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بحران بدهی های دولت آمریکا
ترجمه: محمود نواب مطلق

آینده قیمت نفت چگونه خواهد بود؟
ترجمه : مرتضی ایراندوست

به اعتقاد»ژانت یِلِن« وزیر خزانه داری 
آمریکا هرگونه نکول بدهیهای دولت آمریکا 
می توانــد منجر به بــروز بحران مالی جهانی 
شــود. روز پنجشنبه۱۹ژانویه)2۹دی( میزان 
بدهیهای دولتی آمریکا به ســقف رسید. در 
ایــن حــد از میــزان بدهــی، وزارت اقتصاد و 
دارایی آمریکا ناچار می شــود اقداماتی برای 

بازپرداخت بدهیهای دولتی انجام دهد.
یــک  ماننــد  بدهیهــا  نکــول  درحالیکــه 

شمشــیر دولبــه عمــل می کنــد تشــکیالت بایــدن و اکثریــت 
در  آمریــکا  در  نماینــدگان  مجلــس  جمهوریخــواه  جدیــد 
برنامه ریــزی بــرای کاهــش هزینه هــای عمومــی و مالیاتهــا 
درمقابــل یکدیگــر قــرار گرفتــه و درحــال حاضرهیچیــک از 
طرفین حاضر نیستند از مواضع خود عقب نشینی کنند. به 
ِــن« وزیر خزانه داری آمریــکا این موضوع  اعتقــاد »ژانــت یِل
قطعــا بــه نقشــی کــه دالر به عنــوان یــک ارز بین المللی در 
جهــان جــا ایفا می کند آســیب می رســاند. آیا آمریــکا بازهم 

موفق خواهد شد از نکول بدهیهایش اجتناب کند؟
در حالیکــه موضــوع بدهیهــای دولتــی در آمریــکا یــک 
موضــوع ملی محســوب می شــود مذاکرات میان تشــکیالت 
بایدن و نمایندگان مجلس برای حل مشکل آن مسیرخوبی 
درپیــش گرفتــه اســت. روزجمعــه ۲۰ژانویــه )۳۰دی( میزان 
بدهیهای دولت آمریکا به سقف تعیین شده از سوی کنگره 

یعنی چیزی در حدود ۳۱ هزار میلیارد دالر رسید.
درمــورد  نشــده اند  موفــق  هنــوز  نماینــدگان  تاکنــون 
تعلیــق ایــن ســقف و یا بــاال بردن آن تصمیمــی اتخاذ کنند. 
کاخ ســفید درتــالش بــرای تأثیــر برمواضــع محافظــه کاران 
و  بودجــه  انقباضی تــر  دراعمــال سیاســتهای  جمهوریخــواه 
کاهش هزینه های عمومی خبر از برگزاری یک جلسه میان 
بایدن و مک کارتی رهبر جمهوریخواهان مجلس داده است. 
موضــوع نکــول بدهیهــای دولتــی آمریــکا چه از لحــاظ تأثیر 
برنحــوه عملکــرد خدمــات عمومی داخل این کشــور و چه از 
لحــاظ تأثیــر بر اقتصاد جهانی به عنوان اولین اقتصاد جهان 

بسیار حائز اهمیت است.
خانم »ژانت یِلِن« وزیر خزانه داری آمریکا  روز جمعه 
۲۰ژانویــه )۳۰دی( بــا ابراز نگرانی ازایــن موضوع گفت: »با 
ایــن نکــول هزینــه وامهــای مــا افزایــش خواهد یافــت و این 
افزایش سلســله وار به تمام آمریکائیها منتقل خواهدشــد. 
بعــالوه ناتوانــی در پرداخت این بدهیها چه به بســتانکاران 
هزینه هــای اجتماعــی و چــه بــه نظامیــان در ارتــش منجــر 

بــه رکــود اقتصــادی قطعــی درایــن کشــور و 
در  جهانــی  بحــران  یــک  بــروز  آن  به دنبــال 

اقتصاد خواهد شد.«
البتــه ایــن رخــداد به خــودی خــود در آمریکا 
چنــدان هــم نوظهــور نبــوده و از ســال ۱۹۶۰ 
)۱۳۳۸( تاکنــون ۷۹ بارمنجــر بــه دخالتهــای 
شده اســت.  موضــوع  حــل  بــرای  مجلــس 
کنگــره آمریــکا بــه دنبال یک جلســه پرتنش 
ســقف  )آذر۱۴۰۰(   ۲۰۲۱ دســامبر  در 
بدهــی کنونــی معــادل۳۱۳۸۱ میلیــارد دالر را معیــن کــرد. 
ِــن« در ادامــه افــزود: »نکــول بدهــی بــه دالر بــه  خانم»یِل
عنــوان یــک ارز بیــن المللــی مــورد معاملــه درتمــام جهــان 
آمریکاییهــا  از  زیــادی  تعــداد  و  فــراوان می رســاند  آســیب 
کارخود را ازدست خواهند داد.« خانم»یِلِن« درحالیکه که 
ســفری ده روزه بــه قــاره آفریقا را آغاز می کــرد در »داکار« 
پایتخــت ســنگال ایــن ســخنان را ایــراد کــرد. وی قصــد دارد 
از آنجــا بــه زامبیــا و آفریقــای جنوبــی بــرود. درهمین حال 
اکثریــت جدیــد جمهوریخــواه مجلــس نماینــدگان آمریکا 
بــا اســتفاده ازایــن موضوع قصد دارنــد بردموکراتها برای 
کاهــش هزینه های مربوط بــه برنامه های اعالمی بایدن 

از آغاز ریاست جمهوری و مالیاتها فشار بیاورند. 
بــرای  توانــد  نمــی  دیگــر  دولــت  وضعیــت  ایــن  در 
گذرانــدن امــور روزمــره خــود حتــی وامهــای کوتــاه مــدت 

بگیــرد. از اینــرو بــه ناچار یــک دوره تعلیق صــدور بدهی تا 
ماه ژوئن) خرداد۱۴۰۲( را اعالم کرده است. به تعبیر مقامات 
»اقدامات استثنایی« بدین منظورانجام شده اند. بسیاری از 
پرداختی هایی که درحال حاضر ضروری به نظر نمی رسیدند 
از جملــه پرداخت به چندین صندوق بازنشســتگی، پرداخت 
پرداخــت  همچنیــن  و  ســالمت   و  ازکارافتادگــی  مزایــای 
هزینه هــای مســتمری برخــی بخشــها متوقف شــده اند. اینها 
همگــی راه حلهــای موقتــی و مَُســکِن هســتند و اگــر کنگــره 
آمریــکا نتوانــد در ایــن مــورد راه حــل مناســبی بیابــد نهایتــا 
ممکــن اســت دولــت آمریــکا ناچاربــه  نکــول بدهــی شــود. 
واکنــش شــاخصهای اقتصــادی آمریــکا بــه ایــن موضــوع در 
مجموع قابل توجه نبوده است. شاخص »داوجونز« درآغاز 
کار شاهد کاهش۰/۷۶درصدی و »ناسداک« شاهد کاهش 
۰/۹۶ درصدی در پایان کار بورس بودند. ارزش اوراق بهادار 
۱۰ساله خزانه نیز به عنوان ارزش مرجع با افزایش جزئی به 

۳/۳۹ درصد در مقابل ۳/۳۶ درصد روز قبل رسید.
منبع: روزنامه تریبیون

قیمــت نفــت خام منوط بــه تقاضای دوره ای 
 ۱۹-COVID و نوســانات عرضه است. شیوع
بــا کاهــش تقاضا بــر قیمت نفت خــام تأثیر 
گذاشــته اســت. بــا وجــود ایــن کــه اقتصــاد 
رو بــه بهبــود اســت،عدم تردیدهــای جهانی 
همچنــان بــر قیمــت نفــت تأثیــر میگــذارد. 
قیمــت نفت بار دیگر درحال افزایش اســت 
و باعــث کاهش اعتماد مصرف کننده شــده 
و بر اقتصاد ســایه افکنده.  تشدید نگرانیها 

از تــداوم تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن، قیمــت نفــت خــام 
تنهــا در ژانویــه بیــش از ۱5 درصــد افزایــش یافت و قیمت 
شــاخص جهانــی بــرای اولیــن بــار در بیــش از هفــت ســال 

گذشته به باالی ۹0 دالر در هر بشکه رسید.
حتــی بــا محبوبیــت بیشــتر خودروهــای برقــی و ادامه 
همــه گیــری ویــروس کرونــا، بســیاری از تحلیلگــران انــرژی 
پیــش بینــی میکننــد کــه نفت بــه زودی بــه ۱۰۰ دالر در هر 
بشــکه برسد.اکســون موبیــل و ســایر شــرکتهای نفتــی کــه 
فقط یکســال پیش توســط برخی متخصصان وال اســتریت 
بعنــوان غولهــای در معــرض نابــودی تلقــی مــی شــدند ، در 
حال پیشرفت هستند و بهترین سود خود را در این سالها 

کسب می کنند.

دالیل قیمت باالی نفت
محســوب  درجهــان  کاال  پرمعامله تریــن  خــام  نفــت 
می شــود. نفــت و مشــتقات آن همچنــان انــرژی اکثر حمل و 
نقــل جهانــی و همچنین پخت و پز و گرمایش در کشــورهای 
در حــال توســعه را تامیــن می کننــد. از آنجــا که جهــان هنوز 
بــه نفت خام وابســته اســت، نــرخ رشــد اقتصادی،که تقاضا 
را تعییــن میکنــد، تأثیــر زیــادی بــر قیمــت آن دارد. از آنجــا 
کــه مــا بــرای حمــل و نقل،مــواد شــیمیایی و تولیــد بــه منابع 
نفتــی متکــی هســتیم،تغییر در قیمــت نفــت میتوانــد میزان 
رشــد اقتصــادی را تغییــر دهد.قیمتهــای نفــت از یــک الگــو 
منظــم پیــروی می کند.آنهــا در بهار به اوج خود رســیدند زیرا 
فروشــندگان نفت افزایش تقاضا برای رانندگی در تعطیالت 
تابســتانی را پیش بینی کردند. با اوج گرفتن عرضه، قیمتها 
در پاییــز و زمســتان کاهــش یافــت. بــی ثباتــی ژئوپلیتیکــی 
و تحــوالت مدنــی بطــور قابــل توجهــی بــر عرضــه و قیمتهــای 
جهانــی تأثیــر میگــذارد. Primusworkforce یــک منبع عالی 
برای دانستن در مورد اتفاقاتی است که در دنیای نفت و گاز 
رخ می دهــد. قیمــت نفــت امروز بــه دالیل مختلــف غیرقابل 
پیش بینی است ، اما پنج مورد از مهمترین آنها عبارتند از :

تهاجم روسیه به اوکراین
با افزایش قیمت نفت و گاز در بحبوحه نگرانی ها از 
شــوک اقتصادی در سراســر جهان در نتیجه تهاجم روســیه 
بــه اوکرایــن، قیمــت بنزیــن بــه باالتریــن حــد خــود رســیده 
است. زمانی بود که نفت به ۱۳۹ دالر در هر بشکه رسید. 
این باالترین ســطح ثبت شــده در یک بازه زمانی ۱۴ ســاله 
بــود. مهمتــر از ایــن ، قیمت عمــده گاز بــرای تحویل در روز 
بعــد بیــش از دو برابــر شــد. از آنجایی که روســیه ســومین 
تولیدکننــده بــزرگ ســوخت مایــع و نفــت در جهــان اســت، 
حملــه این کشــور به اوکرایــن در اواخر فوریه ۲۰۲۲ تأثیری 
فــوری بــر قیمت هــای آتی نفــت خام برنت داشــت. با ادامه 
درگیری، قیمت نفت خام به طور پیوســته افزایش یافت و 
در اوایل ماه مارس به حدود ۱۳۰ دالر در هر بشــکه رســید 
و در ماه آوریل بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه باقی ماند.

عرضه نفت آمریکا
کرونــا  همه گیــری  و  طبیعــی  بالیــای 
تأثیــر  نفــت  عرضــه  و  تقاضــا  بــر  همچنــان 
میگذارد. پس از طوفان آیدا در ماه سپتامبر 
کــرد،  تعطیــل  را  پاالیشــگاه   ۹ کــه حداقــل 
ایاالت متحده شاهد کاهش تولید بود. طبق 
گــزارش اداره اطالعات انــرژی ایاالت متحده 
) EIA (،تولیــد نفــت خــام در ایــاالت متحــده 
بطــور متوســط در ســال ۲۰۲۲ بــه ۱۲.۰۱ میلیون بشــکه در 
بــه ۱۲.۹5 میلیــون بشــکه در روز  روز و در ســال ۲۰۲۳ 

خواهد رسید.

کاهش تولید اوپک
افزایش قیمت نفت همچنین تحت تاثیر محدودیتهای 
عرضــه کشــورهای عضــو اوپــک و شــرکا آن اســت. بدلیــل 
کاهــش تقاضــا در طــول همــه گیــری، اوپــک تولیــد نفــت را 
در ســال ۲۰۲۰ کاهش داد. از ســال ۲۰۲۱ تا ســال ۲۰۲۲، 
بــه تدریــج تولید نفــت را افزایش داد. تجارت جهانی نیز در 
اواخر ســال ۲۰۲۱  تحت تأثیر مشــکالت زنجیره تأمین قرار 
گرفــت. در دســامبر  ۲۰۲۱ اوپــک اعــالم کرد کــه به افزایش 
تدریجی تولید نفت به میزان ۰.۴ میلیون بشکه در روز در 

ژانویه ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد.

ترسیم موجودی جهان
بــا کاهــش تولید جهانــی نفت )بدون احتســاب ذخایر 
استراتژیک نفت(، کشورها مجبور هستند از ذخایر ذخیره 
شــده خــود اســتفاده کننــد. از آنجایــی کــه ذخایــر در حــال 
کاهــش اســت، ایــن تقاضــای مداوم بــرای نفت بــه افزایش 

قیمت ها کمک می کند.

گاز طبیعی
آســیا بــه طور ســنتی بــرای تولیــد برق به زغال ســنگ 
متکــی بــوده اســت، امــا کمبودهای اخیــر آن را مجبور کرده 
اســت کــه به گاز طبیعــی روی آورد. درجه حــرارت باالتر در 
مناطق آسیا و اروپا باعث افزایش تقاضای گاز طبیعی برای 
تولیــد برق شــده اســت. تولید گاز طبیعی اروپــا تحت تأثیر 
کوویــد-۱۹ و فصــل گرمایــش ســردتر از حد انتظــار در اوایل 
ســال ۲۰۲۱، عرضــه را محدودتر کــرد. در نتیجه، قیمت گاز 
طبیعــی در ســال ۲۰۲۱ بــه شــدت افزایــش یافــت و احتماالً 
در ســال ۲۰۲۲ همچنــان بــاال خواهــد مانــد و باعــث شــد 
چندین کشــور برای صرفه جویی در هزینه تولید برق نفت 

را جاگزین گاز کنند.

چرا قیمت نفت ناگهان باال می رود؟
در ســال ۲۰۲۰ قیمــت انــرژی تحــت تاثیــر همه گیــری 
قــرار گرفــت و بــرای نخســتین بــار شــاخص قیمــت نفــت 
امریکا به زیر صفر رسید. با این حال، از آنجایی که عرضه 
مطابــق بــا تقاضــا نبــوده اســت قیمت هــا ســریع تر و بیــش 
از آنچــه بســیاری از اقتصاددانــان پیش بینــی کــرده بودنــد، 
افزایش یافتــه اســت. بــرای محــدود کــردن افزایــش عرضــه، 
شرکت های نفتی غربی نسبت به قبل از شیوع همه گیری، 
چاه هــای کمتــری حفــر می کننــد کــه بخشــی از آن بــه دلیل 

فشار سرمایه گذاران و محیط زیست است.
متن کامل را با اسکن QR کد در سایت روزنامه 
مطالعه فرمایید.
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دومین هفته افزایش قیمت ۱ درصدی 
براساس افزایش تقاضای نفت از چین

محکومیت »اوبر« به پرداخت میلیونها 
یورو به رانندگان فرانسوی 

ترجمه: سلیم حیدری

نفــت در روز جمعــه حــدود ۱ دالر در هــر بشــکه افزایــش 
یافــت و بــا روشــن شــدن چشــم انــداز اقتصــادی چیــن، دومیــن 
افزایــش هفتگــی متوالــی را ثبــت کــرد و انتظارات بــرای تقاضای 

سوخت در دومین اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد.
آژانــس بین المللــی انــرژی )IEA( روز چهارشــنبه، یــک روز پس 
از پیش بینــی اوپــک از افزایــش تقاضای چین اعالم کرد که لغو 
محدودیت های کووید-۱۹ توسط چین باید تقاضای جهانی را در 

سال جاری به باالترین حد خود برساند.
هر بشکه نفت برنت با ۱.۴۷ دالر یا ۱.۷ درصد افزایش، به 
۸۷.۶۳ دالر رســید. نفــت خــام آمریکا با ۹۸ ســنت یــا ۱.۲ درصد 

افزایش به ۸۱.۳۱ دالر در هر بشکه رسید.
نعیــم اســلم، تحلیلگــر کارگــزار آواتیــد، گفــت: "بســیاری از 
معاملــه گــران معتقدنــد کــه بــه احتمــال زیــاد مــا شــاهد افزایش 
تقاضــا از ســوی چیــن خواهیــم بــود، زیرا ایــن کشــور همچنان به 
از میــان برداشــتن سیاســت هــا و محدودیت هایــی کرونایی خود 

ادامه می دهد."
در ایــن هفتــه، برنــت ۲.۸ درصــد افزایــش داشــت و معیــار 

ایاالت متحده ۱.۸ درصد افزایش داشت.
نفــت همچنیــن بــا امیــد به اینکه فــدرال رزرو آمریکا بــه زودی به 
ســمت افزایش های کوچکتر نرخ بهره برود، حمایت شــد که می 

تواند چشم انداز اقتصادی ایاالت متحده را روشن کند.
نظرســنجی رویتــرز پیش بینــی می کنــد کــه فــدرال رزرو پس 

در  پایــه  واحــد   ۲5 افزایــش  از 
دو جلســه بعــدی خــود به چرخه 
انقبــاض خــود پایــان می دهــد و 
را حداقــل  نرخ هــا  بایــد  ســپس 

برای بقیه سال ثابت نگه دارد.
 متن کامل را با اسکن
QR کد در سایت روزنامه 
مطالعه فرمایید.

راننــدگان  درخواســت  درمــورد  فرانســه  شــهرلیون  دادگاه 
ِــر« آمریکایــی کــه خواســتار تطبیق  قراردادشــان با  شــرکت »اوب
این شرکت با قوانین کار فرانسه شده بودند حق را به آنان داد.
اعــالم  )۳۰دی(  ۲۰ژانویــه  جمعــه  روز  راننــدگان  وکیــل 
ِــر« بــه پرداخــت۱۷ میلیــون یــورو بــه  کــرد شــرکت آمریکایــی »اوب
۱۳۹راننده لیونی محکوم شده است. وی گفت: »ما امروز به یک 
تصمیم تاریخی رســیدیم. شــرکت »اوبِر« مجبورشد به قوانین کار 
فرانســه درمــورد قــراردادش بــا ۱۳۹ راننده لیونی تــن دهد.« این 
شرکت آمریکایی نیز به نوبه خود اعالم کرده؛ قصد دارد تقاضای 

تجدیدنظر کند زیرا این تصمیم را با آنچه در ۲۲نوامبر ۲۰۲۲)اول 
آذر۱۴۰۱( اتخاذ شده بود متفاوت می داند.

در  جدیــد  حکــم  اســت:»  معتقــد  آمریکایــی  شــرکت  ایــن 
تناقــض بــا احــکام قبلیســت. درآن احــکام چــه از ســوی دادگاه 
بــدوی و چــه از ســوی دادگاه تجدیــد نظــر همــواره برایــن موضــوع 
تأکیــد شــده کــه راننــدگان ایــن قبیــل شــرکتها آزاد و مســتقلند و 
می تواننــد دراختیــار هر شــرکت دیگری نیز باشــند. بنابراین اجبار 
بــه برقــراری حقــوق مســتمر و منظــم بــرای آنهــا نمی توانــد الزامی 
باشــد. تقاضاهــای مشــابه ایــن راننــدگان در ســال ۲۰۲۰)۱۳۹۸( 

نیز در ۶5 درصد موارد با شکســت مواجه شــد.« این درحالیســت 
که در ســال۲۰۲۰)۱۳۹۸( ۱۳۹ راننده لیونی با مراجعه به دادگاه 
ِــر« آمریکایی  خواســتار انطبــاق قرارداد کاریشــان در شــرکت »اوب
بــا قوانیــن فرانســه شــدند. چــه دادگاه بدوی و چــه دادگاه تجدید 
نظر در آن سال به این موضوع حکم دادند که این رانندگان باید 

حقوق بگیر شرکت »اوبِر« باشند.
درسال ۲۰۱۸ )۱۳۹۶( برخی رانندگان این شرکت در پاریس 
نیــز بــه وضعیــت بکارگیــری خــود درآن معترض بودنــد و اعتراض 

خــود را رســما اعــالم کردنــد. در 
شــرکت   )۱۳۹۷(  ۲۰۱۹ ســال 
ِــر« محکوم شــد تا قراردادی  »اوب
براســاس  را  راننــدگان  بــا  کاری 

قوانین کار فرانسه تنظیم کند.
 متن کامل را با اسکن
QR کد در سایت روزنامه 
مطالعه فرمایید.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

فروش اذر  ۱40۱فروش ابان ۱40۱شرح

پتروشیمی کرمانشاه
۱,۰۱5,۴۳۰۳,۱۸۲,۷۱۸فروش داخلی

5,۲۲۷,۳۱۱۲,۸5۴,۳5۸فروش صادراتی

پتروشیمی شیراز
۶,۹۳۸,۹۹۸۷,۶۷۷,۴۸۳فروش داخلی

۱۰,۷۹۳,۲۷۰۱۷,۶۳۶,۷۳۷فروش صادراتی

پتروشیمی پردیس
۶,۸۲۱,۷۹۸۱۲,۹۳۸,۰۱۸فروش داخلی

۴۲,۹5۴,5۸5۲۰,۳۰5,۸۷۴فروش صادراتی

پتروشیمی خراسان
۲,۶۱۷,۶۱۰۲,۳۲۰,5۶۷فروش داخلی

۴,۳۹۴,۳۳۸۲,۰۴۶,۱۳۹فروش صادراتی

در سایت روزنامه بخوانید:

تعطیلی واحدهای پتروشییم 
در شرایطی که بحران ارزی 
گریبان اقتصاد را گرفته است، 
تهدیدی برای تامین درآمد 
ارزی تلقی یم شود

کاهش ارزآوری 
پتروشییم ها 
در روزهای بحران

علی رمضانیان

پتروشــیمی،  صنعــت 
ارزآورتریــن  یعنــی 
ایــن  کشــور،  صنعــت 
روزها حال خوبی ندارد. 
کشــور  گازی  مشــکالت 
شــرکت های   تــا  شــده  ســبب 
پتروشــیمی اوره ای نتوانند به کار خود 
ادامــه داده و مجبــور بــه توقــف تولید 

شده اند. 
در حال حاضر شــش شــرک بزرگ 
اوره ای در کشــور داریــم کــه پنــج شــرکت در 
بــازار ســرمایه حضور داشــته و بــه همین دلیل 
اطالعات آنها به راحتی قابل دسترسی است.

بــه گــزارش عصــر اقتصــاد ، در روزهای 
اخیــر پنــج شــرکت  اوره ای بورســی اعالم 
کردنــد کــه به دلیــل برودت هــوا تعطیل 
تولیــد  بورســی  شــرکت های  شــده اند. 
کننــده اوره عبــارت انــد از پتروشــيمی 
كــود   ، شــيراز  پتروشــيمی  پرديــس، 
صنايــع  لــردگان،  اوره  شــيميايی 
پتروشــيمی  و  كرمانشــاه  پتروشــيمی 
پنــج  هــر  اتفاقــا  کــه  هســتند  خراســان 
کــدال  در  اخیــر  هــای  هفتــه  در  شــرکت 
اطالعیــه ای در خصوص تعطیلی کارخانه یا بخشــی 

از کارخانه خبر دادند.

تعطیلی ارزآورترین صنعت
پتروشــیمی از جمله صنایع ارزآور کشــور و شــاید مهمترین 
ارزآور کشور باشد که همواره در شرایط سخت اقتصادی به کمک 
اقتصــاد ایــران امده اند. اما در حال حاضر که شــرایط اقتصادی بد 
بوده  و قیمت ارز یکه تازی می کند، مشکل تولید این شرکت ها 
عجیب اســت. به گفته کارشناســان، صنعت پتروشمی در شرایط 
ســخت تحریم های اقتصادی و چهار ســال و چهار ماه گذشــته که 
آمریکا از برجام خارج شــده، توانســته اســت بیش از 5۰ میلیارد 
دالر صادرات داشته)متوســط ســاالنه ۱۲.5 میلیارد دالر( و جلوی 
خــروج ۲5 میلیــارد دالر ارز برای تامین کودهای شــیمیایی بخش 
کشــاورزی و مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنایــع تکمیلــی داخلــی در 
راســتای زنجیــره ارزش را گرفتــه، و از  طرفــی با تزریق ارز حاصله 

از صادرات نقشی بسزا ایفا کند.

کاهش دوبرابری صادرات 
در آذر امسال فروش شرکت های پتروشیمی 
در بخش هــای داخلــی و خارجــی وضعیــت عجیبی 
را  تجربــه کــرد. در واقــع شــرکت های پتروشــیمی 
در بخش صادرات با مشــکل اساســی مواجه شــد 
و ارزآوری کمــی داشــتند. ایــن در حالــی اســت که 

بیشترین ارزآوری را در این بخش دارد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــرکت پتروشــیمی کرمانشــاه، در 
بخش فروش خارجی کاهشی بیش از دو برابری داشت. شرکت 
پتروشــیمی شــیراز فــروش مناســب و رو بــه رشــدی داشــت امــا 
پتروشــیمی پردیــس در بخــش فــروش خارجی کاهشــی دوبرابری 
داشــته و از صادرات ۴۲ هزار میلیارد ریالی در ابان ۱۴۰۱ به رقم 
۲۰ هزار میلیارد ریال در آذر امســال رســید. پتروشــیمی خراســان 
نیــز در صــادرات کاهشــی دوبرابــری داشــته و از رقم چهــار هزار و 

۳۹۴ میلیارد ریالی به رقم دو هزار میلیارد ریال رسید. 

 تعطیلی کارخانجات
علت اصلی کاهش صادرات

در حــال حاضــر پنج شــرکت بورســی اعــالم کردند کــه تولید 
خود را به دلیل برودت هوا کنسل کرده و تا اطالع ثانوی تولیدی 
نخواهنــد داشــت.  شــرکت پتروشــیمی خراســان در ۱۸ دی ۱۴۰۱ 
اعالم کرد که به دلیل برودت هوا  شــرکت گاز اقدام به قطع گاز 
ورودی مجتمــع کــرده و درنتیجــه واحدهــای آمونیــاک و اوره بطور 
کامــل از ســرویس خــارج شــده و تولیــد ان تــا اطــالع ثانــوی قطع 

شده است.
شــرکت کــود شــیمیایی اوره لــردگان نیــز در 
تاریــخ ۲۲ دی ۱۴۰۱ طــی نامــه ای در کــدال اطــالع 
رسانی کرد  که به دلیل قطعی گاز ورودی مجتمع 
بــه دلیــل بــرودت هــوا، بخشــی از تولیــد کارخانــه 
متوقــف شــده اســت . شــرکت پتروشــیمی شــیراز 
نیــز طــی  مفصلی در کدال شــرح داد: احتراما، به 
اســتحضار مــی رســاند پیــرو مکاتبات شــرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی وشــرکت گاز اســتان فــارس، 
بــه دلیــل بــرودت هــوا و افــت فشــار گاز، از روز جمعــه  مورخــه 
منطقــه۳  آمونیــاك  و  اوره  تولیــدي  واحدهــاي   ۱۴۰۱ دی   ۲۳
مجتمعازســـرویس خارج و عملیات تعمیرات  اضطراري واحدهاي 
مذکورشروع شد. بدیهی است به  محض رفع محدودیت ناشی از 
افت فشار گاز، مراتب به اطالع سهامداران محترم خواهد رسید. 
مزید استحضار است پیش بینی تولید جهت سال۱۴۰۱ بر مبناي 
۳۳۰ روز تولیــد لحــاظ شــده  اســت. بــا عنایــت بــه مراتــب اعــالم 
شده پیش بینی می شود این شرکت تا پایان سال جاري مقادیر 
تولید پیش بینی شـــده را محقق کند.شــایان ذکر اســت عطف به 
اطالعیه باشـماره پیگیري ۹۶۹۴5۱ مور خ ۱۹ آذر ۱۴۰۱  واحدهاي 
تولیدي اوره و آمونیاك منطقه دو شـــرکت با ظرفیت ۸۰ درصد و 
 uan واحــد هــاي تولیدي اســید  نیتریک، نیترات آمونیــوم، آرگونو
در ظرفیــت اســمی در حــال فعالیت می باشــند. واحــد متانول نیز 
عطف به اطالعیه مذکور ازســرویس خارج اســت.  شــرکت صنایع 
پتروشــیمی کرمانشــاه نیز در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۱  در کدال نوشــت 
که به دلیل بردوت هوا و افت فشار گاز دریافتی از خطوط اصلی 

گاز ، بخشی از تولید کارخانه تعطیل شده است.
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حل مشکل کامیون داران 
 گمرک آستارا

تا ۲ هفته دیگر
رئیسسازمانراهداریازرفعمشکلکامیونداراندر

گمرکآستاراتادوهفتهآیندهخبرداد.
به گزارش تســنیم، داریوش امانی گفت: مســائل 
و مشــکالت آســتارا بخشــی مربــوط بــه مســائل داخلــی 
و بخشــی خارجــی اســت و ســفیر ایــران در جمهــوری 
تــردد  تســهیل  بــرای  پیگیــری  حــال  در  آذربایجــان 

کامیونداران است .
رئیــس ســازمان راهــداری افــزود: در بخش داخلی 
شــدن  مجهــز  مختلــف،  دســتگاه های  بیــن  هماهنگــی 
پایانــه، مجهــز شــدن دســتگاه های مختلــف بــه امکانات 
روز مثــل ایکــس ری از جمله مشــکالتی بود که در حال 
رفع اســت و دراین زمینه نشســت هایی با دســتگاه های 

مختلف انجام شده است .
وی گفــت : در بخــش خارجــی مشــکل مربــوط بــه 
کشــور جمهــوری آذربایجــان اســت که برای رفــع آنها در 

حال پیگیری هستیم.
امانــی بــا بیــان اینکــه بیشــتر مقصد بار به کشــور 
روســیه اســت، ادامه داد: قراراســت وزارت امور خارجه 
نشســت 3 جانبــه و چنــد جانبــه ای بــرای تســهیل رونــد 

تردد برگزار کند.
به گفته رئیس سازمان راهداری در بخش خارجی 
تــا  باشــیم  داشــته  فعالــی  دیپلماســی  کــه  اســت  الزم 
پذیــرش بیشــتری از آذربایجــان صورت پذیرد و مشــکل 

انباشت در آستارا رفع شود.
وی اظهار کرد: در بخش داخلی تا دو هفته آینده 
مسائل و مشکالت داخلی برطرف می شود؛ اما از طرف 
کشور مقابل با توجه به پیگیری های مکرر امیدواریم تا 

10 روزه آینده بخشی از مشکل حل شود.

تخم مرغ ارزان شد 
رصدبازارکاالهایاساســیحاکیازنوســانبین۱۰۰۰ 
تــابیــشاز۱۰۰هــزارتومــاندراقــاممختلــفغذایــی
بــودهکــهایــنتفاوتقیمتهــاعاوهبرنزدیکشــدن
تاریــخانقضــابــهبزرگــیوکوچکــیفروشــگاههاهــم

برمیگردد.
بــه گــزارش مهــر، فروشــگاه های بــزرگ زنجیــره ای 
نســبت بــه خــرده فروش ها بــزرگ و کوچــک قیمت های 
مناســب تری دارنــد و خریــد بــا حجــم باال قیمــت کاالها 
را تــا حــدودی می شــکند. همچنیــن نرخ حبوبــات فله ای 
تــا بســته بنــدی شــده از صرفــه اقتصادی بیشــتری برای 
مصرف کننده برخوردار است. به عنوان مثال لوبیا قرمز 
فلــه ای کیلویــی ۵۲ هــزار تومان بوده و نرخ بســته بندی 
آن بــا ۹00 گــرم بیــن ۶0 تــا ۷3 هــزار تومــان )برندهــای 
گوناگــون( قیمــت گــذاری شــده اســت. یــا لپه فلــه ای را 
می تــوان بــا کیلویــی ۴۵ هــزار تومــان از خرده فروش هــا 
خریداری کرد در حالی که همین کاال با بسته بندی ۹00 
گرمــی بیــن ۷۲ تــا ۸0 هــزار تومــان بســته بــه نــوع برند 

قیمتگذاری شده است.
ماهی هــای  انــواع  از  قــزل آال  آبزیــان،  بــازار  در 
پرتقاضــا نســبت بــه ســایر گونه ها بوده کــه این امر هم 
بــه قیمــت نســبتاً پایین تــر آن برمی گــردد. امــا آنچــه در 
بــازار ایــن ماهی پرطرفدار قابل توجه اســت اندازه آن و 
اهمیت یکدســتی ماهی ها برای رســتوران داران اســت. 
قزل آالهــای یــک انــدازه به لحاظ قــد و وزن کیلویی 1۲۷ 
هزار تومان قابل تهیه است که بیشتر برای رستوران ها 
و مهمانی های مورد استفاده قرار می گیرد و قزل آالهای 
با قد و وزن متفاوت هر کیلو 11۷ هزار تومان به فروش 

می رسد.
در بخش گوشــت چرخ کرده قرمز و مرغ بســتگی 
به خالصی و چربی آن تفاوت قیمت از 1۵0 تا ۲۶0 هزار 

تومان هستیم.
بــازار روغــن جامد هــم بین برندهــا تفاوت جزئی 
دیــده می شــود کــه خرده فروشــان برای بــازار گرمی به 
دارای  روغن هــا  برخــی  کــه  اشــاره می کنــد  پالــم  واژه 
پالــم بــوده و بعضی دیگر خیر. این در حالی اســت که 
پالــم یکــی از مــواد اولیــه روغن بوده و ضروری اســت. 
امــا هــر نــوع روغن اعــم از مایع و جامــد و همین طور 
انواع روغن های مایع از آفتابگردان تا ذرت و از سرخ 
کردنی هــا تــا مصــرف معمولــی کاربری خاص داشــته و 
نحوه اســتفاده از این ماده مغذی آن را مفید یا مضر 
می کنــد. یکــی از نــکات قابــل توجــه در مصــرف انــواع 
روغــن میــزان حرارتی اســت کــه می بیننــد. روغن مایع 
از آفتابگــردان تــا ذرت تفــاوت قیمــت بیــن 100 تا 1۵0 

هزار تومان است.

 پیاز قرمز نو
کیلویی ۳۰هزار تومان 

هرکیلوپیازقرمزدرمیوهفروشیهایسطحشهر۳۰ 
هزارتومانقیمتگذاریشدهاست.

بــه گــزارش مهــر، بر اســاس رونــد هفتگــی میدان 
مرکزی میوه و تره بار تهران، یکشنبه هر هفته نرخنامه 
جدیــد میــوه و صیفی جات در بازار عمده فروشــان اعالم 
می شــود. هفتــه گذشــته بــه دلیل بــرودت هوا و بســته 
شــدن راه هــا بــار میوه و ســبزیجات بــه تهران نرســید و 
قیمــت جدیــد محصــوالت اعــالم نشــد. قیمــت هفتگــی 

میوه و سبزیجات از تاریخ ۲ تا ۸ بهمن اعالم شد.
خیار از جمله محصوالتی است که افزایش قیمت 
داشــته و در میوه فروشــی ها کیلویی ۲۸ هزار تومان به 
فــروش می رســد. گوجــه فرنگــی بــا کیفیت متوســط هر 
کیلــو 1۶ هــزار تومان بوده و قیمت عمده فروشــی گوجه 
فرنگی بوته رس 13 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
فلفل دلمه رنگی در بین ســبزیجات باالترین نرخ 

را داشته و هر کیلو ۶0 هزا تومان به فروش می رسد.
پیــاز قرمــز نو نیز هر کیلو 30 هزار تومان، زرد ۲۸ 
هزار تومان و شیری ۲3 هزار تومان در میوه فروشی های 

سطح شهر عرضه شده است.
مــوز بــا کیفیــت پاییــن نیز حــدود ۵۵ هــزار تومان 

تعیین قیمت شده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهنانوایــانســنتیبــاتکذیــبگــم
شــدنروزانــه۵هزارتــنآرد،محلمصرفاین

میزانآرددرروزرااعامکرد.
بیــژن نــوروز مقــدم آبکنــار رئیــس اتحادیــه 
نانوایان سنتی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: 
نانوایان از طرح گم شدن روزانه ۵0 میلیون نان 
لواش ) معادل ۵ هزار تن( در نانوایی ها ناراحت 
هســتند و معتقدنــد کــه چــرا یــک صنــف بــه این 

صورت زیر سوال می رود.
دســتگاه های  توزیــع  وجــود  بــا  افــزود:  وی 

خریــد نــان در نانوایی هــا کشــور  هنــوز آرد بــر 
اســاس آن اختصــاص نمی یابــد و تنهــا در انتهای 
هر روز گزارش این دستگاه مالک پرداخت کمک 

هزینه پخت نان نانوایان قرار می گیرد. 
رئیــس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران ادامه 
داد: هنوز در سطح کشور 3 هزار دستگاه خرید 
نــان در نانوایی هــای کشــور نصــب نشــده اســت 
و در صورتــی کــه ایــن نانوایی هــا روزانــه بــه طــور 
متوســط 300 کیلوگــرم نــان پخــت کننــد یعنــی 
روزانــه آمــار اســتفاده از  ۹00 تن آرد در ســامانه 

وجود ندارد.

وی تصریــح کــرد: از طرفی حــدود ۶ میلیون 
نفر مهاجران افغانســتانی با سرانه مصرف باالی 
نان در کشــور وجود دارند به طوری که می توان 
گفت ۲ برابر ایرانی ها  مصرف دارند؛ در صورتی 
کــه هــر نفــر از این جمعیت روزانــه ۶00 گرم نان 
مصرف کنند 3۶00 تن مصرف روزانه آنها  نیز در 

سامانه ثبت نمی شود.
نــوروز مقــدم آبکنار گفــت: همچنین روزانه 
افــرادی ماننــد کــودکان، افــراد ســالخورده یــا هر 
فــردی کــه کارت بانکی نداشــته باشــند به عنوان 
مشــتری بــرای خریــد نــان بــه نانوایــی مراجعــه 

می کنند اما آمار آنها نیز در سامانه دستگاه های 
خریــد نان درج نمی شــود؛ مصرف آرد این بخش 

نیز روزانه ۴00 تا ۵00 تن است.
رئیــس اتحادیه نانوایــان ادامه داد: مجموع 
خریــد روزانــه نان خارج از دســتگاه این بخش ها 
معــادل ۵ میلیــون کیلوگــرم یــا ۵ هــزار تــن آرد 
اســت امــا بــدون اینکــه اطالعی از مصــرف آرد در 
ایــن بخش ها  وجود داشــته باشــد یا اســتعالمی 
از اتحادیــه نانوایــان گرفته شــود، خبر گم شــدن 
ایــن آرد مطــرح و با آبــروی فعاالن زحمتکش یک 

صنف بازی می شود.

اکرم رضایی نژاد
بــهگفتــهوزیرکشــور،۶۰درصدتولیــدناخالص
ملــیبهبخشخدمــاتاختصاصداردواصناف
دارد.۸۹  بخــش ایــن در بزرگــی بســیار ســهم
درصــدارزشافــزودهبخــشبازرگانــیازطریــق
اصنــافتامیــنمیشــود؛یعنیبهاینمعناســت
کــهاصنــافدررشــداقتصــادوفقرزدایــینقــش

بسیارچشمگیریدارند.
سومین اجالس اتاق اصناف تهران روزگذشته 
بــا حضــور احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور، علیرضــا 
فخــاری، اســتاندار تهــران، ســردار حســین دینــی، 
معــاون فنــی قــرارگاه ثــارهللا، محمدحســن نامــی، 
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور، شــهباز 
حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای 
اســالمی، ســرهنگ علــی نــوروزی، رئیــس پلیــس 
نظــارت بــر اماکن عمومــی ناجا، محمود ســیجانی، 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
تهــران، ســرهنگ نــادر مــرادی، معــاون نظــارت بــر 
اماکن عمومی پلیس پایتخت، ،ســرهنگ کاکاوند، 
رئیــس بســیج اصنــاف تهــران بــزرگ، قاســم نــوده 
فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران به همراه اعضای 

هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، برگزار شد.
در این مراسم وزیر کشور در سخنانی اظهار 
کــرد: مــا خودمــان دالر را بــزرگ کردیــم آمریــکا با 
دالر ســلطه جهانــی درســت کــرده اســت روزی را 
خواهیــد دیــد کــه چگونــه آمریــکا فــرو می ریــزد و 
کاخ دالر نیــز بــا آن ســقوط می کنــد. حجم بدهی 
آمریکا حدود 30 هزار میلیارد دالر اســت و روزی 
خواهــد رســید کــه ســلطه دالر در اقتصــاد جهــان 

فرو می ریزد.
وحیدی با تاکید بر نقش بی بدیل اصناف در 
ابعــاد مختلــف جامعه گفت: ایــن اهمیت از آنجا 
نشات می گیرد که عملکرد و وضع جامعه اصناف 
بالفاصلــه در رفــاه و آرامش مردم و کلیت جامعه 

تاثیر می گذارد.
و  کــرد  توصیــف  اقتصــاد  قلــب  را  تولیــد  وی 
افــزود: بــا تولیــد، اشــتغال ایجــاد می شــود و به تبع 
از  برطــرف می شــود.  اجتماعــی هــم  آن مشــکالت 
ســوی دیگــر زمانــی تولید موفق می شــود کــه بتواند 
بازاریابــی درســتی داشــته باشــد و عرضــه شــود. در 
اینجــا، اصنــاف به عنوان کِشــنده بخش تولید عمل 
می کنند و باید پای کار تولیدکننده داخلی بایستند.
وحیــدی خاطرنشــان کــرد: البتــه جایــی کــه 
تولیــدات داخلــی ایــراد دارد، اصنــاف بایــد بــرای 
بهبود کاال فشــار بیاورند تا اصالح شــود. از طرفی 

هــم به عنصری برای مصــرف تولید داخلی تبدیل 
شوند. هرچه در عرضه کاال، تولید داخلی بیشتر 
شود حتما اقتصاد ما تپنده تر و پویاتر خواهد شد. 
اصنــاف می تواننــد با ارائه کاالی داخلــی، تولید را 
بــه اوج برســانند و کیفیــت آن را بــا مطالبه گــری 
دائــم از تولیدکننــده، ارتقــا بخشــند. رونــق تولید 
از مســیر اصنــاف پویــا و توانمند می گذرد، اصناف 

می تواننــد در زنجیره ارزش، تعادل ایجاد کنند.
وزیــر کشــور بــا تاکید بــر دغدغــه اصناف در 
حــوزه مالیات نیز گفت: اکثر کشــورها بر اســاس 
مالیات هــا اداره می شــوند، درآمدهــای نفتــی باید 
وارد صنــدوق توســعه شــود. کشــور ســالم یعنــی 

کشوری که با مالیات اداره شود.
وحیــدی از صنــوف دعــوت کرد کــه به دولت 
در تنظیــم مالیــات مشــورت دهد، با فــرض اینکه 
کشــور با مالیات اداره شــود و این مالیات عادالنه 

باشــد و فرار مالیاتی رخ ندهد.
وی همچنین بر لزوم کنترل قیمت از ســوی 
صنــوف مختلــف تاکیــد کــرد و ادامــه داد: اصنــاف 
بایــد کنتــرل قیمت هــا را جــدی اعمــال کننــد تــا 
می تواننــد  اصنــاف  نگیــرد.  صــورت  گرانفروشــی 
اقتصــادی  سیاســت های  بــرای  خوبــی  مشــاوران 
دولت باشند. در ستاد تنظیم بازار باید به صورت 
مرتب دیدگاه های اصناف در تنظیم بازار و کنترل 

قیمت ها اخذ شود.
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر نقــش اصنــاف در 
بخــش  افــزود:  کشــور  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
ناخالــص  تولیــد  بــه ۶0 درصــد  نزدیــک  خدمــات 
ملــی را برعهــده دارنــد و ۸۹ درصــد از کل ارزش 
افزوده بخش بازرگانی نیز از طریق اصناف تامین 
می شــود. یعنــی بــه این معناســت کــه اصناف در 
رشد اقتصاد و فقرزدایی نقش بسیار چشمگیری 
دارنــد. بعد از نفت، حــوزه اصناف باالترین نقش 

و جایگاه را در تامین مالی کشــور ایفا می کند.
رئیساتاقاصنافتهران:۱۰تا۱۲مادهقانون

نظامصنفیبایداصاحشود
همچنیــن قاســم نــوده فراهانی رئیــس اتاق 
اصناف ایران نیز در این مراسم در رابطه با بحث 
هیــات مقــررات زدایــی، گفــت: مجموعــه هیــات 
مقــررات در مجلــس تصویــب و بــه تاییــد شــورای 
نگهبان رسید. اما اجرای این قانون در عمل برای 
فعــاالن صنفی مشــکالتی ایجــاد می کند از این رو 
مــا ۶ مــاه زمان درخواســت کردیم امــا به ما اعالم 
کردند قانونی که تصویب شده است نباید به آن 
وقت داد، اما در نهایت 3 ماه به ما وقت دادند.

در  کاربرگ هــا  داد:  ادامــه  فراهانــی  نــوده 
مرحلــه اجراســت و ایــن امــکان وجــود دارد کــه با 
مشــکالتی مواجه شــویم. دولت بر این باور است 
پروسه اخذ پروانه کسب زمان بر است، نمی دانم 
امــور  مشــکل قانــون 1۸۶ مالیات هــا را ســازمان 

مالیاتی چگونه می خواهد حل کند.
رئیــس اتــاق اصناف ایــران با اشــاره به لزوم 
اصالح قانون صنفی، تصریح کرد: به نظر می رسد 

که 10 تا 1۲ ماده قانونی باید اصالح شود.
تکثیــرمهاجرانوافاغنهدربازارتهران

در ادامه نشســت علی توســطی رئیس اتاق 
اصنــاف تهــران بــا بیــان اینکــه ۴0 درصــد اقتصــاد 
ایــران را اصنــاف اداره می کننــد، گفــت: در حــال 
حاضــر 300 هــزار واحــد صنفــی فعــال هســتند. 
اصنــاف ماننــد دماســنج جامعه هســتند اگر حال 
آنها خوب باشد حال مردم نیز خوب خواهد بود.
بتوانیــم  اینکــه  بــرای  کــرد:  تاکیــد  توســطی 
از هــرم مدیریــت اصنــاف، جایــگاه  بــا اســتفاده 

و  حمایــت  توقــع  کنیــم،  تبییــن  را  خودمــان 
اعمــال  آن جملــه  از  کــه  داریــم  را  پشــتیبانی ها 
دســتور مقتضــی وزارت کشــور بــه شــهرداری ها و 
فرمانداری هــا جهت رفع موازی کاری ها، همکاری 
بیشــتر با هیات امنای صنفی، مشــورت با روسای 
اتاق هــای اصنــاف بــه هنــگام تصمیم گیــری بــرای 

اصناف ودیگر چالش ها است.
وی با اشاره به درگیر شدن بخشی از اصناف 
در  ســایر مراکز استانی کشور، گفت: بازار تهران 
در ایــن معرکــه وارد نشــد و در مقابــل تهدیدهای 
برخــی افــراد کــه می خواســتند اصنــاف را متقاعــد 
کننــد کــه تعطیل کنند ایســتادند و اصناف نیز در 

قبال این همراهی متقاضی حمایت هســتند.
وی تعییــن تکلیــف بناهــای پرخطــر را یــک 
فاجعــه  از  ســال   ۸ افــزود:  و  دانســت  ضــرورت 
هــزار   3 حاضــر  حــال  در  و  می گــذرد  پالســکو 
ســاختمان پر خطر وجود دارد که 133 ســاختمان 

به اندازه پالسکو پر خطر است.

رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران بــا  بیــان اینکــه 
پیــدا  تهــران تکثیــر  بــازار  افاغنــه در  مهاجــران و 
تاجــر،  عنــوان  بــه  افــراد  ایــن  گفــت:  کردنــد، 
تولیدکننــده و خدماتــی  فعــال هســتند و اگر این 
معضل رسیدگی نشود در آینده به مشکل مواجه 

خواهیم خورد.
توســطی از اجازه تشــکیل و تاسیس انجمن 
از ســوی شورای تشکیل انجمن های صنفی گالیه 
کــرد و افــزود: مــوازی کاری برای اصناف مشــکالت 

عدیده ای ایجاد کرده است. 
برگــزاری  مجــوز  صــدور  از  انتقــاد  بــا  وی 
نمایشگاه های مختلف از سوی وزارت ارشاد بیان 
کــرد: تنهــا منبع درآمــد اتاق های اصنــاف برگزاری 
کــه  اســت  تخصصــی  صنفــی-  نمایشــگاه های 
متاســفانه دخالت مراکزی از جمله شــهرداری ها، 
فرمانداری ها و وزارت ارشاد در این موضوع خلل 
ایجــاد کــرده و موجــب تنــش و ناهنجاری هــا در 

جامعه اقتصاد می شود.

شــورایرقابــتدراطاعیهایجزئیــاتاقدامات
ایــننهــادرابــرایمدیریتبازارخــودرواعامو
تاکیدکردکهکارگروهخودروهنوزبهجمعبندی

نرسیدهاست.
در این اطالعیه آمده است:

نظــر بــه ضــرورت اطالع رســانی تصمیمــات 
شــورای رقابــت و سیاســت ایــن شــورا مبنــی بــر 
شفافیت و پاسخگویی، روابط عمومی مرکز ملی 
رقابت خود را موظف به اطالع رسانی دقیق و به 

موقــع دانســته و ایــن مهــم را به صــورت مرتب از 
طریــق وب ســایت مرکز ملی رقابت اطالع رســانی 

خواهد کرد.
در ایــن چارچــوب با عنایت به التهاب ایجاد 
شــده در بــازار خــودرو و ضرورت تبییــن اقدامات 
عمــوم  اطــالع  بــه  زیــر  مــوارد  رقابــت،  شــورای 

می رسد.
1. از ابتــدای فعالیــت دوره ســوم شــورا در 
اردیبهشــت 1۴01 بررســی و پایش بــازار خودرو و 

سیاســت های مربوطــه در دســتور کار مرکــز ملی 
رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا و طــی جلســات 
۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتــاً ۵33 ایــن شــورا، کارگــروه 
خــودرو بــا هدف پایش و پیشــنهاد سیاســت های 

مربوط به این بازار ایجاد گردید.
۲. جلســات کارگــروه خــودرو در مرکــز ملی 
رقابت با حضور همه ذینفعان و متخصصان این 
حــوزه بــه صورت فشــرده و فوق العاده تشــکیل و 

در حــال بررســی بــازار و جمع بندی دســتورالعمل 
موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست های کلی 
اصــل ۴۴ قانون اساســی می باشــد کــه در صورت 
تصویب شورای رقابت اطالع رسانی خواهد شد.

ضمــن  دارد  انتظــار  رقابــت  شــورای   .3
مالحظــه اختیارات و وظایف قانونی این شــورا از 
اظهارنظرهای غیرمســتند و نا دقیق پرهیز نموده 

و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
بــا  می شــود  امیــدواری  ابــراز  پایــان  در   .۴

از  اقتصــاد کشــور  نامناســب  بــه شــرایط  توجــه 
جــدی شــورا  مداخلــه  و ضــرورت  رقابــت  منظــر 
در بخش هــای مختلــف بــا هــدف توســعه فضای 
رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گســترده شــورا 
اســت  امیــد  ســوم،  دوره  در  خصــوص  ایــن  در 
اصحــاب رســانه و صاحب نظــران اقتصادی ضمن 
در  رقابــت  شــورای  جایــگاه  و  نقــش  بازتعریــف 
نظام حکمرانی کشــور به تحقق اهداف شــورا در 

بخش های مختلف کمک کنند.

چهارمیــنکنفرانسملی»مدیریتســاختههای
ایــران«بــامحوریتچالشهــایتحققمدیریت
ســاختههادرایرانوراهکارهایآنباهمکاری
گــروهفــرابدرمحــلدانشــگاهمعمــاریوهنــر

پارسبرگزارشد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فــراب، امــروزه 
در   ســاخته ها  مدیریــت  دانــش  کــه  همانطــور 
گســترده  و  وســیع  حجــم  از  کــه  کشــورهایی 
امــری  هســتند  برخــوردار  متنــوع  ســاخت های 
ضروری اســت، در ایران نیز به منظور دســتیابی 
به اهداف توسعه پایدار، ارتقای سطح تاب آوری، 
کاهش هزینه های دوران بهره برداری و نگهداری 
در  ملــی  ســرمایه های  حفــظ  لــزوم  ســاخت ها، 
گســتره وســیع ) تمامی ساخت های سطح کشور 
مســکونی،  ســاختمان های  مجتمع هــا،  از  اعــم 
مجتمع هــای اداری، بیمارســتان ها، مجموعه های 
صنعتــی، زیرســاخت ها و...( ضــرورت توجــه بــه 
دانــش آکادمیــک »مدیریــت ســاخته ها« امــری 
حیاتی اســت  به طوری که در همه ســاخت های 
بخش هــای دولتــی و خصوصی قابل پیاده ســازی 
اســت و نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقاتی 
این دانش در کشور را به دنبال خواهد داشت. 
از این رو دانشــگاه پارس به عنوان اولین و 
تنها دانشگاه مدیریت ساخته ها در ایران. با درک 

صحیــح نیاز کشــور بــه این دانش و بــا مأموریت 
پیشــتازی و ســرآمدی در ایجــاد زمینه های علمی 
جدیــد و مــورد نیــاز کشــور در ســال جــاری که به 
نــام »تولیــد، اشــتغال و دانش بنیــان« نامگذاری 
شــده اســت، همچون گذشــته، در راســتای حفظ 
یافتــه  تجمیــع  کارآمــدی ســرمایه های  ارتقــای  و 
کشــور در حــوزه ســاخت ها نســبت بــه برگــزاری 
چهارمیــن کنفرانــس ملی» مدیریت ســاخته های 
ایــران«  بــا حضــور اســاتید برجســته و موثــر در 
حوزه صنعت ســاخت از جملــه دکتر علی وکیلی 
مدیرعامــل گــروه فــراب اقــدام کــرد چراکــه ایــن  
قبیل کنفرانس ها زمینه های الزم برای گســترش 
و کاربــرد مدیریــت ســاخته ها را بــرای کشــور را 

فراهم می آورد.
محمــود  پروفســور  بــزرگ  رویــداد  ایــن  در 
گالبچــی ریاســت کنفرانــس و موســس دانشــگاه 
شــعفی   فرهنــگ  دکتــر  پــارس،  هنــر  و  معمــاری 
دبیرعلمی کنفرانس و دکتر علی وکیلی مدیرعامل 

گروه فراب سخنرانی کردند.
در روز دوم برگــزاری ایــن رویــداد نیــز دکتــر 
خســرو همت پورمدیرعامل شــرکت بهره برداری و 

نگهداری فراب به ایراد سخنرانی پرداخت .
فــراب  گــروه  رویــداد  ایــن  بــزرگ  حامیــان 
)FARAB( و شــرکت بهره بــرداری و نگهداری فراب 

و  در هماهنگــی  موثــری  بســیار  نقــش  و  بودنــد 
برگزاری آن ایفا کردند.

بــه  ایــن رویــداد می تــوان  از دیگــر حامیــان 
 ،)ISBA( انجمن علمی ســاختمان های پایدار ایران
شــرکت )TIVA )L.S.F، شــرکت مهندسین مشاور 
انجمــن  مجســم،  پارچــه  یــک  بنــای   )BIM( بیــم 
مهندســی  نظــام  ســازمان  ســاخته ها،  مدیریــت 
ساختمان استان البرز،انجمن معماری شهرسازی 
البــرز و موسســه آمــوزش عالــی معمــاری و هنــر 

پارس اشاره کرد .
ذیــل این کنفرانــس کارگاه های آموزشــی با 
حضور اساتیدی از جمله دکتر مسعود کریمیان، 
دکتــر شــیما نیکخوی مکمل، دکتر خســرو همت 
پورمدیــر عامــل شــرکت بهره بــرداری و نگهــداری 
مشــاور  عربــی  اصــل  علیرضــا  مهنــدس  فــراب، 
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، 
دکتــر امیــر حســین شــریف و دکتــر عصمت هللا 
نورزایــی برگــزار و در پایــان ایــن کارگاه هــا نیــز به 

شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا شد.
همچنیــن یــاد آور می شــود، مدیریــت ســاخته ها 
بیــن  دانــش  یــک   )Facilities Management(
یکپارچه ســازی  وســیله  بــه  کــه  اســت  رشــته ای 
نیازهــای دوران بهره برداری امکان اســتفاده بهینه 
فرآینــد  در  آن  تکمیــل  از  پــس  را  پــروژه  یــک  از 

بهره بــرداری بــه منظــور اطمینــان از حفــظ و بهبود 
کارکرد ســاخته های دســت بشــر فراهم می ســازد. 
ایــن دانــش کــه بــا شــکل و تعریــف امــروزی خود 
مدیریــت  بین المللــی  انجمــن  ایجــاد  وســیله  بــه 
 International Facility Management ساخته ها
Association - IFMA( در حــال گســترش اســت، 
اکنون در سه مقطع دوره های کوتاه مدت دستیار 
کارناســی  مقطــع  و  کارشناســی  مقطــع  حرفــه ای 
ارشد در بیش از 100 کشور دنیا در حال برگزاری 
اســت و در دانشــگاه پــارس نیــز در حــال ارائه  به 

دانشجویان است.
هــدف این رشــته توانمندســازی متخصصین 
بــرای حفــظ ســرمایه های فــردی و ملــی و ضــرورت 
مهندســی و حفاظت از منابع مالی و دارایی ها در 
راســتای افزایــش بهــره وری و بهره بــرداری صحیــح 
کاهــش  و  ســاخته ها  کارایــی  و  عمــر  افزایــش  و 

هزینه های بهره برداری و نگهداری است. 
فــردی  مهارت هــای  توســعه  دیگــر  ســوی  از 
فراگیــری  مســتلزم  ســاخته ها  مدیــر  جایــگاه  در 
دانش هایــی اعــم از مدیریت بهره برداری نگهداری 
و تعمیــرات مدیریــت دارایی های فیزیکی مدیریت 
و  رهبــری  کیفیــت  مدیریــت،  انســانی  منابــع 
مدیریــت  مــدارک  و  اســناد  مدیریــت  اســتراتژی 
شرایط اضطراری و بحران و سایر زیر سیستم های 

آن است.
 همچنین از اهداف مهم این رشــته مواجهه 
بــا چالش هــای بهره بــرداری صحیــح و پیاده ســازی 
راهبردهای مناســب بــرای نگهداری و تعمیرات در 

بخش های مختلف ساخته ها است .
دانــش آموختــگان ایــن رشــته بــا آشــنایی با 
و معیارهــا  مبانــی مدیریــت ســاخته ها  و  اصــول 
بهره بــرداری  صحیــح  و  مناســب  روش هــای  و 
کســب  همچنیــن  و  ســاخته ها  از  نگهــداری  و 
مهارت هــای الزم دربــاره زیرسیســتم ها مدیریــت 
ســاخته ها قــادر خواهنــد بــود بــه صــورت، علمــی 
فرآیندهــای مدیریــت ســاخته ها اعــم از یــازده زیر 
در  را  مربوطــه  اســتانداردهای  مطابــق  سیســتم 
انواع متنوع ســاخته ها پیاده سازی کنند و موجب 
ارتقای سطح تاب آوری ساخته ها و پایداری بیشتر 

آنها ارائه کنند.
در حقیقــت می تــوان گفــت مدیریــت ســاخته ها 
حرفه ای است که شامل زیرسیستم های متعددی 
بــرای اطمینــان از قابلیــت راحتــی ایمنــی و کارایی 
محیط با استفاده از یکپارچه سازی، افراد، فضاها 

فرآیند و فناوری است.
گفتنــی اســت؛ چهارمیــن کنفرانــس ملــی» 
مدیریــت ســاخته های ایــران« طــی دو روز متوالی 

)۲۸ و ۲۹دی سال جاری( برگزار شد.

اتحادیه نانوایان، گم 
شدن روزانه ۵ هزار تن 

آرد را تکذیب کرد

برگزاریچهارمینکنفرانسملی»مدیریتساختههایایران«

جزئیاتاقداماتشورایرقابتبرایبازارخودرو

 وزیرکشوراعامکرد:اصناف،تامینکننده۸۹درصد
ازکلارزشافزودهبخشبازرگانی
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عوارض صادراتی محصوالت 
جالیزی اعالم شد

عوارض صادراتی محصوالت جالیزی پیاز، سیب زمینی، 
گوجه فرنگی، هندوانه، خربزه، ملون و طالبی در سال 

۱۴۰۲ از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد.
در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بازرگانــی  معاونــت 
عــوارض  ایــران،  تجــارت  توســعه  ســازمان  بــه  نامــه ای 
صادراتــی بــرای محصــوالت جالیــزی پیاز، ســیب زمینی، 
گوجه فرنگــی، هندوانــه، خربزه، ملون و طالبی در ســال 

۱۴۰۲ را ابالغ کرد.
 )۶( بنــد  بــه  عنایــت  بــا  گــزارش،  ایــن  بــه  بنــا 
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم و منویــات و تاکیدات 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بر کشــت و تولیــد کاالهای 
اساســی متناســب بــا ابــالغ الگــوی کشــت بــا توجــه بــه 
منابــع آبــی کشــور و مطابــق بنــد )ث( مــاده )۱( و مــاده 
)۵( آیین نامــه اجرایــی قانون تمرکز وظایــف و اختیارات 
مربــوط بــه بخــش کشــاورزی، صــادرات ایــن محصوالت 
جالیزی از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۲ با اخذ عوارض 
از کلیــه مبــادی مجــاز کشــور و مشــروط بــه کنتــرل و 
تاییدیــه سیســتمی توســط وزارت جهــاد کشــاورزی در 

سامانه جامع گمرکی )EPL( مجاز است. 
بدین ترتیب عوارص صادراتی برای پیاز ۱۰۰ درصد 
ارزش پایــه صادراتــی، بــرای ســیب زمینــی ۷۰ درصــد 
ارزش پایــه صادراتــی، گوجه فرنگی۷۰ درصد ارزش پایه 
پایــه صادراتــی  ارزش  صادراتــی، هندوانــه ۱۰۰ درصــد 
و بــرای خربــزه، ملــون و طالبــی ۱۰۰ درصــد ارزش پایــه 

صادراتی تعیین شده است.

۷۶۰ هزار دستگاه خودروی 
سواری تولید شد

طبــق آمــار ارائــه شــده از ســوی وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت، از ابتــدای ســال جــاری تا پایــان آذر، بالغ بر 
۸۷۰ هــزار دســتگاه خــودرو تولیــد شــده که ســواری ها 
بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده و بــا رشــد 
۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۶۰ 
هزار دستگاه خودروی سواری کامل تولید شده است.
پــس از بالــغ بر شــش مــاه، وزارت صنعت، معدن 
جملــه  از  و  صنعتی هــا  عملکــرد  گــزارش  تجــارت،  و 

خودروسازان را منتشر کرده است.
طبــق آمــار ارائــه شــده از ســوی وزارت صمــت، از 
ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان آذر، بیــش از ۸۷۰ هزار و 
۵۲۵ دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. از این 
میزان، بیشــترین تولید سهم خودروهای سواری است. 
در مــدت مذکــور ســال جاری ۷۶۰ هزار دســتگاه خودرو 
ســواری تولید شــده که در مقایسه با تعداد خودروهای 
ســواری در ٩ ماهه ســال گذشــته )۶۷۰ هزار دســتگاه( 

افزایش ١٣ درصدی را نشان می دهد.
گفتنی است که آمار تولیدی سال گذشته، شامل 
خودروهــای ناقــص نیــز بــوده اســت امــا در ســال جاری 
۷۶۰ هــزار دســتگاه تولیــدی، همگــی خودروهــای کامل 

هستند.
دســته  در  خــودرو،  تیــراژ  بیشــترین  آن  از  پــس 
وانت هاســت که خودروســازان داخلی بــا افزایش تولید 
۵۴ درصــدی طــی ٩ ماهــه امســال نســبت بــه تولیــد 
وانت هــا در مــدت مشــابه ســال گذشــته، از ۵۷ هــزار و 
۷۲۰ دستگاه به ۸۸ هزار و ۷۹۵ دستگاه رسیده است.
از ابتــدای ســال جــاری تا پایــان آذر ۱۷ هزار و ۱۵۰ 
دســتگاه خــودرو تولیــد شــده که چهــار درصد بیشــتر از 
میزان تولید آن ها در مدت مشــابه ســال گذشته است. 
در مجمــوع ۹ ماهــه ســال ۱۴۰۰ تولیــد ۱۶ هــزار و ۴۴۹ 

دستگاه تراکتور ثبت شده است.  
حــوزه  در  خودروســازان  تولیــد  رشــد  باالتریــن   
از ۵۵٠  و  بیشــتر شــده  کــه  ۳۶۰ درصــد  ون هاســت 
دستگاه تولید شده طی ۹ ماهه سال گذشته، به ٢۵٠٠ 

دستگاه ون در مدت مشابه امسال رسیده است.
اما در مجموع ۴۲۸۰ دستگاه اتوبوس، مینی بوس 
و ون تولیــد شــده اســت کــه نســبت بــه ۱۶۶۵ دســتگاه 
تولیــدی در مــدت مشــابه ســال گذشــته، ۱۵۷ درصــد 

بیشتر شده است.
 بر اســاس آمار وزارت صمت، در ۹ ماهه امســال 
۱۹۶ هزار تن الســتیک خودرو در کشــور تولید شــده که 
نســبت به ۱۹۴ هزار تن تولیدی در مدت مشــابه ســال 

گذشته، یک درصد بیشتر است.

پرداخت ۷۸۲ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بخش 

صنعت و معدن
توافــق  بــه گفتــه ســخنگوی وزارت صمــت، براســاس 
وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت، و اقتصــاد و رئیــس 
کل بانک مرکزی قرار اســت امســال ۱۱۶۷ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بخش صنعت و معدن داده شود.
امیــد قالیبــاف افــزود: تــا پایــان آبان امســال ۷۸۲ 
کــه  شــده  پرداخــت  تســهیالت  تومــان  میلیــارد  هــزار 
درمقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۵۱ درصد رشــد 
داشــته اســت؛ همچنیــن ســهم بخش صنعــت و معدن 
از کل تســهیالت از ۳۰ درصدِ ســال قبل، به ۳۵ درصد 

افزایش یافته است.
وی با تاکید بر سیاســت این وزارتخانه در افزایش 
سهم تامین مالی به صورت زنجیره ای گفت: در ۹ماهه 
امســال ۴۴ هــزار میلیــارد تومــان ازطریــق انتشــار اوراق 
گام، تامین مالی شــد که درمقایســه با مجموع دو سال 
۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ کــه ۹ هــزار میلیــارد تومــان بــود جهــش 
قابــل توجهــی را نشــان می دهــد. مشــاور وزیــر صمــت 
افــزود: تامیــن مالی زنجیره ای به روشــی گفته می شــود 
کــه واحدهــای تولیــدی کــه در طــول هم هســتند با یک 
بار گرفتن تســهیالت تامین مالی شــوند. در این روش، 
کارایی نقدینگی افزایش و گردش مالی شفاف می شود.
وی دربــاره اســتفاده از صورتحســاب الکترونیکــی 
نیــز گفــت: ۲۲ هــزار و ۳۰۰ فقــره تســهیالت مبتنــی بــر 
صورتحســاب الکترونیکی بــه ارزش ۳۵.۷ هزار میلیارد 

تومان در ۹ماهه امسال پرداخت شده است.
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عرضه بیش از ۱۴۰۰ تن 
 گوشت قرمز منجمد

در استان تهران
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان تهران با اشــاره 
به اینکه تاکنون بیش از ۱۴۵۴تن گوشت قرمز منجمد 
در ســطح اســتان عرضــه شــده اســت، گفت کــه امکان 
اســتفاده تمامی کســانی که در سامانه ستکاوا ثبت نام 
کرده و احراز هویت شــده اند، برای تهیه گوشــت قرمز 
منجمد بدون محدودیت همچنان ادامه خواهد داشت.
بنا بر اعالم وزارت جهادکشاورزی، جبرئیل برادری 
بــا اشــاره بــه تامیــن مناســب گوشــت قرمــز منجمــد در 
اســتان تهــران و عرضــه بــا قیمت مصوب گفــت: تاکنون 
بیش از ۱۴۵۴ تن گوشت قرمز  منجمد در فروشگاه های 
زنجیــره ای، میادیــن میــوه و تره بــار و قصابی هــای عضــو 

اتحادیه توزیع شده است.
وی ادامــه داد: توزیــع گوشــت قرمــز منجمــد بــه 
منظور تنظیم بازار این محصول پروتئینی از هفته دوم 
دی آغاز شد که تاکنون بیش از ۱۴۵۴ تن گوشت قرمز 
از طریق  سامانه ستکاوا عرضه شده و روند توزیع این 

کاالی پروتئینی همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید 
کرد: توزیع گوشــت قرمز منجمد از محل ســردخانه های 
ذخیره استراتژیک کاالهای اساسی در حال انجام است 

و هیچ گونه کمبودی نداریم.
بــرادری از ادامــه روند عرضه گوشــت قرمز منجمد 
بــا ایــن روش خبــر داد و افــزود: امکان اســتفاده تمامی 
کســانی کــه در ســامانه ســتکاوا ثبت نــام کــرده و احــراز 
هویــت شــده اند، برای تهیه گوشــت قرمــز منجمد بدون 
محدودیــت همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و عرضه به 

بازار مصرف فراهم شده است.
وی بــا اشــاره بــه آمادگــی کامــل جهــاد کشــاورزی 
استان برای توزیع گوشت استان به هر اندازه که مورد 
نیــاز فروشــگاه های زنجیــره ای و صنــوف باشــد، گفــت: 
کلیــه غرفــه میادیــن میــوه و تــره بــار، اصنــاف تهــران، 
اتحادیــه و تشــکل ها و ســایر متقاضیــان می تواننــد بــا 
ثبت نــام در ایــن ســامانه، بــا مراجعــه بــه ســردخانه ها، 
گوشــت قرمز منجمد گوســفند و گوساله مورد نیاز خود 

را تحویل بگیرند.
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه منظــور تنظیــم بــازار، 
و  غیرضــروری  واســطه های  حــذف  و  قیمــت  کنتــرل 
همچنیــن رصــد تمامی مراحل از تامین و تولید تا توزیع 
ســامانه ای را تحــت عنــوان »ســامانه تامیــن و توزیــع  
محصــوالت و فرآورده های کشــاورزی آوا« یا به اختصار 

ستکاوا راه اندازی کرده است.
محصــوالت  می تواننــد  تولیدکننــدگان  ســامانه  ایــن  در 
کشــاورزی و دامــی را عرضــه و فروشــگاه های پروتئینــی، 
فروشگاه  های زنجیره  ای و غرفه های میادین میوه و تره  بار 

عضو این سامانه می  توانند خرید خود را انجام دهند.

افزایش ۹ تا ۶۱ درصدی 
تولید لوازم خانگی

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال 
از ۲۲ کاالی منتخــب صنعتــی، تولیــد ۱۶ کاال افزایــش، 
شــش کاال کاهــش یافتــه و تولیــد انــواع لــوازم خانگی 

بین ۹ تا ۶۱ درصد افزایش داشته است.
بــه گزارش ایســنا، بر اســاس این آمــار در ۹ ماهه 
امســال تولید دو کاال بیش از ۱۰۰ درصد، دو کاال ۵۰ تا 
۱۰۰ درصد، شش کاال ۱۰ تا ۵۰ درصد و شش کاال کمتر 
از ۱۰ درصد نســبت به مدت مشــابه ســال قبل افزایش 

داشته و تولید شش کاال کاهش یافته است.
بــر اســاس ایــن گــزارش تولیــد الیــاف اکریلیــک و 
اتوبــوس، مینی بــوس و ون بــه ترتیب ۳۰۱ و ۱۵۷ درصد 
تــن و ۴۲۸۰  بــه ۶۰۰۰  ایــن مــدت رشــد داشــته و  در 

دستگاه رسیده است.
وانــت و انــواع تلویزیون نیز در ۹ ماهه امســال به 
ترتیــب ۵۴ و ۶۱ درصــد افزایــش تولیــد داشــتند و تولید 
آن هــا بــه ترتیــب بــه بیــش از ۸۸ هــزار دســتگاه و یــک 

میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه رسیده است.
تولید سایر انواع لوازم خانگی شامل کولر آبی ۲۹ 
درصد، یخچال و فریز ۱۸ و ماشین لباسشویی ۹ درصد 
در مــدت یــاد شــده رشــد داشــته اســت. تولید این ســه 
محصــول در ۹ ماهــه ســال جــاری به ترتیــب به بیش از 

یک، ۱.۹ و ۱.۱ میلیون دستگاه رسیده است.
آن هــا  تولیــد  کــه  دیگــری  کاالهــای  مهم تریــن  جملــه  از 
افزایــش داشــته نیز می توان به ســموم دفــع آفات نباتی، 
کارتــن، انــواع ســواری و الکتروموتــور بــا افزایــش بیش از 
۱۰ درصــد و پتروشــیمی، نــخ، تراکتــور، الیاف پلی اســتر و 
الستیک خودرو با افزایش جزئی زیر ۱۰ درصد اشاره کرد.

تولید کدام کاالها کاهش یافت؟
از بیــن ۲۲ کاالی منتخــب صنعتــی کــه آمــار تولید 
آن ها منتشــر شــده، تولید شش کاال کاهش داشته که 
بیشــترین کاهــش مربــوط به دوده بــا ۲۷ درصد، روغن 
ساخته شده نباتی، انواع کاغذ و نئوپان هر کدام با ۱۵ 
درصد و پودر شوینده ۱۳ درصد کاهش تولید بیشترین 
کاهــش را داشــته اند. تولیــد روغــن نباتــی و کاغــذ در ۹ 
ماهه امسال به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ۶۶۹ هزار 

تن رسیده است.
گفتنــی اســت بــر اســاس نامــه دبیــر ســتاد تنظیم 
بــازار در ســال گذشــته  کارخانه هــای تولیــدی در ســال 
جــاری باید نســبت به تولیــد ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن 
کــه ۱۲۰ هــزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در 
بخــش صنــف و ۳۵ هــزار تن در بخــش صنعت خواهد 

بود، اقدام کنند.
همچنیــن طبــق گفته هــای رئیــس ســندیکای کاغذ 
و مقــوا، نیــاز ســاالنه کشــور بــه کاغــذ بســته بندی ۸۵۰ 
هــزار تــن که ســاالنه یــک میلیون و ۶۰۰ هــزار تن تولید 
می شــود که مازاد تولید به کشــورهای مختلف از جمله 
اروپــا، آســیا و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس صــادر 
می شــود. امــا نیاز ســاالنه کشــور بــه کاغــذ تحریر ۳۸۰ 
هــزار تــن اســت کــه ۱۸۰ هــزار تن ظرفیــت تولیــد کاغذ 
تحریر در کشور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است، چرا 
که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با 

واردکننده را ندارند.
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در دیــدار بــا 
وزیــر صنایــع و تجــارت زیمبــاوه بــر توســعه 
روابــط تجــاری دو کشــور تاکیــد و اعــالم کرد 
ســال گذشــته صادرات بــه آفریقا نســبت به 
ســال ۹۹ حــدود ۱۰۰ درصــد افزایش یافت و 
امســال هم تا کنون نســبت به مدت مشــابه 
بــه آفریقــا ۷۰ درصــد  ســال قبــل صــادرات 

افزایش داشته است.
رضــا  ســید  صمــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
فاطمــی امیــن، وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
روزگذشــته میزبان »هوی سی اینســنزا« وزیر 
صنایــع و تجــارت زیمبــاوه بود و بــا وی درباره 
بــه  کشــور  دو  تجــارت  توســعه  راهکارهــای 

گفت وگو پرداخت.
توســعه  بــر  طرفیــن  دیــدار  ایــن  در 
و  تأکیــد  اقتصــادی  مختلــف  همکاری هــای 
بــر ســر تدویــن نقشــه راه توســعه تجــارت و 

همکاری های تجاری کردند.

توسعه تجارت با کشورهای 
 آفریقایی در دستور کار

دولت سیزدهم
فاطمــی امیــن در ایــن جلســه بــا بیــان 
اینکــه توســعه تجارت با کشــورهای آفریقایی 
و بــه خصــوص زیمبــاوه از اولویت هــای دولت 
ســیزدهم به شــمار می رود، افزود: متاســفانه 
حجم تجارت ما با زیمباوه در ســال های اخیر 
کاهش داشته و به عدد ناچیزی رسیده است 
کــه امیدواریــم بــا برگــزاری چنیــن جلســاتی 
شاهد توسعه روابط تجاری دو کشور باشیم.

دستور رئیس جمهوری 

زیمباوه برای توسعه روابط 
تجاری با ایران

و  صنایــع  وزیــر  سی اینســنزا«  »هــوی 
تجــارت زیمبــاوه نیــز بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه 
کــه نظر رئیــس جمهوری زیمباوه نیز توســعه 
روابط تجاری با جمهوری اسالمی ایران است، 
گفــت: مــا در شــرایط تحریــم به ســر می بریم 
و خواهــان اســتفاده از تجربیــات کشــورهایی 

هستیم که تجربه تحریم را داشتند.
فاطمی امین در این باره با بیان اینکه ایران 
آماده انتقال تجربیات خود در زمینه مقابله با 
تحریم هاست گفت: تحریم در وهله اول شاید 
مشــکالتی را ایجــاد کند، امــا در نهایت موجب 
می شود تا کشورها با تکیه بر توانمندی ها آن را 
به محرک پیشرفت تبدیل کنند و اقتصاد خود 

را اساسی شکل دهند.
دربــاره  طرفیــن  دیــدار  ایــن  ادامــه  در 
ظرفیت هــای تجــارت بــا یکدیگــر بــه گفت وگو 
پرداختنــد و وزیــر صنایــع و تجــارت زیمبــاوه 
خواســتار اســتفاده از صنایــع پیشــرفته ایران 
در زمینه فرآوری محصوالت کشاورزی، تولید 
انــرژی خورشــیدی و واردات دارو و تجهیــزات 

پزشکی از ایران شد.
وی بیــان کــرد: بــه عنــوان وزیــر صنایــع 
و تجــارت زیمبــاوه تــا قبــل از ســفر بــه تهــران 
ایــران  صنعتــی  ظرفیت هــای  از  شــناختی 
پیشــرفت های  دیــدن  بــا  اکنــون  و  نداشــتم 
ایــران خواهــان حضــور شــرکت های ایرانی در 
زیمبــاوه بــرای تولیــد مشــترک خــودرو، انرژی 
خورشــیدی، فــراوری محصــوالت کشــاورزی و 

صنایع غذایی هستیم.

دعوت از سرمایه گذاران 
زیمباوه برای بازدید از 

توانمندی های صنعتی ایران
وزیــر صمــت نیز بــا اعالم آمادگــی ایران 
بــرای همــکاری در ایــن زمینه هــا ضمن دعوت 
رســمی از ســرمایه گذاران زیمباوه برای بازدید 
و  خورشــیدی  انــرژی  تولیــد  شــرکت های  از 
صنایــع غذایــی جهــت همکاری هــای مشــترک 
گفــت: مــا نیــز بــه محصــوالت زیمبــاوه مانند 
پنبــه و طــال نیاز داریم و می توانیم این کاالها 

را مبادله کنیم.
وی بیان داشــت: در زمینه فرآوری مواد 
غذایــی نیــز که شــما به آن اشــاره داشــتید ما 
در ایــران در ایــن حــوزه پیشــرفت های خوبــی 
داشــته ایم و در زمینــه صنایــع غذایــی ماننــد 
پیشــرفت  ماکارونــی  و  گوجه فرنگــی  تولیــد 
خوبــی داشــته ایم، بنابرایــن می توانیم در این 
زمینــه نیــز همکاری داشــته باشــیم. در زمینه 
انــرژی خورشــیدی نیــز چندیــن شــرکت بزرگ 
در ایــران شــروع بــه فعالیت و تولیــد کرده اند 
خصــوص  ایــن  در  نیــز  خوبــی  ظرفیــت  از  و 

برخورداریم.
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت در ادامه 
گفــت: ســال گذشــته صــادرات مــا بــه آفریقــا 
درصــد   ۱۰۰ میــزان   ۱۳۹۹ ســال  بــه  نســبت 
افزایــش یافــت و دو برابــر شــد، امســال هــم 
تــا کنــون نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل 
صــادرات مــا بــه آفریقــا ۷۰ درصــد افزایــش 
داشــته اســت؛ در تــالش هســتیم تــا آنجا که 
امــکان دارد نیازهایمــان را از آفریقــا تأمیــن و 

صادراتمان را به این کشور افزایش دهیم.

تدوین نقشه راه توسعه 
تجارت میان ایران و زیمباوه

فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکه کمیســیون 
مشــترک بیــن دو کشــور در یــک مــاه آینــده 
برگــزار می شــود در پیشــنهادی گفــت: وزیــر 
تعــاون ایــران و وزیــر خارجــه زیمباوه رؤســای 
یــک  در  لــذا  هســتند؛  مشــترک  کمیســیون 
ماهــی کــه فرصــت داریم می توانیــم ارتباطات 
را داشــته باشیم و نقشه راه توسعه همکاری 

بین دو کشور را تدوین کنیم.
صنایــع  وزیــر  سی اینســنزا«  »هــوی 
ایــن  از  بــا اســتقبال  نیــز  و تجــارت زیمبــاوه 
پیشــنهاد گفت: دو کشور زمینه های همکاری 
مشــترک زیــاد دارنــد و بــه نوعی اقتصادشــان 

مکمل یکدیگر است.
زیمبــاوه  اینکــه  بیــان  بــا  سی اینســنزا 
هیچ گونــه محدودیتی بــرای فعالیت در زمینه 
معــادن، داروســازی و فناوری اطالعات ندارد، 
 گفت: با توجه به دستور اکید رئیس جمهوری 
زیمبــاوه می توانیــم در هــر ســطحی روابــط با 

ایران داشته باشیم.
دولت هــای  در  مــا  افــزود:  سی اینســزا 
توســعه  همــکاری  بــرای  برنامــه ای  گذشــته 
صنعتــی میــان دو کشــور داشــتیم کــه خــوب 
پیــش نرفــت؛ امــا در دولت جدید قــرار داریم 
و عالقه منــد به توســعه همکاری های صنعتی 

میان دو کشور هستیم.
وزیــر صنایــع و تجــارت زیمبــاوه خبر از 
انجــام مذاکراتــی بیــن شــرکت های ایرانــی و 
زیمبــاوه ای بــرای تولیــد تنباکــو در زیمبــاوه 

خبر داد.

دبیــر اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق گفت که 
اصــل خبــر یعنــی محدودیــت عرضــه دالر و 
تبدیل حواله دیناری به دالر را تایید می کنم 
امــا ایــن موضوع ارتباطی بــا نقل و انتقال به 
ایران ندارد و محدودیتی در این زمینه ایجاد 

نمی کند.
بــا  گفت وگــو  در  ســنجابی  جهانبخــش 
ایلنا، در واکنش به خبر ممانعت آمریکا برای 
ورود دالر از عــراق بــه ایران، گفت: خبری که 
در فضای رســانه ای ایران منتشــر شــده است 
بــا اصــل خبر تفــاوت دارد. اصــل موضوع این 
اســت که فدرال رزرو آمریــکا محدودیتی های 
جدیــدی برای تبدیل حواله هــای دینار به دالر  
بــرای ۱۵ بانــک  خصوصی عــراق در نظر گرفته 

است.
بــه دالر  تبدیــل دینــار  ادامــه داد:   وی 
در عــراق بایــد زیــر نظــر فــدرال رزرو آمریــکا 
باشــد ایــن موضــوع عرضه دالر در بــازار عراق 
را کاهــش می دهــد؛ بــه بیــان دیگــر وقتی ۱۵ 
بانک از شــبکه بانکی کشــور دچار محدودیت 
می شــوند اما از سوی دیگر تقاضا ثابت است 

ایــن موضوع باعث افزایــش نرخ دالر در بازار 
عراق می شود.

بــه گفتــه دبیر کل اتاق مشــترک ایران و 
عراق ؛ شاخص برابری یک دالر در برابر دینار 
عراقی ۸ تا ۹ درصد رشــد کرده اســت. پیش 
از ایــن  محدودیــت، ۱۴۸ هــزار دینــار عراقــی 
معادل  ۱۰۰ دالر آمریکا بود و امروز ۱۶۰ هزار 
دینــار عراقــی ۱۰۰ دالر آمریــکا می شــود. بــه 
عبارت دیگر هر دالر هزار و ۶۰۰ دینار است.
وی با بیان اینکه دالر در بازار آزاد ایران 
تابعی از نرخ دالر در بازارهای جنبی از جمله 
کابل و عراق به ویژه ســلیمانیه اســت، افزود: 
محدویت هــا برای تبدیــل حواله های دینار به 
دالر باعــث رشــد قیمــت دالر  در بــازار آزاد 

شده است.
مصوبــه فــدرال رزرو آمریــکا و کاهــش 
عرضــه دالر در بانک هــای غیردولتــی عــراق به 
معنــی کاهــش عرضــه فیزیکــی دالر در بــازار 
ایــران  اســت و از آنجایــی کــه تقاضــا ثابــت 
بــوده افزایش قیمت به دنبال دارد. همچنین 
تغییــری در نــرخ شــاخص برابــری دالر و ریال 

انجام نشــده اســت از این رو دالر تابع قیمت 
این بازار می شود.

وی تاکیــد کــرد: مــن اصــل خبــر یعنــی 
محدودیت عرضه دالر و تبدیل حواله دیناری 
ایــن موضــوع  امــا  تاییــد می کنــم  را  بــه دالر 
ارتباطــی بــا نقــل و انتقــال بــه ایــران نــدارد و 

محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی کند. 
ســنجابی در پاســخ بــه این پرســش که 
آیا این مصوبه می تواند در کنترل  پولشویی 
تاثیــری بگــذارد؟ گفــت: بــه نظر می رســد که 
ایــن قانــون ارتباطــی بــا پولشــویی نــدارد در 
ایــن مســاله نوعــی تحریــم  هوشــمند  واقــع 
آمریکایــی  اقدامــات  مجموعــه  ایــن  اســت. 
دو هــدف را دنبــال می کنــد نخســت، شــبکه 
نقــل و انتقــاالت مــا را از محــل ارز ناشــی 
از صــادرات و تامیــن ارز فیزیکــی و تبدیــل 
ریال به دالر با توجه به حجم مسافرت های 
ارز  تامیــن  و  می دهــد  کاهــش  دوجانبــه 
کــه  بدهنــد  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  فیزیکــی 
و  دارد  همــراه  بــه  را  دالر  قیمــت  افزایــش 
نکتــه دوم ایــن اســت کــه بخواهند یکســری 

ســوداگری را کنتــرل کننــد، پس این مســاله 
ارتباطی با پولشــویی ندارد.

اینکــه  بیــان  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
دارد،  را  خــود  خــاص  ســازوکار  دالر  عرضــه 
خاطرنشــان کرد: اصل موضوع این اســت که 
ایــن محدودیت تامیــن ارز فیزیکی بازار ایران 
را با چالش مواجه می کند. قیمت ها در عراق 
تابعــی از دالر هســتند چــرا کــه عــراق یکی از 
و  اســت  جهــان  در  واردکننــدگان  بزرگتریــن 
هزینه هــای مصروفه مردم بر پایه دالر اســت 
و ایــن تغییر قیمــت دینار به دالر قیمت تمام 
شــده مصرف کننــدگان را افزایــش می دهــد و 
شاهد تغییر محسوس در قیمت کاالها برای 

مصرف کننده عراقی خواهیم بود.
پایــه  بــر  مــا  صــادرات  کــرد:  تاکیــد  وی 
برابــری دالر و ریــال اســت؛ هرچــه قیمت ارز 
افزایش پیدا کند فرصت جدید صادراتی خلق 
می شــود.  افزایش نرخ دالر رشــد صادرات را 
بــه همــراه می آورد امــا رفع تعهــد ارزی باعث 
می شود که افزایش  صادرات  در آمارها خود 

را نشان ندهد.

رئیس ســازمان توســعه تجارت خاطر نشــان 
کرد: کشورهای عضو اوراسیا در صنایع خرد 
و متوســط ماننــد پوشــاک، صنایــع غذایــی، 
و  پزشــکی  تجهیــزات  تجهیــزات،  و  قطعــات 
دارو صاحــب برنــد نیســتند امــا درحوزه هــای 
دیگــر ماننــد روغــن خــام، کاالهای اساســی، 
زغــال ســنگ، ورق و ســنگ آهــن دارای قوت 
هستند و ما می توانیم در این حوزه ها از آنها 

بهره بگیریم.
بــا  گفت وگــو  در  پــاک  پیمــان  علی رضــا 
ایلنا، با اشــاره به جزئیات موافقنامه ایران با 
اتحادیــه اقتصادی اوراســیا، گفــت: ۹۰ درصد 
کاالها در الین ســبز قرار گرفتند و تعرفه این 

کاالهــا کــه حدود ۸ هــزار قلم کاالســت صفر 
شــد و فقط ۱۰ درصد کاالها تعرفه طبق روال 

گذشته دریافت می شود.
وی بــا بیــان اینکــه روس هــا تاحــدودی 
ایــران  کاالهــای  بــرای  بیشــتری  تعرفه هــای 
ثبــت کردنــد، افــزود: در یــک ســال گذشــته 
معاونت هــای مختلــف وزارتخانــه صمــت بــا 
مذاکــره  تیم هــای  و  تخصصــی  کل  ادارات 
تــالش  مــا  و  کردنــد  برگــزار  جلســه  کننــده 
کردیــم کــه بخــش  خصوصــی را درگیــر و از 

آنهــا نظرخواهی کنیم.
بــا  تجــارت  توســعه  ســازمان  رئیــس 
تاکیــد بــر نقش آفرینــی ایــران در صنایــع خرد 
کشــورهای اوراســیا، تصریــح کرد: کشــورهای 

عضو اوراســیا در صنایع خرد و متوســط مانند 
پوشــاک، صنایع غذایــی، قطعات و تجهیزات، 
تجهیزات پزشکی و دارو صاحب برند نیستند 
امــا در حوزه هــای دیگــر ماننــد روغــن خــام، 
کاالهای اساســی، زغال ســنگ، ورق و ســنگ 
آهــن دارای قــوت هســتند و مــا می توانیــم در 

این حوزه ها از آنها بهره بگیریم.
موافقت نامــه  پیمان پــاک؛  گفتــه  بــه 
اوراســیا اولیــن تجربــه ایران در زمینــه تدوین 
تجــارت آزاد منطقــه ای اســت و پیوســتن بــه 
زمینــه  بین المللــی  و  منطقــه ای  پیمان هــای 
مناسبی برای رشد صادرات را فراهم می کند؛ 
کشورهای اوراسیا حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد 
همــه  در  ایــران  و  می کننــد  وارد  کاال   دالر 

حوزه هــای کــه آنهــا نیــاز دارنــد دارای مزیــت 
هســتند و در مجمــوع بــازار خوبــی پیشــروی 
مــا قــرار گرفتــه اســت و می توانیم در شــرایط 
محدودیت هــای کــه تحریم هــا بــرای مــا ایجاد 
کــرده اســت مــواد اولیــه و نهاده هــا را بــا نرخ 

مناسب تهیه کنیم.
ایــن  پایــان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
و  دانســت  وزارتخانه هــا  بیــن  را   موافقــت 
افــزود: این موافقت نامــه بین وزارتخانه های 
بازرگانــی کشــورهای اوراســیا مصــوب شــده 
اســت ســپس در دولت هــا و در نهایــت در 
مجالــس ایــن کشــورها تصویب خواهد شــد 
و بــه نظــر می رســد در شــهریور ســال آینــده 

شود. عملیاتی 

رئیس سازمان توسعه تجارت: توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه 
اوراسیا از شهریور سال آینده عملیاتی می شود

جزئیات ممانعت آمریکا برای ورود دالر از عراق به ایران

وزیر صمت خبر داد: رشد ۷۰ درصدی 
صادرات به آفریقا در سال جاری
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 آغاز ساخت بیش از
 ۲۰۳ هزار واحد روستایی

در طرح نهضت ملی مسکن
معاونبنیادمســکنانقاباســامیخاطرنشــانکرد
کهاکنونبیشاز۲۰۳هزارواحددرروستاهاتوسط
بنیــادمســکندرچارچــوبطــرحنهضــتملیمســکن
عملیاتــیشــدهکــهمیانگینپیشــرفتفیزیکیآنها۴۵ 

درصداست.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، »مجید جودی« اظهار 
کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی از ۲۰۰ هزار مسکونی 
روســتایی مصوبه ســال ۱۴۰۱، بیش از ۱۵۰ هزار واحد را 
در برنامه اجرا قرار داده که از این تعداد ۹۰ هزار واحد 
به منظور عقد قرارداد به بانک ها معرفی شــده و حدود 

۱۸ هزار واحد نیز با بانک قرارداد منعقد کرده اند.
ملــی  نهضــت  طــرح  واحــد  هــزار  افــزود: ۲۰۳  او 
مسکن که در روستاها وارد مرحله اجرایی شده است، 
واحدهایــی هســتند کــه از ابتــدای اجــرای طــرح نهضت 

ملی در سال ۱۳۹۹ اجرا شده اند.
بنیاد مسکن عنوان یکی از کارگزاران طرح نهضت 
ملی مســکن ســاخت یک هزار و ۶۰۰ واحد مســکونی را 
در شهرها و روستاها در دولت سیزدهم برعهده گرفته 
اســت کــه نیمــی از آنهــا در روســتاها و نیمــی دیگــر در 

شهرهای کوچک اجرایی و عملیاتی خواهند شد.

تدوین پیش نویس بر قانونی 
که اصال اجرا نشد

درحالیکــهقانــونایمنــیزیســتیمصــوبســال۸۸ 
اجرایینشــدهاست،اخیراًازسویمرکزپژوهشهای
مجلسپیشنویسجدیدیبرایاینقانونتهیهشده
اســتکــهمتخصصــانبــراینباورنــدایــنپیشنویس
مانعازتوســعهتکنولوژیزیســتیوفناوریهاینوین
درکلیهحوزههایعلومزیستیکشورخواهدشد،در
حالیکهایرانهمســوباجهانباکمکهمینفناوری
موفــقبــهتولیدواکســنکروناشــدوازتلفاتبیشــتر

اینبیماریکاست.
مختــار جاللی، عضو هیات علمی دانشــگاه تربیت 
مــدرس و رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران در گفت وگــو بــا 
ایســنا، بــا بیــان اینکــه در مــدت حــدود ۸ ســال نماینده 
انجمن های علمی در شــورای ملی ایمنی زیســتی بودم، 
گفــت: در ایــن شــورا بــر اســاس قانــون، "کارتاهنــا" کــه 
یک ســند بین المللی به شــمار می رود، در ســال ۸۲ به 
تصویــب مجلــس رســید و بــر اســاس آن قانــون ایمنــی 
زیســتی تدویــن و در مــرداد مــاه ســال ۸۸ بــه تصویــب 
مجلس شــورای اســالمی و شــورای نگهبان رسید و پس 

از آن قانون ابالع شد.
او اظهار کرد: بر اســاس قانون ایمنی زیســتی قرار 
بــود کــه در مــدت ۶ مــاه آیین نامــه  اجرایــی ایــن قانــون 
تدویــن شــود و بــه تصویــب شــورای ملی ایمنی زیســتی 
برســد. ولی تدوین این آیین نامه چندین ســال به طول 
انجامیــد و در نهایــت ایــن آیین نامــه بــا حضــور اعضــای 
اول  از معــاون  ایمنــی زیســتی متشــکل  شــورای ملــی 
رئیس جمهوری به عنوان رئیس ، رئیس  سازمان محیط 
زیســت بــه عنــوان دبیر این شــورا و همچنیــن با حضور 
وزرای علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دو نماینده از مجلس 
شــورای اســالمی، نماینده انجمن های علمی -که من به 
نمایندگــی از ســوی انجمن هــای علمــی حضــور داشــتم- 
و همچنیــن نماینــده ای از ســوی اعضــای هیــات علمــی 
دانشــگاه ها )آقای دکتر مدرسی( به تصویب رسید و در 

نهایت ابالغ شد.
جاللی، قانون ایمنی زیســتی مصوب را یک قانون 
نسبتاً مترقی و پیشرفته در حوزه بیوتکنولوژی دانست 
و یــادآور شــد: ایــن قانــون کــه بــا همــکاری انجمن هــای 
علمــی تخصصــی پژوهشــگاه های ذیربــط و دانشــگاه ها 
تدویــن شــده بــود، به درســتی منافع ملــی را پیش بینی 
کرده بود، ولی واقعیت این بود که اراده ای برای اجرای 
آن در کشــور نبود. این عدم اراده اجرایی کردن قانون، 
بیشــتر به دلیل وجود منافع شــخصی افراد که احتماال 
واردکننــدگان بودنــد و اختالف ســلیقه های فــردی بوده 

که منافع ملی را قربانی کردند.
این عضو سابق شورای ایمنی زیستی با بیان اینکه 
هــدف برخــی در ایــن حــوزه بیشــتر واردات محصــوالت 
بیوتکنولــوژی در حــوزه کشــاورزی بــوده اســت، خاطــر 
نشان کرد: سال هایی بوده که در حدود ۵ میلیارد دالر 
محصــوالت تراریختــه وارد کشــور می شــد کــه این اقالم 
شــامل "ســویا"، "کلزا" و "ذرت" بوده است، ولی با کمال 
تاســف اراده جــدی بــرای بهره بــرداری از دانــش تولیــدی 

فرزندانمان در داخل کشور نبود.
جاللــی بــا تاکید بــر اینکه در قانون ایمنی زیســتی 
مصوب، بیشتر توجه به تولید داخل بوده است، اضافه 
کــرد: ایــن قانون بــر این موضوع تاکید دارد که از دانش 
فنی تولید شده از سوی فناوران کشور استفاده شود و 
بر اجرای این قانون چندین بار در شورای ایمنی زیستی 
تاکیــد شــد. یــادم  می آید که در یکی از جلســات، رئیس  
جلسه که معاون اول وقت رئیس جمهوری بودند، تاکید 
کرد که طبق مصوبه شورا در سال آینده پنبه تراریخت 
کشــت شــود تــا میهــن عزیزمــان بتوانــد از مزایــای ایــن 

تکنولوژی بهره برداری کند.
او ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه پاکســتان، 
همســایه شــرقی ایــران پنبــه تراریخت را کشــت می کند 
و منافــع زیــادی از آن حاصــل شــده اســت، بــه گونــه ای 
کــه کشــت پنبــه تراریخــت از ســطح مزرعه تا برداشــت 
پنبــه، پنبــه پــاک کنی، ریســندگی، رنگــرزی، بافندگی و 
همچنیــن تولیــد لبــاس تــا مغــازه، زنجیــری از اشــتغال 
را ایجــاد می کنــد، ضمــن آنکــه نبایــد از اســتفاده دانه و 
کنجالــه آن بــرای دامــداری و تولیــد روغــن بــرای انســان 

غفلت شود.
رئیــس انجمــن ژنتیــک ایــران یــادآور شــد: بیش از 
۱۰۰ کشور مصرف کننده این محصوالت هستند، ضمن 
آنکــه ده ها کشــور بــزرگ دنیا از جملــه امریکا بزرگترین 
مصرف کننده و تولیدکننده محصوالت تراریخته اســت 
و تنهــا ایــن عالمــت ســؤال همــواره در ذهــن مــن مانده 
اســت کــه چــرا بــه محصــول داخلــی اجــازه کشــت داده 

نمی شود، ولی به واردات عالقه زیادی وجود دارد؟

اخبـــــــــــــــــار

 طرح ساماندهی
به سه شنبه افتاد

بررسیطرحساماندهیبهسهشنبهموکولشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بررســی طرح ساماندهی 
که دومین برنامه صحن علنی امروز بود، بعد از بررسی 

کلیات بودجه، دو روز عقب افتاد.
امــروز بررســی کلیات بودجه کامالً به پایان رســید 
و رای گیــری صــورت گرفت؛ بنابراین روز سه شــنبه هیچ 
مانعی برای بررسی و تصویب طرح ساماندهی نیست.
ســاماندهی  طــرح  بررســی  دی   ۱۴ شــنبه  ســه 
استخدام کارکنان دولت، اولین دستور کار صحن علنی 
مجلس است. کارگران شرکتی و قراردادی با بیان اینکه 
امیدواریــم دیگــر کار بــه تاخیر نیفتــد؛ می گویند: انتظار 
داریم روز سه شنبه کار را تمام کنند. تاخیر بیشتر جایز 

نیست.

 افزایش میزان
 سیر بار ترانزیتی

در ۷ ماه نخست سال
گزارششــرکتراهآهنجمهوریاســامیایراندرباره
فعالیــتترانزیــتریلیحاکیازآناســتکهمتوســط
ســیربــارترانزیتشــدهدرهفــتماههابتداییســال

۱۴۰۱بهیکهزارو۱۰۲کیلومتررسیدهاست.
آمارهــای  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش   بــه 
جمهــوری  راه آهــن  شــرکت  ســوی  از  شــده  گــردآوری 
اسالمی ایران درباره فعالیت ترانزیت ریلی حاکی از آن 
است که متوسط سیر بار ترانزیت شده در هفت ماهه 
ابتدایــی ســال ۱۴۰۱ بــه یک هزار و ۱۰۲ کیلومتر رســیده 
اســت. ایــن آمار در ســال ۱۴۰۰ به میــزان یک میلیون و 

۹۱۳ هزار تن ثبت شده بود.
بــر اســاس ایــن خبر، بیشــترین ســیر بــار ترانزیت 
طــی ســال جــاری در فروردیــن ماه به میــزان یک هزار و 

۳۹۳ کیلومتر انجام شده است.

مجموع کل تعداد واگن نفتی و غیرنفتی ترانزیت 
شــده در این مدت ۱۷ هزار و ۳۹ دســتگاه بوده اســت؛ 
مجمــوع تنــاژ بــار نفتــی و غیرنفتــی ترانزیــت شــده نیــز 

معادل ۸۴۱ هزار و ۶۵۴ تن شده است.
و  نفتــی  بــار  کل  مجمــوع  آمــار  ایــن  اســاس  بــر 
غیرنفتی ترانزیت شده نیز ۹۲۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و 

۷۳۸ تن- کیلومتر به ثبت رسیده است.
میــزان ترانزیــت ریلــی انجام شــده در نواحی مرزهای ۴ 
گانه کشور و بررسی سهم هریک از این مرزها در منابع 
درآمدی نشان می دهد که در مقوله ترانزیت ریلی مرز 
ســرخس نقــش قابــل توجــه در منابــع درآمــدی دارد و 
نســبت به سایر مرزها پیشــتاز است. همچنین کریدور 
بــار و درآمدزایــی  از حیــث قابلیــت حمــل  اول کشــور 
کریدور سرخس - بندرعباس بوده و رتبه دوم را کریدور 

رازی - سرخس به خود اختصاص می دهد.

 تصویب سند
 پیشگیری و مقابله

با قمار در فضای مجازی
شــورایعالــیفضــایمجازیســندپیشــگیریومقابله
بــاقمــاردرفضــایمجــازیرادرراســتایاجــرایســند
طــرحکانومعمــاریشــبکهملیاطاعاتبهتصویب

رساند.
به گزارش ایسنا، سند پیشگیری و مقابله با قمار 
در فضــای مجــازی در زمینــه کاهــش نــرخ رشــد جرایــم 
فضــای مجــازی و ارتقــا ســالم ســازی و کاهــش محتوای 
آسیب رسان و مجرمانه در فضای عمومی مصوب شده 
کــه اقدامــات آن در ایــن حــوزه بــرای وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی، ســازمان صــدا و ســیما، وزارت آموزش 
وزارت  علمیــه،  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  پــرورش،  و 
وزارت  مرکــزی،  بانــک  اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات 
صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، مرکــز اطالعــات مالــی وزارت امــور اقتصــادی 
و دارایــی، قــوه قضائیــه و فرماندهــی انتظامــی کشــور 

تقسیم کار ملی شده است.
طبــق اعــالم مرکــز ملــی فضــای مجــازی بنابرایــن 
گــزارش، آشــنایی جامعه بــا تاثیرات روانــی، اجتماعی و 
اقتصادی قمار در فضای مجازی، سازوکارهای هوشمند 
پیشــگیری از ترویــج و گســترش قمــار در فضای مجازی 
و بسترســازی بــرای مقابلــه با شــبکه مرتکبیــن و عوامل 
 مرتبــط بــا قمــار از جملــه اهــداف و اقدامــات ایــن ســند

می باشد.
تدوین سند در طی حدود ۱۰ جلسه تخصصی با حضور 
نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی 
فضــای مجــازی در ســال ۱۴۰۰ انجــام و ســپس طــی یک 
جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و سه جلسه 
شورای معین تأیید شده و در جلسه شورایعالی فضای 

مجازی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیرخارجهدرواکنشبهاقداماخیرپارلمان
اروپاعلیهســپاه،اعامکردکهبنابراظهارات
بــه غربیهــا اروپــا، اتحادیــه دورهای رئیــس
دنبــالاجــرایایــنقطعنامــهنیســتند؛امااگر
اروپــامواضعــشراتغییرندهداحتمالانجام

هراقدامتقابلیمتصوراست.
به گزارش ایســنا، حسین امیرعبداللهیان 
در خصــوص اقــدام اخیــر پارلمــان اروپــا علیــه 
گفــت:  اســالمی،  انقــالب  پاســداران  ســپاه 
پارلمان اروپا تصمیم احساســی گرفته اســت و 
عقالنیت بر کســانی که این کار را انجام دادند 
و بــر جلســه ای که این تصمیــم را گرفته، حاکم 

نبوده است.
او در ادامــه اظهــار کــرد: مــا از ماه ها قبل 
تالش هایی را داشتیم که اتحادیه اروپا مسیر و 
دیدگاه خودش را اصالح کند، نتیجه و خروجی 
کار این شد که آنها به این جمع بندی رسیدند 
کــه در اتحادیــه اروپا این موضوع مطرح نشــود 
چراکــه مصوبــات شــورای وزیران اتحادیــه اروپا 
برای خودشان الزام آور است اما آنها در سطح 
پارلمــان اروپــا  بــرای اینکــه یــک نمایشــی اجــرا 

کنند، این قطعنامه را تصویب کردند.
وزیــر امــور خارجــه در گفت وگــو بــا خانــه 
ملت، یادآور شد: اقدام امروز مجلس و طرحی 

کــه دولــت را ملــزم و در عیــن حــال نیروهــای 
نظامــی اروپــا را بــه عنــوان ارتــش تروریســتی 
قلمــداد می کنــد، یــک اقــدام مقابلــه ای اســت. 
البته در شــکل آرایش نظامی نیروهای نظامی 
منطقــه نیــز تغییــرات عمیقــی دارد و تأثیــرات 

مهمی را خواهد داشت.
توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  امیرعبداللهیــان 

بــه گفــت وگوهایــی کــه بــا آقای بــورل و رئیس 
اظهــار  آنهــا  داشــتم،  اروپــا  اتحادیــه  دوره ای 
داشــتند که دنبال اجرای این قطعنامه نیستند 
و قطعنامــه صرفــا بیــان احساســات بخشــی از 

نمایندگان پارلمان اروپاست.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه خــروج ایــران 
از NPT یا اخراج بازرسان آژانس جزو رفتارهای 

تقابلــی ایران خواهد بــود، گفت: تعداد اندکی 
اروپــا هیــچ تجربــه ای در  از رهبــران سیاســی 
حــوزه دیپلماســی ندارنــد و امــروز تنها در رأس 
دستگاه دیپلماسی قرار گرفته اند از جمله وزیر 
خارجــه آلمــان، لذا اگر آنها در مســیر عقالنیت 
حرکــت نکننــد و مواضــع خود را اصــالح نکنند، 

هر احتمالی متصور است.

مدیــرکلبنــادرودریانــوردیامیرآبــاداعــام
مجدانــه تــاش و پیگیریهــا بــا کــه کــرد
اســتانی، مقامــات مازنــدران، اســتاندار
مســئوالنبندرامیرآبــادوهمچنینتاشوافر
و پرتقــال محمولــه تــن ۲۲۰ صادرکننــدگان،
کیــویبــهوســیلهTEU ۱۰کانتینــریخچالــیاز
اینبندربهکشورروسیهصادرشدتاباایجاد
ایــنمســیردریایــی،رونــدصــادراتایــننوع

محصوالتدراستانمازندرانتوسعهیابد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدتقی 
انــزان پــور  بــا اعــالم ایــن خبــر ، بــه نشســت 
پیــش احصــاء چالش هــای صادراتــی  چنــدی 
مرکبــات و محصــوالت کشــاورزی بــا حضــور 
وزارت  معاونــان  اســتانی،  انــدرکاران  دســت 

پی گیری هــای  مدیــرکل  کشــاورزی،  و  جهــاد 
رئیــس جمهــور و جمعــی  اول  دفتــر معــاون 
در  مازندرانــی  و صادرکننــدگان  بازرگانــان  از 
بندرامیرآبــاد و همچنیــن تأکیــد حســینی پــور 
بهینــه ســازی  بــر  مازنــدران مبنــی  اســتاندار 
تجارت مرکبات در اســتان اشــاره کرد و اظهار 
داشــت:  ماحصــل این سلســله نشســت های 
بــا  همــکاری  همچنیــن  و  اندیشــی  هــم 
صادرکنندگان محصوالت باغی و کشــاورزی و 
شرکت های بازرگانی منطقه، TEU ۱۰ کانتینر 
یخچالــی حامــل کیوی و پرتقال در مجموع به 
میزان ۲۲۰ تن توســط کشــتی از بندرامیرآباد 

به کشور روسیه ارسال شد.
او بــا بیــان اینکــه بندرامیرآبــاد تاکنــون 

توانســته در صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی از 
قبیــل کاالهــای معدنــی ، ســاختمانی و غیــره 
جایــگاه ویژه ای را در بنادر کشــور کســب کند 
ابــراز امیــدواری کرد با افزایــش تنوع کاالهای 
محصــوالت  و  مرکبــات  همچــون  صادراتــی 
کشــاورزی و اســتفاده بهینه صادرکنندگان از 
ظرفیت هــای کانتینــری و کارخانــه ســورتینگ 
بندر، شاهد حجم فزآینده ای از صادرات کاال 

در آینده باشیم.
مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی امیرآبــاد 
بنــدر  اقتصــادی  برنامه ریزی هــای  اســاس 
امیرآبــاد را تفاهــم و تعامــل بــا مشــتریان و 
ســرمایه گــذاران عنــوان و بــر اهتمــام مدیران 
ایــن بنــدر بــرای رفــع چالش هــای صادراتــی، 

برقــراری امکانــات الزم جهت جابجایی ســالم 
کمتریــن  در  کشــاورزی  و  باغــی  محصــوالت 
مســیرهای  اطالعــات  ارائــه  و  ممکــن  زمــان 
دریایی و لجستیکی بنادر حاشیه دریای خزر 
بــه نماینــدگان اتحادیه هــا و فعــاالن بخــش 
خصوصــی بــرای عرضــه محصــوالت خــود بــه 

کشورهای حوزه CIS تأکید کرد.
انزان پور در پایان ، بار دیگر از صادرکنندگان 
کاال جهــت بهره گیــری از فرصت هــای موجــود 
کانتینــری،  امکانــات  قبیــل  از  بنــدر  ایــن  در 
سرویس های هفتگی خطوط الینر کشتیرانی 
و تعرفه های بسیار پایین حمل و نقل دریایی 
جهــت صــادرات کاالهــای خــود به کشــورهای 

حوزه دریای خزر دعوت کرد.

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهکشــوربــا
تاکیــدبــراینکــهمنابــعپیــشبینــیشــدهدر
اســت، وصــول قابــل ۱۴۰۲ بودجــه الیحــه
اعــامکــردکــهدولــتبــامدیریــتهزینهها
وپیشبینــیمنابــعقابــلوصــول،بودجــهرا

مدیریتکند.
مســعود  مهــر،  گزارش خبرنــگار  بــه 
میرکاظمــی دیــروز در جریــان بررســی کلیــات 
از  گفــت:  کشــور  کل   ۱۴۰۲ ســال  بودجــه 
آنجــا کــه بحــث امــروز در مــورد کلیات اســت 
جزئیات بحث بودجه را به صورت تفصیلی در 
کمیســیون ها توضیح خواهیم داد. نمایندگان 
اشکاالت و نکاتی را درباره بودجه سال آینده 
مطــرح کردند که بــه مهمترین و پرتکرار ترین 

آنها پاسخ می دهم.
منابــع  دربــاره  اول  موضــوع  افــزود:  او 
بودجــه اســت کــه آیا قابــل وصول هســتند یا 
خیــر؟ در بودجــه عمومــی کشــور در منابــع و 
مصــارف بــه ســمتی می رویــم کــه ۹۵ درصــد 

آنچه در الیحه آمده است، اجرایی شود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
تصریح کرد: پیش بینی ما این است که کمتر 
از ۵ درصد مغایرت درباره بودجه سال ۱۴۰۲ 

میان عملکرد و الیحه اتفاق بیفتد.
گذشــته  ســال  کــرد:  بیــان  میرکاظمــی 
اختــالف بســیار کمــی را میان عملکــرد بودجه 
و الیحــه دولــت شــاهد بودیــم چرا که ســقف 
بودجه در مجلس تغییر نیافت و این موضوع 
باعث شد کمترین مغایرت را داشته باشیم.

بــه  کــه  از ویژگی هایــی  یکــی  او گفــت: 
شــدت آن را کنتــرل می کنیــم ایــن اســت کــه 

منابعــی را در نظــر بگیریــم کــه قابــل وصــول 
باشــند و مصارفــی را مدنظــر قــرار دهیــم کــه 

اجتناب ناپذیر هستند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور افزود: 
ســال گذشته توانســتیم هزینه های اضافی را 
مدیریــت کنیــم و همیــن موضــوع باعــث شــد 
علیرغــم اینکــه وقتی دولــت را تحویل گرفتیم 
بــرای پرداخت حقوق ها مشــکل داشــتیم، اما 
پایــان ســال موفــق شــدیم حــدود ۲۰۰ هــزار 
میلیارد تومان را به بخش عمرانی و اشــتغال 

زایی تخصیص بدهیم و پرداخت کنیم.
میرکاظمی تأکید کرد: امســال به سمتی 
می رویم که کمترین مغایرت را داشته باشیم 
و در بودجه ســال ۱۴۰۲ منابع الزم را در نظر 

گرفته ایم.
او در ادامــه اظهــار کرد: در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ منابــع عمومــی ۱۹۸۴ همت دیده 
شــده اســت کــه ۷۰۰ همــت آن مربــوط بــه 
حــوزه مالیــات می باشــد. میــزان مالیاتــی کــه 
مــا می گیریــم به نســبت تولیــد ناخالص عدد 
قابــل توجهــی نیســت و بــا توجــه بــه اعــالم 
سازمان مالیاتی این ظرفیت وجود دارد که با 
توســعه مودیان مالیاتی و استفاده از فناوری 
اطالعــات رقــم ۷۰۰ همــت از وجــه مالیات در 
بودجه سال آینده تحقق یابد. اگر این میزان 
مالیــات تحقــق یابــد مــا تــازه بــه ضریــب ۳.۷ 
نســبت بــه تولیــد ناخالــص در اخــذ مالیــات 
می رســیم در حالی که در ســایر کشــورها این 

نسبت بین ۹ تا ۲۵ درصد است.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه تصریح 
کرد: حدود ۶۰۳ همت درآمد از محل فروش 

نفــت پیش بینی شــده اســت و این که قیمت 
نفــت از ۸۵ دالر بــه ۷۵ دالر کاهــش یابــد یا 
از روزانه ۱۴۰۰ بشــکه به ۱۲۰۰ بشــکه برســد 
فرقــی نــدارد؛ آنچــه که مهم اســت این اســت 
کــه ۶۰۳ هــزار میلیارد تومان درآمد از فروش 
نفــت قابــل احصــاء اســت و اعتقــاد داریم که 
کمتریــن مخاطــره را خواهد داشــت. در حوزه 
واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز همین 

طور است.
ســتاره  ســهام  کــرد:  تاکیــد  میرکاظمــی 
خلیج فارس که ســال جاری به فروش رســید 
دو قســط آن ســال آینــده بــه مبلــغ ۱۸ همت 
وصــول خواهــد شــد. پیش بینی ما این اســت 
کــه در ســال ۱۴۰۲ میــزان فروش اموال رشــد 

قابل توجهی داشته باشد.
او عنــوان کــرد: از ســوی دیگر پیش بینی 
شده که ۴۰ درصد به حساب صندوق توسعه 
ملــی واریــز کنیــم. در ســال جــاری نیــز ســهم 
صنــدوق ۴۰ درصــد بــود، امــا با اجــازه رهبری 
۲۰ درصــد از آن بــه بخــش تملــک دارایی های 
و  اولویــت طرح هــای عمرانــی  بــا  ســرمایه ای 
اشتغال هدایت شد. در سال آینده نیز سهم 
صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت ۴۰ 
درصــد پیش بینــی شــده و ســهم دولت ۴۵.۵ 
درصــد پیش بینــی شــده و ۱۴.۵ درصــد ســهم 
شــرکت ملــی نفــت اســت. ایــن یــک ویژگــی 
مثبــت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ به شــمار 
مــی رود کــه مــا برداشــتی از صنــدوق توســعه 

ملی نداریم.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه عنوان 
کرد: عده ای از نمایندگان درباره تراز عملیاتی 

نــکات قابــل تاملــی را مطــرح کردنــد. از آنجــا 
کــه در تبصــره ۱۴ در طــول ســنوات گذشــته 
هزینه هایی دیده شده بود که از جنس یارانه 
نبــود و تــوازن ایــن تبصــره را برهــم می ریخت 
مــا ۱۵ همــت از هزینه هایی کــه در تبصره ۱۴ 
دیده شده بود را جدا کرده و به بخش بودجه 

منتقل کردیم.
ترتیــب  بدیــن  داد:  ادامــه  میرکاظمــی 
خواهیــم  را  عملیاتــی  تــراز  کســری  کمتریــن 
بــا  دولــت  آینــده  ســال  بودجــه  در  داشــت، 
توجــه  بــه ســمت  خــود  کاهــش هزینه هــای 
بــه تملــک دارایــی و ســرمایه  گــذاری رفتــه تــا 
پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف پیش 

برده شود.
اینکــه بیــش از ۳۰۰۰  بــه  بــا اشــاره  او 
همــت پروژه نیمه تمــام داریم، تاکید کرد: در 
بودجــه، مشــارکت مــردم در اجــرای پروژه هــا 
دیده شــده اســت. همچنیــن در الیحه برنامه 
هفتم نیز مشــارکت عمومی و خصوصی برای 
طرح هــای نیمــه تمــام را بــه طــور جــدی لحاظ 

خواهیم کرد. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه یادآور 
شــد: اگــر روش تأمیــن اعتبــار بــرای پروژه هــا 
اســتفاده  مــردم  ظرفیــت  از  و  نیابــد  تغییــر 
نشود، عدم تخصیص منابع به پروژه ها تکرار 
شــده و همچنــان نگــران نیمــه تمــام مانــدن 

پروژه ها خواهیم بود.
میرکاظمــی بــا تاکیــد بر اینکه بخشــی از 
تــورم در منابــع و مصــارف ریشــه دارد، بیــان 
کرد: برای مدیریت مصرف منابع تالش شــده 
تا استقراض نکنیم و فشار بر مردم کم شود، 
بــر همین اســاس میــزان پایه پولــی در الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد.
اضافــه  مرکــزی  بانــک  کــرد:  اظهــار  او 
برداشــت بانک هــا را مدیریــت خواهد کرد که 
با این کار افزایش پایه پولی کنترل می شــود؛ 
از مجلــس می خواهیــم اجــازه دهــد مدیریــت 
تبصره ها بر اســاس آیین نامه تدوین شــده از 
ســوی دولــت پیش برود تا بتوانیــم پایه پولی 

را مدیریت کنیم.
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: ارز ۴۲۰۰ تومانــی کــه باعث 
افزایش هزینه ها بر مردم می شــد را نخواهیم 
اوراق  بدهــی  تســویه  همــت   ۲۵۰ داشــت؛ 
کــرده  هزینــه  قبــل  دولت هــای  کــه  می کنیــم 
بودنــد؛ امــا ماهیانــه ۱۸۰ اوراق منتشــر و ۱۵ 
همــت اوراق تســویه کردیــم، ســال آینــده نیــز 
۳۳۰ همــت بــه صندوق هــا کمــک می شــود که 
با در نظر گرفتن ۱۸۰ همت کمک به ســازمان 

تأمین اجتماعی، ۳۴۵ همت خواهد شد.

منابعالزمبودجه۱۴۰۲قابلوصولهستند

 ایجادمسیردریاییصادراتکانتینریِمرکبات
ازبندرامیرآبادبهکشورروسیه

احتمالخروجایرانازNPTدرصورتاصاح
نشدنموضعاروپا
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بیمه ملت برای 
دوچرخه سواران

بیمــه ملــت، بــا طراحــی بیمه نامــه نوآورانــه  »راه ســبز 
مرکــزی جمهــوری  بیمــه  از  مجــوز  دریافــت  و  ملــت« 
بــرای پوشــش  یــک بیمه نامــه جامــع  ایــران،  اســامی 
روبــه رو  آنهــا  بــا  دوچرخه ســواران  کــه  ریســک هایی 

هستند، ارائه کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه ملــت، دوچرخــه 

بهتریــن  زمانــی  کــه 
خاطــرات کودکــی مــا را 
رقــم مــی زد، ایــن روزها 
بــرای  پیــش  از  بیــش 
کوتــاه،  رفت وآمدهــای 
تفریح و ورزش، دوباره 
شــهری  زندگــی  بــه 
از  اســت،  برگشــته 
دوچرخه های شهری که 

شــهرداری ها در شــهرهای بــزرگ برای کنتــرل آلودگی و 
ترافیــک، در اختیــار مــردم قرار داده اند تــا دوچرخه های 
شــخصی که با حضورشــان در شهر، رنگارنگی زیبایی را 

به چهره شهری ما افزوده اند.
امــا رفت وآمــد بــا دوچرخه، خطرات خــاص خود را 
هــم بــه همــراه دارد و ایــن احتمال را بایــد در نظرگرفت 
که شما در زمان دوچرخه سواری ممکن است به عابری 
برخورد کنید یا به اموال اشــخاص آســیب بزنید یا حتی 
ببینیــد.  دوچرخه ســواری  آســیب  هنــگام  در  خودتــان 
احتمال هایــی کــه بــا یقیــن به خاطــر هزینه هــای که به 
دوچرخه ســوار تحمیل می کننــد، دغدغه ما را برای بهره 
بردن هرچه بیشتر از این وسیله نقلیه پاک را افزایش 

می دهد.
ایــن موضــوع، بیمــه ملــت را بــر آن داشــت تــا بــا 
نگاهــی 360 درجــه بــه ریســک های دوچرخه ســواران و 
بــا انگیزه های خود برای ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری 
و  دوچرخه ســواری  بیشــتر  هرچــه  رونــق  بــه  کمــک  و 
پاکــی مضاعــف هــوای شــهرهای کشــورمان ایــران، ایــن 
بیمه نامــه را همــگام بــا محصــوالت بیمــه ای بــه روز در 
جهــان، طراحــی و بــرای نخســتین بار در ایــران همراه با 
پوشــش های تکمیلــی جــذاب از جملــه حوادث شــخص 
دوچرخه ســوار، خســارت وارد به دوچرخه در اثر حادثه 
تصــادف بــا وســیله نقلیــه موتــوری، هزینه هــای نقــل و 
انتقــال دوچرخــه در صورت عدم امکان حرکت دوچرخه 
ناشــی از حادثه و هزینه های دفاع و دادرســی ناشــی از 

دعاوی مرتبط با موضوع بیمه نامه را ارائه کند.

اقدامات بانك صنعت و 
معدن در توسعه صنایع 

زیربنایی چابهار
علــی خورســندیان كــه در راســتای بازدیدهــای میدانی 
و پیگیــری مصوبات ســفر ریاســت جمهوری بــه چابهار 

ســفر كــرده اســت، در 
مدیرعامــل  بــا  دیــدار 
چابهــار  آزاد  منطقــه 
و  صنعتگــران  و 
کارآفرینــان این منطقه 
چابهــار  كــرد:  تاكيــد 
ظرفیت هــای  دارای 
تولیــدی،  شــمار  بــی 
ترانزیتــی  و  تجــاری 

اســت کــه مغفــول مانــده و بی شــک افزایش ســرمایه 
گــذاری در صنایع پیشــران و تســریع در اجــرا و تکمیل 
پروژه های زیربنایی، کلید توسعه پایدار مناطقی مانند 
مکــران اســت و بانک هــا بــا جــذب ســرمایه های راکد و 
پوشــش بخشــی از ریسک های ســرمایه گذاری، نقش 

مهمی در تحقق این موضوع دارند.
بــه گــزارش روابط عمومی بانــك صنعت و معدن، 
دكتــر خورســندیان کــه روز ســه شــنبه بیســت و هفتــم 
دیمــاه بــه اتفــاق هيــات همراهــی متشــكل از اعضــای 
هیــأت مدیــره، هیــأت عامل و تنــی چند از مدیــران این 
بانک در ســفری دو روزه به چابهار ســفر کرده است، از 

چندين طرح صنعتي در این منطقه بازديد کرد.
خورســندیان بیان داشــت: در مجموع به 20 طرح 
صنعتــی در منطقــه چابهــار معــادل 45 هــزار و 928 

میلیارد ریال پرداخت شده است. 
بــر اهمیــت طــرح توســعه منطقــه  بــا تأکیــد  وی 
مکــران در نــوار ســاحلی جنــوب شــرقی کشــور در دو 
اظهــار  هرمــزگان،  و  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
داشــت: با توجه به موقعیت جغرافیایی این منطقه که 
بزرگترین بندر اقیانوســی کشــور است و به آبراهه بین 
المللی دسترســی مســتقیم دارد، ایجاد زیرســاخت های 
اقتصادی و صنعتی و ســرمایه گذاری برای توسعه همه 
جانبه آن می تواند سبب توسعه پایدار این استان ها و 

به تبع آن توسعه اقتصادی کشور شود.
وی خواســتار مســاعدت بیشــتر بانــک بــرای اتمام 
سریع تر پروژه های زیرساختی و واحدهای تولیدی نیمه 
تمــام ایــن منطقه شــد تا ضمن ایجاد اشــتغال مناســب 
و بهــره بــرداری بهینــه از منابــع طبیعــی و مزیت هــای 
اقتصادی، زمینه توســعه پایدار کل اســتان سیســتان و 

بلوچستان در این منطقه فراهم شود.

کوتاه از بانک و بیمه

نخستین کارخانه 
هوشمندسازی و نوآوری 

کشور افتتاح شد
کشــور  نــوآوری  و  کارخانــه هوشمندســازی  نخســتین 
)امیدینــو( بــا حضور دکتر روح هللا دهقانی فیروزآبادی 
معــاون علمــی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهــوری، دکترآیت اله 
مدیرعامــل  ابراهیمــی 
و دکتــر حســینی قائــم 
ســپه،  بانــک  مقــام 
آرانــی  ســلمانی  دکتــر 
مدیرعامل گروه فناوری 
بهپویــان  اطاعــات 
دکتــر  امیــد،  هوشــمند 
صدر مدیرعامل شرکت 
امیدبــوم و جمعــی از مدیران معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و بانــک ســپه روز شــنبه یکــم بهمن 

ماه افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ کارخانه 
کارخانــه  اولیــن  امیدینــو،  نــوآوری  و   هوشمندســازی 
هوشمندســازی کشــور اســت که در ســال تولید، دانش 
بنیــان و اشــتغال آفرین و طــی تفاهم نامه همکاری فی 
مابیــن بانــک ســپه و معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری در فضایــی بالــغ بــر 8500 متــر مربــع و در 6 
طبقــه بــا بهره منــدی از بهتریــن امکانات افتتاح شــده و 
عرصــه ای جدیــد در زیســت بــوم علــم و فناوری کشــور 

خواهد بود.
هــدف از تشــکیل ایــن کارخانه توســعه و اســتقرار 
نهادهــای زیســت بــوم همچــون مراکــز نــوآوری، شــتاب 
دهنده ها و اســتارتاپ ها، مهارت افزایی و توانمندسازی 
نیازهــای  بــه  پاســخ  هوشمندســازی،  حــوزه  نخبــگان 
فناورانــه و اولویت هــای حــوزه هوشمندســازی کشــور با 
اتــکا بــه شــرکت های دانــش بنیــان اســت که بــه عنوان 
نقطــه اتصالــی بــرای شــرکت های نــوآور و دانــش بنیان 
در کنــار شــرکت های بــزرگ بــرای ایجــاد قطــب )هــاب( 
نوآوری حوزه هوشمندسازی و ارتباط هدفمند با فعاالن 
داخلی و خارجی این حوزه و ایفای نقش نوآوری درون 
ســازمانی بــا هدف شناســایی کارکنان نــوآور و خالق به 

شمار می رود.
ایــن کارخانــه کــه در هفــت حــوزه فینتــک، انرژی، 
اساســی،  کاالهــای  ســالمت،  نقــل،  و  حمــل  معــدن، 
از  یکــی  کنــد  مــی  فعالیــت  کشــاورزی)امنیت غذایــی( 
شــرکت های گــروه فنــاوری اطالعــات بهپویان هوشــمند 

امید وابسته به بانک سپه است.

بیمه درمان تکمیلی تعاون
بیمه درمان تکمیلی به صورت یک ساله و همچنین به 
شکل گروهی، خانوادگی و انفرادی ارائه می شود. این 
بیمــه نامــه در هــر شــرکت بیمه ای طرح هــای مختلفی 
و  پوشــش ها  و  دارد 
آن  تعهــدات  ســقف 
امــا  نیســت.  یکســان 
بیمه هــای  در  معمــوال 
هزینه هــای  تکمیلــی، 
مثــل  رایجــی  درمانــی 
بســتری،  جراحــی، 
آزمایشــگاهی،  خدمات 
ســرپایی،  جراحی هــای 
زایمان، دارو، دندانپزشکی و … پوشش داده می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه تعاون بــه نقل از 
طالنیوز، بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده 
با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور از اهمیت 
بســیار باالیــی نــزد مــردم برخــوردار شــده اســت، بیمــه 
درمــان تکمیلــی یکــی از مهمتریــن شــاخص های رفــاه 
اجتماعی در دنیا به شمار می آید که بدون شک ارتقاء 
شــرایط ســالمت بــر آن تاثیــر گــذار خواهد بود. شــرکت 
بیمــه تعــاون، امــکان خریــد بیمــه تکمیلی را بــرای همه 
افراد از بدو تولد تا سن 60 سالگی و حتی بدون داشتن 
دفترچــه بیمــه تامین اجتماعی امکان پذیــر کرده و افراد 
می توانند طرح مورد نظر خود را از میان طرح های بیمه 

درمان تکمیلی تعاون انتخاب نمایند.
یکی از دغدغه هایی که بسیاری از افراد با توجه به 
افزایش هزینه های درمانی با آن درگیر هستند، داشتن 
یک بیمه درمانی مناســب اســت تا در شــرایط بیماری از 
آن هــا حمایــت مالــی کنــد. خریــد بیمــه تکمیلــی یکی از 
راه های مطمئن برای مدیریت هزینه  های درمانی  است.
سنگین  ترین خسارت  ها ناشی از حوادثی است که 
ســالمتی افــراد را بــه خطــر می انــدازد. به همیــن دلیل، 
داشــتن بیمه  هــای درمانی بــرای هر فرد ضروری اســت. 
و  پایــه  درمانــی  بیمه  هــای  دو دســته  در  بیمه  هــا  ایــن 
تکمیلی در دســترس هســتند. بیمه  هــای درمانی تامین 
اجتماعــی، ســالمت، خدمــات درمانی، نیروهای مســلح 
و… جــزو بیمه  هــای پایــه هســتند. ایــن بیمه  هــا برخی از 
هزینه  هــای درمانی را پوشــش نمی  دهند. برای حل این 
مســئله، طــرح بیمه  هــای تکمیلــی در شــرکت  های بیمــه 

بازرگانی مطرح شد.
بــا توجــه بــه هزینه هــای درمانــی قابــل توجــه در 
کــه هزینــه  بیماری هایــی  بــرای  اخیــر حتــی  ســال های 
درمانــی قابــل توجهــی ندارنــد، داشــتن بیمــه نامه هــای 
تکمیلــی بــرای کمک بــه جبــران هزینه های درمــان برای 
بیشتر خانواده ها و حتی افراد به صورت انفرادی را الزم 
می کنــد. بیمه هــای تکمیلــی انفــرادی به صــورت محدود 

توسط شرکت های مختلف بیمه ارائه می شود.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

جــاری  نوســانات  کــرد:  اعــام  مرکــزی  بانــک 
بــازار غیررســمی ارز بــه دلیل عوامــل روانی و 
انتظــاری اســت برایــن اســاس سیاســت ارزی 
جدید بانک مرکزی متمرکز کنترل نوســانات و 
حفظ ثبات و آرامش در بازار رسمی ارز است. 
بــه گزارش ایرنــا، بانک مرکزی در واکنش 
بــه یادداشــت روزنامــه ســازندگی در تاریــخ ۱4 
دی مــاه بــا عنــوان »راه حــل خطــا؛ چــرا تغییــر 
رئیــس کل بانــک مرکــزی چــاره نیســت؟« بــه 
مطالب منتشــر شــده در این یادداشــت اشــاره 
کــرد و نوشــت: در ایــن یادداشــت اشــاره شــده 
کــه »مســئوالن دولت نگــران افزایــش نرخ ارز 
هســتند و فکر می کننــد که با تغییر رئیس کل 
بانــک مرکــزی جلــوی افزایــش نــرخ ارز گرفتــه 
می شــود یــا نــرخ آن کاهــش می یابــد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه آنچــه ســبب افزایــش قیمــت 
دالر گردیــده، همــان دالیلــی اســت کــه موجب 
اســت.«  شــده  کاالهــا  همــه  قیمــت  افزایــش 
در ایــن خصــوص نیز اشــاره شــده اســت که از 
علــل اصلــی تورم کنونی، کســری بودجه مزمن 
و افزایــش نقدینگــی اســت. به عبارتی کســری 
بودجــه دولــت موجــب افزایش نقدینگی شــده 
اســت و بانک مرکزی جهت جبران این کســری 
اقــدام بــه چــاپ پــول می کنــد؛ لــذا چــاپ پــول 
توسط بانک مرکزی و به تبع آن خلق نقدینگی 
منجــر بــه افزایش نرخ تــورم و متعاقباً افزایش 

نرخ دالر می شود.
همچنیــن در گــزارش روزنامــه ســازندگی 
اشــاره شده که »اولین اظهارنظر جناب فرزین 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــر نگرانی هــا افزوده 
است« و با استناد به اظهارات اخیر ایشان در 
خصوص تثبیت نرخ دالر در ســامانه نیما، این 
سیاســت را موجب ایجاد رانت و فســاد و فاقد 

کارایی اطالق کرده اند.
روابــط عمومــی بانــک مرکــزی در توضیــح 
مســائل اعــالم کــرد: در ارتبــاط بــا توضیحــات 
مطروحــه در ایــن یادداشــت که بــه تبیین علل 
ذکــر  شــایان  دارد،  داللــت  ارز  نــرخ  افزایــش 
اســت کــه اگرچــه نگارنــده بــه برخــی از عوامل 
بنیادیــن موثــر بــر تحوالت نــرخ ارز نظیر رشــد 
نقدینگــی و نــرخ تورم اشــاره داشــته اند، لیکن 
تفســیر و تشــریح ایشــان از مولفه های اثرگذار 
بــازار ارز و پویایی هــای  بــر تحــوالت اخیــر در 
ناظــر بــر این روابط با نواقص و ایراداتی همراه 
اســت. در یادداشــت روزنامــه ســازندگی علــت 
اصلــی افزایــش نــرخ تورم و نرخ ارز به کســری 
بودجــه دولــت و جبــران ایــن کســری از محــل 
منابــع بانــک مرکزی نســبت داده شــده اســت. 
می بایســت  مطروحــه  اســتدالل  خصــوص  در 
اشاره کرد که مجموعه دولت سیزدهم و بانک 
مرکــزی بــا آگاهی از ضــرورت برقراری و تقویت 
ثبــات در اقتصــاد کالن، بــه طــور جــدی لــزوم 

کنتــرل رشــد کل هــای پولــی و نرخ تــورم را به 
عنوان متغیرهای کلیدی و مهم اقتصاد 

مدنظر قرار داده اند.
بــر همین اســاس بــه منظور 
مالــی  فعالیــت  تاثیــرات  کنتــرل 
بانــک  پولــی  سیاســت  بــر  دولــت 

را  خــود  ســیزدهم  دولــت  مرکــزی، 
و  مالــی  انضبــاط  رعایــت  بــه  نســبت 

مدیریــت هزینه ها و کســب درآمدهای 
پایــدار متعهــد و ملــزم دانســته کــه البته 

آثــار اتخــاذ ایــن رویکــرد در عملکــرد وضع 
بــه  نه ماهــه ســال جــاری  مالــی دولــت در 

خوبــی نمایــان شــده اســت. بــه طــوری که در 
ایــن مقطع، درآمدهای عمومی دولت با تحقق 
90.8 درصدی نســبت به رقم مصوب نه ماهه، 
مــدت  بــا  مقایســه  در  درصــد   53.4 رشــد  از 
مشــابه ســال قبــل برخــوردار بــوده اســت. در 
سوی مقابل، هزینه های جاری دولت با تحقق 
90.6 درصــدی نســبت به رقم مصــوب نه ماهه 
صرفاً با رشد 0.43 درصدی در مقایسه با دوره 
مشــابه ســال قبــل مواجــه بــوده اســت. برآیند 
این تغییرات ســبب شــده اســت تا کسری تراز 
عملیاتــی و ســرمایه ای )کســری بودجــه دولت( 
نه ماهــه ســال  در  کاهــش 80.۷ درصــدی  بــا 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه 
گــردد. همچنیــن در پایــان آذر مــاه ســال ۱40۱ 
استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد 
آثار پولی ناشــی از عملیات مالی دولت اســت، 
از کاهــش قابــل توجــه ۱00 درصدی نســبت به 
مقطــع مشــابه ســال قبــل برخوردار شــد )عدم 
استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی( که این 
امــر از اهتمــام دولت در جهت انضباط بخشــی 
به سیاست های مالی دولت و هماهنگی آن با 
سیاســت های پولــی بانک مرکزی در یک ســال 

گذشته حکایت دارد.
همچنیــن رشــد دوازده ماهه پایــه پولی با 
آغــاز بــه کار دولت ســیزدهم و متاثر از رویکرد 
انضبــاط گرایانــه دولــت و سیاســت های پولــی 
و نظارتــی بانــک مرکــزی، کاهشــی شــده و از 
39.5 درصــد در پایــان شــهریورماه ۱400 بــه 
36.6 درصد در پایان آذرماه سال ۱40۱ رسیده 

است.
رشد نقدینگی نیز در آذر ماه ۱40۱ حاکی 
از تــداوم رونــد کاهشــی ایــن متغیــر همچــون 
ماه های گذشــته بوده اســت؛ به طوری که نرخ 
رشــد دوازده ماهه نقدینگــی از 40.5 درصد در 
پایــان شــهریور مــاه ۱400 بــه 33.4 درصــد در 
پایان آذرماه ۱40۱ کاهش یافته است. مجموع 
تحــوالت فــوق موجــب شــد تا نرخ تــورم نیز در 
دوره فعالیــت دولــت ســیزدهم بــا رونــد نزولی 
همراه گردد؛ در این خصوص بر اساس آخرین 
اطالعــات موجــود در آذر مــاه ســال جــاری نرخ 

تــورم 
نقطه به نقطه 
و متوســط دوازده ماهــه بــا 
وجــود اجــرای سیاســت مردمی ســازی و توزیــع 
عادالنه یارانه ها در اردیبهشت ماه سال جاری، 
بــه ترتیــب بــا 9.۷ و ۱8.۷ واحــد درصد کاهش 
ســیزدهم  دولــت  اســتقرار  زمــان  بــه  نســبت 
)شهریورماه ۱400( معادل 45.2 و 40.6 درصد 

بوده است.
نظــر به توضیحات فوق، بررســی عملکرد 
نــرخ  تحــوالت  بــر  موثــر  بنیادیــن  مولفه هــای 
ارز از جملــه رشــد کل هــای پولــی و نــرخ تــورم 
مویــد تغییر روند شــاخص های مزبــور در دوره 
فعالیــت دولــت ســیزدهم اســت. ضمــن آنکــه 
دیگر مولفه های بنیادین همچون تراز حســاب 
جاری و رشد تولید ناخالص داخلی نیز در این 
دوره عملکــرد مثبتــی را به ثبت رســانده اند. از 
ایــن رو نوســانات هفته هــای گذشــته در بــازار 
غیررســمی ارز )به عنوان بازاری غیرشــفاف که 
ســهم اندکی در تامین واردات کشــور دارد( که 
عمدتاً متاثر از انتشــار برخی اخبار و شــایعات 
خــورده  رقــم  بــازار  در  روانــی  عوامــل  بــروز  و 
اســت، قابل انتســاب به عوامــل بنیادین و نیز 

سیاست گذاری اقتصادی دولت نمی باشد.
نگارنــده در نقــد سیاســت ارزی اعالمــی 
تحلیــل  مرکــزی،  بانــک  رئیــس کل  ســوی  از 
اقتصادی دقیق و مشخصی ارائه نکرده و صرفاً 
بــا مشــابه انگاری سیاســت اعالمــی رئیــس کل 
بانــک با سیاســت تخصیــص ارز 4200 تومانی 
و بــدون توجــه به تفاوت میان این سیاســت ها 
از حیث شــرایط، زمان و شــیوه اجرا، سیاســت 
ارزی جدید را ناکارآمد و فسادزا دانسته است.
بــه طــور کلــی در خصــوص سیاســت های 
ارزی بانک مرکزی می بایست به این نکته توجه 

داشت 
از  یکــی  کــه 
در  اهمیــت  حائــز  مولفه هــای 
فعالیت هــای اقتصادی معطوف به تقویت 
ثبــات و پیش بینی پذیری بــازار ارز برای فعاالن 
و  واردکننــده  صادرکننــده،  از  اعــم  اقتصــادی 
امــکان  آن  تبــع  بــه  تــا  می باشــد  تولیدکننــده 
برنامه ریــزی مناســب بــرای تعامــالت تجــاری و 
تولیدی ایشــان فراهم گردد. در همین ارتباط، 
با توجه به وضعیت مناسب تراز تجاری کشور 
و وجــود چشــم انداز مثبــت در خصــوص تداوم 
آن و نیز با عنایت به این موضوع که نوسانات 
جــاری بــازار غیررســمی ارز منبعــث از عوامــل 
روانــی و انتظــاری اســت، سیاســت ارزی جدید 
بانک مرکزی بر کنترل نوسانات و حفظ ثبات و 

آرامش در بازار رسمی ارز متمرکز است.
بنــا بــه توضیحــات فــوق انتظــار مــی رود 
سیاست ثبات بخشی به روند قیمت ها در بازار 
حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات 
کشــور در کنار تدابیر نظارتی دولت در زنجیره 
توزیــع، آثــار مثبتــی در قالب برقــراری ثبات در 
قیمت هر دو گروه کاالهای وارداتی و تولیدات 
داخلی به همراه داشــته باشــد که نتایج آن در 
مدیریــت انتظــارات تورمی و کنترل نرخ تورم و 
نیز بازگشــت آرامش به بازار ارز تجلی خواهد 
یافت. در خاتمه الزم به ذکر است که مجموعه 
دولــت و بانــک مرکزی تــالش می کنند تا ضمن 
سیاســت گذاری  قبلــی  تجــارب  از  بهره گیــری 
اقتصــادی در ســال های اخیــر، در قالــب یــک 
چارچــوب منســجم و چندوجهــی تحــت عنــوان 
رشــد  کنتــرل  اقتصــاد،  تثبیــت  سیاســت های 
کل های پولی، نرخ تورم و نرخ ارز و نیز بهبود 
عملکــرد بخش خارجی اقتصاد، ســرمایه گذاری 
و تولیــد را مــورد توجــه و پیگیری قرار دهند. از 
ایــن رو تعبیــر و تفســیر نگارنــده یادداشــت از 
رویکرد و سیاست های اقتصادی دولت و بانک 
مرکزی و نیز تغییرات در مدیریت بانک مرکزی 

با واقعیت انطباق ندارد.

اعضای کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید 
نحــوه حمایــت از ســهامداران خــرد در برابــر 
مخاطــرات بــازار ســرمایه در الیحــه بودجــه 
۱۴۰۲ را بررســی می کننــد. در بند )د( تبصره 
۲ الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده اســت؛ به وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شــود 
بــه منظــور حمایــت از ســهامداران خــرد در 
برابــر مخاطــرات بــازار ســرمایه، تــا یکصــد و 
پنجــاه هــزار میلیارد ریال از ســهام دولت در 
شــرکت ها را در اختیــار صنــدوق تثبیت بازار 

سرمایه قرار دهد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 

ایران )سنا( و به نقل از خانه ملت، براساس 
ویــژه  کمیســیون  جــاری  هفتــه  کار  دســتور 
جهــش و رونــق تولید و نظارت بر اجرای اصل 
44 قانون اساســی مجلس، روز )یکشــنبه، 2 
بهمــن مــاه( اعضــای ایــن کمیســیون بنــد )ل( 
تبصــره  ا، بندهــای )الــف، ج، د، و، ی( تبصــره 
2، بنــد )الــف( تبصــره 4، بنــد )ط( تبصــره 5 
بــا  الیحــه بودجــه ســال ۱402 کل کشــور را 
حضــور نماینــدگان ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور و وزارتخانه هــای نفت، امــور اقتصادی 
و دارایــی و کشــور، ســازمان خصوصی ســازی، 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور، 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 

مرکــز  و  کشــور  محاســبات  دیــوان  ایــران، 
را  اســالمی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 

بررسی می کنند.
بودجــه  الیحــه   2 تبصــره  )د(  بنــد  در 
۱402 آمده اســت؛ به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اجازه داده می شــود به منظور حمایت 
از ســهامداران خــرد در برابــر مخاطــرات بــازار 
میلیــارد  هــزار  پنجــاه  و  یکصــد  تــا  ســرمایه، 
ســهام  از  ریــال   )۱50.000.000.000.000(
صنــدوق  اختیــار  در  را  شــرکت ها  در  دولــت 

تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
همچنیــن بررســی بندهــای )ط، ن، ت( 
تبصــره 6، بندهــای )الــف و س( تبصــره ۷، 

بنــد )ک( تبصــره ۱0، بندهــای )هـ، ل( تبصره 
۱۱ الیحــه بودجــه ســال ۱402 کل کشــور بــا 
حضــور نماینــدگان ســازمان برنامــه و بودجــه 
و  معــدن  صنعــت،  وزارتخانه هــای  و  کشــور 
تجــارت، امــور اقتصادی و دارایــی و ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، معاونــت علمی، فناوری 
و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت جمهــوری، 
قــوه قضائیه، فراجــا، اتاق بازرگانــی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران، ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور، دیــوان محاســبات کشــور 
شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  و 
اســالمی دستورکار روز دوشــنبه هفته جاری 

کمیســیون ویژه جهش و رونق تولید است.

احســان حریرچی، کارشــناس بازار سرمایه 
گفــت: بــا ادامــه عرضه هــا در بــورس کاال، 
در آینــده نزدیــک ســودآوری ایــن صنعــت 
شــاید  گرفــت.  خواهــد  قــرار  تاثیــر  تحــت 
خــودرو  عرضــه  از  نقیــض  و  ضــد  اخبــار 
در بــورس کاال دســت اندازی باشــد امــا بــه 
طــور قطــع عرضه هــا ادامــه خواهــد یافت و 
خودروســازان پس از ۱۲ ســال رنگ سود را 

به خود خواهند دید.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری بازار 
حریرچــی،  احســان  )ســنا(،  ایــران  ســرمایه 
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سودسازی 

ایــران خــودرو در صورت هــای مالــی  شــرکت 
9 ماهــه، بــه بورســان گفــت: اگر فــرض کنیم 
کــه رونــد فــروش خودرو در بــورس کاال ادامه 
داشــته باشــد می توان به آینده شــرکت ایران 
قیمــت کنونــی  اختــالف  واســطه  بــه  خــودرو 
کاال  بــورس  در  کــه  قیمت هایــی  بــا  شــرکت 

معامله می شود، امیدوار بود.
حریرچی ادامه داد: پیش بینی می شــود 
ادامه روند عرضه در بورس کاال در ســال های 
آتی سودســازی شــرکت ایران خودرو را مثبت 

خواهد کرد.
وی افزود: به نظر می رسد با ادامه روند 

موجــود و ادامــه عرضه هــا در بــورس کاال، در 
آینــده نزدیــک ســودآوری ایــن صنعــت تحــت 
تاثیــر قــرار خواهــد گرفــت. شــاید اخبــار ضــد 
کاال  بــورس  در  خــودرو  عرضــه  از  نقیــض  و 
دســت اندازی باشــد اما به طور قطع عرضه ها 
ادامه خواهد یافت و خودروسازان پس از ۱2 

سال رنگ سود را به خود خواهند دید.
ایــن کارشــناس ارشــد ســرمایه گذاری بــا 
تاکیــد بــر اینکــه تنهــا راه فــروش خــودرو در 
فضــای رقابتــی بــورس کاال اســت اظهــار کرد: 
فــروش ایــران خــودرو و ســایپا در بــورس کاال 
فضای رقابتی را بیش از پیش توسعه داده و 

شــرکت ایران خودرو به روال بهتر سودسازی 
برمی گردد.

حریرچــی در رابطــه بــا صورت های مالی 
شــرکت ها عنــوان کــرد: گزارش هــای گذشــته 
آنطــور کــه بایــد مهــم نیســت اما نکتــه ای که 
بازار ســهام به آن توجه خاص دارد گزارشــات 

4 فصل آتی است.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
وابســتگی شــدید فروش صنایع به دالر، پس 
از جهش های ارزی، حاشیه سودها به صورت 
محسوســی افزایش می یابد امــا در بلندمدت 

به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

عضــو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس، با تاکید 
بر ضرورت آناین شدن ارایه خدمات بانکی، گفت: 
آناین شــدن تســهیات راهی برای هدایت درســت 

منابع بانکی و جلوگیری از انحراف منابع است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت آنالیــن شــدن ارایــه خدمــات 

بانکــی، گفــت: با توجه به اینکــه یکی از راهکارهای 
ثروتمنــد شــدن راحــت و رانت خواری اخــذ وام های 
اســت  بــوده  در گذشــته  بانکــی  از سیســتم  کالن 
بــا آنالیــن شــدن ارایــه خدمــات و شــفافیت در این 
 حــوزه دیگــر چنیــن تســهیالتی بی ضابطــه پرداخــت

نخواهد شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی 
بــا بیــان اینکــه برای مقابلــه با فرصــت رانت خواری 
بایــد بحــث ارائــه تســهیالت آنالیــن پیگیــری شــود، 
افزود: با آنالین شدن خدمات باید همه پرداختی ها 
در نهایــت شــفافیت صورت بگیرد تــا به این ترتیب 

دیگر تخلفی در این حوزه رخ ندهد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک مرکــزی بایــد در 
گزارش های ماهانه خود روند آنالین شدن خدمات 
بانکی و همچنین میزان تسهیالت پرداختی را ارایه 
کنــد، تصریــح کــرد: وقتــی شــفافیت رخ دهــد دیگر 
جایی برای تخلف و زد و بند وجود نخواهد داشت.
ایــن نماینده مردم در مجلــس یازدهم با بیان 

اینکــه از دیگــر مزیت هــای آنالیــن شــدن خدمــات 
بانکــی جلوگیــری از انحــراف منابــع اســت، گفــت: 
اهلیــت ســنجی دیگــر مزیــت اســتفاده از خدمــات 

آنالین در حوزه بانکی است.
پرداخــت  در  تبعیــض  رفــع  داد:  ادامــه  وی 
تســهیالت نیــز دیگــر مزیــت آنالین شــدن ارایه وام 

بــه افــراد اســت. عضــو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس شــورای اســالمی یــادآور شــد: وقتــی ارایــه 
تســهیالت در بســتر آنالیــن صــورت بگیــرد ضمــن 
دیگــر  گیــرد  مــی  صــورت  ســنجی  اهلیــت  اینکــه 
ســخت گیری های عدیــده نیــز بــرای پرداخــت وام از 

میان برداشته خواهد شد.

آناین شدن تسهیات به هدایت درست منابع بانکی کمک می کند

خودروسازان پس از ۱۲ سال، رنگ سود را به خود خواهند دید

 بررسی نحوه حمایت از سهامداران خرد روی میز کمیسیون
ویژه تولید مجلس

 سیاست بانک مرکزی کنترل نوسانات
و حفظ ثبات بازار ارز است



 . دوشنبه 3 بهمن 1401 . سال هجدهم . شماره 5080 . شـــــــــــرکتها

شرکتتوزیعنیرویبرقتبریز)سهامیخاص(

ت اول(
 نوب

(

شرکت توزیع نیروی برق تبریز )سهامی خاص(

موضـوع: برونسـپاری خدمـات حراسـت فیزیکـی در بیسـت و سـه حـوزه نگهبانـی با 
تعـداد بـرآوردی 78 نفـر نگهبـان در محـدوده شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز طبـق 

اسـکوپ کاری انجـام وظایـف خدمـات حراسـت فیزیکـی )نگهبانی(
دسـتگاهمناقصـهگـزاروآدرس: شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز واقـع در تبریـز 
کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شـرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدتزماناجرا: یکسال شمسی
برآورداولیه: برابر 186.646.909.943 ریال می باشد.

مهلـت دریافـت اسـناد از طریـق سـامانه سـتاد ایـران: از تاریـخ 1401/11/03 لغایـت 
1401/11/12 بـا واریـز وجـه بـه مبلـغ پانصـد هـزار ریـال

مهلـتبارگـذاریپیشـنهاداتدرسـامانهسـتاد:پیشـنهاددهندگان مـی بایسـت 
ضمـن بارگـذاری اسـناد ارزیابـی کیفـی و کلیـه مـدارک پـاکات الـف ، ب و ج در 
سـامانه سـتاد تا سـاعت 14:00 مورخه 1401/11/26 ، نسـبت به ارسـال اصل پاکت 
الـف بـه صـورت الک و مهـر شـده ظـرف همـان مهلـت بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت 

اقـدام نماینـد.
تذکر: به پیشـنهادهای فاقد امضاء مشـروط، مخدوش و پیشـنهادهائی که بعد از 
انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: برابر 6.599.408.000 ریال بوده و پیشنهادهای 
فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بالاثر می باشند.

-شرایطخاصبرایورودبهارزیابیکیفیومناقصه:
ارائـه گواهـی صالحیـت فعالیـت پیمانـکاری از اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در 

حـوزه مرتبـط بـا موضـوع مناقصه 
ارائه گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ساعت،روزومحلافتتاحاسنادارزیابیکیفی:
ساعت 11:00 مورخه 1401/11/30 و محل قرائت طبقه ششم )سالن جلسات(

زمانومحلقرائتپاکتهایمناقصه)الف،بوج(بهشرطکسبحداقلامتیاز
الزم)حداقل65(ازارزیابیکیفی:

ساعت 11:00 مورخه 1401/12/03 طبقه ششم )سالن جلسات(
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائه پیشـنهادات مناقصه گران 
و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای 

الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
سـایراطالعـاتوجزئیـاتمربوطـهدراسـنادمناقصـهمنـدرجبـودهوسـایتهـای

زیـرجهـتاطـالعرسـانیاعـالممـیگردنـد:
پایـگاه اطـالع رسـانی مناقصـات http://Iets.mporg.ir و سـایت معامـالت توانیـر 
 http://www.toztab.ir و سـایت توزیـع بـرق تبریـز  http://www.tavanir.org.ir

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
م الف : 3238

انتشار نوبت اول : 1401/11/03 نوبت دوم : 1401/11/04  

معاونت امور دریایی

 دوم(
 نوبت

(

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

 دوم(
)نوبت

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

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی
شناسه : 1443280فراخوان شماره : 2001092421000009

تدارکات  سامانه  طریق  از  را  خمیر  ناحیه  سازی  محوطه  عمومی  مناقصه  برگزاری  جهت  فراخوان  دارد  نظر  در  هرمزگان  استان  گاز  شرکت 
الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید : 

1. موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای عملیات دیوارکشی، تسطیح محوطه و ساخت اتاقک نگهبانی در زمین ناحیه خمیر
2. مدت قرارداد : 180 روز تقویمی

3. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : بندرعباس- بلوار گاز 
- شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 

4. مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5. مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : حداقل 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان

6. به این مناقصه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه تعلق می گیرد.
7. به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت  استفاده می گردد.

8. حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه : رتبه پنج ابنیه و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره  تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 
ضمناً کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در فراخوان محقق سازند. 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان هرمزگان 

)سهامی خاص(

صنایـع شـهدای مهـام یـزد در نظـر دارد اقـالم بـه شـرح ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی از پیمانـکار و تامیـن کننـده واجـد شـرایط و صالحیتـدار 
تامیـن و خریـداری نماید.

مقدار/تعدادموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

120 عدد سه مدل ماتریس از جنس ویدیا گرید G30 طبق اسناد1401-17 - 190/3

2 عددغلطک نورد گرم – طبق اسناد1401-18 - 290/3
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» آگهی مناقصه عمومی «

شیرین كامی  توان خواهان 
در دوسالگی افتتاح بیدبلند 

خلیج فارس
همزمــان بــا دوم بهمــن ، مصــادف بــا دومیــن ســالگرد 
بیدبلنــد  عظیــم  پاالیشــگاه  از  بهره بــرداری  و  افتتــاح 
خلیج فارس به عنوان فینالیســت برترین ابرپروژه های 
دنیا در سال ۲۰۲۰ میالدی، هزینه های برگزاری جشن 
ســالگرد افتتــاح جهــت کمــک توان خواهــان اختصــاص 

یافت.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی خلیج فارس، 
هزینه های برگزاری این جشــن، صرف خرید ۱۰ دســتگاه 
ویلچــر بــرای معلوالن و ۱۰ عدد تشــک مواج طبی جهت 

استفاده بیماران نیازمند ضایعه نخاعی شد. 
بیدبلنــد  گاز  پاالیــش  شــرکت  ایــن  از  پیــش 
مســئولیت های  بــه  عمــل  راســتای  در  خلیج فــارس، 
اجتماعی و تکریم و کمک رسانی به معلوالن و بیماران 
کم بضاعت شهرستان بهبهان پیشگام بوده و هر ساله 
در ایــن امــور خیــر و انســان دوســتانه مشــارکت فعــال 

داشته است.

خبـــــــــــــــــر

در همایش "بومی سازی 
کاتالیست" چه گذشت؟

چهارمیــن همایــش "بومی ســازی کاتالیســت در فراینــد 
احیــا مســتقیم آهــن" پنــج شــنبه، ۲9 دی بــا حضــور 
فعاالن صنعت فوالد و کاتالیست در جزیره کیش آغاز 

به کار کرده و جمعه، 3۰ دی به کار خود پایان داد.
بــه گــزارش خبرنگار عصر اقتصاد، در شــرایطی که 
ایــن روزهــا بــه واســطه 
گســترده  قطعی هــای 
گاز، بســیاری صنایــع و 
صاحبان آنها حال خوبی 
روزهــای  طــی  ندارنــد، 
کیــش  جزیــره  گذشــته 
شــد  همایشــی  میزبــان 
تــا در قالــب آن فعــاالن 
و  کاتالیســت  صنعــت 
فعــاالن عرصــه فــوالد گــرد هم آینــد و عالوه بر بررســی 
آنچــه در  ایــن ســالها در نتیجــه همکاری ایــن دو بخش 
پیــش آمــده در نشســت های مختلف چشــم انداز پیش 
روی همکاری های مشترک را تبیین کرده و در عین حال 
بــا بررســی های همــه جانبه چالش های موجــود را احصا 

کرده و برای آنها راهکاری پیشنهاد دهند.

 از یاد امیرکبیر و شهید سلیمانی
تا همایش کاتالیست

هومــن کریمــی وثیــق، عضــو هیــات مدیــره انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت)استصنا( و مدیرعامل 
شــرکت نفــت و گاز ســرو در ایــن همایــش بــه برگــزاری 
کاتالیســت  بومی ســازی  دوســاالنه  دوره  چهارمیــن 
اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه برگــزاری یــک دوره از ایــن 
همایش به دلیل شــیوع بیماری کرونا لغو شــده اســت، 
اظهــار کــرد: طــی دهه هــای گذشــته در دی مــاه شــاهد 
اتفاقــات متعــددی بوده ایــم و از یــادآوری امیرکبیــر تــا 
شــهادت سردار ســلیمانی و درگذشت آیت هللا هاشمی 
رفســنجانی در این ماه رخ داده و برگزاری همایش های 

شرکت نفت و گاز سرو هم در این ماه بوده است.
او همچنیــن بــه بحــث بومی ســازی کاتالیســت  در 
ایــران اشــاره کــرد و گفــت: زمانــی کــه شــرکت مــا آغــاز 
بــه کار کــرد بســیاری در خواب هم نمی دیدنــد که زمانی 

دستشان از بازار ایران کوتاه شود.

هر نوع تولید داخلی بومی سازی نیست
رئیــس هیــات مدیره انجمــن تولیدکننــدگان فوالد 
هــم در ایــن همایش اظهار کرد: زمانی که ما صحبت از 
بومی ســازی می کنیم، تصور برخی آن اســت که اگر هر 
آنچــه در خــارج از کشــور وجــود دارد را در داخــل تولیــد 
کنیــم بومی ســازی انجام شــده اما این رونــد را می توان 
تولید داخلی دانست و با بومی سازی متفاوت است. 

بهــرام ســبحانی ادامــه داد: اگــر مــا بتوانیــم بــرای 
کاالیی که به طور روزمره در زنجیره تولید مورد استفاده 
قــرار دارد و دانــش عظیمــی پشــت آن اســت، بخشــی 
را خودمــان تولیــد کنیــم آن موقــع می توانیــم بگوییــم 
بومی ســازی صــورت گرفتــه اســت. او  در ایــن حــال بــه 
مــواردی مانند اهمیت توجــه و اعتماد به تولیدکنندگان 
شــرکت های  مدیــران  از  و  کــرد  اشــاره  دانش بنیــان 
فــوالدی خواســت قــدرت ریســک پذیری خــود را در قبال 
شــرکت های دانش بنیــان و آنهایــی کــه دســت بــه تولید 
بار اول می زنند باال ببرند چراکه اگر چنین شرکت هایی 
نباشــند ممکن اســت تامین کنندگان خارجــی هر زمانی 
تصمیــم بگیرنــد محصــوالت خــود را در اختیــار مــا قــرار 

نداده یا شرایط سختی برای همکاری در نظر بگیرند.

از بومی سازی تا صرفه جویی ارزی
محمدآقاجانلــو، شــرکت ملــی فــوالد از دیگر ســخنرانان 
مراســم افتتاحیــه ایــن همایــش بود کــه در صحبت های 
خــود از صرفه جویــی یک میلیارد دالری صنعت فوالد بر 
اثر اســتفاده از 26 هزار قطعه بومی ســازی شده به جای 
نمونه های خارجی آنها خبر داد و در این حال به نقش 

بومی سازی کاتالیست ها اشاره کرد.
او همچنیــن مشــکالت گازی ایــن روزهــا را پاشــنه 
آشــیل صنعــت فــوالد برشــمرده و بــر اهمیــت صنایعــی 
در  ارزی  جویــی  صرفــه  در  کاتالیســت  تولیــد  ماننــد 

حوزه هایی از صنعت از جمله فوالد خبر داد.

خبـــــــــــــــــر

 مســئولیت های اجتماعــی بخشــی از رســالت 
شرکت هاســت، شرکت های فعال در حوزه های 
زمینه هــای  شناســایی  بــا  همــواره  مختلــف 
مختلف، نســبت به ذی نفعان خدمات متنوعی 
ارائــه می دهنــد.  معــاون توســعه ســرمایه های 
ایــن  فــوالد ســنگان عملکــرد  انســانی شــرکت 
را،  اجتماعــی  مســئولیت های  امــر  در  شــرکت 
بســیار خــوب ارزیابــی می کنــد، و بــر ایــن بــاور 
اســت؛ هم برای ذینفعان خارجی و هم داخلی 
که شــامل کارکنان شــرکت هم است، اقدامات 

خوب و شایسته ای صورت گرفته است.
حمیــد محمــدی رفیع بر این نظر اســت که 
طرح خانواده آرمانی فوالد سنگان به عنوان یک 
امــر کلی، مســئولیت های اجتماعی به ذینفعان 
داخلــی را زیــر چتــر خود در آورده اســت. وی در 
خصــوص تعهــد ایــن شــرکت بــه کارکنــان خــود 
ابراز داشــت: در زمینــه نظام جبران خدمت، در 
بخــش حقــوق و مزایــا و رفــاه پرســنل تالشــهای 
خوبــی صــورت گرفــت کــه به لطــف خدا بــه ثمر 

نشسته است.
خدمــت  جبــران  نظــام  :ایــن  افــزود  او 
و  تصمیم هــا  باالدســتی،  قوانیــن  از  برگرفتــه 
سیاســت گذاری های درون ســازمانی اســت. در 
ایــن راســتا حقــوق و مزایــای پرســنل مشــخص 
اســاس  بــر  پرســنل  از  کــدام  هــر  و  شــده 
تحصیــالت و مهارتهایــی کــه کســب نموده انــد و 
یــا مهارتهایــی کــه در ســازمان می تواننــد بــه آن 
برســند، ارزشــیابی می شــوند و بــر ایــن اســاس 

حقــوق مزایای آنها مشــخص می شــود. از طرفی 
ایجــاد و اســتقرار طــرح طبقه بنــدی مشــاغل که 
از افتخــارات ایــن شــرکت اســت در مــدت زمــان 
طــرح،  دو  ایــن  رســید.  ســرانجام  بــه  کوتاهــی 
زمینــه رقابت ســالم، میل به آمــوزش و افزایش 

بهره وری کارکنان را تقویت می نماید.
معاون توســعه ســرمایه های انسانی فوالد 
سنگان اضافه کرد: در زمینه رفاه کارکنان، طرح 
جامــع رفاه پرســنل که می توانــد خانواده آرمانی 
مــا را در ایــن مســیر بــه اهداف خودش برســاند 
پایه گذاری شــد. در این راســتا در ســال گذشــته 
اقدامــات مختلفی صورت گرفت و موفق شــدیم 
به منظور اســتقرار نظام ســالمت جسم و روان، 
مرکز توسعه جسم و روان شرکت فوالد سنگان 
را در شــهر خــواف راه انــدازی نماییــم. ایــن مرکز 
در زمینه هــای مختلــف پزشــکی، روانشناســی، 
مشــاوره خانــواده و …. بــه کارکنــان شــرکت و 
شــهروندان  ســایر  نیــز  و  آن هــا  خانواده هــای 

خدمت رسانی می کند.
 محمــدی رفیع با اشــاره به تأســیس مرکز 
باشــگاه  همــکاری  بــا  ورزش  توســعه  ارتقــای 
ســپاهان، آن را بخشــی از خدمات ارائه شــده و 
برنامه اجرایی شــرکت در توســعه زیرســاختهای 

ورزشی و سالمت منطقه برشمرد.
پرســنل  رفــاه  بــه  توجــه  خصــوص  در  او 
شــرکت فوالد سنگان گفت: در زمینه تسهیالت 
بــا  و  اســت  گرفتــه  صــورت  خوبــی  اقدامــات 
بهره گیری از توانمندی بانک های منطقه نسبت 

به ارائه تســهیالت با کارمزد پایین و نیز فروش 
لــوازم خانگــی بــا کارمــزد کــم اقدام شــد. بــا این 
اقتصــاد  تقویــت  راســتای  در  توانســتیم  اقــدام 

خانواده های کارکنان  گام مؤثری برداریم.
ایــن مســئول ادامــه داد: بــه منظــور ایجاد 
و  آنهــا،  خانواده هــای  و  پرســنل  بیــن  نزدیکــی 
ســال  در  همزبانــی،  و  همدلــی  افزایــش  نیــز 
بــا  ارائــه و  گذشــته طــرح اردوهــای خانوادگــی 
هماهنگی های الزم، نســبت به اجرای آن اقدام 
کردیــم. در ایــن راســتا فضاهــای تفریحــی بــرای 
خانواده ها در نظر گرفته شــد و به منظور ایجاد 
فرهنگ ســفر بیــن خانواده ها، همــکاری خود را 
با شــرکتهای معتبر شــروع نمودیم و نســبت به 
ارائــه خدمــات رفاهــی مســافرتی بــه کارکنــان و 
خانواده های آنها اقدام شد. در حوزه روابط کار 
و ســالمت پرســنل اقدامــات شایســته ای صورت 
گرفــت و بــا اســتقرار نظــام جامع نظرســنجی از 

پرسنل، رضایت حداکثری را شاهد بودیم.
محمدی رفیع با تأکید بر مقوله سالمت جسمی 
افتخــارات  ازدیگــر  افــزود،  کارکنــان  روحــی  و 
شــرکت فوالد ســنگان دریافــت تندیس صنعت 
ســالمت محــور  اســت. در رابطــه بــا اقدامــات 
زیســت محیطــی بــه عنوان یک رســالت مهم در 
فــوالد ســنگان موفــق بــه دریافــت گواهی نامــه 
ایزوی بهداشت و محیط از شرکت DQSشدیم.

 او گفــت: تــالش مــا در حــوزه HSE ایــن 
اســت کــه ســالمت پرســنل را تضمیــن نماییم و 
امیــد داریــم با رصــد آنالین ســالمت کارکنان به 

وســیله تجهیــزات پزشــکی کــه در اختیــار آنهــا و 
خانواده هایشــان قــرار داده ایم بتوانیم ســالمتی 
را بــه خانواده هــا ارزانــی دهیم. در این خصوص 
قنــد  خــون،  فشــار  تســت  ویــژه  دســتگاه های 
خــون، ضربــان قلــب و … را در اختیــار همــکاران 
قــرار دادیــم و به کمــک نرم افزار پایش ســالمت 
جســمانی  شــرایط  مــداوم  صــورت  بــه  آنالیــن 
همــکاران و خانواده های آنها مورد رصد و پایش 
قــرار می گیــرد و در کمتریــن زمان، مشــاوره های 
پزشکی مناسب از سوی پزشکان به همکاران و 

خانواده های آنها ارائه می شود.
همچنیــن در راســتای توجــه بــه ســالمت 
کارکنان، ساخت گلخانه اسپانیایی در سال آتی 
بــه پایــان می رســد که در فضای ســخت صنعتی 
ایــن مهم بــه بار خواهد نشســت. موضوع قابل 
توجه آن است که این گلخانه از ضایعات تولید 
شــده ســاخته شــده و می توانــد بــه عنــوان یــک 
الگــوی ســالم و مهــم بــه جامعــه صنعت کشــور 
ارائه شــود. محمدی رفیع در پایان افزود: فوالد 
اجتماعــی  مســئولیت های  زمینــه  در  ســنگان 
شــرکت برتــر منطقــه اســت و در ادامــه نیــز بــه 
تعهــد خــود در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی و 
کمک به زیرســاختهای منطقه واقف اســت. این 
تعهــد، مســئولیت پذیری، برنامه ریــزی دقیــق و 
اقدامــات اجرایــی متنــوع و اثرگذار باعث شــد تا 
شرکت فوالد سنگان گواهی نامه برتر و تندیس 
پالتیــن از چهارمیــن جایــزه ملی مســئولیت های 

اجتماعی کشور را کسب کند.

در سایت روزنامه بخوانید:

 نقش بی بدیل سرمایه های انسانی در پیشبرد
اهداف فوالد سنگان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران )نوبت سوم(
بدینوسـیله بـه اطـاع تمامـی اعضـای انجمـن مـی رسـاند نوبـت سـوم مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه روز پنجشـنبه مـورخ 1401/12/11 در سـاعت 17:00 بـه آدرس: 
تهـران، خیابـان طالقانـی، بعـد از تقاطـع ولیعصـر، روبـروی بـورس کاال، پـاک 440، سـالن اجتماعـات مرکـز علمـی کاربـردی خانـه کارگـر تهـران تشـکیل مـی شـود.

دستور جلسه: 
1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسی و تصویب آن ها

2. استماع گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1400 – 1401 و تصویب آن ها
3. تعیین تکلیف عضویت اعضای تعلیقی مطابق مقررات اساسنامه 

4. تاکیـد بـر اختیـارات هیـات مدیـره در خصـوص اجـرای بنـد 10 وظایـف و اختیـارات انجمـن در اساسـنامه در قالـب برنامـه هـای آتـی انجمـن و جابجایـی و تغییـر مـکان 
ملکـی انجمن

5. انتخاب بازرس )یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل(
الزم به ذکر است:

طبـق تبصـره 2 مـاده 33 اساسـنامه انجمـن کاندیداهـای بازرسـی بایـد درخواسـت کتبـی خـود را تـا دو هفتـه قبـل از برگـزاری مجمـع بـه اطـاع دبیرخانـه برسـانند و از 
رسـیدن درخواسـت بـه دبیرخانـه اطمینـان حاصـل نماینـد.

اشـخاصی کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارنـد و تمایـل بـه اعطـاء وکالـت دارنـد مـی بایسـت وکالتنامـه خـود را تـا دو هفتـه قبـل از برگـزاری مجمع به اطـاع دبیرخانه 
  هیات مدیرهبرسـانند و از رسـیدن درخواسـت به دبیرخانه اطمینان حاصل نمایند.

)مفقودی کارت خودرو(
مفقودی کارت خودرو سواری پیکان تیپ 1600i مدل 1383 به رنگ سفید روغنی به 
شـماره موتور 11283062742 به شـماره شاسـی 83440181به شـماره شناسـه وسـیله 
نقلیه IRFC831V0VA440181 به شماره پالک 298/51ب 47 به مالکیت محمد علی 

مرادی مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.
کردستان

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن سند مالکیت خودروی سواری ساینا )S(MT به رنگ سفید 
  NAS851100N5753777 شـماره شاسـی  M15/9758169 مـدل1401  شـماره موتـور
ایـران 18- 778 م 28 بنـام ملیحـه مـددی فرزنـد شـوق علـی کدملـی  شـماره پـاک 
3860828045 صـادره از همـدان لـذا بـرگ سـبز )سـند مالکیـت( خـودروی فـوق الذکـر 

515- استان گلستان - گرگانمفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

 ۳۰ هکتار گلخانه
 در خراسان شمالی
در دست ساخت

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 
خاطرنشــان کــرد کــه  اکنــون در ایــن اســتان ۳۰ هکتار 

گلخانه در دست ساخت است.
عفتــی در گفت وگو با ایســنا اظهار کــرد: اکنون در 
ایــن اســتان ۲۷۴ بــاب گلخانه در مقیاس هــای مختلف 

وجود دارد که با تمام ظرفیت فعالیت می کنند.
بــه گفتــه او میزان تولید محصــوالت گلخانه ای در 

این استان ۱۰ تا ۲۰ هزار تن است.
این مقام مسئول افزود: خراسان شمالی در حوزه 
تولیــد محصــوالت گلخانــه ای فاقد انجمــن گلخانه داران 

است.
عفتــی بــا اشــاره بــه اینکــه این اســتان هنــوز برای 
رســیدن بــه ســطح ایــده آل گلخانه فاصله زیــادی دارد، 
اظهــار کــرد: یکــی از علل بروز این مشــکل، نبود انجمن 

مذکور است.
ســبب  انجمــن  ایــن  وجــود  واقــع  در  افــزود:  او 
می شــود تــا امور مهمــی همچون بازاریابــی و پیدا کردن 
بــازار در داخــل و خــارج کشــور صــورت گیــرد و بعــد از 
اینکــه بازارهــای هــدف پیــدا شــد، تکلیــف گلخانــه دار 
 برای مشــخص کردن الگوی کشــت محصول، مشــخص

می شود.
مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان 
شمالی ادامه داد: از سوی دیگر کیفیت تولید محصول 

نیز با پیدا شدن بازار مشخص ارتقاء می یابد.
عفتــی تصریــح کــرد: بازاریابی، فــروش محصوالت 
و دیــر رســیدن محصوالت گلخانــه ای به بازارها از دیگر 
مشــکالتی اســت که به علت نبود انجمن گلخانه داران 

در این استان رخ می دهد.
راه انــدازی  بــرای  آل  ایــده  ســطح  کــرد:  تاکیــد  او 

گلخانه در این استان ۵۰۰ هکتار است.
ایــن مســئول بیان کرد: اکنــون در گلخانه های این 
اســتان بــه جــز ســبزی و صیفی، گیــاه دارویــی همچون 

مارچوبه، آلوئه ورا و نعنا فلفلی کشت می شود.
عفتی افزود: عالوه بر آن تولید میوه هایی همچون 
گیــالس، آلــو، چاقالــه بــادام و هلــو در گلخانه هــای این 

استان انجام می شود.
او تاکید کرد: به کشــاورزان توصیه می شــود عالوه 
بر کشت سبزی و صیفی در گلخانه ها، به سوی کشت 

محصوالت دیگر نیز بروند.

 ۲۰ کیلومتر نیوجرسی
در راه های دسترسی 

شهرستان ایالم نصب شد
مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم از نصب ۲۰ 
کیلومتر حفاظ بتنی )نیوجرســی( در راه های دسترسی 

این شهرستان طی سال جاری خبر داد.
کامــران بختیــاری  دیــروز در گفت وگــو بــا خبرنگار 
ایرنــا افــزود: امســال و بــا هــدف ارتقــاء ســطح ایمنــی و 
کاهــش حــوادث جــاده ای بیــش از ۲۰ کیلومتــر حفــاظ 
بتنی در راه های دسترســی شهرســتان ایالم نصب شده 

است.
او افــزود: راه هــای ارتباطــی شهرســتان ایــالم بــه 
عنوان مرکز اســتان به دلیل تردد زائران عتبات عالیات 
و کنگره عظیم اربعین از اهمیت خاصی برخوردار است 
و در برخــی از ایــام ســال از راه های پرترافیک محســوب 
مــی شــود کــه این امــر اهمیت راه هــا را افزایــش داده و 
موقعیت خاصی را از وضعیت حمل ونقل جاده ای پدید 

آورده است.
مدیــر راهــداری و حمــل ونقل جاده ای شهرســتان 
ایــالم بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن اداره در ســال جــاری 
و  پاکســازی  مترمکعــب  هــزار   ۲ امســال  شــد:  یــادآور 
ریزش برداری راه ها، تنظیم بســتر ۵ دســتگاه پل بزرگ، 
۷۰ کیلومتــر شــانه ســازی ، اصــالح قنــو و غلتــک کوبــی 

راه های روستایی انجام شده است.
بختیاری بیان کرد: انجام ۵۰۰ کیلومتر خط کشی، 
تهیــه، تعمیــر و نصب حفــاظ میانی و گاردیل، بهســازی 
راه روســتایی  گنجه به طول هشت کیلومتر، مرز هالله 
شمالی پنج کیلومتر از دیگر اقدامات این اداره در سال 
جاری در سطح راه های مواصالتی شهرستان ایالم بوده 

است.
تابلوهــای  نصــب  و  تهیــه  انجــام  کــرد:  اضافــه  او 
انجــام ۵۰  بــه میــزان ۳۵ هــزار متــر مربــع،  فســفری 
کیلومتر پاکســازی نخاله های ســاختمانی از حریم راه ها 
و اجرای الیه حفاظتی فوگســیل در محدوده ســه راهی 
جندهللا- سرنی به طول 8 کیلومتر از دیگر اقدامات این 

اداره در سطح شهرستان ایالم بوده است.

اخبـــــــــــــــــار

استاندار: سمنان، سومین 
استان برتر کشور در احیای 

واحدهای راکد است
 اســتاندار ســمنان اعالم کرد که این خطه با احیای ۷۱ 
واحد تولیدی راکد در دولت ســیزدهم، سومین استان 

برتر کشور پس از تهران و کرمانشاه است.
بــه گــزارش خبرنگار ایرنــا، سیدمحمدرضا هاشــمی 
در نشســت شــورای اطــالع رســانی اســتان ســمنان در 
ســالن اجتماعــات یــادگار امــام خمینــی)ره( اســتانداری 
ابراز داشت: ۱۴8 واحد تولیدی راکد در زمان انتصابش 
به عنوان اســتاندار ســمنان گزارش شده بود که طی ۱۶ 
ماه مسئولیتش نه فقط واحد راکد اضافه نشد بلکه ۷۱ 

واحد دوباره به چرخه تولید بازگشت.
او خاطــر نشــان کــرد: بــا احیــای ۷۱ واحــد تولیــدی 
راکد در اســتان ســمنان، تاکنون یکهزار و ۷۰۰ شغل در 

زمینه های مختلف ایجاد شده است.
اســتاندار ســمنان بــا بیــان اینکــه ایــن خطــه جــزو 
اســتان های برتــر کشــور در جــذب تســهیالت حمایت از 
تولید و تبصره ۱8 اســت، ادامه داد: اســتان ســمنان در 
شــاخص ارتبــاط و تعامــل مردمــی در بیــن اســتان های 

کشور نیز رتبه نخست را از آن خود کرده است.
هاشمی اظهار کرد: ۲۰۰ معتاد متجاهر در استان 
اســتان  اکنــون وضعیــت  و  شــدند  ســمنان جمــع آوری 
مناســب اســت و در هوای ســرد روزهای گذشته کارتون 
خواب و معتاد متجاهر در خیابان های شــهرهای استان 

سمنان وجود نداشت.
اســتان  مدیــران  انتصــاب  در  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســمنان به کارگیری نیروهای انقالبی در بدنه کار مورد 
توجــه بــود، تصریــح کــرد: کار جهــادی در دولــت مردمی 
آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی به منظور رفع مشــکالت 

باید بیش از پیش مورد توجه باشد.
از ۲8۵  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  ســمنان  اســتاندار 
روســتای اســتان ســمنان طــی ۱۶ مــاه یــادآور شــد: ایــن 
بازدیدهــا بــا ۴۹۱ مصوبــه همراه بود که ۴۰۰ مصوبه آن 
تاکنــون اجرایــی شــده و و ۹۱ مصوبــه باقیمانــده نیــز در 

دست پیگیری است.
دام،  خریــد  بیشــترین  شــد:  یــادآور  هاشــمی 
بیشترین خرید گندم، پیگیری مصوبات سفر و پرداخت 
تسهیالت تبصره ۱8، ساخت خانه در طرح نهضت ملی 
مســکن و احیــای واحدهای راکد بــا روحیه جهادی و کار 

جهادی محقق شده است.
او یادآور شد: سهم استان سمنان از طرح نهضت 
ملــی مســکن ســاخت ۶۰ هــزار خانــه اســت کــه از ایــن 
تعــداد ۳۰ هــزار واحــد مربوط به شــهر جدیــد ایوانکی و 
۳۰ هــزار واحــد مربــوط به دیگر شهرســتان های اســتان 

است.
اســتاندار ســمنان تصریح کرد: در بیارجمند شــاهرود و 
ســرخه بــرای ســاخت خانــه در قالــب طــرح نهضت ملی 
مســکن مشــکل زمین وجود داشــت که این مشــکل در 
بیارجمنــد رفــع شــد و ســرخه نیــز در مراحــل نهایی رفع 

مشکل است.

 ضرورت اهتمام ویژه مدیران
در اطالع رسانی دستاوردهای دولت

نقــش  و  تبییــن  جهــاد  بــر  تاکیــد  بــا  هاشــمی 
اطالع رسانی در اقناع افکار عمومی، افزود: مدیران باید 
با تعامل ســازنده و موثر با رســانه دســتاوردهای دولت 

را اطالع رسانی کنند.
او افزود: بر این پایه، مدیران دستگاه های اجرایی 
بایــد برگــزاری تــور خبرنــگاری و گــزارش عملکــرد را از 

وظایف خود بدانند.
بــه  ویــژه  توجــه  داد:  ادامــه  ســمنان  اســتاندار 
اطالع رســانی و گــزارش عملکــرد مدیــران دســتگاه های 
اجرایی در تعامل با رســانه ها از ســوی معاون سیاســی، 

امنیتی و اجتماعی استاندار به مدیران گوشزد شود.
گفتنی اســت، در نشســت شــورای اطالع رسانی 
اســتان ســمنان علی رضــا قربانــی بــه عنــوان مشــاور 
مجتبــی  و  رســانه ای  امــور  هماهنگــی  در  اســتاندار 
فضــای  امــور  در  اســتاندار  مشــاور  عنــوان  بــه  صفــا 

مجازی معرفی شد.

افتتاح و بهره برداری از ۱۲ 
پروژه به وسیله شهرداری 

شهرکرد در دهه فجر
شهردار شهرکرد گفت: در دهه فجر ۱۲ پروژه در حوزه 
خدماتــی، عمرانــی، فرهنگی و... به وســیله شــهرداری 

شهرکرد افتتاح و بهره برداری می شود.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، محمدحســین واحدیان 
و چهارمیــن ســالگرد  فرارســیدن چهــل  تبریــک  ضمــن 
پیــروزی فجــر انقــالب اســالمی اظهار کــرد: در ایــن ایام 
۱۲ پــروژه افتتــاح و بهره بــرداری و ۲ پــروژه کلنگ زنی به 

وسیله شهرداری پیش بینی شده است.
نظــارت  ایســتگاه   ۱۰ از  بهره بــرداری  افــزود:  او 
تصویــری در ســطح شــهر، خرید و نوســازی خــط معاینه 
فنــی خودروهــای ســبک، خــودرو ثبــت تخلــف ســیار، 
بهره بــرداری از ســاختمان اداری شــهرداری منطقــه ۲، 
بهره برداری از اتوبوس های جدید و ۳۰ دستگاه اتوبوس 
بازسازی شده و تجهیز شهرداری شهرکرد و سازمان های 
تابعه به سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ازجمله 

این پروژه ها هستند.
شــهردار شــهرکرد بیــان کــرد: بهره برداری از ســالن 
بانــوان،  دوچرخه ســواری  پیســت  و  اقبــال  ورزشــی 
ساماندهی بافت فرسوده شهری، پیاده روسازی منطقه 
۱ و ۲، اجــرای مســیل اشــکفتک و خریــد تجهیــزات و 
ماشــین آالت برف روبی از دیگر پروژه های این شهرداری 

در این ایام هستند.
واحدیــان ادامــه داد: اجــرای فیبیر نوری منطقه ۲، 
ســازمان ســیما، منظــر و فضای شــهری، انبــار و ترمینال 

و احیای پارک جانبازان شمالی نیز کلنگ زنی می شود.
او گفــت: مجمــوع اعتبــار ایــن تعــداد پــروژه قابــل 
بــرآورد تومــان  میلیــارد   ۱۷۴ کلنگ زنی هــا  و   افتتــاح 

شده است.

اخبـــــــــــــــــار

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
میاندوآب گفت: ۱۵۰ هکتار از اراضی منطقه 
حفاظت شــده و تاالب نوروزلو با حکم مقام 

قضایی این شهرستان رفع تصرف شد.
بــا  دیــروز در گفت وگــو  بقالــی  علیرضــا 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن مقــدار اراضــی در 
محدوده روستاهای »گوگ جلو«، »آیدیشه«، 
»چلخمــاز« و »میرزانظــام« ایــن شهرســتان 
قرار داشــت که توســط کشــاورزان این منطقه 

طی سال های گذشته تصرف شده بود.
او اضافــه کــرد: ایــن بخــش از اراضــی منطقــه 

حفاظــت شــده نوروزلو با پیگیری های مســتمر 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان و بــا 
اخذ دستور دادستان و مصوبه شورای تامین و 
بــا حضور و همراهی نیروی انتظامی، ســازمان 
آب منطقــه ای، یگان حفاظت محیط زیســت و 

سایر دستگاه های اجرایی رفع تصرف شد.
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
میانــدوآب گفــت: تــاالب نوروزلــو بــه جهــت 
اینکــه یــک تــاالب رودخانــه ای و پشــت ســد 
انحرافــی نوروزلــو واقــع شــده اســت و در دل 
یک منطقه حفاظت شــده قرار دارد، در طول 

ســال دارای آب و مامنــی برای انــواع پرندگان 
آبزی و کنارآبزی بومی و مهاجر است.

بقایــی اظهــار کــرد: در پایش های محیط 
بانــان از ایــن منطقــه حفاظــت شــده در ایــن 
منطقــه،  بومــی  پرنــدگان  بــر  عــالوه  فصــل، 
پرندگان مهاجر از جمله قو، غاز خاکســتری و 

انواع اردک ها نیز مشاهده شده است.
او افــزود: تــاالب نوروزلو میاندوآب یک هزار و 
۱۵۰ هکتار مساحت دارد و در سال ۱۳8۹ از 
ســوی شــورای عالی حفاظت محیط زیست به 
عنــوان منطقــه حفاظــت شــده انتخاب شــد و 

شکار و صید در این تاالب غیر قانونی است.
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: در شهرســتان 
میانــدوآب عــالوه بــر تــاالب دایمــی نوروزلــو، 
تــاالب دایمی شــیرین آباد و تاالب های فصلی 
چنگیزجولی و علی یارکندی نیز در طول ســال 

میزبان پرندگان مهاجر و بومی هستند.
تــاالب رودخانــه ای نوروزلو تاالبی اســت 
کــه در جنــوب غربــی دریاچه ارومیــه و در ۱۵ 

کیلومتری شهر میاندوآب واقع شده است.
آذربایجان غربــی  جنــوب  در  میانــدوآب 

واقع شده است

معاون اســتاندار خراســان جنوبــی تاکید کرد 
کــه هــر واحــد صنعتــی بایــد طبــق چارچــوب 
قانونــی بــرای ســوخت جایگزیــن پیش بینــی 
داشــته باشــد با وجود این نگاه ما بر حمایت 

از بخش خصوصی است.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، جواد اشــرفی 
در نشســت بررســی مشــکالت و ارائه راهکار 
تولیــدی  واحد هــای  از  حمایــت  منظــور  بــه 
انــرژی،  مصــرف  مدیریــت  از  آســیب دیده 
اظهارکــرد: بــا وجود این که هــر واحد صنعتی 
بایــد طبــق چارچــوب قانونــی بــرای ســوخت 
جایگزیــن پیــش بینی داشــته باشــد؛ اما نگاه 
دولــت حمایــت از واحدهای تولیــدی و صنایع 
خســارت دیده از مدیریــت مصــرف انــرژی در 

استان است.

او بیــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه ســرمای 
اخیــر در ۱۵ ســال گذشــته بی ســابقه بــوده، 
حساســیت در بیــن صنایــع بــرای اســتفاده از 

سوخت جایگزین کمتر شده است.
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اســتاندار خراســان جنوبــی افــزود: بــه خاطــر 
اینکــه صنایــع کمتر برنامه ریزی برای ســوخت 
ایــن  دوم داشــته اند شــاهد آســیب هایی در 

بخش از محل قطع گاز بوده ایم.
از  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اشــرفی 
از  ســال  هــر  تنــاوب  بــه  واحد هــای صنعتــی 
ســوخت جایگزیــن اســتفاده می کننــد، گفت: 
پیش  بینی اســتفاده از سوخت جایگزین جزو 
تکالیــف قانونــی واحدهــای صنعتــی و تولیدی 
اســت و بایــد در ایــن زمینــه طبــق چارچــوب 

مشخص شده از سوی شرکت گاز عمل کنند.
او اظهارکــرد: برخــی واحدهــای تولیــدی 
در ایــن زمینــه حساســیت کمتــری داشــته اند 
و اکنــون کــه ۱۰ روز ســخت از لحــاظ مدیریت 
مصــرف انرژی را پشــت ســر گذاشــتیم، دچار 

نقصان و آسیب شده اند.
این مسئول بیان کرد: اگرچه این شرایط 
آب و هوایــی در حوزه کشــاورزی برکاتی برای 
اســتان داشــته و امیــد را در بیــن کشــاورزان 
و دامــداران زنــده کــرده اســت بــا وجــود ایــن 
واحدهــای تولیــدی و صنعتی آســیب دیده در 
حوزه های خدماتی، آب، برق، مالیات، بیمه و 

بانک نیازمند حمایت هایی هستند.
اشــرفی گفــت: دولت بیــن خود و بخش 
راســتای  در  و  نمی بینــد  فاصلــه  خصوصــی 

حمایــت از تولیــد و اشــتغال تــالش داریــم بــا 
ابزارهــای  و  موجــود  فضاهــای  از  اســتفاده 

قانونی حمایت های الزم را انجام دهیم.
او تأکیــد کــرد: بیمه تأمین اجتماعی هم 
در زمینــه فهرســت بیمــه کارگــران بایــد نــگاه 

مثبت داشته باشد و مساعدت کند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراســان جنوبی نیز در این جلســه گفت: در 
مورد مســایل کارگری نباید نگاه طوری باشــد 
که کارگر متضرر شود بنابراین پرداخت کامل 

حقوق کارگران مطالبه اصلی است.
ســید محمدرضا طالبــی با تأکید بر لزوم 
اســتفاده از بیمه بیکاری برای کارگران افزود: 
برای مســئله درمان خانواده کارگران هم باید 

تدابیری اندیشید که مشکلی ایجاد نشود.

شــهردار بنــدر گنــاوه اعــالم کــرد کــه مرحلــه 
دوم آسفالت ۲۰۰ هزار متر مربع از معابر و 
کوچه های نقاط مختلف این شهر آغاز شد.

بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  رســتمی  جــواد 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــر اســاس برنامه ریزی 
بــه عمــل آمــده مقــرر شــده در مجمــوع ۵۰۰ 
هــزار مترمربــع از کوچه هــا و معابــر آســفالت 
و روکش شــود که در فاز نخســت ۲۵۰ هزار 

مترمربع انجام شد.
او اظهارکــرد: یکــی از برنامه های اولویت 
دار شــهرداری، جــذب قیــر از تهران اســت که 
تاکنون هزار و ۲۰۰ تن سهمیه تعلق گرفته و 

از این مجموع حدود ۹۵۰ تن دریافت شده و 
این میزان، آماری بی سابقه است.

شــهردار گنــاوه افــزود: لکه گیــری و بهســازی 
آســفالت معابر شــهر که بر اثر بارندگی اخیر 
دچــار آب بردگــی و ایجــاد گودال شــده بود با 

مساعدشدن هوا آغاز شده است.
بــه  تصمیــم  شــهرداری  گفــت:  رســتمی 
لکــه گیــری معابــر از مــاه قبــل گرفته بــود که 
اقــدام شــد امــا بــه علــت بارندگی هــای زیاد و 
 متوالــی امــکان تداوم آن میســر نبــود و تاخیر

بوجود آمد.
او اظهــار کــرد: مصالحــی که بــرای تولید 

می شــود  اســتفاده  کارخانــه  در  آســفالت 
علــت  بــه  کــه  درحالــی  باشــد،  بایــد خشــک 
بارندگی هــای مــداوم و وجــود رطوبــت میســر 

نشد و در لکه گیری وقفه ایجاد شد.
بارش هــای اخیــر در ســطح شــهر گنــاوه 
کوچه هــا  و  خیابان هــا  در  عمیــق  حفره هــای 
ایجاد و تردد خودروها را با مشــکل و موجب 
گله مندی مردم و خواســتار تســریع در ترمیم 

و لکه گیری شده بودند.
شهر گناوه مرکز شهرستان گناوه حدود 
ایــن  هــزاری   ۱۰۵ جمعیــت  از  هزارنفــر   8۰

منطقه را در خود جای داده است.

مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت سیســتان و 
بلوچســتان اعــالم کــرد کــه مجــوز راه انــدازی ۱۴ 
بازارچه خرده فروشی بین ایران و پاکستان صادر 
شــده و امیدواریم گرامیداشت دهه فجر بازارچه 

خرده فروشی در مرز پیشین افتتاح شود.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنا، ایرج حســن پور 
یکشــنبه در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
بــا  قبــل  چنــدی  کــه  در نشســتی  کــرد:  اظهــار 
دهمیــن  گرفــت  صــورت  پاکســتانی  طرف هــای 
تفاهم نامــه بیــن ایالــت پاکســتان و سیســتان و 
بلوچســتان منعقــد شــد زیــرا پاکســتان بیــش از 
۹۰۰ کیلومتــر مــرز آبــی و خاکــی بــا جمهــوری 
اســالمی دارد و روابــط تجــاری بــا این کشــور در 
حدود یک قرن هست که گسترش یافته است.
او بیــان کــرد: در ایــن چنــد ســال اتفاقــات 
خوبــی افتاده و ســعی شــده ارتباط با پاکســتان 
نزدیــک تــر شــود و بیشــترین بازارچه های مرزی 
اســتان بــا همراهی پاکســتان راه اندازی شــده و 
زیرســاخت های راه انــدازی ســه بازارچــه خــرده 
فروشــی نیــز در حــال انجــام اســت کــه در ایــن 
بازارچه هــا کاالهــای ایرانــی و پاکســتانی وارد و 
مردم می توانند به صورت مستقیم خرید کنند.

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  کل  مدیــر 
سیستان و بلوچستان افزود: براساس پیشنهاد 
کمیســیون اقتصادی بین ایران و پاکستان مقرر 
شد کمیته مشترک مرزی ایجاد و بحث تهاتر در 

حال پیگیری است.
حسن پور بیان کرد: در دهمین نشست با 

پاکســتانی ها ۳8 بند به توافق طرفین رســیده و 
ریمدان که یکی از گذرهای مهم ترانزیتی اســت 
در آینده نزدیک افتتاح و روادید بین کنسولگری 

ایران و پاکســتان ۶ ماهه صادر می شود.
 - زاهــدان  آهــن  راه  خــط  داد:  ادامــه  او 
میرجــاوه - کویتــه یکــی دیگــر از مســائل فنــی 
بــود کــه ۲ طــرف بــا یکدیگــر مشــارکت دارنــد و 
مقــرر شــد خــط ریلــی جدیــد نیــز از طــرف ایران 
و از طریــق میرجــاوه راه انــدازی شــود. مدیــر کل 
صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان 
گفت: پاکستانی ها همچنین درخواست آموزش 
در زمینه های کشاورزی و شیالتی را نیز داشتند 

که مقرر شد این مساله انجام شود.
حســن پور افــزود: ایجــاد خــط هوایــی بین 

تجــار و بازرگانــان از کویتــه تــا چابهــار در حــال 
انجــام هســت و در بحــث حمل ونقــل زمینــی و 
منطقــه ویژه اقتصادی میرجاوه تاکنون ســرمایه 

گذاری خوبی صورت گرفته است.
او اظهار کرد: با توجه به بحث سیالب نیز 
مقرر شــد در زمینه زیرســاختی اقدامات بهتری 
با همکاری جمهوری اســالمی ایران صورت گیرد 
نیــز  بیــن چابهــار و کراچــی  و خــط کشــتیرانی 
پیشــنهاد ۲ طرف بود که مقرر شــد کارشناسان 

بررسی دقیق تری در این زمینه انجام دهند.
مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت سیســتان 
و بلوچســتان گفــت: حجــم تجــارت ۶ ماهــه از 
سیســتان و بلوچســتان با پاکســتان حدود ۵۰۰ 
میلیــون دالر اســت کــه هدفگــذاری بــرای پنــج 

میلیــارد دالر هســت و باید شــرایط بهتــر مهیا و 
موانع برطرف شــود. حســن پور افزود: همچنین 
چنــدی قبــل نمایشــگاهی با محوریــت جمهوری 
اسالمی در کراچی پاکستان با بیش از ۵۰ غرفه 

راه اندازی شد که نتایج خوبی داشت.
تعرفه هــای  شــده  مقــرر  کــرد:  بیــان  او  
ترجیجــی بیــن ۳۰ تــا ۷۰ درصــد تخفیــف داده 

شود تا تجار بیشتر و روان تر فعالیت کنند.
ایــن مســئول گفــت: در بحــث گردشــگری 
و توریســم ســالمت نیز پیشــنهادات خوبی ارائه 
زمینــه  ایــن  در  بیشــتری  فعالیت هــای  تــا  شــد 
صــورت گیــرد و برای اســتفاده از ظرفیت معادن 
نیــز مقــرر شــد تــا طــرف پاکســتانی از تجربیات 

متخصصین ایرانی در این زمینه استفاده کند.

آغاز مرحله دوم 
 آسفالت معابر

و کوچه های گناوه 

تکلیف قانونی واحدهای صنعتی خراسان جنوبی برای تامین سوخت جایگزین

 ۱۵۰ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده
نوروزلو میاندوآب رفع تصرف شد

 مجوز راه اندازی ۱۴ بازارچه خرده فروشی
بین ایران و پاکستان صادر شد
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لطفاً به گیرنده های داخلی 
خود دست بزنید

راضیه حسینی

بــا 195  وزیــر ارتباطــات: »اینترنــت کنــد اســت؟ 
تماس بگیرید.«

ایــن شــماره ســرازیر  بــه ســمت  ســیل تماس هــا 
مردمــی  می شــود. 
کاری  امیدوارنــد  کــه 
عــدد  ســه  دســت  از 
خویــش  بخــت  بربیایــد 
و  می کننــد  امتحــان  را 
زنگ می زنند. بعد از دو 
ســاعت و چهــل و پنــج 
پشــت  مانــدن  دقیقــه 
خــط و شــصت و چهــار 
بار گوش کردن به یک موســیقی، تماس برقرار شــده و 

اعالم می شود که مشکل در حال بررسی است. 
بعد از تحقیقات، مشــخص می شــود مشــکل اصالً 
داخلــی نیســت و بــه کیــف رئیس جمهور آمریــکا مربوط 
است. 195 با کیف رئیس جمهور آمریکا تماس می گیرد 

و می گوید: 
»ســالم. مــا ســامانه برطــرف کــردن مشــکل کندی 
اینترنت در ایران هســتیم. می خواســتیم بدونیم که آیا 

شما دکمه ای رو برای مدت چند ثانیه فشار دادید؟«
کیف رئیس جمهوری آمریکا می گوید: »اجازه بدید 
بگــردم ببینم کدوم دکمه بود...او بله بله، می خواســتم 
اینترنــت بورکینافاســو رو کنــد کنــم، بــه اشــتباه دســتم 
خــورد روی دکمــه ی ایــران. اجــازه بدیــد االن درســتش 

می کنم.«
195: »لطفــاً از ایــن بــه بعــد دقت بیشــتری کنید. 
ایــن بی برنامگی هــا اصــالً قابــل قبول نیســت. چند روزه 
همکاران و دوستان داخلی ما دارن دنبال مسبب کندی 
می گــردن و پیــداش نمی کنــن. حتماً قبل از فشــار دادن 
دکمــه قطعــی یــا کنــدی، بــه مــا اطــالع بدید کــه یک هو 
دکمه تو دکمه نشه. ما هم باالخره دکمه های خودمون 
رو داریم. نکنه فکر کردید فقط خودتون دکمه دارید؟«
بــا  حــق  کامــالً  بلــه  »بلــه  رئیس جمهــور:  کیــف 
شماســت. فقــط این کــه قــراره قبــل فشــار دادن دکمــه 

توسط ما، اقدامات پیشگیرانه ای رو انجام بدید؟«
»خیر. فقط دوست داریم از همه چیز مطلع باشیم.«

»اوکی واکی. حتماً به شــما اطالع خواهیم داد. با 
همین شماره تماس بگیریم؟«

»بلــه. البتــه ممکنــه مدتــی پشــت خــط بمونیــد. 
تماس هــا بســیار زیــاده. مــا هــم بایــد  بــه تک تک شــون 
جواب بدیم. تعریف از خود نباشــه، پاســخگویی یکی از 

خصوصیات بارز ماست.«
بعــد از قطــع تماس، ســامانه 195 به صــورت گویا 
ایــن پیــام را پخــش خواهد کرد:»ضمن تشــکر از تماس 
شــما. به اســتحضار می رســاند، مشــکل کنــدی اینترنت 
برطــرف شــده و از این بــه بعد هموطنان مــان می توانند 
به راحتی و با سرعت هرچه تمام تر از اینترنت استفاده 
کنند. اگر باز هم مشکلی در این زمینه داشتید لطفاً به 

گیرنده های داخلی خود دست بزنید.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

بــازده ســرمایه  بــاال در بخــش مســکن 
طــی دهه هــای گذشــته باعث شــده تا بخش 
قابل توجهی از ســرمایه های کشور به سمت 
بخــر و بفروشــی، ســرمایه گذاری و ســاخت 
امالک سرازیر شود. یک حساب سرانگشتی 
گویــای آن اســت کــه دســت کــم ۸۵ میلیــارد 
دالر ســرمایه در خانه هــای خالــی زمین گیــر 
دالالن  و  ســفته بازان  کــه  حالــی  در  شــده؛ 
بازار مسکن سال هاست از پرداخت هرگونه 

مالیات معاف هستند.
بــه گــزارش ایســنا، متوســط قیمــت هــر 
واحــد مســکونی در مناطــق شــهری کشــور در 
پایــان ســال گذشــته 1.۳۷ میلیــارد تومــان و 
میانگیــن متراژ 1۰۷ متر اعالم شــد. اگر 1.۳۷ 
میلیارد تومان را به عنوان میانگین ارزش هر 
خانه ی خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم 
نقدینگی بلوکه شــده در ۲.5 میلیون مسکن 
خالــی )مطابــق آمار 1۳95( به عــدد عجیب و 
قریــب ۳ هــزار و ۴۲5 هــزار میلیــارد تومــان 

کل  درصــد   ۶۰ معــادل  تقریبــا  کــه  می رســد 
نقدینگی کشــور در آذرماه ســال جاری است؛ 
رقمی برابر با ۸5.۶ میلیارد دالر )با توجه نرخ 

تقریبی دالر ۴۰ هزار تومان(.

احتکار مسکن؛ ابرچالش 
اقتصاد ایران

اگرچــه در ســال های اخیــر تحــت تاثیــر 
رشد قیمت ها برآوردها از نحوه ی کسب سود 
از بازار امالک تغییر کرده و به ســمت مناطق 
میانــی و کم برخــوردار شــهرها ســوق یافتــه، 
تولیــد، احتــکار و عرضــه  بیــش از حــد امــالک 
بزرگ، لوکس و الکچری نه تنها معضلی برای 
ســرمایه گذاران، بلکه به چالشی برای اقتصاد 

کشور تبدیل شده است.
بررســی ها نشــان می دهــد حــدود ۶5 درصــد 
واحدهــای عرضه شــده به بازار مســکن شــهر 
تهــران را خانه هــای بــا متراژ بیــش از 1۰۰ متر 
تشــکیل داده اند در حالی که ســهم این گروه 

متــراژی از معامــالت قطعی در آذر 1۴۰1 فقط  
۲5.۸ درصد بود. در واقع از یک طرف با عدم 
دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس 
نقدینگــی در امــالک بــزرگ متــراژ مواجهیــم. 
طبــق آمار ســال 1۳95 در اســتان تهران 5۰۰ 
جهش هــای  دارد.  وجــود  خالــی  واحــد  هــزار 
ادواری قیمــت مســکن و قابلیت همترازی آن 
با تورم عمومی در کنار بی توجهی به پایه های 
مســکن  بــازار  امــالک،  بخــش  در  مالیاتــی 
بــرای احتــکار  بــازاری جــذاب  بــه  پایتخــت را 

سرمایه ها تبدیل کرده است.
 مالیات خانه های خالی

کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان
بــا همــه  ایــن اوصــاف مالیــات بــر عایدی 
ســرمایه هنــوز شــکل اجرایی به خــود نگرفته 
و مالیــات دریافــت شــده از خانه هــای خالــی 
رقــم ناچیــزی را شــامل می شــود. بــر اســاس 
آمــاری کــه 19 آذر امســال ارائــه شــد درآمــد 

حاصــل از مالیــات خانه هــای خالی در هشــت 
ماهه نخســت سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ 

میلیون تومان بوده است.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی )مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه( پــس از کــش و قوس های 
فــراوان، باالخــره پنجم خــرداد 1۴۰۰ کلیات آن 
بــه تصویب مجلس رســید و اوایــل دی 1۴۰1 به 
صحن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب 
رســیده و برخی از مواد برای بررســی بیشتر به 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با وجود 
ایــن بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن طرح بــه زودی 

شکل اجرایی به خود بگیرد.

بیش از ۷۰ درصد معامالت 
مسکن از نوع سوداگری است

ابوالحسن میرعمادی، کارشناس بازار  مسکن 
می گویــد: طی دهه های گذشــته بازار مســکن 
تقریبا 1۰ برابر بیش از سایر دارایی های ثابت 
رشــد کــرده و بازارهــای مــوازی را پشــت ســر 
گذاشته اســت. امروزه مســکن به جای این که 
کاالی مصرفی باشــد، کاالی ســرمایه ای شــده 
و در ایــن بیــن واســطه ها و دالالن ســودهای 
کالنی به جیب می زنند. البته برخی افراد نیز 
مســکن را بــرای حفــظ ارزش  دارایــی در برابر 

تورم خریداری می کنند.
هم اکنــون  این کــه  بیــان  بــا  میرعمــادی 
بیــش از ۷۰ درصد خریــد و فروش ها در بازار 
مســکن از نــوع ســوداگری اســت تاکیــد کــرد: 
مادامــی کــه مالیــات بــر عایــدی ســرمایه برای 
خریــد و فروش های مکرر کاالهایی مثل طال، 
دالر و مســکن وضع نشــود نمی توان وضعیت 

موجود را کنترل کرد.

در ســیصد و دهمیــن نشســت شــورای 
عالی کار اعضای این شــورا با تشــکیل کمیته 

دستمزد موافقت کردند.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  گــزارش  بــه 
اجتماعی، ســیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، 
اجتماعــی در ســیصد و دهمیــن  رفــاه  و  کار 
روز  عصــر  کــه  کار  عالــی  شــورای  نشســت 
شــنبه اول بهمــن  در محــل ایــن وزارتخانــه و 
بــا حضــور مهــدی اســالم پناه، رئیس ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران، علی حسین رعیتی فرد، 
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
نماینــدگان  اجتماعــی  شــرکای  و  اجتماعــی 
مبنــا  شــد،  برگــزار  کارفرمایــان  و  کارگــران 
اصــل  را  عالــی  شــورای  تصمیمــات  معیــار  و 
ســه جانبه گرایی، تضمیــن عدالت و قانون کار 

عنوان کرد.
در ایــن نشســت گــزارش تکمیلــی طــرح 
تأمیــن  پژوهــش  عالــی  موسســه  پژوهشــی 
اجتماعــی در زمینــه تعییــن ســاز و کار تعیین 
حداقــل دســتمزد بــر حســب مناطــق و صنایع 
ارائه شــد و در ادامه اعضای شــورای عالی کار 

با تشکیل کمیته دستمزد موافقت کردند.

گزارشــی از بررســی، اصــالح و بازبینــی 
ماده ۲۳ آیین دادرسی کار ارائه شد که موارد 
نظــرات  و  دغدغه هــا  چالش هــا،  بــه  مربــوط 
آیین نامــه  اصــالح  زمینــه  در  شــورا  اعضــای 
مذکور بــا موضوع انتخاب نمایندگان منتخب 
کارگــران و کارفرمایــی در هیــأت تشــخیص و 
حــل اختــالف در ایــن نشســت مطــرح و مقرر 
شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.

جلسات کمیته دستمزد 
کارگران کلید خورد

در  کارگــران  نماینــده  ابــوی  هــادی 
شــورای عالــی کار در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
تشــریح جزئیــات نشســت شــورای عالــی کار 
بــا حضــور  گفــت: جلســه شــورای  عالــی کار 
نماینــدگان  و  کار  روابــط  معــاون  کار،  وزیــر 
گروه هــای کارگــری و کارفرمایــی برگــزار شــد. 
موسســه عالی پژوهش هــای تامین اجتماعی 
گــزارش پژوهشــی آثــار و پیامدهــای تعییــن 
مــزد منطقــه ای را ارائــه کــرد که دربــاره منابع 
پژوهش و نحوه محاســبات آن ســوال شــد و 
در مجمــوع نتیجه گیــری خاصــی نداشــت و از 

دستور کار شورا خارج شد.
وی دربــاره مصوبات جلســه گفــت: قرار 
بــود در ایــن جلســه درباره آغاز بــه کار کمیته 
خوشــبختانه  کــه  شــود  تصمیم گیــری  مــزد 
تصویــب شــد کــه کمیتــه دســتمزد از هفتــه 
آینــده فعالیت خود را شــروع کنــد و به بحث 
بررســی قیمت ها و هزینه های ســبد معیشت 

خانوارهای کارگری ورود کنیم.
کمیتــه  جلســه  کــه  داد  احتمــال  ابــوی 
همــه  گفــت:  و  شــود  برگــزار  ســریعتر  مــزد 
خــود  تــا  کارفرمایــی  و  کارگــری  از  تشــکل ها 
دولــت کمیتــه مــزد دارند که به طــور جداگانه 
دربــاره نــرخ تورم، قیمــت کاالها و هزینه های 
ســبد معیشــت تحقیــق و پژوهــش می کنند و 
جمع بنــدی گزارش را به کمیته دســتمزد ارائه 
می دهنــد. در کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگــران نیــز کمیتــه مزد فعال شــده و در این 
کمیتــه عمــده فعالیــت مــا محاســبه تــورم در 
مناطــق مختلــف و اســتخراج هزینــه مصرفــی 

کارگران است.
نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار 
افــزود: ممکــن اســت قیمــت گوشــت و مــرغ 

شــهر  در  ولــی  باشــد  بیشــتر  شــهر  یــک  در 
دیگــر ارزانتــر باشــد لــذا قیمت اقالم اساســی 
ســبد مصرفــی خانوارهــای کارگــری در مناطق 
مختلــف را محاســبه و اســتخراج و در قالــب 

گزارش به کمیته دستمزد ارائه می کنیم.
ابــوی همچنیــن محاســبه نرخ اجــاره بها 
را از دیگر هزینه های ســبد معیشــت کارگران 
ذکــر کــرد و گفــت: اگر چــه برخــی کارفرمایان 
معتقدنــد که باید هزینه های مســکن و اجاره 
بهــا از ســبد معیشــت کارگــران خارج شــود تا 
ســبد واقعی تــر شــود ولــی مــا معتقدیــم کــه 
مســکن بایــد در درون ســبد معیشــت خانوار 
از  اعظمــی  بخــش  چــون  شــود،  گنجانــده 
دریافتــی کارگــران بابــت اجــاره بهــا و مســکن 

صرف می شود.
وی در پایــان گفــت: دربــاره دســتور کار 
دیگــر ایــن نشســت کــه بحــث مــاده ۲۶ آیین 
دادرســی کار بــود بــا توجــه بــه اشــکاالتی کــه 
داشــت، مقــرر شــد پــس از کار کارشناســی 
و جمع بنــدی نهایــی در نشســت آتــی شــورای 
بررســی و  بحــث  مــورد  مجــدد  کار   عالــی 

قرار گیرد.

عضــو شــورای عالــی نظــام پزشــکی، بــا 
بیمــه،  عالــی  شــورای  تصمیمــات  از  انتقــاد 
گفت که چرا دست کارگزاران بیمه در جیب 

پزشکان و مردم است.
به گزارش مهر، بهنام عباسیان، با اشاره 
به اینکه جامعه پزشکی همواره به فکر ایجاد 
و تأمین سالمت آحاد مردم است، اظهار کرد: 
متأسفانه در کشور ما عدم حمایت بیمه ها از 
هزینه های درمانی به جامعه پزشــکی نســبت 
داده می شود و زمانی که بحث تعرفه خدمات 
پزشــکی مطــرح می شــود؛ شــورای عالــی بیمه 
کــه خود خریــدار خدمت اســت، تعیین کننده 
تعرفــه خدمــات تشــخیصی و درمانی در نظام 

سالمت است.
وی افــزود: چــرا شــورای عالــی بیمه باید 
در  باشــد  پزشــکی  تعرفه هــای  تعیین کننــده 
حالــی کــه خــود خریــدار خدمــات اســت. بــا 

توجــه بــه اینکــه انســان ســالم محور توســعه 
پایدار است؛ بیمه ها و سیاست گذاران عرصه 
ســالمت چــه نقشــی در ایجــاد انســان ســالم 

محور در جامعه داشته اند.
عباســیان با اشــاره به اینکــه هزینه های 
اقتصــاد  ســبد  در  درمانــی  و  بهداشــتی 
خانوارهای ایرانی تعریف نشــده است، ادامه 
داد: ســالمتی جامعــه را چگونــه تعبیــر کنیم، 
آیا مردم سالمتی روح و روان خود را فراموش 
رابطــه  پیشــرفته  تمــام جوامــع  در  کرده انــد، 
مالــی بیــن پزشــک و بیمــار قطــع شــده اســت 
اما درکشــور ما به دلیل عدم حمایت مناسب 
بیمه ها از خدمات بهداشــتی و درمانی؛ مردم 
جامعه پزشــکی را مقصر دانسته در حالی که 
جامعه پزشــکی حق تعیین تعرفه تمام شــده 

سالمت را ندارد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با گالیه 

از اینکــه تعرفه هــای پزشــکی بــه روز نبــوده و 
حمایــت ســازمان های بیمه گــر کافــی نیســت، 
تصریــح کــرد: چــرا دســت کارگــزاران بیمــه در 
جیــب پزشــکان و مــردم اســت. امــروزه روح و 
روان پزشــکان جــوان هــم بیمــار شــده و برای 
شــفای خود به نســخه مهاجرت روی آورده اند 

که این امر واقعه دردناکی است.
عباســیان با بیان اینکه پزشــکان از بطن 
جامعــه بوده و هدفشــان صیانت از ســالمتی 
مــردم اســت، اظهارکــرد: وقتــی بــه چراهــای 
بیمــاری نگریســته می شــود بــه ایــن نکته می 
بــرای  جــوان  دندان پزشــک  یــک  مثــالً  رســیم 
تأســیس مطب حداقل به یــک میلیارد تومان 
سرمایه نیاز دارد که برای بازپرداخت این وام 
بایــد ماهانــه ۲۶ میلیــون تومــان بپــردازد و از 
ســوی دیگــر حداقــل درآمد برای یــک خانواده 
دو نفــره طبــق تعرفه دولت ۲۰ میلیون تومان 

اســت؛ ایــن جــا واقعیــت پدیــدار می شــود که 
حداقــل درآمــد یک دندان پزشــک با احتســاب 
 ۸۰ بایــد  کنونــی  شــرایط  در  مصرفــی  مــواد 
میلیــون تومــان در مــاه باشــد تــا بتوانــد یــک 

زندگی معمولی داشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: ســوال ایــن اســت 
کــه آیــا بیمه هــا بــه وظایف قانونــی خود عمل 
می کننــد، چــرا همیشــه بایــد انگشــت اتهــام 
به ســوی جامعه پزشــکی باشــد که برای پاک 
کردن صورت مســاله آنها را به فرار از مالیات 
و گرفتــن تعرفــه زیــاد متهــم می کننــد.! چــرا 
کســی نمی گویدکه وظیفه دولتمردان نســبت 

به این قشر چیست.
عضو شــورای عالی نظام پزشــکی یادآور 
شــد: پزشــکان تافتــه جــدا بافتــه نبــوده و از 
دل مردم هســتندکه عهده دار ســالمت آحاد 

جامعه اند نه فروشندگان سالمت.

کاهش ۳۷.۵ درصدی 
بودجه »جوانی جمعیت«

بودجــه   ۱۴۰۲ ســال  بودجــه  الیحــه  در  درحالــی 
پیشــنهادی بــرای اجــرای قانــون حمایــت از خانــواده و 
جوانــی جمعیــت ۷۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده 
اســت که در الیحه بودجه ۱۴۰۱مبلغ پیشــنهادی دولت 
بــرای اجــرای ایــن قانــون ۱۲ هــزار میلیارد تومــان بوده 
اســت کــه خبر از کاهــش ۳۷.۵ درصدی بودجه اجرای 

جوانی جمعیت می دهد.
بــه گــزارش ایســنا، در الیحه بودجــه 1۴۰۲، دولت  
۷5۰۰ میلیــارد تومــان بودجه برای اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت برآورد کرده اســت که این 
رقــم نشــان از کاهش ۳۷.5 درصــدی بودجه این قانون 
در قیــاس بــا آنچــه دولــت در الیحــه 1۴۰1 بــرای اجــرای 

قانون جوانی جمعیت پیشنهاد داده بود، دارد.
در الیحــه بودجــه 1۴۰1، دولــت بودجه پیشــنهادی 
بــرای اجــرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
را 1۲ هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد کــرده بــود. بــه عالوه 
اینکــه در الیحــه بودجــه 1۴۰1 بــرای وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی به منظور اجرای قانون جوانی 
جمعیــت ردیــف بودجــه مجــزا بــه مبلــغ ۲۳59 میلیارد 
شــده پیشــنهاد  تومــان  هــزار   ۳۰۰ و  میلیــون   ۴۷۴  و 

بوده است.
همچنیــن در الیحــه بودجه 1۴۰1 ردیف اختصاصی 
بودجــه بــرای اجــرای چند عنــوان برنامــه از جمله اجرای 
سیاســت های قانون جوانــی جمعیت به وزارت آموزش 
و پــرورش نیــز اختصاص داده شــده بــود و این در حالی 
اســت کــه در الیحــه بودجــه 1۴۰۲ نــه وزارت آمــوزش و 
پرورش و نه وزارت بهداشت ردیف بودجه مجزایی برای  

اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند.
تکلیف وزارت راه برای جوانی جمعیت

بنــد "ح" تبصــره 11 الیحــه بودجــه 1۴۰۲ وزارت راه 
و شهرســازی را مکلف کرده اســت تا به منظور حمایت 
از خانــواده و جوانــی در ســال 1۴۰۲ یــک قطعــه زمیــن 
یــا واحــد مســکونی بــه صــورت رایــگان در قالب شــرایط 
منــدرج در مــاده ۴ قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیــت بــه خانواده هــای صاحــب فرزنــدان چهارقلــو و 

بیشتر اختصاص دهد.
افزایش امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد

بــر اســاس مــاده 1۶ قانــون حمایــت از خانــواده و 
جوانی جمعیت، دولت مکلف است برای کلیه گروه های 
مختلــف حقــوق بگیــر در دســتگاه های مذکــور در مــاده 
)۲9( قانون برنامه پنجســاله ششــم توسعه، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
نیروهای مســلح، وزارت اطالعات، ســازمان انرژی اتمی 
)بــه اســتثنای مشــموالن قانــون کار( از قبیــل کارکنــان 
کشــوری و لشــکری، اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی و قضــات، از 
ابتــدای ســال 1۴۰1، بــه مدت پنج ســال، افزایش حقوق 
ســاالنه را در ســقف ردیــف حقــوق و جبــران خدمــت به 
گونه ای اعمال کند که هرساله، کمک هزینه اوالد و حق 
عائله منــدی مشــموالن ایــن مــاده در چارچــوب افزایش 
سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد 

)1۰۰%( و پنجاه درصد )5۰%( افزایش یابد.
در همیــن راســتا بخــش ۳ بنــد "الــف" تبصــره 1۲ 
الیحــه بودجــه 1۴۰۲ نیــز تصریــح می کنــد که بــه منظور 
اجــرای مــاده 1۶ قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی 
جمعیــت، امتیــاز کمک هزینه عائلــه مندی و حق اوالد، 
موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری 
شــاغالن و بازنشســتگان، بــه ترتیــب ۲۲۸۰ و 1۰5۰ و 
معــادل ریالــی امتیــاز مذکــور بــرای کارمنــدان مشــمول 
قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنان دولــت تعیین 

می شود.
پیش تر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری امتیــاز کمک هزینه عائله منــدی و حق اوالد به 

ترتیب ۸۰۰ و ۲۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده بود.

بیماران خاص پوشش 
بیمه ای رایگان را از سامانه 

شهروندی دریافت کنند
بنابــر اعــالم مدیــرکل بیمه گــری و درآمد ســازمان 
بیمــه ســالمت ایــران، بیمــاران خاص می تواننــد بعد از 
مراجعه به معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی، 
پوشــش بیمــه ای خــود را بــه صــورت رایگان از ســامانه 

شهروندی دریافت کنند.
حنــان حــاج محمودی در گفت وگو با ایرنا با اشــاره 
وزارت  طریــق  از  خــاص  بیمــاران  اســتعالم  اینکــه  بــه 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی انجــام می شــود، 
افــزود: اکنون بیماران دیالیــزی، پیوند کلیه، هموفیلی، 
تاالســمی و ام اس بــه صــورت رایــگان تحــت پوشــش 
بیمــه قــرار می گیرنــد. ایــن بیمــاران پیــش از ایــن عالوه 
بــر مراجعــه به دانشــگاه های علوم پزشــکی برای تعیین 
سهمیه خدمت باید برای پوشش بیمه مجدد به ادارات 

کل بیمه سالمت استان ها مراجعه می کردند.
حاج محمودی با بیان اینکه بیماران خاص پوشش 
بیمــه ای را بــا نشــان دار شــدن دریافت می کننــد، درباره 
بیمــه  ســامانه  در  صعب العــالج  بیمــاران  از  ثبت نــام 
ســالمت ایــران، افــزود: ثبت نام از بیمــاران به ۲ صورت 
حضــوری در ادارات کل اســتانی و الکترونیکــی از طریق 
 bimehsalamatiranian.ir سامانه شهروندی به آدرس

انجام خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

اجرای طرح ارتقای امنیت 
 تغذیه ای مادران باردار

در سراسر کشور
اجرای طرح ارتقای امنیت تغذیه ای مادران باردار 
در سراســر کشــور بــه همــت بنیــاد ۱۵ خــرداد ســتاد 

اجرایی فرمان امام آغاز شد.
نشســت کارگــروه مشــترک طــرح ارتقــای امنیــت 
تغذیــه ای مــادران باردار، شــیرخواران و کــودکان مناطق 
محروم با حضور معاون هماهنگی ســتاد اجرایی فرمان 
حضــرت امــام)ره(، مدیران عامل بنیاد 15 خرداد و گروه 
دارویی برکت، مدیران وزارت بهداشت و رئیس انستیتو 

تغذیه ای کشور برگزار شد.
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم 
بــا اشــاره به نامگذاری امســال بــه تولیــد، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین، اجــرای ایــن طــرح را مهــم ارزیابــی کرد و 
گفــت: تولید ایــن مکمل های غذایی که با همکاری گروه 
دارویــی برکــت، شــرکت ایــران دارو، دفتــر بهبــود تغذیه 
وزارت بهداشــت و انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایــی کشــور در حــال انجــام اســت، از ســوی بنیــاد 15 
خــرداد، هــم در مرحلــه تحقیقات و هــم در مرحله تولید 
حمایــت می شــود و این بنیاد پــس از تولید محصول، در 

مرحله توسعه و توزیع نیز نظارت خواهد داشت. 
سیدمصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه بنیاد 15 خرداد 
با نگاهی پیشگیرانه به عرصه سالمت ورود کرده است 
گفــت: یکــی از تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری به ســتاد 
اجرایــی فرمــان امام، ورود به بحــث امنیت غذایی بوده 
است. امنیت غذایی به این معناست که غذای سالم و 
کافــی بــه همه مردم برســد اما امنیــت تغذیه ای یک کار 
تخصصــی اســت کــه بررســی می کند چرا این ســلول در 
بدن یک نفر ســیر نشــده و گرســنه اســت. چرا این بچه 
الغر و نحیف است و برای جبران آن چه کار باید کرد. 
رئیــس هیــات مدیــره بنیــاد 15 خــرداد، هــدف از 
اجرای این طرح را ارتقای امنیت تغذیه ای مادران باردار 
و رفــع کمبودهــای تغذیــه ای آنهــا در دوران بــارداری و 

همچنین ارتقای ضریب هوشی کودکان عنوان کرد.
سیدهاشمی اضافه کرد: با اجرای این طرح که مخصوص 
مادران باردار و نوزادان شیرخوار و کودکان ۲ تا 5 سال 
است، مکمل های تولیدشده به تغذیه روزانه آنها اضافه 
می شــود و بنیــاد 15 خرداد بایــد کاری کند که در مناطق 
محروم اگر مادرانی هســتند که پول خرید این مکمل ها 

را ندارند با قیمت پایین تر به دست آنها برساند. 

بــر اســاس آمــار مرکز آمار ایــران قیمت 
در  امســال  دیمــاه  طــی  کشــور  در  مســکن 
مقایســه بــا دی ســال گذشــته ۳۹.۵ درصــد 

افزایش یافته است.
بر اســاس جدیدترین آمار منتشــر شده 
از ســوی مرکــز آمــار ایــران طــی دی امســال 

قیمت مســکن نســبت به ماه قبل از آن )آذر 
سال 1۴۰1( ۲.۸ درصد افزایش یافته است.

میزان افزایش قیمت مســکن دیماه در 
مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال گذشــته )دی 
1۴۰۰( بالــغ بــر ۳9.5 درصــد بــوده اســت. 
در دوازده مــاه منتهــی بــه دی امســال نیــز 

میــزان افزایش قیمت مســکن ۳۳.۷ درصد 
بوده است.

در بخش اجاره مسکن نیز افزایش نرخ 
۲.۸ درصــدی نســبت بــه آذر امســال و ۳9.۴ 
درصدی در مقایســه با دی ســال گذشته ثبت 

شده است.

افزایش ۳۹.۵ درصدی 
قیمت مسکن در یکسال

عباسیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی: دست کارگزاران بیمه 
در جیب پزشکان و مردم است

شورای عالی کار با تشکیل کمیته دستمزد موافقت کرد

 حبس ۸۵ میلیارد دالر پول کشور
به نفع سوداگران مسکن


