاط 
داشته باشند اگر این محرومیت نیست پس 

چه نامی باید برای آن گذاشت.
این نماینده مجلس به فقر شدید ارتباط 
تلفنــی و اینترنــت در محورهــای مواصاتــی و 
بــه  نیکشــهر  چابهــار-  ترانزیتــی  جــاده  حتــی 
ایرانشــهر و چابهــار بــه نوبندیــان و راســک و 
محــور ســاحلی گواتر تا زرآباد اشــاره و افزود: 
در این محدوده تلفن و اینترنت وجود ندارد و 
نوار ساحلی هم فاقد اینترنت و تلفن است.

تلفــن  اینترنــت و حتــی  نبــود  ســعیدی 
و  ســرمایه گذاری  گردشــگری،  مناطــق  در 
روســتاهای بــزرگ و کوچــک و مناطقــی نظیــر 
کاجــو  منطقــه  نیکشــهر،  توابــع  از  گــرگان 
قصرقنــد، حــوزه روســتاهای بخش ســاربوک، 
منطقــه  کهیــر،  بخــش  پیرســهراب،  منطقــه  
زرآبــاد، مناطــق باهــو و دشــتیاری، نوبندیان، 
پــان و بخــش تلنگ را ضعف بزرگی دانســت 
و گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک مسائل 
و مشــکات حوزه تلفن و اینترنت کمتر شــود 
و بــا ورود اپراتورهــای همــراه اول، ایرانســل و 
رایتل شــاهد توسعه و حل مشکات ارتباطی 

مردم باشیم.

وحید فخیم قاسم زاده
قطــع گاز واحدهــای تجــاری از جملــه میــدان 
میوه و تره بار موجب شده است تا صدها تن 
محصوالت کشــاورزی در غرفه ها نابود شــود 
و خســارت هنگفتی بر روی دســت کســبه بر 

جای بگذارد.
بــه گزارش خبرنــگار عصر اقتصــاد، دمای 
منفــی ۱۹ درجــه ســانتی گــراد طــی چنــد روز 
گذشته بسیاری از کسبه را در خراسان رضوی 
غافلگیر کرد؛ اما خسارت های ناشی از برودت 
هــوا وقتــی بــه اوج خــود رســید که ناغافــل گاز 
مشــترکان تجــاری بــه  یک باره قطع شــد و حاال 
ایــن اقدام غیر کارشناســی خســارت ســنگینی 
را بــه برخــی از کســبه ماننــد گل فروشــان و 

بارفروشان میدان بار وارد کرده است.
قطــع گاز در میدان هــای میــوه و تره بــار 
مشــهد حــاال با اعتــراض و نارضایتی بســیاری 
از غرفه داران همراه شــده اســت زیرا تخریب 
و تضییع حجم بســیاری از محصوالت خود را 
ناشــی از اقدامــات غیــر کارشناســی و اشــتباه 

مسئوالن می دانند.
 حیدر برجی رئیس اتحادیه بارفروشــان 
ایــن خصــوص و افزایــش قیمــت  مشــهد در 
میــوه طــی روزهــای اخیــر گفــت: بســیاری از 
محصــوالت موردنیــاز در ایــن فصــل ســرد از 
مــزارع جنــوب کشــور تأمیــن می شــود کــه در 
چنــد روز گذشــته شــرایط خــاص ایــن اســتان 
موجــب شــد تــا از حجــم بــار ارســالی بــه ایــن 

استان کاسته شود.
بــا بیــان اینکــه قطــع گاز بــه  ایــن حــال  او در 
زده  فــراوان  خســارت  میدان بــار  غرفــه داران 
اســت، می گویــد: بــه دلیــل قطــع گاز و غافلگیر 
شــدن بســیاری از غرفــه داران ده هــا تن میوه و 
سبزی به دلیل یخ زدگی از بین رفته است و لذا 
این محصوالت تنها قابلیت مصرف دامی دارد.

این مســئول بابیــان اینکه برخــی غرفه داران، 
خســارت دیده  محصوالتشــان  درصــد  صــد 
اســت؛ ادامــه داد: متأســفانه حجــم زیادی از 

محصــوالت میــدان بــار ماننــد ســیب زمینی و 
سایر محصوالت از بین رفته است و خسارت 
بسیاری را بر بارفروشان تحمیل کرده است.

داران  غرفــه  از  یکــی  رابطــه  همیــن  در 
کــه محصــول ســیب زمینی و هم چنیــن  هــم 
صیفی جاتــش ازجملــه کاهــو به صــورت صــد 
در صــد تخریب شــده اســت گفت: متأســفانه 
برخی از مســئوالن در حالی تصمیم به انجام 
نظــر  حتــی  کــه  می گیرنــد  اقداماتــی  چنیــن 
نماینــدگان اتحادیه هــا و اصنــاف را نمی دانند 

و یا گوش شنوایی برای آن ندارند.  
او ادامه داد: بســیاری از همکاران ما در 

میــدان طــی این چنــد روز هزینه زیــادی برای 
خریــد پاســتیک و پوشــش میوه هــا و بارهای 
خود متحمل شــدند اما بازهــم بی نتیجه ماند 
و محصــول آن هــا از بین رفته اســت و این در 
حالــی اســت کــه اگــر تنهــا یــک شــعله بخاری 
در غرفه هــا روشــن بــود با دمــای ۲ درجه هم 

می توانستیم سرمایه خود را نجات دهیم.
ایــن غرفــه دار بابیــان اینکــه هیــچ غرفه 
داری پیش بینــی نمی کــرد که مســئوالن شــیر 
گاز را بر روی میدان ها ببندند لذا این بحران 
را مســئوالن برای کســبه به وجود آورده اند و 
باید خســارت آن را نیز پرداخت کنند. افزود: 

ستاد بحران و فرمانداری وظیفه تأمین امنیت 
مــردم را بــر عهــده دارد در حــال حاضرجــواب 
ایــن ناامنــی که برای کســبه ایجادشــده را چه 

کسی خواهد داد؟
این شــرایط در حالی رخ داده اســت که 
خریدوفــروش گازوئیــل هم قاچاق محســوب 
مــی شــود و حتی کفــاف ســوخت خودروهای 
و  دار  را هــم نمی دهــد و هیــچ غرفــه  بــاری 
مغــازه داری هــم ســهمیه نفت ســفید ندارد و 
ســوال اینجاســت کــه چگونــه بایــد غرفه ها را 
بــرای در امــان مانــدن محصــوالت کشــاورزی 

گرم نگاه داشت؟

فرماندار بیله ســوار از پرداخــت ۲۰۴ میلیارد 
 ۲۳۵ بــرای  اشــتغال زایی  تســهیات  ریــال 
 طــرح از طریــق کمیتــه امــداد این شهرســتان

خبر داد. 
صاحبعلــی اصغــری شــنبه در مصاحبــه 
بــا خبرنگار ایرنا گفت: ســهم شهرســتان بیله 
 ۸۰۰ حــدود   ۱۶ تبصــره  تســهیات  از  ســوار 
میلیــارد ریــال اســت که بــا معرفــی نهادهایی 
مانند کمیته امداد امام خمینی، اداره صنعت 

معدن و تجارت، و تعاون کار و رفاه اجتماعی 
در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

او اضافــه کــرد: در جلســه کارگــروه اشــتغال 
و ســرمایه گذاری شهرســتان در هفتــه آینــده 
مشــخص می شــود که ســهم شــهر بیله ســوار 
چــه تســهیات  ایــن  از  تابعــه  بخش هــای   و 

میزان است.
فرمانــدار بیلــه ســوار بــا بیــان اینکــه از 
تســهیات  صــورت  بــه  درصــد   ۶۰ رقــم  ایــن 

خوداشــتغالی و ۴۰درصــد به صورت کارگاهی 
از طریق دســتگاه های متولی پرداخت خواهد 
شــد، یادآورشــد: طی یک ســال اخیر اعتباری 
بالــغ بــر۲۰۴ میلیــارد ریــال برای اجــرای ۲۳۵ 
طرح به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 

خمینی)ره( تخصیص یافته است.
اصغــری تســهیات تبصــره ۱۶ را فرصتی 
اســتثنایی بــرای توســعه مشــاغل خانگــی در 
بــا توجــه  ارزیابــی کــرد و گفــت:  شهرســتان 

بــه اینکــه فرصــت تــا پایــان ســال کــم اســت 
بــا  دســتگاه های اجرایــی و بانک هــای عامــل 
جدیــت تــاش کننــد بــه طــور کامــل ســهمیه 
شهرســتان از محــل تبصــره ۱۶ بــه طــور کامل 

جذب شود.
نکــردن  ســختگیری  و  همــکاری  خواســتار  او 
دســتگاه های اجرایــی بــرای دریافــت مــدارک و 
ارائه تسهیات به متقاضیان و عدم سختگیری 

بی مورد از سوی این دستگاه ها شد.

۳۷ میلیون تن، ذخیره قطعی معادن فلزی 
استان زنجان

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان زنجــان از  ذخیــره قطعــی معــادن 
فلــزی اســتان بالــغ بــر ۳۷ میلیــون و ۵۰۰ 

هزار تن خبر داد. 
مجیــد گلشــنی منفرد دیــروز در جمــع 
خبرنــگاران، اظهــار کــرد: در ســطح اســتان 
صــد فقــره معــدن فلزی وجــود دارد که این 
میزان ۲۲ درصد از معادن استان را شامل 

می شود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ذخیــره قطعــی 
معادن فلزی اســتان بالــغ بر ۳7 میلیون و 
۵۰۰ هزار تن اســت، تصریح کرد: میانگین 
ذخیره قطعی برای هر معدن فلزی بالغ بر 

۳7۵ هزار تن برآورد شده است.
میــزان  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن 
اســتخراج اســمی ایــن معادن، عنــوان کرد: 
اســتخراج اســمی معادن فلزی اســتان بالغ 

بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است.
منفرد یادآور شــد: میانگین استخراج 
اســمی بــرای هــر معــدن فلــزی حــدود ۲۸ 

هزار تن است.
او در ادامــه بــه وضــع معــادن اســتان 
اشــاره کــرد و افــزود: هــم اکنــون در ســطح 
اســتان ۴۵۳ فقــره معــدن وجــود دارد کــه 
میانگین اســتخراج اســمی بــرای هر معدن 

بالغ بر ۲۹ هزار تن برآورد شده است.

مدیریت گاز باعث نابودی محصوالت 
بارفروشان مشهد شد

۲۳۵ طرح اشتغال زایی در بیله سوار، تسهیات دریافت کردند

۶۸۴ روستای جنوب سیستان و بلوچستان فاقد اینترنت
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حتیگروگانهمنمیخواهند
راضیه حسینی

مدیرعملیــات فــروش ایــران خــودرو بــا اشــاره بــه 
تعداد باالی شرکت کنندگان در طرح فروش محصوالت 
این شرکت گفت: »تالش می کنیم با دریافت مجوز های 
الزم در ثبت نام های بعدی تنها کســانی بتوانند شــرکت 
کنند که وجه خودرو در 
حساب هایشــان موجود 
اســت و از طریــق بانــک 

مسدود می شود.«
یعنــی  همیــن؟  فقــط 
هــر  نیســت  الزم  اصــالً 
چنــد  شــرکت کننده 
معرفــی  معتبــر  ضامــن 
حســاب  در  کــه  کنــد 
باشــد؟  موجــود  خــودرو  مبلــغ  برابــر  دو  هرکدامشــان 
واقعــاً بــه همیــن راحتــی می خواهید یک خــودروی صفر 
را در اختیــار متقاضــی بگذاریــد، بــدون این کــه حســاب 
کل خانــواده را مســدود کنیــد و علی الحســاب به عنوان 
بیعانه نزدیک ترین فرد به متقاضی را گروگان بگیرید؟ 
اصالً کجای دنیا سراغ دارید به این شکل و این قدر 
راحت مردم بتوانند در قرعه کشی خودرو شرکت کنند؟  
آن هم نه یک خودروی معمولی مثل بنز و بی ام دبلیو. 
دربــاره غولــی بــه نــام ایــران  خــودرو صحبــت می کنیــم. 
خودروهایــی که در هیچ کجای دنیا جز ایران پیدایشــان 

نمی کنید. خاص ترین ها در جهان. یونیک و تک. 
بــه نظرمــان الزم نیســت این قدرهــا هــم بــه فکــر 
مــا مــردم باشــید و شــرایط را زیــادی راحــت بگیریــد. ما 
واقعاً راضی به زحمت تان نیســتیم. شــاید بهتر باشد در 
شرایط متقاضیان تجدید نظر کنید و حتماً موارد دیگری 

را هم اضافه نمایید. 
در ضمــن بهتــر اســت کاری کنیــد خــودرو هرچــه 
دیرتر به دســت مشــتری برســد تا قدرش را بهتر بداند. 
حسابش را هم تا زمان تحویل مسدود کنید. حتماً چک 
کنیــد در طــول ایــن زمــان، کــه می توانــد از یک تــا صد و 
یــک ســال باشــد، هیچ یــک از افــراد درجــه یــک خانواده 
خودرویی نخرند. ترجیحاً چک کنید موتور و دوچرخه ای 
هم وارد خانه شــان نشــود. اگر هر تخلفی در این زمینه 
دیدیــد ســریع متقاضــی را از نوبت انتظــار خارج کنید و 
برای جریمه کل موجود حســابش را هم بردارید، نوش 

جان تان. 
بــد نیســت از ایــن بــه بعــد کاری کنیــد مــردم بــه 
دیــدن پشــت گوش شــان امیدوارتر باشــند تــا حضور در 

قرعه کشی ایران خودرو. 
بایــد بــرای مردم به یک آرزو تبدیل شــوید. آرزویی 
محــال و دســت نیافتنی. این طــوری می توانیــد هرچقــدر 

دل تان خواست بزرگ شوید و اوج بگیرید.  

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه 
ایــن ســازمان بــه اعتباری کــه بــرای بودجه طرح 
دارویــاری در الیحــه بودجه ســال آتی پیش بینی 
شــده، انتقــاد دارد، گفــت کــه در اعتبــارات ۳ 
ردیف بودجه ای ســازمان غــذا و دارو برای ۱۴۰۲ 
کاهــش شــدید داشــته ایم کــه در صــورت عــدم 

اصالح، تامین دچار مشکل می شود.
دکتــر ســید حیــدر محمــدی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، دربــاره وضع اعتبــارات طــرح دارویاری در 
ســال ۱۴۰۲، گفت: در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، 
اعتبــاری ۶۹ هزار میلیارد تومانی به عنوان اعتبار 
مربــوط بــه طرح دارویاری در نظر گرفته شــده که 
ســازمان غــذا و دارو نســبت بــه اعتبــاری که برای 
بودجــه طــرح دارویاری پیش بینی شــده، اعتراض 
دارد. اعتبــار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای بودجه 
دارویــاری در حالــی مطــرح شــده کــه درخواســت 
سازمان غذا و دارو برای اعتبار اجرای این طرح در 
سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: متاســفانه در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۲، اعتبــارات مربــوط بــه یارانه شــیر خشــک، 
یارانه کاهش فرانشیز و داروهای صعب العالج و 
طرح دارویاری به شدت کاهش پیدا کرده و حتی 
نســبت بــه اعتبــارات امســال هــم پایین تــر بــوده 
اســت. بنابرایــن ســه ردیــف اعتبــاری مربــوط بــه 
سازمان غذا و دارو، در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت 

به بودجه ۱۴۰۱ به شدت کاهش داشته اند.
 تخصیص ناقص اعتبارات غذا و دارو
و چالش نقدینگی صنایع داروسازی

محمــدی تاکیــد کــرد: باید توجه کــرد که اگر 
وضــع اعتبــارات مربــوط بــه ردیف هــای بودجــه ای 
قطعــا  نشــود،  اصــالح  دارو  و  غــذا  ســازمان 
تامین مــان در ایــن حوزه هــا به مشــکل می خورد. 
در عیــن حــال یکی از مشــکالت دیگری که اکنون 
بــا آن مواجهیــم، ایــن اســت کــه تنهــا بخشــی از 
اعتبــارات ســازمان غــذا و دارو را دریافت کردیم؛ 
به این معنی که بخشی از اعتبار مربوط به یارانه 

را بابت تجهیزات پزشــکی، شــیر خشــک و برخی 
داروهــا کــه در چهار ماه اول ســال هنوز ارزشــان 
دولتــی بــود، ارز ترجیحــی دریافــت کردیــم و قرار 
بــود کــه مابقــی آن را به صــورت اعتبــار ریالی به 
مــا بپردازنــد، امــا از کل اعتبــار حــدود ۳۶ هــزار 
میلیــاردی که باید ســهمیه یارانــه ارزش اش را به 
صــورت ریالــی می دادند تا بیمه ها پرداخت کنند، 
فقــط ۵۰۰۰ میلیــاردش تاکنــون محقــق شــده و 

مابقی آن هنوز محقق نشده است.
محمــدی ادامــه داد: میانگیــن ســالیانه ارز 
تخصیصــی بــه دارو و تجهیــزات پزشــکی در چهار 
ســال اخیــر معــادل ۳.۲ میلیارد دالر بوده اســت 
که امسال ۱.۶ میلیارد دالر آن را به صورت ارزی 
دریافــت کردیــم و قــرار بــود کــه مابقــی آن را بــه 
صــورت ریالــی دریافــت کنیم. باید توجــه کرد که 
معــادل ریالی که بایــد دریافت کنیم، بالغ بر ۳۶ 
هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون 
فقــط ۶۰۰۰ هــزار میلیــاردش را مصــوب کردنــد و 

همانطــور کــه اعــالم کــردم، از این میــزان، ۵۰۰۰ 
میلیــارد تومــان آن را دریافــت کرده ایم، اما هنوز 
بیــش از ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار 

باقی مانده است.
وی تاکیــد کــرد: در عیــن حــال کل اعتبارات 
طــرح دارویــاری در ســال ۱۴۰۱، ۷۳ هــزار میلیارد 
تومــان بــود. ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون در 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۲، ایــن اعتبــار بــه ۶۹ هــزار 
میلیــارد تومــان کاهش یافته اســت کــه می تواند 
تامیــن را دچــار مشــکل کنــد. این در حالی اســت 
که درخواســت ما برای این طرح اعتباری بالغ بر 

۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفــت: از طرفــی شــرکت های دارویی ما 
بــرای تامین نقدینگی شــان به مشــکل برخوردند. 
زیرا ارز دارو، نیمایی شــده و اعتبارات مربوط به 
نقدینگی شــان بایــد تامین می شــد، اما بانک های 
نقدینگــی  تامیــن  بــرای  خوبــی  همــکاری  عامــل 
نداشــتند و بســیاری از شــرکت های مــا اعتــراض 

دارنــد کــه میــزان تســهیالتی کــه دریافــت کردند، 
از ســال گذشــته هــم کمتــر اســت کــه می توانــد 
بــرای شــرکت های مــا مشــکل ایجــاد کنــد. عــدم 
اصالح نقدینگی می تواند در ماه های پایانی سال 

مشکل ساز باشد.
 تشکیل شورای سیاست گذاری صادرات

برای افزایش صدور داروهای ایرانی
رییس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری 
از صحبت هایــش درباره وضــع صادرات داروهای 
ایرانی، گفت: قطعا میزان صادرات دارو به دلیل 
اصــالح سیاســت های ارزی افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. عمــده صــادرات داروی مــا بــه کشــورهای 
سوریه، عراق، تاجیکستان، آذربایجان و مقداری 
هــم بــه ترکیــه و ... اســت. بــرای ســال آینده هم 
برنامه هایــی بــرای افزایــش صــادرت دارو داریــم؛ 
بــه طــوری کــه شــورای سیاســت گذاری صــادرات 
را تشــکیل دادیــم بــا ایــن هــدف کــه بــه توســعه 

صادرات دارو کمک کنیم.

سرپرســت مرکــز تحقیقــات راه مســکن و 
شهرســازی از مشــارکت وزارت راه و شهرســازی 
بــا وزارت صمــت و بخــش صنعــت بــرای تامیــن 
مســکن کارگــران خبــر داد و گفت کــه در مرحله 
نخســت ایــن طــرح در یــزد، قزویــن، قــم و در 
و  البــرز  ســمنان،  اســتان های  در  بعــد  مرحلــه 

مرکزی اجرایی خواهد شد.
شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
محمدمهــدی حیــدری، سرپرســت مرکز تحقیقات 
راه مســکن و شهرســازی افــزود: طــرح صنعــت 
شهر با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
صمــت شــکل گرفتــه و هــدف آن تامیــن مســکن 
کارگرانــی اســت کــه در بخــش صنعــت شــاغل 

هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه واحدهــای صنعتــی 
مایل به ســرمایه گذاری و تامین مســکن کارگران 
شــاغل در بخش هــای خــود بــرای حفــظ انســانی 
آموزش دیــده هســتند، اظهــار کــرد: هــم اکنــون 
در شــهرها و شــهرک های صنعتــی بخــش عمــده 
کارگران شــاغل را مهاجران تشــکیل می دهند که 

با توجه به افزایش قیمت مسکن هم در خرید و 
هم در اجاره، پیش بینی می شود: کارگران شاغل 
و آمــوزش دیــده ناچــار بــه تــرک محل هــای کار 
خــود بــه دلیل عدم تامین مســکن خواهند شــد؛ 
بنابرایــن وزارت راه و شهرســازی و وزارت صمــت 
در همــکاری بــا یکدیگر تامین مســکن کارگران را 
در مشــارکت بــا بخــش صنعــت و خــود کارگــران 

برعهده می گیرند.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش صنعــت بــا تــرک 
نیــروی کار آموزش دیــده، متضــرر خواهــد شــد و 
چالــش پیــش روی خــود را ایــن موضــوع تعریــف 
کــرده اســت؛ تصریــح کــرد: بنابرایــن بــا تأمیــن 
بخشــی از آورده متقاضیــان در صــدد اســت تــا با 

این چالش پیش رو مقابله کند.
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه کارگروهــی بــه 
همین منظور تشــکیل شــده اســت تصریــح کرد: 
در ایــن کارگــروه در مرکــز تحقیقــات بــا حضــور 
نماینــدگان بخــش صنعــت و وزارت صمت، مقرر 
شــده تــا بخــش صنعــت تامیــن بخشــی از آورده 
متقاضیان بخش های صنعتی خود را تامین کند. 

همچنیــن وزارت صمــت بعد از تخصیص زمین از 
سوی وزارت راه و شهرسازی، آماده سازی اراضی 
را انجام می دهد، بدین ترتیب در ساخت مسکن 

کارگران تسریع ایجاد می شود.
و  مســکن  راه  تحقیقــات  مرکــز  سرپرســت 

شهرســازی بــا اشــاره به اینکه هــم اکنون در یزد، 
قزویــن و قــم، اجــرای طــرح مســکن کارگــران بــه 
تعــداد حــدود ۷ هزار واحد در برنامــه قرار گرفته 
است گفت: در مرحله بعدی اجرای طرح مسکن 
کارگــران در اســتان های ســمنان، البــرز و مرکــزی 

اجرایی خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: نقش مرکز تحقیقات راه، 
مســکن و شهرســازی ارائــه دانــش فنــی در حوزه 
ســاخت و پیاده ســازی سیستم هاست و معاونت 

مسکن و ساختمان راهبری را برعهده دارد.

برنامههایجبرانیآموزشو
پرورشبرایدانشآموزان

وزیــر آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات 
برخــی  در  مــدارس  شــدن  غیرحضــوری  بــه  باتوجــه 
اســتان ها گفت که اکنون نیمســال دوم سال تحصیلی 
شــروع شــده اســت و امتحانــات هــم بایــد در مابیــن 
همین نوبت برگزار شــود، جمعه شــب هم اطالعیه ای 

در این باره صادر کردیم.

یوســف نــوری در حاشــیه نشســتی کــه بــا وزرای 
آمــوزش، خانــواده و جوانــان جمهــوری نیکاراگوئــه در 
دفتــر مرکــزی وزارت آمــوزش و پرورش داشــت در جمع 
خبرنــگاران گفــت: عوامل عارضی به مدت زمان آموزش 
لطمــه بســیاری زد. تعطیلی مــدارس در دوران کرونا که 
۲۶ ماه و از نظر ما سه سال تحصیلی بود و پس از آن 
از ابتدای ســال تحصیلی، تعطیلی ها بسیار و بی سابقه 

بوده است.
کــردم  خواهــش  جمهــوری  رئیــس  از  افــزود:  وی 
فکری برای تعطیلی مدارس شــود، اکنون در بخش های 
مختلــف و در صــورت بــروز هــر اتفاقــی تعطیلی مدارس 
اولین اقدام است و این در صورتی است که مدرسه باید 
آخریــن مــکان بــرای تعطیلی باشــد. به مــا می گویند هوا 
آلــوده اســت و بچه هــا اذیــت می شــوند و بحث ســالمت 

دانش آموزان که مطرح می شود ما متوقف می شویم.
وزیــر آمــوزش و پرورش دربــاره برنامه های جبرانی 
بــرای عقب ماندگــی تحصیلــی مدارس عنــوان کرد: چند 
پیشــنهاد ارائه شــده که یکی برگزاری کالس جبرانی در 
روزهــای پنجشــنبه ، دیگــری افزایــش ســال تحصیلــی و 
ادامــه دادن زمــان تحصیل و دیگری برگزاری کالس های 
جبرانی در تابســتان اســت که هنوز هم حق الزحمه آن 
پرداخــت نشــده اســت، علــی رغم آنکــه در ســتاد کرونا 

مصوب شده بود.
وی ادامه داد: اینها جزو بسته هایی است که باید 
اجــرا کنیــم تا دانش آموزان از آن ســاعات آموزشــی که 
در برنامه درســی ملی برایشــان پیش بینی شــده اســت 

جا نمانند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری امتحانات 
گفت: اکنون نوبت دوم)نیمســال تحصیلی دوم( شروع 
شــده اســت و امتحانات هم باید در مابین همین نوبت 
برگــزار شــود، جمعــه شــب هــم اطالعیــه ای در این بــاره 

صادر کردیم.

ســازمان نظــام پرســتاری اعــالم کرد یکــی از اهداف 
مهــم و راهبــردی دور پنجــم نظــام پرســتاری محقــق 
شــد و با پشــتکار و تالش های شــبانه روزی ســازمان 
نظــام پرســتاری و همــکاری مســئوالن بــه خصــوص 
حمایت هــای رئیس جمهــوری، تعرفه های پرســتاری 

در سرانه بیمه خدمات سالمت قرار گرفت.
بــه گــزارش ســازمان نظــام پرســتاری، ایــن 
ســال  بودجــه  الیحــه  قالــب  در  مبــارک  اتفــاق 
مجلــس  بــه  دولــت  ســوی  از   ،)۱۴۰۲( آینــده 
شــورای اســالمی تقدیم شــده و این اقدام بزرگ، 
بی ســابقه و تاریخــی بــه معنــای تامیــن منابع به 
صــورت دائمــی و پایــدار و بــه عنــوان پشــتیبان 
همیشگی اجرای قانون تعرفه گذاری خواهد بود.
این اقدام اساسی در اذهان پرستاران و در 
تاریــخ پرســتاری ایــران مانــدگار اســت و عالوه بر 

آن نیز ردیف اعتباری سال قبل در بودجه مذکور 
به قوت خود باقی است.

و  پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری  قانــون 
طــرح  بــه صــورت  پرســتاری  کارانه هــای  تعدیــل 
نماینــدگان مجلــس در قالــب یــک مــاده واحــده 
و دوتبصــره در تاریــخ ۶ تیــر ۱۳۸۶ در مجلــس 
شــورای اســالمی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به 

تایید شورای نگهبان رسید.
وزارت  قانــون،  ایــن  واحــده  مــاده  اســاس  بــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی موظــف شــد 
اســتاندارد بســته های خدمات، تشــخیصی و درمانی 
کادر پرستاری موضوع ماده)۱۶( قانون سازمان نظام 
پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور 
تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی 
رفــاه در چهارچــوب ســرانه مصــوب، تعرفــه  وزارت 

ســاالنه پــس از تصویــب شــورای عالی بیمــه و هیأت 
وزیران اجرا کند.

طبــق ایــن قانون کارانــه ارائه کننــدگان خدمات 
تعرفه گــذاری  قانــون  اســاس  بــر  بایــد  پرســتاری 
اجــرا شــود. مطابــق تبصــره دو ایــن قانــون قــرار بود، 
آیین نامــه اجرایــی آن بــا همــکاری وزارت بهداشــت، 
وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از 
تایید شــورای عالی بیمــه خدمات درمانی به تصویب 
هیأت وزیران برسد و اجرا شود اما با وجود تصویب 
این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسالمی 
و ابــالغ ایــن قانــون، تــا ســال ۱۳۹۹ اقــدام چندانــی 
بــرای اجــرای این قانون انجام نشــد و حتی آیین نامه 
اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید ظرف ۶ماه 
پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین 
و ابــالغ می شــد نیــز نوشــته نشــده بود. تــا جایی که 

رهبر انقالب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در مراسم روز پرستار از 
مسئوالن خواست این قانون را اجرا کنند.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در مراســم روز 
پرســتار ســال ۱۳۹۹ که در زمان شــیوع کرونا به 
صــورت آنالین برگزار شــد، فرمودند: »مســئوالن 
بایــد تکالیــف خودشــان را نســبت بــه پرســتاران 
ایــن زمینــه بحــث  البتــه در  انجــام دهنــد. مــن 
تخصصی نمی توانم بکنم و این کار باید در مراکز 
تخصصی انجام بگیرد. شاید یکی از کارهای الزم 
االجــرا کــه به بنــده گــزارش دادند، عبارت باشــد 
از اجــرای قانــون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، 
ایــن قانــون مدتها قبــل تصویب شــده و این طور 
کــه بــرای من گفته می شــود، این قانون به ســود 
پرســتاران اســت و بــرای آنــان مفیــد اســت. لکن 

اجرا نشده است. باید اجرا شود.«

تعطیلــی مــدارس در ســال جــاری به دالیــل 
مختلــف از آلودگــی هوا یا بــارش برف و برودت 
هــوا یــا صرفه جویــی در مصــرف گاز باعــث ثبــت 
رکورد جدیدی در مجازی شــدن آموزش ها شــده 
اســت کــه ایــن فرآیند تبعــات متعــددی دارد که 
در بلند مدت نســل امروز دانش آموزان را درگیر 

خواهد کرد.
بــه گزارش تســنیم، مدارس امســال پس از 
۲.۵ ســال تعطیــالت کرونایی بــه جریان آموزش 
و  تعطیلی هــا  جریــان  امــا  بازگشــتند  حضــوری 
مجــازی،  فضــای  بــه  دانش آمــوزان  فرســتادن 
دســت کمی از دوران کرونــا نــدارد و ادامــه ایــن 
وضــع، عمــالً آمــوزش حضــوری را از گــود خــارج 

کرده است.
یــا  ایــن روزهــا مــدارس به صــورت مســتمر 
به دلیــل  شــدن  غیرحضــوری  و  تعطیلــی  شــاهد 
آلودگــی هــوا هســتند یــا تعطیلی به بهانــه بارش 
بــرف و بــرودت هــوا یــا تعطیلی با هــدف کاهش 

مصرف گاز.
اگرچــه تعطیلــی مــدارس در شــرایط مختلــف در 
دسترس ترین گزینه است اما مسئوالن معتقدند 
تعطیــل کــردن مدارس در شــرایط آلودگی هوا با 
هدف حفظ سالمت دانش آموزان انجام می شود 
و در شــرایطی کــه شــاخص آلودگــی هــوا به عدد 

۱۵۰ رسید باید مدارس تعطیل شوند.
 برای جبران تعطیالت تحمیلی

چه برنامه ای دارید؟

بــا فــرض پذیــرش این ضــرورت اما پرســش 
مهــم این اســت؛ بــرای جبران تعطیــالت تحمیلی 
چــه برنامه هایــی از ســوی مســئوالن آمــوزش و 
پرورش اتخاذ می شــود تا در نهایت دانش آموزان 

متضرر نشوند.
تجربــه نشــان داده اســت در بیشــتر مــوارد 
مــدارس،  پیش بینی نشــده  تعطیــالت  بــرای 
برنامــه ای در نظــر گرفتــه نمی شــود و در نهایــت 
جبران اُفت تحصیلی دانش آموزان به خانواده ها 

واگذار می شود.
کالس های جبرانی برای تعطیالت اجباری 

دانش آموزان در نظر می گیریم
اُفــت تحصیلی به ویژه اُفت تحصیلی پنهان، 
جریــان  در  و  به ســادگی  کــه  نیســت  موضوعــی 
توجــه  و  شــود  ارائــه  آتــی  مســتمر  گزارش هــای 
مدیــران و برنامه ریــزان را بــه خــود جلــب کنــد؛ 
بنابرایــن تغییــرات مدیریتــی در ســطوح مختلف، 
تمایــل مدیــران بــه دفــاع از عملکرد خــود، فراهم 
اندیشــیدن  بــرای  مناســب  فرصت هــای  نشــدن 
دربــاره افت تحصیلــی، پیش آمدها و دغدغه های 
انــکار  و  غفلــت  باعــث  اســت  ممکــن  مختلــف، 

موضوع افت تحصیلی شود.
البتــه پــس از ۲.۵ ســال تعطیلــی آمــوزش 
بــه  بســیار  آســیب  و  کرونــا  دوران  در  حضــوری 
تابســتان امســال "طــرح تعمیــق  دانش آمــوزان، 
بــرای  مــاه   ۱.۵ به مــدت  یادگیــری"  تثبیــت  و 
دانش آمــوزان دچــار اُفــت تحصیلــی برگــزار شــد 

البتــه دســتمزد معلمــان حاضــر در ایــن طــرح تــا 
امروز پرداخت نشده است.

مدارسی که برای آلودگی هم تعطیل 
نمی شوند

عــالوه بــر ایــن شــواهد انــواع مختلفــی از 
ســطح  کــه  هســتیم  کشــور  ســطح  در  مــدارس 
متفاوتــی از آمــوزش  را ارائــه می دهنــد و حتــی 
بسیاری از این مدارس خاص دولتی و غیردولتی 
در تعطیــالت آلودگــی هوا، کالس  درس حضوری 
را تعطیــل نمی کننــد یــا در صــورت تعطیلی حتی 
روزهای پنجشنبه در شرایط آلودگی هوا، کالس 
جبرانــی برگــزار می کننــد یا اساســاً کالس  مجازی 
آنهــا در بســتر شــبکه شــاد برگــزار نمی  شــود چرا 
آمــوزش مجــازی  بــرای  کــه نرم افزارهــای خــاص 
تبعــات  بیشــترین  شــرایطی  چنیــن  در  دارنــد. 
تعطیالت پیش بینی نشــده مــدارس باز هم از آن 

دانش آموزان مدارس عادی دولتی خواهد بود،
با این حال مسئوالن آموزش و پرورش خبر 
داده انــد کــه بــرای جبــران تعطیــالت اخیــر برنامه 

جبرانی اجرا خواهند کرد.
یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش درباره 
اُفــت تحصیلــی دانش آمــوزان و برنامه ریزی برای 
جبران آن گفته است: "به دلیل آلودگی و برودت 
که بایــد  بودیــم  مــدارس  تعطیلــی  شــاهد  هــوا 
بــرای آن چــاره ای اندیشــید تا دانش آموزان دچار 
عقب ماندگــی تحصیلی نشــوند؛ در دوره ابتدایی 
باید ۹۲۵ ساعت برنامه درسی داشته باشیم که 

محقق نمی شــود و جلساتی را برای چاره اندیشی 
داشتیم تا این موارد جبران شود.

همیــار  کنم کــه  تشــکر  والدیــن  از  بایــد 
معلمــان هســتند و در آمــوزش مجــازی، مــادران 
بــرای  حتمــاً  و  می کشــند  معلمان زحمــت  کنــار 
جبرانی خواهیــم  برنامه هــای  دانش آمــوزان 
داشــت؛ ازایــن رو پیشــنهاد داده شــد مــدارس در 

روزهای پنجشنبه نیز دایر باشند."
کالس های جبرانی اختیاری

کالس هــای  برگــزاری  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
جبرانی در روزهای پنجشــنبه به شــورای مدرســه 
تفویــض اختیــار شــده اســت، مشــخص نیســت 
چند درصد مدارس حاضر به برگزاری کالس های 
جبرانی در روز پنجشنبه که روز تعطیلی مدارس 
هــم اســت، خواهنــد بــود، و در صورتــی کــه برای 
برگــزاری کالس هــای جبرانــی اقدامی نشــود باید 
منتظر تبعات تعطیالت فعلی برای دانش  آموزان 

در سال های آینده باشیم.
اُفت تحصیلی ادامه دارد

آمــوزش  معــاون  کاظمــی؛  محمدمهــدی 
متوســطه وزارت آموزش و پرورش با درخواســت 
از اســتانداران دربــاره اینکــه غیرحضــوری شــدن 
مــدارس آخریــن راهــکار بــرای مســائلی همچــون 
تعطیلــی  گفــت:  باشــد،  هــوا  آلودگــی  و  ســرما 
مــدارس عــالوه بــر رشــد علمــی، رشــد اجتماعــی 
دانش آمــوزان را دچــار اخــالل می کنــد کــه جبران 

آن آسان نیست.

وی اضافه کرد: تابســتان امســال پس از ۲۶ 
مــاه آموزش غیرحضوری، طــرح "تعمیق و تثبیت 
اُفــت  کــه دچــار  بــرای دانش آموزانــی  یادگیــری" 
تحصیلی شــدند، برگزار و بخشــی از اُفت جبران 
شــد امــا قطعــاً ایــن شــرایط بــا آنها خواهــد بود و 
در سال های آینده نیز همچنان با اُفت تحصیلی 
مواجــه هســتند البته تــالش می کنیــم از ظرفیت 
نوبــت عصــر مــدارس و روزهــای پنجشــنبه بــرای 

جبران تعطیالت استفاده کنیم.
فصــل  کــه  اکنــون  کــرد:  اشــاره  کاظمــی 
بررســی بودجه اســت، مجلــس و دولت همکاری 
کننــد تــا اعتبــار الزم بــرای جبــران اُفــت تحصیلی 
دانش آمــوزان اختصاص یابد و آموزش و پرورش 

بتواند برای این موضوع اقدام کند.
کنــار اُفت تحصیلی دانش آمــوزان، تعطیلی 
بــرای  نیــز  روانــی  و  جســمی  تبعــات  مــدارس 
در مدرســه،  آنهــا  دارد؛  به همــراه  دانش آمــوزان 
شــیوه تعامــل با یکدیگــر، صحبت کــردن، نظم و 
انضباط، حل مسائل و مسئولیت پذیری، مواجهه 
بــا تنهایــی و اســتقالل را فــرا می گیرنــد همچنین 
مجازی شــدن آموزش ها و استفاده طوالنی مدت 
از موبایل و تبلت باعث می شود گردن و عضالت 
ســینه بــه جلــو خشــم شــود و در طوالنی مــدت، 
کــودک و نوجــوان شــانه های افتــاده و گــردن رو 
به جلو داشــته باشــند و عمالً از ابتدای نوجوانی 
و جوانی با مشــکالت عدیده جســمی و اســکلتی 

مواجه شوند.

"سال تحصیلی جاری" سالی برای مدرسه نرفتن دانش آموزان

تعرفه های 
 پرستاری
 در سرانه

بیمه سالمت 
بودجه ۱۴۰۲ 

قرار گرفت

کاهش شدید ۳ردیف اعتباری سازمان غذا و دارو در ۱۴۰۲

 مسکن کارگران با همکاری وزارتخانه های
صمت و راه و شهرسازی تامین می شود


