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ازبکســتان بــرای اولین بــار درطــول تاریــخ خود 
بــه دلیل بحــران انرژی ناچار بــه واردات گاز از 
روسیه شده است. این کشوربه دلیل مواجهه 
بــا ســرمای قطبــی و خرابــی تأسیســات تولیــد 
برق و گرمایشــی  ناشــی از فرســودگی شــدید 
زیرســاختهای تولیــد انرژی خود بــا امضای یک 
قرارداد با گازپروم روســیه اقدام به تأمین گاز 

خود کرده است.
مســکو نیــز بــه دنبــال مشــتریان جدیــد 

درصــدد امضــای قرارداد تشــکیل یــک اتحادیه گازی با تاشــکند 
است. ازبکستان گاز خود را مستقیما از گاز پروم تأمین می کند 
امــا درحــال حاضــر پذیــرش اصــل اتحــاد گمرکــی را رد می کنــد. 
سخنگوی وزارت انرژی روسیه درمورد امضای این قرارداد گفت: 
»گاز روســیه همچنــان صــادر می شــود و ازبکســتان از جملــه 
واردکنندگان آن خواهدبود. براساس قراردادی که این کشور با 
گازپروم روسیه امضاء کرده است ازابتدای ماه مارس)۱۰اسفند( 
تحویــل گاز روســیه بــه ایــن کشــور آغــاز می شــود: »میــزان آن 

مشخص نیست.«
»ازبکســتان  کــرد:  اعــام  دولتی»اُزترانســگاز«  شــرکت 
تاکنون هرگز از روســیه گاز وارد نکرده اســت.« این اولین باری 
اســت کــه ایــن کشورآســیایی که خــود از حیــث مواداولیه غنی 
اســت بــه ایــن اقدام مبــادرت می کند. ایــن اظهارات فــردای روز 
امضــای موافقتنامــه ای حاوی نقشــه  راه جدید میان غول گازی، 
گاز پــروم و ازبکســتان عنــوان شــد. برایــن اســاس: »اقدامــات 
فنــی ضــروری بــرای انتقال گاز ازطریق خط لوله گاز آســیا که از 

قزاقستان و ازبکستان می گذرد انجام خواهدشد.«
پــس ازحــذف صــادرات گاز بــه غــرب، روســیه بــه دنبــال 
مشــتریان جدید وبه فکر ایجاد یک اتحادیه گازی با قزاقســتان 
و ازبکســتان افتاده اســت. تاشــکند، موضــوع اتحــاد سیاســی 
را رد کــرده امــا قــرارداد بــا گاز پــروم را پذیرفتــه و برایــن بــاور 

اســت کــه: »ایــن امــر تهدیــدی بــرای حاکمیــت 
ازبکستان نیست.« این کشور از اعضای سابق 
اتحادجماهیرشوروی با ۳۵ میلیون نفر جمعیت 
از جمله تولید کنندگان جهانی گاز با تولید۵۱/۷ 
میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( است؛ 
اما زمســتان بســیار سخت امسال دراین کشور 
افزایــش داده و  را بســیار  میــزان تقاضــای گاز 
فرسودگی شدید زیرساختهای تولیدانرژی آن را 

با بحران انرژی مواجه ساخته است.
بنــا بــه گفته»عبدهللا آریپُف« نخســت وزیر ازبکســتان: 
کشــوراز  ایــن  در  انــرژی  ســاختی  زیــر  تأسیســت  »اغلــب 
جمله۴۲ درصد از شــبکه های توزیع انرژی که ۳۹ درصدشــان 
فشــارقوی هســتند، ۵۱ درصــد از پُســتهای بــرق و ۳۵ درصــد از 
ترانسفورماتورها بالغ بر ۴۰ سال از عمرشان می گذرد و مربوط 

به دوران اتحاد جماهیر شوروی می شوند.«
زیــر  درجــه   ۳۰ ســرمای  بــا  مواجهــه  در  ازبکســتان 
صفرناچارشده برای کاهش قطعی برق و انرژی گرمایشی خود 
صادرات گازش را متوقف و از همسایه خود ترکمنستان گاز وارد 
کند. این کشور نیزمنابع عظیمی از گاز دراختیار دارد. از جمله 
اقدامات دیگر ازبکستان برای مواجهه با بحران انرژی، برکناری 

گسترده مقامات مربوط در این کشور است.
»چــاوکات میرزیوئــی اِف« رئیــس جمهــور ازبکســتان در 
ایــن چارچــوب شــهردار تاشــکند، معــاون وزیــر انــرژی، رئیــس 
نیروگاههــای حرارتــی و چندیــن شــهردار در نواحــی مختلــف 
کشــور را برکنــار و فعالیــت چندیــن شــرکت تولید انــرژی را نیز 
مشــروط کرده اســت. وی ایــن مقامــات را به شکســت درمبارزه 
با فســاد و غارت  درصنعت انرژی متهم کرده اســت. براســاس 
بــرآورد تقریبــی او قــرار بــود ۲۰ درصد از مصرف ســاالنه گاز به 

مصرف کنندگان بازگردانده شود.
منبع: روزنامه تریبیون

ســرانجام پــس از ۱۷ مــاه عــدم ارائــه عملکــرد در پرداخــت 
اعتبــارات طــرح نهضــت ملــی مســکن، بعــد از فراخوانی که 
در هفته های گذشــته وزیر راه و شهرســازی به بانک ها داد 
اخیــراً پنــج بانــک دولتــی پــای کار آمدنــد و طی تفاهــم نامه 
بــا وزارت راه و شهرســازی، تامیــن مالــی یــک میلیون و ۱۵۵ 
هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفتند. حاال عالوه بر بانک 
مســکن تعــداد بانک هــای دارای تکالیــف کالن ایــن طــرح به 

عدد شش رسیده است.
بــه گــزارش ایســنا،  طــی ۱۷ مــاه کــه از تصویــب قانــون 
جهش تولید و تامین مسکن می گذرد از ۲۶ بانک و موسسه 
بانکــی کــه متعهــد بــه پرداخــت ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیات طرح نهضت ملی مســکن بودند تنها یک بانک به 
تعهــد خــود عمــل کرده بود. بانک مســکن تا کنــون حدود ۶۰ 
هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن داده و سایر بانک ها 

تاکنون عملکردی در این زمینه ارائه نداده بودند.
و  راه  وزیــر  بذرپــاش،  مهــرداد  اخیــر  هفته هــای  در 
شهرســازی اعام کرد که به بانکها برای عمل به تعهداتشــان 

در طرح نهضت ملی مسکن فراخوان داده است.
در همیــن راســتا به تازگــی در تفاهم نامه هایی جداگانه 
تامیــن مالــی بــرای احــداث یــک میلیــون و ۱۵۵ هــزار واحــد 
مســکونی طــرح نهضــت ملــی مســکن بــه امضــای مهــرداد 
بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و مدیران عامل بانک های ملی، 

صادرات، تجارت، سپه و ملت رسید.
بر این اساس مقرر شده است تا بانک ملی برای تامین 
۱۵۰ هــزار واحــد مســکونی، بانک صــادرات بــرای تامین ۵۰۰ 
هــزار واحــد مســکونی، بانــک تجــارت بــرای تامیــن ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی، بانک سپه برای تامین مالی ۲۰۰ هزار واحد 
مســکونی و بانــک ملــت بــرای تامیــن مالــی ۱۰۵ هــزار واحــد 

مسکونی اقدام کنند.
جزئیــات پرداخــت تســهیات بــر اســاس قانــون جهــش 
تولید و تأمین مسکن، در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در 
آذر ۱۴۰۰ مشخص و اباغ شده است. بر اساس جزئیات این 
دســتورالعمل، تســهیات موضوع طرح جهش تولید و تامین 
مسکن پس از تایید وزارت راه و شهرسازی به متقاضی تعلق 

خواهد گرفت.
تســهیات ســاخت مســکن موضوع قانون جهش تولید 
و تامیــن مســکن در تهــران معــادل ۴۵۰ میلیــون تومــان، در 
شــهرهای بــاالی ۱ میلیــون نفر جمعیت معــادل ۴۰۰ میلیون 
تومــان، در مراکــز اســتان ها ۳۵۰ میلیــون تومــان در ســایر 
شــهرهای کشــور ۳۰۰ میلیــون تومــان و در روســتاها ۲۵۰ 

میلیون تومان است.
بر همین اساس این تسهیات مطابق با پیشرفت پروژه 
بــه صــورت تدریجی معــادل پرداخت ۱۰ درصــد در مرحله پی 
کنــی و فونداســیون، ۴۰ درصــد در مرحله اســکلت و ســقف، 
۲۵ درصد در مرحله سفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک 

کاری پرداخت می شود.

پرداخت تسهیالت ساخت۱۵۰ هزار واحد 
مسکونی نهضت ملی از سوی بانک ملی 
وزیر راه و شهرسازی با امضای تفاهمنامه همکاری با مدیر 
عامل بانک ملی خواســتار تســریع در پرداخت تســهیات و 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن شــدند. در این تفاهمنامه 
بانــک ملی تعهد کرده اســت تــا تامین مالی ۱۵۰ هزار واحد 

مسکونی را در برنامه قرار دهد.
این تعداد شــامل انواع ســاخت مسکن در طرح نهضت 
ملی مسکن اعم از خود مالکی، احداث پروژه های حمایتی در 
اراضی ۹۹ ســاله از ســوی وزارت راه و شهرســازی و مربوط به 
ســاخت واحدهای مســکونی توســط متقاضیان در زمین های 
واگــذار شــده بــرای احــداث خانه هــای یــک طبقــه حیــاط دار 

خواهد بود.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه بــر اســاس شــرایط اعطــای 
تســهیات در طــرح نهضــت ملــی مســکن، متقاضیــان واجــد 

شرایط از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی می شوند.

بانک صادرات، متعهد برای پرداخت 
تسهیالت ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
مدیــر عامــل بانــک صــادرات بــا حضور در ســاختمان شــهید 
تفاهمنامــه  امضــای  بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت  دادمــان 
همــکاری متعهــد شــد کــه برای پرداخت تســهیات ســاخت 
۵۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن از منابع 

داخلی بانک در سراسر کشور اقدام الزم را انجام دهد.

پرداخت تسهیالت ساخت ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی نهضت ملی مسکن در سبد بانک تجارت
مدیــر عامــل بانــک تجــارت شــامگاه روز ســه شــنبه چهــارم 
بهمــن بــا حضــور در ســاختمان شــهید دادمــان وزارت راه و 
شهرسازی، تفاهمنامه همکاری با مهرداد بذرپاش وزیر راه 

و شهرسازی امضا کرد.
بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه، بانک تجــارت تأمیــن مالی 
پرداخــت تســهیات ســاخت ۲۰۰ هــزار واحد مســکونی طرح 

نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفت.
این تسهیات به متقاضیانی که در طرح نهضت ملی 
مســکن ثبت نــام کرده انــد و واجــد شــرایط اولیــه شــناخته 
شــده و واریــز وجــه اولیه خود را انجام داده باشــند، تعلق 

می گیرد.

بانک سپه تسهیالت ساخت ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی را می پردازد

در تفاهــم وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل بانــک ســپه 
مقــرر شــد تــا احــداث و تامیــن مالــی۲۰۰ هــزار واحــد طرح 

نهضت ملی مسکن انجام شود.  
تفاهم نامــه تامیــن مالــی پروژه هــای طــرح نهضــت ملی 
مســکن بین وزارت راه و شهرســازی و بانک ســپه به امضای 
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک سپه 
رســید. بر اســاس ایــن تفاهم نامه و به منظــور تقویت نقش 
بانک ها در ارائه تسهیات به بخش مسکن مقرر شده است 
تــا ۲۰۰ هــزار واحــد مســکونی طــرح نهضــت ملی مســکن در 

همکاری وزارتخانه و بانک سپه احداث شود.

تامین مالی ساخت ۱۰۵ هزار واحد 
مسکونی از سوی بانک ملت

همچنیــن در شــامگاه روز ســه شــنبه در مذاکــره جداگانــه 
تفاهمنامه همکاری بین وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
بانــک ملــت امضــا و مقــرر شــد تــا تامیــن مالــی پرداخــت 
تســهیات ســاخت ۱۰۵ هــزار واحد مســکونی طــرح نهضت 
ملــی مســکن طــی ۳ ســال از ســوی ایــن بانــک در سراســر 

کشور انجام شود.
تفاهم نامــه تامیــن مالــی پروژه هــای طــرح نهضــت ملی 
مســکن بیــن وزارت راه و شهرســازی و بانــک ملت به امضای 
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک ملت 
رضا دولت آبادی رسید. این تفاهم نامه که در ۷ماده به امضا 
رســیده اســت بانک ملت متعهد شــده اســت تا برای مسکن 
روســتایی و شــهری در مراکــز جمعیتــی زیــر ۲۵ هــزار نفــر 
جمعیت برای اســاس ســهمیه ســاالنه، حداقل برای ۸۰ هزار 
واحــد مســکونی در پروژه هــای خودمالکین شــهری، و حداقل 
بــرای ۲۵ هزار واحد مســکونی شــهری در پروژه های حمایتی 
طــرح نهضــت ملــی مســکن در اراضی دولتی اجاره ۹۹ ســاله 

پرداخت تسهیات داشته باشد. 
همچنیــن مــدت ایــن تفاهم نامــه ۳ ســال اســت کــه در 

صورت توافق طرفین و تنظیم متمم قابل تمدید است.
بر اساس این تفاهم نامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف 
است متقاضیان ثبت نام کرده و اجد شرایط را برای پرداخت 

تسهیات به بانک ملت معرفی کند.
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امیــدوار نبودن برای احیای برجام، کارشناســان را 
بــر آن داشــته اســت کــه ادامه تحریم هــای نفتی 
ایران و حتی تشــدید این تحریم ها را برای ســال 
بعــد پیــش بینــی کننــد. موضوعــی کــه مــی تواند 
چالشــی جدی برای تامین بودجه کشــور به وجود 

آورد.
»در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ پیــش بینــی  شــده 
اســت که ســال آینــده روزانــه به طور متوســط ۱.۴ 

میلیون بشــکه نفت صادر شــود. همچنین قیمت نفت برای سال 
آینــده بــه طور میانگین ۸۵ دالر برای هر بشــکه پیش بینی شــده 
است و نرخ محاسباتی دالر  حاصل از صادرات نفت برای بودجه، 

۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.«

اما آیا تحقق این درآمد ممکن است؟
صادرات نفتی کشور ما بیشتر به پاالیشگاه های کوچک که عمدتا 
در چیــن و هنــد و برخــی کشــورهای اروپایــی حضــور دارنــد صورت 
می گیرد. بنابراین شرکت هایی که تحریم های آمریکا آسیبی به 
آنها نمی رســاند، نفت خود را از ایران وارد می کنند. البته ناگفته 
نماند که ایران نیز مانند همه صادرکنندگان نفت، در شرایط دارای 
ریســک، تخفیــف های پوشــش ریســک را بــرای خریــداران در نظر 
می گیرد که البته عدد ثابتی ندارد و در برخی از موارد هم صورت 

نمی گیرد.
با این حال آخرین آمارها حاکی از آن است که حجم صادرات 
روزانــه نفــت ایران در پایان ســال ۲۰۲۲ چیــزی حدود ۱.۳ میلیون 
بشکه در روز بوده است و میانگین قیمتی نفت ایران نیز بر اساس 

داده هــای اوپــک و اویــل پرایــس چیزی حــدود ۸۳ 
دالر است.

اما چالشــی کــه برای صادرات در ســال آینده 
وجود دارد این است که حمل و نقل نفت ایران در 
روزهــای اخیــر با خروج پانامــا از همکاری با ایران و 
حذف پرچم این کشــور از نفتکش های مربوط به 
ایران، دشــوار تر خواهد شــد که به معنای افزایش 
هزینه حمل و نقل نفت ایران به کشورهای هدف 

است.
اداره دریانوردی پاناما )AMP( چندی قبل و تحت فشــارهای 
امریکا در بیانیه ای اعام کرد که رجیستری پاناما ۱۳۶ کشتی را که 
ارتباط مستقیم آنها با شرکت ملی نفت ایران )NIOC( ثابت شده 
بــود، لغــو کــرد. این مســاله می تواند نشــان از افزایش فشــارهای 

آمریکا و اروپا برای تحریم های نفتی ایران داشته باشد.
در این بین، »رابرت مالی«، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
می گوید که در راستای اجرای تحریم ها علیه جمهوری  اسامی، 
قصد دارد پکن را وادار کند که واردات نفت ا ز ایران را متوقف کند.
وی در ایــن خصــوص گفــت: »چیــن مقصــد اصلــی صــادرات 
غیرقانونــی ایــران اســت و گفت وگوها برای منصــرف کردن پکن از 

خریدها جدی تر خواهد شد«.
راب مالــی در گفــت وگــو با وبــگاه بلومبــرگ در این خصوص 
گفــت: »ایــاالت متحــده گام های مورد نیاز را بــرای توقف صادرات 
نفت ایران برمی دارد و کشورها را از خرید آن بازمی دارد. ما هیچ 
یک از تحریم های خود علیه ایران و به ویژه در زمینه فروش نفت 

ایران را کاهش نداده ایم«.
البته باید به یاد داشته باشیم که صادرات نفت ایران تا کنون 

با تانکرهایی با پرچم پاناما و عمدتا با عنوان نفت مالزی به چین 
فروخته شــده اســت که اقدام پاناما ممکن است چالشی جدی در 

این زمینه ایجاد کند.

رقابت در بازار نفت تخفیفی
موضوع دیگری که وجود دارد این است که ایران رقیب قدرتمندی 
در فروش نفت تخفیفی پیدا کرده و آن هم کشــوری نیســت جز 
روســیه. روس هــا در مــاه هــای اخیــر تــاش کــرده انــد تــا بــا ارائه 
تخفیــف هــای جــذاب، چینــی هــا و هنــدی هــا را به خریــد هر چه 
بیشــتر نفــت این کشــور تشــویق کننــد. البته این موضوع بیشــتر 
روی همان تخفیف ها اثرگذار اســت و از آنجایی که هر دو کشــور 
تحریمند و هزینه اســتخراج نفت در ایران کمتر از روســیه اســت؛ 
چنیــن جریانــی نهایتــا بــه افزایش تخفیف هــا می انجامــد و تاثیر 

چندانی بر حجم فروش ندارد.
همــه ایــن موضوعــات باعــث شــده اســت کــه برخــی میــزان 
درآمدهــای نفتــی پیــش بینــی شــده در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ را 
بلندپــروازی بخواننــد. درآمدهایی که در صورت تشــدید تحریم ها 

با موانعی جدی مواجه خواهد شد.
بــا وجــود ایــن قیمتــی که بــرای صــادرات نفت در نظــر گرفته 
شده، رقم معقولی به نظر می رسد؛ چرا که کارشناسان برای سال 
۲۰۲۳ ارقامی از ۸۵ تا ۹۵ دالر را برای نفت برنت در نظر گرفته اند 
که در صورت تحقق می تواند رقمی نزدیک به قیمت تعیین شده 
در بودجه را برای کشور تامین کند. اما ابهامی که وجود دارد، حجم 
صادرات است که در صورت تشدید تحریم های آمریکا و همچنین 

احتمال تحریم های اروپا، به موانعی جدی برخواهد خورد.

راهیکهسالهاستاشتباهمیروید
زینب غضنفری 

شــرکت های کوچــک و متوســط به عنــوان بازوهای 
و  اقتصــادی  متفــاوت  سیاســت  های  اجرایــی 
غیراقتصــادی همــواره نقش مهمی در سراســر دنیا 
برای رشد و تعالی اقتصاد و صنعت کشورها بازی 
می کنند. در ایران نیز شرکت های کوچک و متوسط 
بســیاری در این راســتا شــکل گرفته که به اســتناد 
آمار و ارقام و مشاهدات، حمایت از آن ها هرگز به 

صورتی اثربخش صورت نپذیرفته است.
بحث اقتصاد مقاومتی که سال هاست به ویژه 

پــس از بازگشــت تحریم هــای ظالمانه علیه کشــورمان مطرح شــده 
اســت، ابعــاد مختلفــی را شــامل می شــود. این ابعاد مختلــف که از 
سوی مقام معظم رهبری ترسیم شده به مواردی همچون حمایت از 
تولید ملی، تکیه بر مردم و دانش بنیان بودن اقتصاد اشاره می کند. 
در بیــن ایــن مــوارد، بومی ســازی صنایع به عنوان راهبــردی موثر در 

کاهش اثر تحریم ها به چشم می خورد.
ایران با داشــتن ســرمایه هایی همچون نیروی انسانی جوان و 
تحصیل کرده، در کنار منابع معدنی گسترده توانایی بالقوه ای برای 
حرکــت در مســیر بومی ســازی صنعتی و کاهــش اتکا به محصوالت 
وارداتــی دارد امــا؛ اینکــه چــرا کشــور در موضوع بومی ســازی بســیار 
کنــد حرکــت می کنــد، جای بحث دارد. با طراحی و ســاخت قطعاتی 
کــه توانایــی ســاخت آن در کشــور وجــود دارد، بــه ویــژه در شــرایط 
تحریمی کــه اکنــون در آن بــه ســر مــی بریــم، می توان تا حــد زیادی 
وابســتگی بــه خارج از کشــور را کاهــش داد و با کاهش هزینه های 
ارزی و عبــور از تحریم  هــا، قــدم مهمی  در پیشــرفت صنعتی کشــور 

برداشت.
یکی از مهم ترین راهکارهای پیشــرفت در مســیر بومی سازی، 
توجه به شــرکت های داخلی به ویژه شــرکت های نوپا و دانش بنیان 
اســت؛ شــرکت های کوچــک و بزرگــی کــه بــدون شــک بیشــتر از 
شــرکت های بــزرگ نیــاز به حمایــت دارند و اگر همچنــان عزم جدی 
در اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، به عنــوان راهبردی مهم 
بــه منظــور بومی ســازی وجــود دارد، توجــه و تــاش بــرای حمایت از 

شرکت های خرد باید در دستور کار قرار گیرد.
البتــه بایــد توجه داشــت، اقداماتی که در خصــوص حمایت از 
ایــن شــرکت های کوچک و متوســط صورت می گیــرد؛ نیاز به جدیت 
و اثرگذاری بیشتری دارد. اقداماتی که تاکنون اگر نگوییم بی تاثیر، 
بــا کمتریــن تاثیــر انجــام شــده و در بســیاری از مــوارد حتــی صورت 
نپذیرفته است. شرکت های خرد در کشورهای صنعتی نظیر آلمان 
تاثیــر بــه ســزایی در رشــد اقتصــادی دارنــد و عاوه بر ایــن که موتور 
محرک اقتصاد و صنعت این کشــور ها به حســاب می آیند، می توان 
گفت که فعالیت و تداوم فعالیت شرکت های بزرگ به شرکت های 
خــرد وابســته اســت. در واقــع، در جوامع بزرگ شــرکت های کوچک 
پایه گذار شرکت های بزرگ هستند و مسیر اصلی پیشرفت کشورها 

از جاده این شرکت ها می گذرد.
در کشــورهای توســعه یافته و صنعتــی، شــرکت های کوچــک 
بخش قابل توجهی از GDP را شــکل می دهند و در برخی کشــورها 
۹۰ درصد از کل بنگاه ها را شامل می شوند و از نظر اشتغال، تا ۷۵ 

درصد شــاغلین و از نظر تولید محصوالت صنعتی، 
تــا ۶۰ درصــد محصــوالت در گــروه بنگاه هــای خــرد، 

کوچک و متوسط قرار دارند.
بــا وجودایــن، در ایران شــرایط به گونه دیگری 
رقم خورده و تمرکز دولتمردان صرفا بر صنایع بزرگ 
است و توجهی به صنایع خرد نمی شود؛ در صورتی 
کــه در شــرایط تحریم که دســت شــرکت های بزرگ 
بســته شــده و فعالیــت آن هــا را بــا اختــال مواجــه 
ســاخته، این شرکت های خرد هستند که می توانند 

به کمک اقتصاد بیایند و چرخ کسب وکارها را بچرخانند. 
بــه عبارتــی، بهتریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا اثــرات مخــرب 
تحریم ها، بها دادن به کســب وکارهای خرد و شــرکت های کوچک و 
دانش بنیان و به این ترتیب است که می توان رفاه عمومی را باال برد 

و اجازه نداد تحریم ها اثر خود را بر زندگی مردم بگذارد.
اقتصاد مقاومتی چیزی جز بها دادن به شرکت های داخلی چه 
بزرگ و چه کوچک نیست و در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی در 
شرایط تحریمی  باید به سمت توسعه شرکت های خرد و دانش بنیان 
برویــم و توجــه بیشــتری بــه ایــن شــرکت ها و زمینــه بــرای ظهــور و 

گسترش این گونه شرکت ها بیشتر شود.
اکنــون در هیــچ زمینــه و حــوزه ای شــرایط بــرای شــرکت های 
خــرد و متوســط بــر وفق مــراد نیســت و زیرســاخت های الزم فراهم 
نشده است و در سیاست گذاری ها، دولت توجهی چندانی به این 

شرکت ها نشان نمی دهد.
به طور کلی می توان گفت: چالش های بنگاه های خرد، کوچک 
و متوســط در ایــران بــه عوامــل ســطح ملــی و عوامــل ســطح بنــگاه 

تقسیم بندی می شود.
در ســطح ملی، عواملی همچون نبود اکوسیســتم مناســب و 
متولــی واحــد، محدودیــت در تجــارت بین المللی کشــور، ناکارآمدی 
سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش، واردات بی رویه کاالها، 
باال بودن بهای تمام  شــده تولید در داخل نســبت به رقبای جهانی 
به دلیل وجود تورم افســار گســیخته، دشــواری در تأمین مواد اولیه 

و... دخیل هستند.
دولت می بایست در کنار نقشه راه ملی توسعه و قانون برنامه 
هفتم توسعه، برنامه توسعه این بنگاه ها را نیز مد نظر قرار دهد و 
نقشه راه ملی برای آن تعریف کند و نقش دستگاه ها و سازمان ها 

نیز مشخص شود.
در دورانی که کشــور تحت ســخت ترین تحریم های تاریخ قرار 
دارد، واردات بــی رویــه کاهــا توجیه پذیر نیســت و ضمن آن که باید 
مســیر واردات باریک شــود، فضا برای تجارت بین المللی بنگاه های 
خرد و کوچک مهیا شود و بوروکراسی های سنگینی که در این زمینه 
وجود دارد، تســهیل گردد تا ضمن فراهم شــدن فضا برای صادرات 
محصوالت و خدمات این گونه شرکت ها، تامین مواد اولیه مرغوب 
نیــز بــه آســانی صــورت گیرد تــا توان رقابتــی شــرکت ها در رقابت با 

شرکت های خارجی و منطقه ای باال رود.
از ســوی دیگــر، به دلیــل وجود تورم افسارگســیخته در ایران، 
تولیــد کاال بــا هزینه بســیار باال صــورت می گیرد و کاالهای ســاخت 

داخــل در رقابــت بــا کاالهــای خارجــی، قــدرت مانور قیمتــی کمتری 
دارند. بنابراین، ضمن آن که نرخ تورم در کشــور باید کاهش یابد، 
نظام بانکی کشور نیز باید به کمک این شرکت ها بیاید و با کاهش 
وثایــق الزم بــرای اخــذ تســهیات، نقدینگی مــورد نیاز و ســرمایه در 

گردش در اختیار بنگاه ها خرد و کوچک قرار گیرد.
پیاده سازی نظام تامین مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 
در تامین مالی، ایجاد صندوق های تخصصی به منظور تامین مالی 
و افزایــش اعتبــار صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک، از 
جمله راهکارهایی است که برای حمایت از این بنگاه ها می تواند در 
دســتور کار قــرار گیــرد. به عنوان نمونــه ای از اقدامات مبهمی  که در 
حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و بومی سازی صنایع انجام 
می شــود، می توان به برگزاری همایش و نمایشــگاه هایی اشــاره کرد 
کــه ایــن روزهــا حتی در چنین شــرایط ســخت تحریمــی و اقتصادی، 

همچنان ادامه دار است.
تشــکل ها و انجمن هایــی بــا اســامی  دهــان پرکــن و اشــتهای 
سیری ناپذیر، اقدام به برگزاری همایش، مراسم یادبود و جشنواره 
می کنند که اثرات مثبت آن ها نه تنها برای مردم، اعضا و دلسوزان 
صنعت و اقتصاد کشــور مبهم اســت بلکه گاهی خود نیز در تبیین 

دستاوردهای همایش خود عاجزند.   
انجمــن  وســیله  بــه  نمایشــگاهی  اخیــرا  مثــال؛  عنــوان  بــه 
تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــا هــدف بهبود شــرایط بومی ســازی در 
صنعت فوالد با حضور بســیاری از شــرکت های بزرگ فوالدی برگزار 
شــد، غافــل از این کــه اگــر قــرار اســت تحولــی در اقتصــاد کشــور و 
خصوصا بومی سازی شکل گیرد، این شرکت های کوچک و متوسط 
هستند که می توانند در این زمینه پیشگام باشند و موتور اقتصادی 
کشــور را بــا ســرعتی بیشــتر از گذشــته راه بیاندازنــد و در شــرایط 

تحریمی نیاز کشور به واردات را به حداقل برسانند. 
البته در این جشــنواره از برخی شــرکت های کوچک و متوسط 
نیــز تقدیــر شــد؛ امــا بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت ها ، ســایر 
شــرکت های کوچــک و متوســط و حتی بزرگ بــه جز چنین تقدیر ها 
و مراســم هایی، اقدام عملی خاصی در راســتای حمایت از این گونه 
شرکت ها نمی کنند و صرفا جشنواره ها و همایش ها به محلی برای 
اهدای لوح تقدیر تبدیل شده و تمام بحث های صورت گرفته در آن، 

در همان محل دفن می شود.
هرچند در چنین نمایشگاهی از چند مدیر و صنعت گر کوچک 
و بزرگ حمایت و لوایحی نیز تقدیم آن ها می شود؛ اما اگر قرار بود 
لوح تقدیر معجزه ای در روند مدیریتی و اقتصادی کشور ایجاد کند 

بدون شک تا به االن به قطب اول اقتصاد دنیا تبدیل شده بودیم.
در انتها باید اشاره کرد در کشور با توجه عوض شدن دولت ها 
روزنه امیدی برای شــرکت های بزرگ و متوســط به وجود می آید؛ اما 
هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوســط نمی شــود ودولت ها عما 

هیچ اقدامی برای رشد این شرکت ها انجام نمی دهند.
دولــت بــا تغییر سیاســت  های موجــود و حمایت کــردن از این 
شرکت ها ضمن صرفه جویی ارزی، در گام اول فرصت رشد و تعالی 
را برای شرکت های کوچک و متوسط فراهم می سازد و در ادامه این 
شــرکت ها در آینــده ای نــه چنــدان دور به شــرکت های بــزرگ تبدیل 

می شوند و زمینه اشتغال زایی گسترده ای فراهم می شود.
در نهایت باید گفت که رشد و توسعه بنگاه های خرد و کوچک 
در مثــال عامیانــه بــه ضرب المثل »قطره قطره جمع گــردد، وانگهی 

دریا شود« مصداق پیدا می کند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دیـــــــــــــــــدگاه

درآمدهای مبهم نفتی و 
بلندپروازی بودجه دولت

ایران؛ رقیب قدرتمندی در فروش نفت 
تخفیفی پیدا کرده و آن هم کشوری نیست 

جز روسیه
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درخواست ایرالین ها برای 
کاهش هزینه های جانبی

بــابازگشــتقیمــتبلیــتهواپیمابــهقبــلازافزایش
۳۰درصــدی،مدیــرکلدفتــربازرســی،ارزیابیعملکرد
گفــت شهرســازی و راه وزارت شــهروندی حقــوق و
کــهشــرکتهایهواپیمایــیخواســتارکاهــشبرخــی

هزینههایجانبیشدند.
بــه گــزارش ایســنا، در روزهــای گذشــته موضــوع 
افزایــش قیمــت بلیت هواپیما توســط ایرالین ها اجرایی 
شــد و انجمــن شــرکت های هواپیمایــی اعــام کــرد کــه 
ایــن افزایــش قیمــت در راســتای آزادســازی نــرخ بلیــت 
در قانــون پنجــم توســعه صــورت گرفتــه؛ امــا از ســوی 
مســئوالن دولتــی اینطــور واکنــش داده شــد کــه اگرچه 
افزایش قیمت بلیت هواپیما در دســتور کار اســت، اما 
شرکت ها باید صبر کنند تا زمانی که افزایش قیمت به 

تصویب ستاد تنظیم بازار برسد.
پــس از آن دادســتانی کــه از ابتــدا بــه ماجــرا ورود 
کرده بود، اعام کرد افزایش قیمتی که از طریق انجمن 
شــرکت های هواپیمایی به شــرکت های هواپیمایی اباغ 
شــده مورد تأیید ســتاد تنظیم بازار نیست و این اضافه 
دریافتــی حتمــا بایــد به مــردم و به مســافران برگردانده 
شــود کــه در نهایــت انجمــن هواپیمایــی هــم کوتــاه آمد 
و گفت شــرکت های هواپیمایی طبق دســتور دادســتان، 

نرخ ها را به قبل از افزایش قیمت برگرداندند.
دفتــر  مدیــرکل  ِــب،   مُذن حســین  راســتا  ایــن  در 
بازرســی، ارزیابی عملکرد و حقوق شــهروندی وزارت راه 
و شهرســازی در فضــای مجازی نوشــت: »بــا تاکید وزیر 
راه و شهرســازی بــرای جلوگیــری از تضییع حقوق مردم 
نظارتــی، شــرکت های  تذکــر دســتگاه های  و همچنیــن 
هواپیمایــی ملــزم بــه برگردانــدن نــرخ بلیــت بــه قیمــت 
قبل و بازگشــت مبالغ اضافه دریافتی شــدند. همچنین 
درخواســت شــرکت های هواپیمایــی بــرای کاهش برخی 

هزینه های جانبی در حال پیگیری است.«

کاهش فروش جهانی گوشی 
موبایل رکورد زد

بنــابــرآمــاریکــهنشــاندهندهضعیفشــدنتقاضای
مصرفــیومشــکالتبیشــتربــرایقطبهــایتولیــدی
مانندکرهجنوبیوویتناماســت،فروشجهانیتلفن
هوشــمنددرســهماههچهارمســال۲۰۲۲،باکاهش

کمسابقهای،روبهروشد.
به گزارش ایســنا، آمار موسســه تحقیقاتی آی دی 
ســی )IDC( نشــان داد فروش جهانی تلفن هوشمند در 
ســه ماهه دســامبر سال ۲۰۲۲ نســبت به مدت مشابه 
ســال ۲۰۲۱، بــه میــزان ۱۸.۳ درصــد کاهــش یافت و به 
اندکــی بیــش از ۳۰۰ میلیــون دســتگاه رســید. فــروش 
جهانــی تلفــن هوشــمند در کل ســال میــادی گذشــته، 
۱۱.۳ درصــد کاهــش یافــت کــه ضعیفترین آمــار فروش 

ساالنه در یک دهه گذشته بود.
نبیا پوپال، مدیر تحقیقات در موسسه آی دی سی 
در یــک بیانیــه مطبوعاتــی اعــام کــرد: هیــچ وقــت چنین 
کاهش فروش تلفن هوشــمند در ســه ماهه تعطیات را 
مشاهده نکرده بودیم. عاوه بر تورم و ابهامات اقتصادی، 
قرنطینــه کرونــا در چیــن عامل دیگری بــود که به صنعت 
تلفــن هوشــمند از جملــه فــروش آیفــون اپــل ضربــه زد. 
فروش ســنگین و تبلیغات در طول این ســه ماهه بیشتر 
از این که به رشد فروش کمک کند، به کاهش موجودی 

انبار شده شرکت های سازنده کمک کرد.
چینــی  اصلــی  تولیــد  پایــگاه  در  کــه  مشــکاتی   
شــرکت اپــل وجــود داشــت، نیــز رونــد عرضه آیفــون به 
بــازار در ســه ماهــه دســامبر را مختــل کــرد. اعتراضــات 
گســترده کارکنان کارخانه فاکســکان در شــهر ژنگژو به 
محدودیت های کووید و شــرایط زندگی، روند تولید این 
کارخانه را به مدت چند هفته مختل کرد و با اعتراضات 

خشونت آمیز در دسامبر به اوج خود رسید.
تلفــن هوشــمند یکــی از بزرگترین اقــام صادراتی 
کــره جنوبــی و منبــع مهــم درآمــد بــرای ویتنام به شــمار 
مــی رود کــه سامســونگ الکترونیــک، در هــر دوی ایــن 

کشورها، کارخانه هایی  را اداره می کند.
بزرگتریــن  گذشــته،  ماهــه  ســه  در  سامســونگ 
کاهــش ســود ایــن شــرکت در بیــش از یــک دهــه اخیــر 
را گــزارش کــرد کــه عمدتا ناشــی از کاهــش تقاضا برای 
نیمــه رســانه ها بــود. نقشــی کــه این شــرکت بــه عنوان 
بــرای  نمایشــگر  و  حافظــه  تراشــه  بــزرگ  تامین کننــده 
صنعت تلفن هوشــمند دارد، باعث شــده است از رکود 

این صنعت آسیب بیشتری ببیند.
بر اســاس گــزارش بلومبرگ، فروش دســتگاه های 
موبایــل همــواره معیــار ســنجش تقاضــا بــرای تراشــه ها 
محســوب می شــود. بانــک توســعه کــره پیش بینــی کرد 
فــروش تلفــن هوشــمند کره جنوبی پــس از کاهش ۲.۱ 
درصدی در ســال میادی گذشــته، احتماال امســال تنها 
۰.۷ درصد رشــد می کند. صادرات تراشــه از این کشــور 
احتماال در سال ۲۰۲۳، به میزان ۹.۸ درصد نسبت به 
ســال گذشــته کاهــش پیــدا خواهد کرد و رونــد بهبودی 

تقاضا تا پیش از پایان امسال پیش بینی نمی شود.

اخبـــــــــــــــــار

فــروشهتلهــایداخلیدرشــشماهنخســت
ســالجــارینســبتبــهســال81،14۰۰درصــد
افزایشیافتهاســت.امادرپاییزرزرواقامتگاه

۳۰درصدافتکردهاست.
مــردم ایــران در دو فصــل نخســت امســال 
نسبت به سال گذشته بیشتر سفر رفته اند. اما 
گزارش هــای تــازه نشــان می دهد تمایــل مردم به 
ســفرهای داخلی در پاییز ســال جــاری ۳۰ درصد 
کاهــش یافته اســت. بازگشــایی مــدارس در کنار 
افزایش فشــارهای اقتصــادی را می توان از دالیل 
عمده کاهش سفر رفتن های مردم ایران در پاییز 

سال جاری دانست.
گــزارش علــی بابــا از رفتــار مســافرتی مــردم 
ایران در شش ماه نخست سال جاری گویای رشد 
فروش هتل های داخلی در بهار و تابستان امسال 
بــود. ایــن گــزارش نشــان داد فــروش هتل هــای 
داخلی در شــش ماه نخســت ســال جاری نسبت 
بــه ســال ۱4۰۰، ۸۱ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
همچنیــن فروش هتل های خارجی در همین بازه 
زمانی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته، 
6۰ درصــد بیشــتر شــده اســت. علــی بابــا در ایــن 
تعــداد شــب های  کــرد: میانگیــن  اعــام  گــزارش 

اقامــت مــردم در هتل های داخلی به  ۲.۰4 شــب 
و هتل های خارجی به ۳.۷6 شــب رســیده است. 
این نشــان می داد متوســط مدت اقامت مردم در 
سفرهای خارجی بیش از سفرهای داخلی است. 
اکنون گزارش جاباما با سهمی بیش از 5۰ درصد 
از بازار اقامتگاه منتشر شده که می گوید در پاییز 
ســال جــاری میزان رزرو انــواع اقامتگاه ۳۰ درصد 
کاهــش یافتــه اســت. جاباما می گویــد اثر کاهش 
میــزان ســفر در پاییــز ســال ۱4۰۱، بیشــتر متوجه 
میزبانان اقامتگاه هاســت. میزبانان شــمال کشور 
۳.۲ میلیــون تومــان و ارائه دهنــدگان اقامتگاه در 

جنوب کشور 4.5 میلیون تومان در ماه، کمتر از 
آنچــه بایــد، درآمــد داشــته اند. این درحالی اســت 
که میزبانان جنوبی تنها شــش ماه از سال درآمد 
دارنــد و بــا توجه به تغییرات در پاییز ۱4۰۱، بیش 
از ۱۲ میلیــون تومــان از درآمــد ســال خــود را از 
دســت داده انــد. ایــن کاهــش درآمد تنهــا محدود 
به هر میزبان و اقامتگاه نیســت.  در بســیاری از 
شــهرها، کل بــوم تحــت تأثیــر قــرار گرفته اســت. 
بــه عنــوان مثــال بــه ازای هــر اقامتــگاه بوم گــردی، 
حداقــل بــرای ۱5 خانــواده به صورت غیرمســتقیم 

اشتغال زایی می شود.

ازمیانــهدی،زمزمههــایافزایــشقیمــتلــوازم
خانگــیمطــرحوکمــیبعداجراشــد،اماوزارت
صمــتهنــوزبــاایــنموضــوعموافقــتنکــرده
ومشــخصهــمنیســتآیــاقیمتهــابــهقبــل

برمیگرددیامجوزرسمیآنصادرمیشود.
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر چندین 
بــار شــاهد بودیــم کــه تولیدکننــدگان خواســتار 
افزایــش قیمــت محصــوالت خــود شــده اند، امــا 
نهادهای نظارتی در وزارت صمت در وهله اول با 
آن موافقــت نکرده انــد، اما بعــد از مدتی با مجوز 

یا بدون مجوز قیمت ها باال رفته است.
برخــی  قیمــت  در هفته هــای گذشــته هــم 
از  درصــدی   ۱5 تــا   ۱۰ ایــن صنعــت  محصــوالت 
ســوی شــرکت های لــوازم خانگــی افزایــش یافتــه 
و پیگیری هــا نشــان می دهــد مجــوزی بــرای ایــن 

افزایش قیمت صادر نشده است.
ارائــه  وجــود  بــا  می گوینــد:  تولیدکننــدگان 
لیســت افزایــش قیمت مــواد اولیه، وزارت صمت 
هنــوز بــا افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی موافقت 
نکرده اســت. از طرف دیگر به گفته آن ها قیمت 
مــواد اولیــه در بــورس رهــا اســت و بــا دالر تغییر 

می کند.
همچنیــن تولیدکنندگان به دلیل مشــکات 
مربــوط بــه ســرمایه در گــردش خواســتار فــروش 

اعتباری مواد اولیه هستند.
از  آن هــا  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه 
اســاس بــا فرآینــد قیمتگــذاری ســازمان حمایــت 
و  هســتند  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
مشــکات  بخاطــر  دولــت  هــم  اگــر  معتقدنــد 
تــن  تقاضــا  و  عرضــه  مکانیــزم  بــه  معیشــتی 
نمی دهــد، حداقــل بایــد نظارت ها را پســینی کند 
و اجــازه دهــد شــرکت ها بــر اســاس قیمــت تمام 
شده، قیمت محصول نهایی را اعام کنند و بعدا 

به شکایت های احتمالی رسیدگی کند.
 ازتولیدکنندگاناصرار،

ازوزارتخانهانکار
در مقابــل ســخنگوی وزارت صمــت دربــاره 
افزایــش قیمــت اخیــر شــرکت های لــوازم خانگــی 
گفتــه که مــواد اولیه این صنعــت افزایش نیافته 

و بیشــتر صنایع تولیدکننده لــوازم خانگی، لوازم 
خــط تولیدشــان را برای پنج مــاه آینده با نرخ ارز 
قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت 
وجود ندارد. اما اگر تولیدکننده ای افزایش هزینه 
داشــته باشــد، طبــق روال قبل می توانــد آن را به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

رد  را  آن  تولیدکننــدگان  کــه  موضوعــی 
می کننــد و می گوینــد با توجه به مشــکات تامین 
سرمایه در گردش که همواره با آن مواجه بودند 
و تشــدید ایــن مشــکل بــه دلیــل سیاســت های 

انقباضی بانک ها توان چنین کاری را ندارند.
گفتنــی اســت از اول تیــر مجــوز افزایش ۱5 
درصــدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ درصدی برای 

یخچــال، یخچــال فریــزر و ماشــین لباسشــویی و 
ظرفشویی صادر و اجرا شد.

عــاوه بر مــوارد گفته شــده، تولیدکنندگان 
روش محاســبه قیمت در ســازمان حمایت، تحت 
عنوان کاســت پاســت را نیز منســوخ می دانند و 

می گویند این روش باید تغییر کند.
از جملــه ایراداتــی کــه بــه ایــن روش وارد 
می داننــد هــم ایــن اســت کــه فقــط نیــم درصــد 
را  ســرمایه گذاری  بــرای  تبلیغــات  هزینه هــای 
ســازمان  در  مالــی  تامیــن  مــورد  در  می پذیرنــد، 
حمایــت فقــط روش بانکــی تعریــف شــده و حتی 
و  نمی شــود  محاســبه  بــورس  در  مالــی  تامیــن 
ظرفیــت پروانــه مــاک اســت کــه تولیــد بالقوه را 

در نظر می گیرد.
البتــه طبــق اظهارات هاشــمی، دبیــر انجمن 
ســازمان حمایــت  ایــران،  خانگــی  لــوازم  صنایــع 
وزارت  و  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
صمــت بخشــی از ایــن انتقــادات را پذیرفتــه و از 
روش  ایــن  ایــرادات  خواســته اند  تولیدکننــدگان 

اعام شود تا در آینده برطرف شود. 
از  کــه بعــد  ایــن اســت  امــا موضــوع مهــم 
ســال ها تکــرار ایــن رونــد و جدال بر ســر افزایش 
قیمــت، هنــوز تصمیمــی برای حل مشــکل گرفته 
نشــده اســت. در ایــن شــرایط مصرف کننــده هــم 
باتکلیــف اســت. چراکه نــه فقط در حــوزه لوازم 
خانگــی، بلکــه در ســایر حوزه هــا هــم دولــت بــا 
افزایش قیمت بخشــی از کاالها مخالف می کند، 
امــا تولیدکننــدگان می گوینــد بــا توجه به شــرایط 
تورمی نمی توانند با قیمت قبلی کار خود را ادامه 
دهنــد و بعضــا جریمه این کار را هم به تعزیرات 
می پردازنــد. حال باید دیــد آیا این بار فکری برای 
تغییــر روش تعییــن قیمــت یا ارائه تســهیات به 

تولیدکنندگان می شود یا خیر.

حداقلــی دســتمزد بــا برابــر خوراکیهــا ســبد
کارگــرانوفاصلــهدســتمزدوســبدمعیشــت،
حداقــل۲۰۰درصداســت.درایــنفضااگرقرار
بــرکاهــشتــورمومشــاهدهینتایــجدرابتدای
ســالبعــداســت،بایــدنشــانههادرمــاهدهــم
امســالقابــلرویتباشــدامــابازارنشــانهایاز

»کاهش«ندارد.
بــه گــزارش ایلنــا، در نیمــه آذر معــاون وزیر 
اقتصــاد گفــت: »مــردم در نیمــه ابتدایــی ۱4۰۲ 
نشــانه های کاهــش تــورم را خواهنــد دیــد«؛ این 
ادعــا در حالــی مطــرح شــد کــه نــه در آمارهــای 
نــه در بازارهــا، نشــانه ای از کاهشــی  رســمی و 
شــدن شــاخص های تورمــی به چشــم نمی خورد؛ 
در همــان روزهــا، موج جدیــدی از گرانی دالر نیز 
بــه راه افتاد که مرزهــای قبلیِ قابل پیش بینی را 
پشت سر گذاشت و حال در اوایل بهمن هستیم 
و داده های رسمی آماری دی ماه، نشان می دهد 
کــه شــاخص های تورمــی از تــورم ســاالنه گرفتــه 
تــا تــورم نقطــه بــه نقطــه بــه خصــوص در حــوزه  

خوراکی ها، بازهم صعود کرده اند.

دادههایتورمیدی
هجــده مــاه از آغــاز بــه کار دولت گذشــته 
اما نشــانه ای از مهمترین  وعده  انتخاباتی یعنی 
»کنتــرل تــورم« به چشــم نمی خــورد؛ نرخ تورم 
بــه  بــرای خانوارهــای کشــور   ۱4۰۱ ســاالنه دی 
46.۳ درصد رســیده که نســبت به همین اطاع 
در مــاه قبــل، ۱.۳ واحــد درصــد افزایــش نشــان 

می دهد.
نرخ تورم نقطه ای دی ۱4۰۱، در مقایســه با 
مــاه قبــل ۲.۸ واحــد درصد افزایش یافته اســت. 
تــورم نقطــه ای گــروه عمــده »خوراکی هــا،  نــرخ 

آشــامیدنی ها و دخانیــات« بــا افزایش ۳.۹ واحد 
درصدی به 6۹.۲ درصد رسیده و گروه »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمــات« بــا افزایــش ۲.۳ واحــد 
درصــدی بــه 4۱.۲ درصــد رســیده اســت. ایــن در 
حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری 5۰.6 درصد اســت که نسبت به ماه قبل 
۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین 
ایــن نــرخ برای خانوارهای روســتایی 54.۹ درصد 
بــوده کــه نســبت بــه مــاه قبــل ۳.5 واحــد درصد 

افزایش داشته است.
جدیــدی  ورق  می دهــد  نشــان  ارقــام  ایــن 
اگــر  اســت؛  شــده  بــاز  تــورم  صعــود  دفتــر  در 
برخــی  نســبی  تثبیــت  شــاهد  آذر،  و  آبــان  در 
شــاخص های تورمــی بودیــم و بــرای مثــال تــورم 
ماهانــه در ابعــادی ثابــت مانده بــود، در دیماه، 
دوبــاره صعــود از ســر گرفتــه شــده اســت؛ نــرخ 
تــورم ماهانــه دی ۱4۰۱ بــه 4.۳ درصــد رســیده 
کــه در مقایســه بــا همیــن اطــاع در مــاه قبــل، 
۲.4 واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت. تــورم 
»خوراکی هــا،  عمــده  گروه هــای  بــرای  ماهانــه 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« 4.۱ درصــد و بــرای 
گــروه عمده »کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات« 
4.5 درصــد بــوده اســت. خوراکی هــا در یک ماه 
در  و  اســت  شــده  گــران  درصــد   4 دی(  )فقــط 
همیــن مــدتِ یکماهــه غیرخوراکی هــا نیــز 4.5 
درصــد افزایــش نــرخ داشــته اســت. دولــت بعد 
از یارانه زدایــی بهــار امســال، اعــام کــرد شــوک 
تورمی خوراکی ها تا پایان تابســتان تخلیه شــده 
است و بعد از آن، حداقل در حیطه  خوراکی ها 
شــاهد تثبیــت نرخ خواهیم بود؛ حــاال می بینیم 
در دی، ثباتــی در کار نبــوده و همان خوراکی ها 

بازهم 4 درصد گران شــده اند.

 سبدخوراکیهاحداقل
۵میلیونو۵۰۰هزارتومان

درصــدی   6۹.۲ نقطــه   بــه  نقطــه  تــورم 
خوراکی ها )حدوداً ۷۰ درصدی( به این معناست 
کــه در دیمــاه ۱4۰۱ خانوارهای کشــور برای خرید 
مجموعه  ثابتی از اقام خوراکی و نوشــیدنی باید 

۷۰ درصد بیشتر از دی ۱4۰۰ هزینه بپردازند.
همین ۷۰ درصد را مبنای کار قرار می دهیم 
– کارگــری  خانوارهــای  معیشــت  ســبد  چراکــه 
موضوع بند دوم ماده 4۱ قانون کار- که بایســتی 
افزایش دســتمزد بر اساس نرخ آن تعیین شود، 
بــر مبنــای محاســبه  ســبد خوراکی هــای خانــوار 
نرخ گذاری می شود؛ از آنجا که سبد خوراکی هایِ 
مذاکــرات مــزدی ۱4۰۱ براســاس داده هــای آماری 
دی۱4۰۰ محاســبه شــده بود، حاال تورم نقطه به 
نقطه  خوراکی ها در دی ۱4۰۱ می تواند تورم سبد 
خوراکی ها در عرض ده ماه ســپری شــده از سال 
را به ما نشان بدهد هرچند سبد خوراکی های مد 
نظر در کمیته دستمزد برابر با سبد خوراکی های 
مرکز آمار ایران نیست و باید این نکته را در نظر 
داشــته باشــیم کــه بســیاری از کاالهــای ضــروری 
زندگــی کارگــران، یــا در ســبد خوراکی هــای مرکــز 
آمــار غایــب اســت یــا اگــر حضــور دارد، فاقد وزن 
قابــل قبــول هســتند. بنابرایــن تورم واقعی ســبد 
خوراکی های خانوارهای کارگری بســیار بیشــتر از 

این ۷۰ درصد است.
حداقلــی  ســبد   ،۱4۰۱ مــزدی  مذاکــرات  در 
خوراکی هــا بــرای یک خانــوار متوســط ۳.۳ نفره، 
نتیجــه،  ریــال نرخ گــذاری شــد. در   ۳۲۸66۱4۳
در دی ۱4۰۱ بــا احتســاب تــورم نقطــه به نقطه ی 
6۹.۲ درصــدی، ســبد خوراکــی ۳ میلیــون و ۲۸۰ 

هــزار تومانــیِ دی ســال قبــل، بــه رقــِم 5 میلیون 
و 54۹ هــزار تومان رســیده اســت؛ واقعی ســازی 
ایــن عــدد بــا روش هــای ســنتی و معمــول کمیته 
دســتمزد، اعــدادی نزدیک به ۷ میلیــون تومان را 
نشــان می دهــد؛ بــه عبــارت ســاده تر، کل حقــوق 
یک کارگر حداقل بگیرِ شــاغل یا بازنشسته، فقط 

پای خوراکی ها می رود.

کارگرانرا»ناتنی«ندانند
کار  وزارت  مســئوالن  شــرایطی،  چنیــن  در 
افزایــش  بــرای  جدیــد  فرمول هــای  بررســی  از 
بایــد  معتقدنــد  و  می گوینــد  ســخن   ۱4۰۲ مــزد 
حقــوق  درصــدی   ۲۰ افزایــش  بــه  نگاهــی  نیــم 
کارمنــدان شــاغل و بازنشســته در الیحــه بودجــه 
توفیقــی  فرامــرز  را  ســوگیری ها  ایــن  داشــت؛ 
)فعــال کارگــری( ناعادالنــه و غیرقانونــی می دانــد 
و می گویــد: »قانــون« همــه چیــز را بــرای تعییــن 
دستمزد کارگران مشخص کرده است و نیازی به 
فرمول های جدید نیســت؛ ضمن اینکه ۲۰ درصد 
را نبایــد بــر ســر کارگــران بکوبنــد؛ ایــن رقــم برای 
افزایش مزد دولتی ها هم کافی نیســت؛ هرچند 
اســتاندارد  نرمال ســازیِ  اساســاً  قیــاس  ایــن  در 
اقتصــادی صورت نگرفته اســت. چگونــه می توان 
دو مولفــه را بــا هــم قیــاس کــرد وقتــی کــف و 
ســقف و مزایایشان هیچ شــباهتی به هم ندارد! 
کارگرِ قرارداد موقت حتی یک اضافه کار یا ســبد 

حمایتی یا پاداش ساده ندارد.
را  او اضافــه می کنــد: دولتمــردان کارگــران 
»فرزنــدان ناتنــی« ندانند و قبول کنند با حداقل 
تامیــن  خانــوار  خوراکی هــای  حتــی  دســتمزد، 
نمی شــود. بانک جهانی، تورم آینده ایران را روی 
5۰ درصــد می بینــد، خــود دولــت روی 4۰ درصــد 

می بینــد و نماینــدگان مجلــس حــدود 6۰ درصــد 
می داننــد. مســاله ایــن اســت کــه چــه دیدگاهــی 
نسبت به این تورم داریم؛ آیا بازهم نمی خواهیم 
بپذیریــم کــه ایــن تــورم باید روی ســبد معیشــت 
اعمال شود و افزایش ریالی به گونه ای باشد که 
این تورم هزینه ها را بپوشاند؟ ضمن اینکه تورم 
خوراکی ها باالی ۷۰ یا ۸۰ درصد اســت. االن هر 
مدل سبد معیشت را بخواهند تعیین کنند، عدد 
بســیار باالتــر از ایــن حرف ها درمی آید؛ محاســبه  
ســبد معیشــت باید یک نقطه ی بالقوه برای آغاز 

مطالبه گری باشد.
به گفته  توفیقی، براساس اعام مرکز آمار، 
در عــرض 5 ســال، هزینه های ســربار خانواده ها 
افزایــش  می دهــد:  ادامــه  او  شــده؛  برابــر   ۷.6
قیمت هــا کمرشــکن اســت؛ در عــرض یکســال، 
مســکن ۱۳6.5 درصــد افزایــش قیمــت داشــته؛ 
همه ی اینها را کنار هم بگذاریم، چه عددی برای 
ســبد معیشــت بیــرون می آیــد؟! آیــا می خواهنــد 
یــک ســبد معیشــت تصنعــی و مصنوعــی و البته 
دســتکاری شــده، محاســبه کنند؟! امــروز فاصله  
دســتمزد و ســبد معیشــت، یــک فاصلــه  حداقــل 
بگذارنــد،  کنــار  را  درصدهــا  درصدی ســت.   ۲۰۰
دســتمزد باید چندین برابر شــود، حداقل امسال 

این »باید« را بپذیرند.
ســبد خوراکی ها برابر با دستمزد حداقلی 
کارگــران و فاصلــه  دســتمزد و ســبد معیشــت، 
حداقــل ۲۰۰ درصــد اســت؛ تمــام اینهــا را کنار 
هــم می چینیــم و به یــک نتیجه می رســیم، اگر 
قــرار بــر کاهــش تــورم و مشــاهده  نتایــج در 
ابتدای ســال بعد اســت، باید نشــانه ها در ماه 
دهم امســال قابل رویت باشــد؛ بازار نشانه ای 

از »کاهش« ندارد.

هیچگونــه کــه کــرد اعــالم صمــت وزیــر معــاون
و بــود نخواهــد پذیــرش مــورد قیمتــی افزایــش
افزایــش مجــوز نیــزهیچگونــه ســازمانحمایــت

قیمتیصادرنخواهدکرد.
حســین فرهیدزاده در همایش حامیان حقوق 
مصرف کننــدگان خراســان رضــوی در شــهر مشــهد 
درباره اقدامات ســازمان حمایــت در روزهای پایانی 
ســال و مــاه مبــارک رمضان اظهــار کرد: بــا توجه به 
اینکه عید نوروز امسال مقارن با ماه مبارک رمضان 
شده است از هم اکنون طرح های نظارتی و کنترلی 
ویــژه ای بــرای ایــن ایــام در نظر گرفته شــده اســت. 
ایــن طرح هــا با هماهنگی وزارت جهاد کشــاورزی و 
سازمان تعزیرات حکومتی برنامه ریزی شده است.

وی افــزود: در همیــن رابطــه تذکــرات الزم بــه 

اصناف و بنگاه های اقتصادی داده شــده و جلسات 
متعــددی بــا معاونان اقتصادی وزارت کشــور برگزار 
شــده اســت. همچنین برنامه ریزی های مشترکی با 
وزارت جهاد کشــاورزی ترتیب داده شــده تا بتوانیم 
بــا همــکاری و همیاری دســتگاه های متولــی، توزیع 
بســیار مناســبی از کاالهــای اساســی در ایــام مــاه 

مبارک رمضان داشته باشیم.
افزایــش  هیچگونــه  کــرد:  تاکیــد  فرهیــدزاده 
قیمتی مورد پذیرش نخواهد بود و سازمان حمایت 
نیــز هیچگونــه مجوز افزایــش قیمتی صادر نخواهد 
کــرد مگــر آنکــه واحد اقتصــادی بتواند مــدارک قانع 
کننده ای را ارایه کرده و از طریق ستاد تنظیم بازار، 
مجــوزی  صمــت  وزارت  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
کســب کنــد در غیــر این صــورت همانگونــه کــه بــا 

افزایــش بلیــت هواپیمــا در حــوره خدمــات برخــورد 
قانونــی  برخــورد  احتمالــی  متخلفیــن  بــا  کردیــم، 
صورت خواهد گرفت که در این باره بخشــنامه ها و 

مصوباتی تهیه شده است.
بــه  تجــارت  و  معــدن  وزیــر صنعــت،  معــاون 
موضــوع افزایــش غیــر قانونــی بلیط هواپیما اشــاره 
کــه شــرکت های  مــا مطلــع شــدیم  افــزود:  و  کــرد 
هواپیمایــی اخیــرا بــدون هماهنگی با ســتاد تنظیم 
نهادهــای  از  بــدون گرفتــن هیــچ مجــوزی  و  بــازار 
مربوطه اقدام به افزایش قیمت کرده اند. همکاران 
ســازمان حمایــت بــه ایــن قضیــه وارد شــدند که به 
موازات آن همکاران دادســتانی و ســازمان بازرســی 
کل کشــور نیز به این موضوع ورود کردند؛ باوجود 
اینکــه ســازمان هواپیمایــی قبــول نمی کردنــد امــا با 

اســتناد بــه قوانیــن و مقررات و ضوابــط حاکم، آنها 
نیز قانع شــده و قرار بر این شــد که بلیت هواپیما 

افزایش قیمت نداشته باشد.
فرهیــدزاده دربــاره قرعه کشــی خــودرو گفــت: 
متاســفانه دربــاره زمــان، بــد قولــی از ســوی ســایپا 
اتفاق افتاد که بافاصله از سوی سازمان به شرکت 
ســایپا تذکــر داده شــده و از آنهــا گــزارش خواســته 
شد. به شرکت های خودروساز هشدار می دهیم تا 
زمانــی کــه زیرســاخت های الزم را بــرای قرعه کشــی 
آمــاده نکرده انــد بــه هیچ وجــه اطاع رســانی نکنند 
زیرا به محض اطاع رسانی موظف به ارائه خدمات 

به مردم عزیز هستند.
وی بــه تشــریح بحــث تفــاوت بیــن گرانــی و 
گران فروشــی پرداخــت و گفــت: گران فروشــی ناظر 

بــر بحــث نظــارت بر بــازار بوده امــا گرانی ناشــی از 
تــورم اســت؛ لــذا بایــد در ابتــدا تــورم را کنتــرل کرد 
کــه یکــی از بهترین راهکارهــا در این زمینه افزایش 

تولید است.
حقــوق  از  حمایــت  ســازمان  رئیــس   
کــرد:  تصریــح  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
تســهیات باید در بخش مولد صرف شــود تا بتوان 
با ایجاد تســهیات زنجیره ای ثروت ایجاد و با تورم 
مقابلــه کرد، در این راســتا اگــر نظارت ها به صورت 
سنتی باشد، هیچ اتفاقی در سطح بازار نمی افتد.

وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــا عنــوان 
"تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین"  افزود: باید 
بحث دانش بنیان را وارد حوزه نظارت کنیم در غیر 

این صورت توفیقی حاصل نخواهد شد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
بــه طــرح "شــفافیت فروشــگاهی" کــه از ســوی این 
وزارتخانــه دنبــال می شــود، اشــاره و بیــان کــرد: بــا 
اجــرای ایــن طــرح همــه قیمت هــا در فروشــگاه ها 
از طریــق سیســتم توســط ناظــران رصــد و کنتــرل 

می شود.
فرهید زاده تقویت ســاختار انجمن حمایت از 
حقــوق مصرف کننــدگان اســتانی و ملــی و چنــد بند 
قانونــی مرتبــط بــا آن را از مــواردی برشــمرد کــه از 
طریــق ســازمان حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 

دنبال می شود.
وی افــزود: مکانیزه کردن بازرســی و اســتفاده 
از ظرفیت نیروهای بســیج در نظارت بر بازار شــب 

عید نوروز را مورد تاکید قرار دارد.
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توقف خرید تولید مازاد مرغ
مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی اعالم 
کــرد خریــد تولیــد مازاد مرغــداران که از حــدود ۱۰ روز 
پیش از ســوی اتحادیه سراســری مرغداران آغاز شــده 

بود به علت بروز برخی مشکالت متوقف شد.
حبیــب اســدهللا نژاد گفــت: طبــق توافقــات انجــام 
شــده میــان وزارت جهاد کشــاورزی و اتحادیه مرغداران 
مقرر شد خرید حمایتی بر مبنای قیمت تضمینی انجام 
شــود، بــه ایــن معنــی کــه قیمت تمام شــده تولیــد مرغ 
مبنــای خریــد از مرغداران برای اتحادیــه قرار گیرد، ولی 
این موضوع محقق نشــد. مدیرعامل اتحادیه سراســری 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  افــزود:  گوشــتی  مرغــداران 
برخــالف توافقــات قبلی اعالم کــرد که خرید حمایتی نه 
بــر مبنــای قیمت تضمینی که باید بــر مبنای قیمت پایه 
صــورت گیــرد و این یعنــی مرغ از تولیدکنندگان کمتر از 
قیمــت تمام شــده خریداری شــود که ایــن موضوع برای 

تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد.
اســدهللا نژاد تاکیــد کــرد: بــه همین علــت در حال 
حاضر خرید حمایتی اتحادیه از مرغداران متوقف شــده 
و همچنــان تولیــد مازاد مرغــداران موجبات ضرر و زیان 
تولیدکننــدگان را بــه همــراه دارد. مدیرعامــل اتحادیــه 
سراسری مرغداران گوشتی افزود: بیش از 2 ماه است 
که مرغداران تولید مازاد دارند و برای جلوگیری از ضرر 

آن ها باید تدابیر اساسی صورت پذیرد.

سود بازرگانی خودروهای 
وارداتی اعالم شد

بــر اســاس مصوبه کارگــروه اقتصــادی واردات خودرو، 
ســود بازرگانی علی الحســاب خودروهای وارداتی بین 

۶ تا ۳۱ درصد تعیین شد.
کارگــروه  مصوبــه  اســاس  بــر  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
اقتصــادی واردات خــودرو، ســود بازرگانی علی الحســاب 

خودروهای وارداتی بین ۶ تا ۳۱ درصد تعیین شد.
پیرو صورت جلسه اول کارگروه اقتصادی واردات خودرو 
بنــد دوم مصوبــه  بــه  بــا عنایــت  مورخــه ۱۴۰۱/۰۸/2۹ 
مورخــه   ۶۰۴۷۵/۱۳۹۳۷۳ شــماره  بــه  وزیــران  هیــات 
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ کارگروهی متشکل از وزرای صنعت معدن 
و تجارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه 
بودجــه بــا رعایــت مــاده )۱۹( آیین نامــه داخلــی هیئــت 
دولت تشــکیل و موارد زیر مصوب شــد؛ ۱ سود بازرگانی 
علی الحســاب مــورد اشــاره در بنــد )۴( صــورت جلســه 
مورخــه ۱۴۰۱/۰۸/2۹ کارگــروه اقتصــادی واردات خودرو 

حداقل ۱۱ و حداکثر 2۱ درصد تعیین می شود.
تبصره ۱- الزم به ذکر است موارد مندرج در جدول 
فــوق بــه جای بندهای مرتبــط و متناظر مندرج در کتاب 
مقــررات صــادرات و واردات ۱۴۰۱ مبنــای تعییــن ســود 
بازرگانــی علی الحســاب قــرار می گیــرد امــا در خصــوص 
ســایر خودروهــای غیــر مرتبــط بــا جــدول فــوق هماننــد 
خودروهای ســواری، برقــی هیبریدی و یا با حجم موتور 
2۰۰۰ ســی ســی و باالتــر… بندهــای متناظــر در کتــاب 
مقــررات صــادرات و واردات ۱۴۰۱ مینــای تعییــن ســود 

علی الحساب بازرگانی خواهد بود.
بازرگانــی اصلــی دولــت در  گفتنــی اســت، ســود 
بــورس کاال و بــا اختــالف قیمت معاملــه ای و قیمت پایه 

خودروهای وارداتی رقم خواهد خورد.

 پروانه معادن غیرفعال
لغو می شود

بــه گفتــه معــاون معــدن و فرآوری مــواد وزارت صمت، 
پروانه معادن غیرفعال لغو می شود.

رضا محتشــمی پور در جلســه بررسی وضع معادن 
بروجرد که ششــم بهمن  در ســالن جلســات فرمانداری 
شهرســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تعطیلــی معــادن 
موجب ســلب صالحیت آن ها می شــود که باید در زمان 

محدود عملیات اکتشافات و. آن انجام شود.
وی بــا بیــان اینکــه معادنــی کــه بیشــتر از یکســال 
تعطیــل هســتند بایــد ســلب صالحیــت شــوند، اضافــه 
کــرد: شــورای معــادن اســتان بایــد به شــکایات مــردم و 
معدن داران رســیدگی کنند اگر خســارتی به کشــاورزی 
یــا جاده هــای روســتایی وارد شــده بایــد در ایــن شــورا 
رســیدگی شــود. معــاون وزیــر صمــت خاطرنشــان کــرد: 
معــدن خریــد و فــروش نمی شــود ولــی امــکان واگذاری 
پروانه بهره برداری وجود دارد، معادنی که ثبت اطالعات 

تولید ندارند و در سامانه نیستند سلب خواهند شد.
محتشــمی پور تصریــح کــرد: در راســتای واگــذاری 
معــدن، اساســاً چنیــن اختیــاری در قانون بــه هیچ کس 
داده نشده است که معدنی را به کسی خارج از مزایده 

و ثبت محدوده واگذار کند.
معــدن  ســاماندهی  راســتای  در  کــرد:  بیــان  وی 
غیرفعــال و واگــذاری بــه شــهرداری ها این مهــم پیگیری 
می شــود که شــن و ماســه مورد شهرداری نیز از بروجرد 
تأمین شــود. معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت 
ادامــه داد: در حــال حاضــر معادنــی کــه ثبــت اطالعــات 
تولیــد نداشــته اند بایــد تعییــن تکلیــف شــوند و برخــی 
معــادن اطالعــات را وارد نمی کننــد و فکــر می کننــد کــه 

این ها پیگیری نمی شود.
محتشمی پور عنوان کرد: اگر معاون ثبت اطالعات تولید 
نکنند ممکن است مشمول ماده 2۰ شوند و در راستای 
استفاده مطلوب از منابع معدنی کشور و ایجاد اشتغال 
و رونق اقتصادی پروانه بهره برداری معادن غیرفعال لغو 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه واردات ماشــین آالت، افــزود: 
ماشــین آالت معدنی دو دســته هســتند بخشــی از آن ها 
ســبک هســتند کــه ماشــین آالت راهــداری هــم شــامل 
می شــود کــه این هــا را اگر کســی با پروانــه معدنی به ما 
مراجعــه کنــد مجوزهــای الزم را می دهیــم اگــر ماشــین 

سنگین باشد که مجوز هم نمی خواهد.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: برای یک معدن اگر 
زیر پنج ســال باشــد کامالً آزاد و اگر ۵ تا ۱۰ ســال باشد 
با استفاده متناسب با ظرفیت معدن می توان وارد کرد.
محتشــمی پور بــا بیان اینکه امســال در بررســی ها 
مشــخص شــد کــه ۱۵ درصــد حقــوق قانونــی دولتــی را 
معــدن داران واریــز نکرده اند، گفت: با همکاری مجلس 

شورای اسالمی قانون اصالح معادن اصالح شد.

اخبـــــــــــــــــار

صادرات غیرنفتی کشور 
افزایش یافت

در ۱۰ ماهه امســال بالغ بر ۱۰۳میلیون تن و به ارزش 
۴۵میلیــارد و ۳۰۰میلیــون دالر صــادر شــده کــه ایــن 
میــزان صــادرات غیرنفتــی در مقایســه با مدت مشــابه 

سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۹۳ درصدی داشته است.
بــه گــزارش گمرک جمهوری اســالمی ایــران، در ۱۰ 
ماهــه ســال جــاری بالغ بــر ۱۰۳ میلیون تــن و به ارزش 
۴۵ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون دالر بــوده اســت کــه ایــن 
میــزان صــادرات غیرنفتــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال ۱۴۰۰، افزایــش 2.۹۳ درصــدی در وزن و ۱۷.۶۶ 

درصدی در ارزش دالری داشته است.
میــزان واردات کشــور در ایــن مــدت بــه میــزان ۳۱ 
میلیــون تــن بــه ارزش ۴۸ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون دالر 
بــوده اســت کــه کاهــش ۷ و ۶ صدم درصــدی در وزن و 
افزایش ۱۶ و ۸۶ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
در ایــن مــدت متوســط ارزش گمرکی هر تن کاالی 
صادراتی از ۳۸۵ دالر در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۴۴۰ 
دالر در ۱۰ ماهه ســال جاری رســیده اســت، که نشانگر 

رشد ۱۴ و ۳۱ صدم درصدی است.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی وارداتی ۱۵۷۱ 
دالر بــوده کــه نســبت بــه رقــم ۱2۴۹ دالر در ۱۰ ماهــه 
سال گذشته، 2۵ و ۷۴ صدم درصد رشد داشته است.
بزرگترین مقاصد صادراتی در این مدت کشورهای چین 
بــا ۱2 میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر، عــراق بــا ۸ میلیارد و 
۹۰۰ میلیــون دالر، ترکیــه بــا ۶ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون 
دالر، امــارات متحــده عربــی با ۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر و هند با  یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.
برنــج، دانــه ســویا،  اقــالم اساســی شــامل ذرت، 
در  ســویا  کنجالــه  و  جــو  آفتابگــردان،  روغــن  گنــدم، 
فهرســت عمــده کاالهای وارداتی کشــور قــرار گرفته اند 
و در مجموع از نظر وزنی ۵۷ و ۶ صدم درصد و از نظر 
ارزشــی 2۱ و 2۰ صدم درصد از کل واردات کشــور را به 
خــود اختصــاص داده اند. ۵ کشــور عمده طــرف معامله 
واردات، کشــورهای امــارات متحده عربی بــا ۱۵ میلیارد 
دالر، چیــن بــا ۱2 میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالر، ترکیه با 
۵ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون دالر، هنــد با 2 میلیارد و ۴۰۰ 
میلیــون دالر و آلمــان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده اســت. این ۵ کشــور در مجموع از نظر وزنی ۶۵ و 
۱۹ صدم درصد و از نظر ارزشی ۷۵ و ۶۷ صدم درصد از 

کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.
ترانزیــت خارجــی کشــور طی ۱۰ ماهه ســال جاری 
نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۷/۴۳ درصدی 

بالغ بر ۱۱ میلیون تن بوده است.

صادرات قزل آال به اقلیم 
کردستان عراق

بــه گفتــه رئیــس ســازمان شــیالت ایــران، در دیــدار بــا 
مدیر شــیالت اقلیم کردســتان صادرات ماهیان قزل آال 

و سردآبی به این منطقه پیشنهاد شد.
بــه گــزارش ســازمان شــیالت ایــران، سیدحســین 
حســینی، رئیــس ســازمان شــیالت ایــران در دیــدار بــا 
مدیر شــیالت اقلیم کردســتان گفت: اقلیم کردستان از 
جایــگاه مهمــی برخوردار اســت و روابط خوبــی در حوزه 

تجارت آبزیان با این منطقه وجود دارد.
وی افزود: در سال جاری ارزش صادرات آبزیان به 
اقلیم کردستان حدود ۶ میلیون دالر بر آورد شده است 
کــه انتظــار داریم با توجه به ظرفیت ها و پتانســیل های 
شیالتی کشورمان و ارتباط خوبی که با اقلیم کردستان 

داریم این مقدار افزایش یابد.
محــور  ســه  در  روابــط  گســترش  کــرد:  تاکیــد  وی 
و  فنــاوری  انتقــال  و  نقــل  مشــترک،  ســرمایه گذاری 

تکنولوژی و در حوزه تجارت پیشنهاد می شود.
حسینی تسریع کرد: صنعت شیالت ایران دارای سابقه ای 
بیش از یک قرن است، و میزان تولیدات آبزیان در سال 

گذشته به یک میلیون و 2۵۶ هزار تن رسید.
وی ادامه داد: از این مقدار تولید ۷۰2 هزار تن از 
طریق صید و ۵۵۷ هزار تن از راه آبزی پروری است، به 
غیر از آبزیان دریایی، گونه های آبزی پروری نیز شــامل 
میگــو در حجــم ۵۷ هزار تن، در خاویار پرورشــی حدود 
۱۷ تــن، گوشــت ماهیــان خاویــاری ۳۵۰۰ تــن، ماهیــان 

گرم آبی 2۰۰ هزار تن تولید داریم.
 ماهیان قزل آال و سردآبی کاندیداهای صادرات

به اقلیم کردستان
معاون وزیر ادامه داد: ماهیان قزل آال و ســردآبی 
دارای تولیــدی معــادل 22۰ هــزار تــن اســت و در بخش 
تن ماهیان نیز 2۷۵ هزار تن تولید داریم که تبدیل به 
کنسرو می شود و اقلیم کردستان جزو مقاصد صادراتی 
محســوب می شــود. حســینی افــزود: از محــل ماهیــان 
زینتــی در آمــد ۶ هــزار میلیــاردی وجــود دارد و می تواند 
یکــی از مقاصــد صادراتــی مــا بــه اقلیــم کردســتان را به 
خــود اختصــاص دهــد و در برنامه تحولــی وزیر این رقم 
تــا افــق ۱۴۰۴ بــه دو برابــر برنامه ریزی شــده اســت. وی 
ادامــه داد: پــرورش ماهیان دریایی در پایه های زیســتی 
دریــا کــه کیفیــت گونه هــای پــرورش آبزیــان دریایــی را 
دارد، می توانــد بــازار خوبــی در اقلیم کردســتان به خود 
اقلیــم  بــه  افــزود: نزدیکــی  اختصــاص دهــد. حســینی 
کردســتان امکان افزایش و ارتقا تجارت در این صنعت 
را فراهــم مــی آورد و سیاســت کشــور نیــز صــادرات و 
ارتباط دوســتانه با کشــورهای همســایه اســت که اقلیم 

کردستان از همسایه های خوب ما محسوب می شود.
رئیس سازمان شیالت ایران در ادامه گفت: بخش های 
خصوصــی فعــال می تواننــد بــرای تولیــد و صــادرات، بــا 
کمــک بخش هــای فنــی و تخصصــی جلســه ای تشــکیل 
داده و چالش هایــی کــه در ایــن ارتبــاط وجــود دارد و 
تســهیل گیری هایــی که می توانند طــرح موضوع کنند را 
بررســی کنند. حســینی خاطر نشــان کرد: برخی از گونه 
خیلی خوب به این اقلیم معرفی شــده اســت اما برخی 
گونه هــای دیگر که بســیار ظرفیــت دارد از جمله خاویار 
ایرانــی، امــکان ارتقــا بحــث صــادرات و تجــارت را دارد و 
تکنولــوژی  راه انــدازی  و  مشــترک  ســرمایه گذاری  بــرای 
پــرورش، اگــر به نهــاده ای چون خوراک آبزیــان و یا بچه 
ماهی، نیاز است، امکان تأمین این دو محصول در کنار 

صادرات وجود دارد.

اخبـــــــــــــــــار

به نظر می رســد اتخاذ سیاســت های انقباضی 
در بانک هــا باعــث گالیــه تولیدکنندگان شــده 
انجمــن  دی۲۰  اواخــر  کــه  جایــی  تــا  اســت؛ 
ســه  ســران  بــه  نامــه ای  طــی  تولیدکننــده 
قــوه خواســتار صــدور دســتور پیگیــری ارائــه 
تســهیالت ســرمایه در گــردش بــه واحدهــای 
تولیــدی شــدند و عــالوه بر این مشــکل تامین 
نقدینگی و انتقاد نسبت به سیاست انقباضی 
بانک هــا موضوعی اســت کــه در این مدت در 
اکثــر نشســت های خبــری تولیدکننــدگان نیــز 

مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، برخی از تولیدکنندگان 
معتقدند برای مقابله با شــرایط تورمی، اتخاذ 
اســت،  گریزناپذیــر  انقباضــی  سیاســت های 
امــا واحدهــای تولیــدی بایــد از ایــن سیاســت 

مستثنی شوند.
نامــه خــود  همچنیــن تولیدکننــدگان در 
بــه ســران قوا بــه این نکته هم اشــاره کرده اند 
کــه واگــذاری، امــالک دارایی های غیــر ضرور و 
اماکــن رفاهی بانک ها می تواند مشــکل کمبود 
نقدینگی بانک ها را مرتفع کند. هیئت وزیران 
واگــذاری  نحــوه  آیین نامــه   ۱۳۸۶ ســال  در 
دارایی هــای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها 

را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره 
شیوه فروش امالک بانک ها تعیین کرد و پس 
از آن هــم چندیــن رئیــس دولت از برنامه خود 
برای به سرانجام رساندن این آیین نامه سخن 
گفتنــد، امــا ایــن قانــون همچنــان در حــد یــک 

نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
از طــرف دیگــر گزارش هــا حاکــی از ایــن 
است که یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای 
راکــد در کشــور کمبود نقدینگی اســت. نتیجه 
طــرح پایــش واحدهــای صنعتــی غیرفعــال کل 
کشــور نشــان می دهــد ۱2 هــزار و ۶۷ واحــد 
راکــد شناســایی شــده کــه ۶2 درصــد آن هــا از 
طریــق شــیوه های فنــی بازفعال ســازی، امکان 
اعــالم  اســاس  بــر  دارنــد.  مجــدد  راه انــدازی 
مدیــران بنگاه هــای اقتصــادی راکد کل کشــور، 
۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود 

نقدینگی دارند.

آمار و ارقام چه می گوید؟
اگــر در ایــن رابطــه بخواهیــم بــه آمــار و 
ارقــام اســتناد کنیــم، نکتــه اول ایــن اســت که 
بانــک  توســعه،  ششــم  برنامــه  قانــون  طبــق 
مرکــزی )شــورای پــول و اعتبــار( مکلــف اســت 

سیاســت های پرداخــت تســهیالت بانکــی را به 
گونــه ای تنظیــم کنــد کــه ســهم بخــش صنعت 
و معــدن از تســهیالت پرداختــی ســاالنه طــی 
اجــرای قانــون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشــد. 
برنامه ششــم توســعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا 
۱۴۰۰ بوده و موضوع ســهم تســهیالت صنعت 

و معدن تاکنون محقق نشده است.
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  اعــالم  طبــق 
تجــارت در هشــت ماهــه امســال ۷۸2 همــت 
)هــزار میلیــارد تومــان( بــه بخــش صنعــت و 
معــدن تســهیالت ارائــه شــده کــه ۵۱ درصــد 
نســبت بــه ســال قبــل افزایش داشــته اســت. 
همچنیــن ایــن میــزان ۶۷ درصــد رقــم مصــوب 
برای کل سال ۱۴۰۱ است. سهم بخش صنعت 
و معــدن در ایــن مــدت از کل تســهیالت از ۳۰ 
درصــد در ســال قبــل بــه ۳۵ درصــد افزایــش 
یافتــه، امــا همانطور که اشــاره شــد به ســقف 

تعیین شده در قانون نرسیده است.
همچنین در نامه انجمن های تولیدکننده 
به به گواهی آمار رســمی اســتناد شــده که بر 
کشــور  تولیــدات  ارزش  مجمــوع  آن  اســاس 
در ســال گذشــته 2۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
بــوده و ۶۵۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت 

مــورد نیــاز اســت کــه بایــد از طــرق مختلف به 
عنــوان ســرمایه در گردش تامین شــود. با این 
آمــار میــزان تســهیالت اعالمــی از ســوی منابع 
بانکــی بــه بخش تولید در ســال گذشــته ۴۳۵ 
هــزار میلیــارد تومان بوده کــه حدود 2۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان کمبــود نقدینگــی و عــدم تــراز 
منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
صمــت  وزارت  دیگــر  سیاســت  البتــه 
افزایش ســهم تامین مالی به صورت زنجیره ای 
)روشــی کــه در آن واحدهــای تولیــدی کــه در 
طــول هــم هســتند بــا یــک بــار اخذ تســهیالت 
تامین مالی می شوند( بوده است؛ به طوری که 
در ۹ ماهه امســال ۴۴ همت از طریق انتشــار 
اوراق گام تامیــن مالــی شــد کــه در مقایســه با 
مجمــوع دو ســال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ کــه ۹ همــت 
بــود جهــش قابــل توجهــی را نشــان می دهــد. 
همچنین در این مدت 22۳۰۰ فقره تسهیالت 
مبتنــی بــر صورتحســاب الکترونیکــی به ارزش 

۳۵.۷ همت پرداخت شده است.
با این همه به نظر می رسد این اقدامات 
کافــی نبــوده و همچنــان الزم اســت بانک هــا 
در  ســرمایه  تامیــن  بــرای  بیشــتری  همــکاری 

گردش واحدهای تولیدی داشته باشند.

معــاون صنایــع حمــل و نقــل وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت، شرایط واگذاری خودروسازان 

به بخش خصوصی را ابالغ کرد.
در  ایلنــا، منوچهــر منطقــی  گــزارش  بــه 
ســازمان  عامــل  هیــأت  رئیــس  بــه  نامــه ای 
گســترش و نوســازی صنایع ایران، با توجه به 
سیاســتگذاری جدید در بخش صنعت و تأکید 
بــر دانش بنیان شــدن صنعت خودرو، شــرایط 
واگذاری خودروســازان بــه بخش خصوصی در 

بخش های سیاستی و مدیریتی را ابالغ کرد.
وی در ایــن ابالغیه، سیاســت های مطرح 
در حــوزه محصــول، تیــم مدیریتــی، صــادرات، 
استانداردهای زیست محیطی، ظرفیت تولید، 
واگــذاری، رقابت پذیــری و قیمــت تمــام شــده 
محصــوالت را به عنــوان پیــش شــرط واگــذاری 

خودروسازان به بخش خصوصی تبیین کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در تشریح سیاست های حوزه 
محصول تأکید کرده است: طبق سیاستگذاری 
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  جدیــد 
خودروســازی بایــد بــر مبنــای اســتفاده از بــن 
ســازه )پلتفرم(های داخلی و یا خارجی باشــد. 
همچنین خریدار باید ۷۰ درصد محصول را بر 
مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی 
بــرای به کارگیــری پلتفــرم آن هــا و یــا همــکاری 

مشترک با یک خودروساز خارجی تولید کند.
منطقی افزوده اســت: میــزان خودکفایی 
برای آغاز کار باالی ۵۱ درصد و زیرمجموعه های 
کلیدی محصول نیز باید جز اقالم بومی ســازی 
کــه  باشــد  ســازندگانی  از  تأمیــن  یــا  و  شــده 
دسترســی بــه آن هــا در همه شــرایط سیاســی 

مقدور است.

وی این اقالم را قوای محرکه )موتور، گیربکس 
مجموعه هــای  و  بدنــه  تعلیــق(،  ســامانه  و 

حساس الکترونیکی عنوان کرد.
معــاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت اضافــه کــرد: ۳۰ درصــد ســبد 
محصــول می تواند شــامل خودروهایی باشــد که 
به صــورت قطعــات منفصلــه وارد می شــود. البته 
در سیاستگذاری جدیدی که مصوب خواهد شد، 
ایــن خودروهــا شــامل تعرفه هــای خودروهایــی 

خواهد بود که به صورت کامل وارد می شوند.
روی  بــر  تســلط  همچنیــن  منطقــی 
مباحــث  خودرویــی،  کار  و  کســب  مباحــث 
مالــی و اقتصــادی، مباحث فنــاوری محصول، 
ارتباطــات  و  خــودرو  تولیــد  فرآیندهــای 
بین المللــی را از جمله صالحیت های حرفه ای 
تیم مدیریتی خریداران اعالم کرده اســت که 
بایــد به تأییــد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برسد.
وی در بخــش دیگــر ایــن ابالغیــه خاطرنشــان 
کرده است: طی سه سال از آغاز تولید، میزان 

صادرات محصول باید به 2۰ درصد برسد.
وزارت  نقــل  و  حمــل  صنایــع  معــاون 
صنعت، معدن و تجارت، مصرف سوخت سبد 
محصــول تولیــدی زیــر ٥ لیتــر در ۱۰۰ کیلومتر 
را نیز از جمله اســتانداردهای زیســت محیطی 

مورد نیاز اعالم کرد.
اســت:  کــرده  تأکیــد  ادامــه  در  منطقــی 
شــرکت های خودروسازی پس از واگذاری الزم 
اســت در طــی یک ســال بــه ۸۰ درصد ظرفیت 

اسمی سایت تولید برسند.
وی تصریح کرد: شرکت های خودروسازی 
پــس از واگــذاری ظــرف ده ســال آتــی امــکان 

واگذاری و فروش اراضی متعلق به سایت های 
تولیــد را ندارنــد و تنهــا پــس از گذشــت مــدت 
مذکــور و تحقق شــرایط فوق الذکر، زمین ها به 

مالکیت قطعی درخواهد آمد.
وزارت صنعــت،  نقــل  و  حمــل  معــاون صنایــع 
معــدن و تجــارت همچنیــن متذکر شــده اســت: 
ســه ســال پــس از واگــذاری ضــروری اســت تــا 
بــا  رقابــت  قابلیــت  خودروســازان  محصــوالت 
محصــوالت خارجــی را داشــته باشــد تــا در اثــر 
کاهــش تعرفــه واردات، قادر به تــداوم تولید در 

کشور باشند.
منطقــی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد 
بــا اجــرای ایــن سیاســت ها، خصوصــی ســازی 
خودروســازهای بــزرگ مصــادف بــا ارتقا ارزش 
افزوده و اشــتغال دانش بنیــان این صنعت در 

کشور باشد.
شایان ذکر است، پیش از این در ۱۴ آذر، 
الزامــات واگذاری در شــرکت های ایران خودرو 
و ســایپا بــه منظــور تحقــق هدف "ارتقا ســطح 
کارآیــی، بهره وری و نــوآوری در صنعت خودرو 
کشــور" و همچنین رعایت الزامات سند نهایی 
خــروج دولت از تصدی گــری صنعت خودرو در 
نشستی با حضور "حسین قربان زاده" معاون 
وزیــر و رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی، 
"منوچهــر منطقــی" معــاون صنایع حمل و نقل 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و "علی نبوی" 
معــاون وزیــر و رئیــس هیــأت عامــل ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایران مــورد توافق 

قرار گرفته بود.
در این صورتجلسه آمده بود:

۱- ســند اســتراتژی صنعتــی بلنــد مدت و 
باثبات صنعت خودرو )۱۰ ساله( تا پایان بهمن 

ســال ۱۴۰۱ بــا محورهــای زیــر از ســوی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت تهیــه و بــه ســازمان 

خصوصی سازی ارسال خواهد شد:
الــف( بهبــود فضــای تولید و کســب و کار 
و ارتقا ســطح رقابت پذیــری و پیش بینی پذیری 

صنعت خودرو
بنگاه هــا  در  دولــت  مداخلــه  عــدم  ب( 
و  تحمیلــی  شــرایط  کــه  قواعــدی  تنظیــم  و 
ناعادالنــه ای بــرای بنگاه ایجــاد نکند، چنان که 
بــرای همــه فعــاالن صنعــت خــودرو، شــرایط و 
اقتضائات حضور در این صنعت کامالً شــفاف 

و قابل پیش بینی باشد.
ج( این سند باید در تاریخ یاد شده برای 
اطــالع عمــوم مــردم به صــورت وســیع منتشــر 

شود.
2- تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ همــه محصوالت 
ایــران خــودرو و ســایپا از شــمول قیمتگــذاری 

دستوری خارج خواهد شد.
ســازوکار اجرایــی این توافق تــا پایان آذر 
۱۴۰۱ توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

ارائه خواهد شد.
محصــول  فــروش  و  عرضــه  تکالیــف   -۳
خــارج از قواعــد بــازار کــه منجــر بــه کاهــش 
درآمــد )افزایــش هزینه ها( برای خودروســازها 
شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای 

تکالیف است.
۴- ســهام تودلی )چرخــه ای( ایران خودرو 
و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
چرخــه ای  ســهام  واگــذاری  عــدم  صــورت  در   -۵
)تودلــی( در شــرکت های ایران خودرو و ســایپا از 
ابتدای ۱۴۰2 به بعد، حق رأی ناشی از این سهام 

در مجامع این شرکت ها سلب خواهند شد.

درآمدهــای  گمــرک،  رئیــس کل  اعــالم  بنابــر 
 ۱۵۰ رشــد  ورودی  حقــوق  محــل  از  گمــرک 
درصدی داشته است  و این آمار به استثنای 
درآمــد ورودی خــودرو اســت که بــه زودی از 
نیــز درآمدهــای پیش بینــی شــده  آن محــل 

محقق خواهد شد.
بــه گــزارش گمــرک، محمــد رضوانــی فر، 
در مراســم روز جهانــی گمــرک اظهــار کــرد: بر 
اساس آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه 
امســال، 2۱ درصــد بــه لحــاظ ارزش و از نظــر 
وزن ۵۷ درصد واردات اقالم اساسی افزایش 

داشته است .
وی با بیان اینکه در این مدت از هشت 
هزار و ۸۰۰ کد تعرفه حدود پنج هزار و 2۰۰ 
تعرفه فعال داشتیم، تصریح کرد: امسال ۷۵ 
هــزار میلیــارد تومــان وصولــی ارزش افزوده و 

۶۰ هــزار میلیــارد تومــان هــم درآمــد از محــل 
حقوق ورودی خواهیم داشت.

رضوانی فــر خاطرنشــان کــرد: در بودجــه 
درآمدهــای  میلیــارد  هــزار   ۸۷ آینــده  ســال 
گمرکــی از محــل ســایر کاالهــا بجــز خــودرو و 
بــرای خــودرو ۳۱ هــزار میلیــارد تومــان پیــش 
بینــی شــده و بــه نظــر قابلیت تحقــق خواهد 

داشت .
وی افــزود: در الیحــه بودجه ســال آینده 
هشــت حکم در مورد گمرک وجود دارد که با 
انجام اصالحات و کاهش ابهام در آنها و رفع 
چالش ها امیدواریم تحقق بودجه سال آینده 

را به قطعیت برسانیم .
رئیس کل گمرک اظهار کرد: برای تبدیل 
شــدن به گمرک چابک و هوشــمند، برنامه ای 
عملیاتــی تدوین شــده کــه متعهد شــده ایم تا 

ســال آینــده گــزارش ۱۰۰ درصــدی تحقــق این 
برنامه را به مردم گزارش کنیم .

تحــول  محــور  نخســتین  افــزود:  وی 
آفریــن تحول در ســامانه ها و هوشمندســازی 
فعالیت های گمرک اســت و اتصال به سامانه 

جامع تجارت از همین جمله است.
رضوانی فــر تصریــح کــرد: توانمندســازی 
امــور  و  آمــوزش  توســعه  و  انســانی  نیــروی 
رفاهــی محــور دیگــر برنامــه گمــرک اســت و 
نیازمنــد مســاعدت وزیر برای جــذب نیروهای 

جدید هستیم.
فیزیکــی  امکانــات  توســعه  افــزود:  وی 
محور دیگر برنامه های ما اســت و با توجه به 
قدمت فضاهای در اختیار گمرک، این فضاها 

نیازمند نوسازی امکانات و ابنیه است.
رضوانی فــر بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 

۸2 فقــط ۱۸ دســتگاه ایکــس ری نصب شــده 
است، گفت: طی ۶ ماه آینده ۶ دستگاه دیگر 
و در سال آینده دستگاه های ایکس ری جدید 
دیگــری را در دســتور کار قــرار دارد کــه البتــه 
منابــع داخلی گمــرک کفاف این را نمی دهد و 
این تحول بزرگ نیازمند مســاعدت ویژه وزیر 
اســت. وی تاکید کرد: تحول در نوع تعامل با 
ذینفعــان محــور دیگر برنامه ما اســت . تغییر 
نگاه و تعامل با بخش خصوصی الزمه تحقق 
سیاست های اقتصادی دولت در حوزه گمرک 

است.
همچنیــن  گفــت:  گمــرک  کل  رئیــس 
توسعه دیپلماســی گمرکی محور دیگر برنامه 
مــا اســت که ما تاکنون بیــش از ۵۸ تفاهم و 
توافقنامــه امضا کردیم کــه نیازمند بازنگری و 

عملیاتی شدن هستند.

رشد ۱۵۰ درصدی درآمدهای گمرک از محل حقوق ورودی

شرایط واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی ابالغ شد

بانک ها، رو در روی تولیدکنندگان
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فروش امالک مازاد دولتی 
برای تکمیل مسکن مهر

دولــتومجلــسدرقالــبتبصــره۱۱الیحــهبودجــه
ســالآینــدهبهدنبالآنهســتندتــادرآمدهایحاصل
ازفــروشامــاکمــازاددســتگاههایدولتــیراصــرف
درآمدهــایغیرهزینــهایکننــدکــهیکــیازمهمتریــن
مــواردآنتکمیــلواحدهــایباقیمانــدهمســکنمهــر
خواهدبود؛مجلسپیشنهاددادهتاایننوعدرآمدها
دراســتانهاصرفپروژههایخوداســتانهاشــودکه

ظاهرادولتنیزبااینپیشنهادموافقاست.
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ راهکاری را به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام، 
پیشران و الویت دار در نظر گرفته است. بر اساس آمار 
مردادماه امسال حدود ۶۵ هزار واحد مسکن مهر نیمه 
تمــام در کشــور وجــود دارد کــه در ســالهای اخیــر دچــار 
نوسانات قیمت نهاده های ساختمانی شده و هم اکنون 
بودجه مشــخصی ندارنــد. همچنین برخی آمارها حاکی 

از وجود ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور است.
بر اساس بند )هـ( جزء یک تبصره ۱۱ الیحه بودجه 
۱۴۰۲ دســتگاه های دولتــی می تواننــد امالک مــازاد خود 
را مولدســازی کــرده، بــه فــروش برســانند و منابع آن را 

صرف ماموریت های غیر هزینه ای کنند.
در این زمینه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی مصوب کرده تا منابع حاصل از 
فروش اموال دســتگاه ها در همان اســتان هزینه شــود. 
محســن زنگنه ـ نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلــس در ایــن زمینــه گفتــه اســت: یکــی از مهم تریــن 
مصوبــات کمیســیون بــر این مبنــا بود کــه منابع حاصل 
صــرف  اجرایــی  دســتگاه های  مــازاد  امــالک  فــروش  از 
ماموریت های غیرهزینه ای و در خود استان هزینه شود 

و نماینده دولت هم موافق این مسئله بود.
از جملــه ماموریت هــای غیرهزینــه ای دســتگاه ها 
طرح هــای نیمــه تمامــی اســت که در تکلیــف دولت قرار 
دارد، امــا اعتبــارات آن بــه پایــان رســیده اســت. تبصــره 
۱۱ ظرفیتــی بــرای تکمیل این طرحها اســت که واحدهای 
مســکن و ســرانه های خدماتــی از جملــه مهم تریــن آنهــا 
محســوب می شــود. در واقــع تبصــره ۱۱ بــه دســتگاه ها 
ایــن اجــازه را می دهــد که از محل فــروش منابع بتوانند 
پروژه هــای ضــروری و اولویت دار که اعتبارات آن از قبل 
هزینــه شــده امــا بــرای تکمیل طــرح کفاف نداده اســت 

هزینه کنند.

امکان حل مشکل تامین آب 
با اجرای پروژه های اضطراری

مدیرعامــلشــرکتمهندســیآبوفاضــابکشــور،
هوشمندســازیسامانههاوتاسیساتراازنقاطقوت
صنعتآبوفاضابکشــوربرشــمردواعامکردکه
اینموضوعراهگشــاویاریرسانمادرشرایطدشوار

وبحرانهاخواهدبود.
اتابــک جعفــری گفــت:  نیــرو،  گــزارش وزارت  بــه 
امســال بحران های بزرگی را در شــهرهای یزد، همدان و 
شــهرکرد پشــت سر گذاشــتیم و اگر آبفای استان تهران 

نبود، عبور از این بحران ها دشوار بود.
او بــا اشــاره بــه حساســیت، گســتردگی و جمعیت 
باالی اســتان تهران خاطرنشــان کرد: مشــکلی که امروز 
با آن دســت به گریبانیم، فقدان پروژه های جایگزین و 
پدافنــدی در اســتان اســت کــه بــه اعتباری افــزون بر ۱۰ 

هزار میلیارد در سال نیاز دارد.
او با اشــاره به اقدامات ســریع آبفای استان تهران 
در تأمیــن آب ایــن اســتان در تابســتان و پاییــز امســال 
گفت: با راهکارهای کوتاه مدت مشکل تأمین آب تهران 
برطــرف نخواهــد شــد و نیازمنــد پروژه هــای اضطــراری 

جایگزین برای این کالن شهر هستیم.
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
افــزود: تابســتان گرمــی کــه بــرای ایــران بــه عنــوان یــک 
تهدیــد پیش بینــی شــده بــود، بــرای مــا بــه یــک فرصــت 
بــدل شــد و اکنون با تکیه بر تــوان باالی مجموعه آب و 
فاضالب در سراسر کشور به ویژه نیروی انسانی متفکر 
و پرتــالش بــا افتخــار توانســتیم از تنــش آبــی تابســتان 

۱۴۰۱ عبور کنیم.
جعفری، هوشمندســازی سامانه ها و تأسیسات را 
از نقــاط قــوت صنعــت آب و فاضالب کشــور برشــمرد و 
گفت: این موضوع راهگشــا و یاری رســان ما در شــرایط 

دشوار و بحران ها خواهد بود.
او با بیان اینکه مدیریت و بهینه کردن مصرف یکی 
از وظایــف اساســی شــرکت های آب و فاضــالب اســت، 
افزود: اقدامات سازنده ای در این حوزه در استان تهران 
انجام شــده اســت که طبعاً انتظار داریم مدیریت جدید 

توسعه دهنده این مسیر باشد.
 توسعهپایداردرحوزهآب

نیازمندرویکردفراحوزهایاست
محســن اردکانی، رویکرد فراحوزه ای در مقوله آب 
را ضرورتی برای رســیدن به توســعه پایدار در حوزه آب 

دانست.
مدیرعامــل جدیــد شــرکت آب و فاضــالب اســتان تهــران، 
افزود: با وجود کاهش بارندگی و خشکســالی های ممتد، 
بــدون تغییــر رویکــرد در حــوزه آب، کمبــود آب به تنش و 
تنــش بــه بحــران بــدل می شــود، زیرا اســتان تهــران ۱۳.۵ 
میلیــون نفــر جمعیــت ثابــت و ۲.۵ میلیــون نفر جمعیت 
شناور دارد؛ بنابراین تأمین آب بیش از ۱۶ میلیون نفر نیاز 
به اقدامات ویژه ای دارد که البته فراهم شــدن این شــرایط 
نیازمنــد توجــه شــرکت مدیریت منابع آب ایران و شــرکت 

مهندسی آبفای کشور به رویکرد فراحوزه ای آب است.
او اظهــار کــرد: تنهــا دو درصد از منابع آب کشــور در 
اســتان تهــران وجــود دارد در حالی که ۲۰ درصد جمعیت 
کشــور در آن ســاکن اســت. از ســوی دیگر تغییر اقلیم و 
خشکسالی باعث شده نبود توازن بین منابع آبی و جمعیت 
 بیشــتر شــود؛ بنابراین چاره ای جز تغییر رویکــرد نداریم.
بــه گفتــه این مســئول،  ســه مؤلفه کارســاز در حــوزه آب 

شامل تأمین، توزیع و مصرف آب است. 
اردکانــی بــا بیان اینکه تأمین ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب 
ســاالنه برای اســتان تهران کار بســیار پرچالشــی است، 
گفــت: در آبفــای اســتان تهــران طرح هــای خوبــی مانند 
رینــگ تهران در حال اجراســت که بــا کمک فناوری های 

روز هم می توانیم گام های موثرتری برداریم.

اخبـــــــــــــــــار

شناسایی ظرفیت های تولید 
مسکن با کمترین هزینه

مدیرعاملشرکتبازآفرینیشهریایراناعامکردکه
براســاسبرنامهبایدســاالنه۱۵۰هزارواحدســاخته
شود؛امادرنظرداریماینمیزانراتا۲۰۰هزارواحد

افزایشدهیم.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمــد آیینــی 
شــرکت  مدیرعامــل  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
بازآفرینی شهری نیز در نشست مجمع عمومی شرکت 
تملــک  طرح هــای  عملکــرد  ایــران،  شــهری  بازآفرینــی 
دارایی هــای ســرمایه ای ســال ۱۴۰۰ بــا اشــاره بــه این که 
ســال گذشــته ۵۱ هــزار پروانــه ســاخت در بافت هــای 
فرسوده صادر شده است، عنوان کرد: بر اساس برنامه 
بایــد ســاالنه ۱۵۰ هــزار واحــد ســاخته شــود امــا در نظر 
داریــم ایــن میــزان را تــا ۲۰۰ هــزار واحــد افزایش دهیم 

برای این منظور نیازمند کار چهار برابری هستیم.
او بــا بیــان ایــن که دو مانع اساســی بر ســر راه نوســازی 
بافت های فرســوده وجود دارد، تصریح کرد: بســیاری از 
ساکنان بافت های فرسوده از توانایی الزم برای نوسازی 
و مقاوم ســازی واحدهــای فرســوده برخــوردار نیســتند، 
بنابراین باید سازندگان بخش خصوصی که از توانمندی 
ایــن شــهروندان  کنــار  برخوردارنــد در  اجرایــی  و  مالــی 
قــرار بگیرنــد. امــا ســازندگان بــه دلیــل موانــع موجود در 
بافت هــای فرســوده کمتر به حضــور در این بافت رغبت 
دارند، زیرا معادله اقتصادی نیســت و ســاخت و ساز در 

شمال شهر برای آن ها بازده اقتصادی بیشتری دارد.
دبیر ســتاد ملی بازآفرینی شــهری پایدار افزود: برای رفع 
این مانع یکسری مشوق های قانونی وجود دارد که باعث 
تشــویق ســازندگان بــه ســاخت و ســاز در ایــن بافت هــا 
می شــود. از جملــه بــر اســاس مــاده ۱۶ قانــون حمایت از 
شــهرداری ها  فرســوده  بافت هــای  بهســازی  و  نوســازی 
می توانند در بافت های فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف 

ارائه کنند که امتیاز ویژه ای محســوب می شود.

ظرفیتهاینوسازیوتولیدمسکن
بــه گفتــه آیینــی، بافت هــای فرســوده از ظرفیــت خوبی 
بــرای نوســازی و تولیــد مســکن برخوردارنــد و چنانچــه 
بتوانیــم در هــر هکتــار یــک پــروژه ســه واحــدی تعریــف 
کنیم، مشــکل مســکن در بازه زمانی نه چندان دور حل 
خواهــد شــد. او اراضــی دولتــی، شــهرداری ها و بخــش 
عمومــی را یکــی دیگــر از ظرفیت هــای تأمیــن مســکن 
واحدهــای  تهاتــر  بــا  می تــوان  کــرد:  اظهــار  و  برشــمرد 
مسکونی فرسوده با اراضی دولتی، اسکان مجدد )طرح 
کلید به کلید( و ساخت مسکن و تأمین خدمات از این 

ظرفیت ها استفاده کرد.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایــران لکه های 
ناهمگون شــهری را از دیگر ظرفیت های ســاخت مســکن 
عنــوان کــرد و گفت: با توجه بــه کمبود زمین به خصوص 
در کالن شــهرهایی ماننــد تهــران می تــوان بــا شناســایی 
لکه های ناهمگون شــهری در قالب طرح توســعه شــهری 
و تعیین تکلیف آنها فضای مورد نیاز برای ســاخت و ســاز 
را فراهــم کــرد. بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا می توان با 
صرف کمترین هزینه تولید مسکن در کشور را پیش برد.

آیینی با بیان این که یکی از سیاســت های شــرکت 
مردمی ســازی اســت، عنوان کرد: واقعیت این اســت تا 
زمانــی کــه شــهروندان را پای کار نیاوریم کار به آســانی 
پیش نمی رود. اکنون حدود ۵ هزار و ۴۰۰ محله داریم 
کــه هــزار و ۱۵۳ محلــه در ســکونتگاه های غیررســمی و 
مابقــی در بافت هــای فرســوده و تاریخــی قــرار دارند که 
حدود ۱۰۰ هزار کوچه را شامل می شود؛ برای موفقیت 
در محله هــا بایــد در هــر کوچه یک رابــط و در هر محله 
یک مسؤول محله داشته باشیم. بنابراین به یک لشکر 
۱۰۰ هزار نفره نیــاز داریــم و باید با اســتفاده از ظرفیت 
گروه هــای تخصصــی جهــادی مــردم و ســرمایه گذاران را 
نسبت به نوسازی این محالت آگاه کنیم. عالوه بر این 
محالتــی را بــه عنــوان محالت معین تعریــف کرده ایم تا 
از ظرفیــت محــالت معیــن بــرای محالت کمتــر برخوردار 

استفاده شود.
نوســازی  برنامــه  تحقــق  در  اجرایــی  گام هــای  او 
مســکن را ایــن گونــه عنوان کرد: مردمی ســازی از طریق 
شناســایی رابطــان و کنشــگران نوســازی و بهره گیری از 
پتانســیل های تســهیلگران )جامعــه حرفــه ای، گروه های 
و  آمــوزش  محــالت،  ســطح  در  جهــادی(  و  داوطلــب 
اعــزام تســهیلگران بــه محدوده هــا و محــالت هــدف بــا 
اولویــت محــالت معیــن، آگاهی رســانی و اعتمادســازی 
از ســوی تســهیلگران در محالت، ایجاد شــبکه همکاری 
میان دخیالن نوســازی و پایــش و رصــد برنامه نوســازی 
در محــالت هدف از طریق ســتادهای بازآفرینی شــهری 
از جمله گام های اجرایی در این زمینه به شمار می آیند.

عواملشتاببخشیبهجریان
نوسازیمسکن

ایــران،  شــهری  بازآفرینــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
عوامــل  ایــران  شــهری  بازآفرینــی  شــرکت  مدیرعامــل 
شــتاب بخشــی بــه جریان نوســازی مســکن را ایــن گونه 
برشــمرد: اعمال بســته های تشویقی شهرسازانه توســط 
شــهرداری ها که معتقدم این بســته های تشویقی بسیار 
می توانند تأثیرگذار باشند، جبران تخفیفات شهرداری ها 
پروانــه  صــدور  زمــان  کاهــش  دولــت،  وســیله  بــه 
ســاختمانی، بهره منــدی از کلیــه امتیــازات و مشــوق های 
)تخفیفات بیمــه و مالیــات( پیش بینــی شــده در قانــون 
جهش تولید مسکن، تخصیص به موقع تسهیالت ارزان 
قیمت بر اساس پیشــرفت فیزیکی، مطالبه گری مردمی 
)با همکاری صدا ســیما – ســازمان بازرســی( و اســتفاده 
کــه  مــواردی هســتند  از  بخشــی  نویــن  فناوری هــای  از 
می تواننــد بــه شــتاب بخشــی امــر نوســازی و بهســازی 

واحدهای مسکونی کمک کنند.

خبـــــــــــــــــر

مدیرهماهنگیامورگازرسانیشرکتملیگاز
ایــراناعــامکردکهبادســتوررئیسجمهوری
در خانوارهــا اقتصــاد بــه کمــک بهمنظــور
شرایطیکهکشورباسرمایبیسابقهمواجه
شــدهبود،تعرفــهافزایشیافتهگازباتخفیف

۷۰درصدیمحاسبهمیشود.
مســلم رحمانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
در  کــرد:  اظهــار  تســنیم،  اقتصادی خبرگــزاری 
مــورد تعرفه هــا، بــر اســاس بنــد م تبصــره یــک 
قانون بودجه ۱۴۰۱ باید الگوی مصرف را اصالح 
می کردیــم و همچنیــن بــر اســاس بنــد »ک« 
تبصــره ۱۵ همیــن قانون، بایســتی مشــترکینی 
کــه تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی 
بودنــد و الگــوی مصــرف را رعایــت می کردنــد، 
قبــوض آنهــا رایگان شــود که این رایگان شــدن 
نهادهــای  حمایــت  تحــت  خانوارهــای  قبــوض 
حمایتی، از محل افزایش تعرفه بدمصرف ها و 
پرمصرف ها باید تأمین شود که بر این اساس، 
اصالح تعرفه ها برای پرمصرف ها در دستور کار 

قرار گرفت.

او افزود: از ۱۶ آذر مصوبه جدید در مورد 
اصــالح تعرفه هــا از ســوی دولــت ابالغ شــد که 
بر اســاس آن، سه پله اول بدون تغییر به اسم 
مصــارف متعــارف، ســه پله ۴ تــا ۶ با ۳۰ درصد 
افزایش تعرفه ها و ۴ پله ۷ تا ۱۰، با ۵۰ درصد 
افزایــش تعرفــه مواجــه شــدند کــه مشــترکینی 
کــه در ایــن ۷ پلــه قــرار می گرفتنــد مشــترکین 

پرمصرف ما هستند.
مدیــر هماهنگــی امــور گازرســانی شــرکت 
ملــی گاز ایــران ادامــه داد: دو پلــکان یازدهــم و 
دوازدهم مشترکانی بسیار پرمصرف و بدمصرف 
هستند که تعرفه های آنها، با رقم ثابت ۵ هزار 

تومان و ۶ هزار تومان محاسبه می شود.
اینکــه  به محــض  کــرد:  تصریــح  رحمانــی 
مصوبه از ســوی دولت ابالغ شــد، در رســانه ها 
و به شــیوه های مختلف به مردم توضیح دادیم 
که مصارف را کنترل کنند و به تمام مشترکینی 
که ســال گذشــته در محدوده مصارف باالتر از 
پلــکان چهــارم بودند، پیامک زده شــد تا هم به 
تعرفه های جدید دقت داشــته باشــند و هم به 

پایداری شبکه گاز کمک کنند.
او اضافــه کــرد: همزمــان بــا ایــن مصوبــه، 
موج ســرمای بی ســابقه ای وارد کشــور شــد و از 
ابتدای دی ســرمای بی ســابقه ای را شاهد بودیم 
به طــوری کــه بیش از ۲۶ مرکز کشــور دمای زیر 
صفــر را شــاهد بودنــد و ماندگاری ســرما هم در 
کشور بی سابقه بود و تا همین اآلن هم تعدادی 
زیادی از شهرهای کشور زیر صفر هستند. این 
مســئول خاطرنشــان کرد: این سرما و ماندگاری 
یــک مقــدار مصــارف را دچار چالش کــرده بود و 
با قبوض جدیدی که صادر شــد، شاهد افزایش 

گازبهای برخی مشترکین بودیم.
رحمانــی ادامــه داد: از ۱۶ میلیــون و ۷۰۰ 
هــزار قبــض گازی کــه در ایــن چنــد روز صــادر 
در  قبض هــا  درصــد   ۶۰ بــه  نزدیــک  شــده اند، 
همــان ســه پلــکان اول قــرار گرفتنــد و افزایش 
تعرفه ای نداشــتند و فقط ۱.۶ درصد مشترکین 
وارد پلــکان یازدهــم و دوازدهــم شــدند، امــا بــا 
توجــه بــه اینکــه در همیــن ۱.۶ درصــد، برخــی 
کوچــک  شــهرهای  و  روســتاها  در  مشــترکین 

بودنــد، آقــای رئیس جمهــوری دســتور جدیدی 
صادر کردند.

او ابــراز کــرد: بــا دســتور رئیس جمهــوری 
در  خانوارهــا  اقتصــاد  بــه  کمــک  به منظــور 
شــرایطی که کشــور با سرمای بی سابقه مواجه 
شــده بود، تعرفــه افزایش یافته طبق مصوبه ای 
کــه از ۱۶ آذرمــاه ابــالغ شــده بود، بــرای تمامی 
قبوض صادرشده و در دست صدور، ۷۰ درصد 

تخفیف خواهد داشت.
مدیــر هماهنگــی امور گازرســانی شــرکت 
دولــت  مصوبــه  داد:  ادامــه  ایــران  گاز  ملــی 
پابرجــا هســت و ایــن مصوبــه از ابتــدای ۱۴۰۲ 
جدیــد  دســتور  بــا  امــا  شــد،  خواهــد  اجرایــی 
رئیس جمهــوری، ایــن تخفیــف تعرفــه تــا پایــان 

فصل سرد امسال اعمال می شود.
رحمانــی تصریــح کــرد: بازبینــی و اصــالح 
از شــنبه آغــاز می شــود و  قبــوض صادرشــده 
کســانی کــه قبــوض خــود را پرداخــت کرده اند، 
در مبالغــی کــه بــا تعدیــل مواجــه می شــود، در 

قبوض بعدی بستانکار خواهند شد.

رئیــسصنفجایگاهدارانکشــورخاطرنشــان
کردکهطیچندســالاخیرتاکنونمتاســفانه
خصوصــا و ســوخت هوشــمند ســامانه بــه
تجهیــزاتمربوطــهدرجایگاههــاتوجهنشــده
بــهحــدیکهمســتهلکشــدهاندوهــماکنون
خرابیهــایزیــادیدرکارتخوانهــاداریــمو

همهنازلهافعالنیستند.
اســدهللا قلیــزاده در گفت وگــو بــا ایســنا 
عرضــه  نــازل  هــزار   ۶۰ از  بیــش  کــرد:  اظهــار 
ســوخت  جایگاه هــای  در  نفتــی  فراورده هــای 
کشــور داریم که قطعا باید برای کیفیت پایدار 
خدمــات توزیــع ســوخت، کاهــش مــدت زمــان 
ســوختگیری و جلوگیــری از زیــان جایــگاه داران 

همه نازل ها فعال باشــند، ولی در اثر تاخیرها 
و ترک فعلها شــاهدیم که مردم و جایگاه داران 
با مشــکل مواجهند و مســئوالن مربوطه نیز به 
جــز انتشــار خبرهایــی مبنــی بــر وعــده وعیــد و 
تئوریــک، اقــدام عملیاتــی مهمــی در ایــن حوزه 
می دهیــم  احتمــال  مــا  افــزود:  او  نداشــته اند. 
برخــی تصمیــم گیــران احســاس می کنند که به 
ایــن خرابی هــای نازل هــا عــادت شــده و نیــازی 
نیســت تــالش زیــادی بکننــد، پیگیری هــای مــا 
نشــان می دهــد هــر بخشــی قصــور را متوجــه 
دیگری می کند و با اصراری که بر تسلط دولتی 
روی همه بخش های سامانه هوشمند سوخت 
وجــود دارد، ولــی حاضــر بــه اقدامــات پایــدار 

نیســتند. بــرای ما ســوال اســت که آیا کســانی 
از وضــع موجــود در بخش ســامانه هوشــمند و 
کارت سوخت نفع می برند!؟ متعجبیم که حل 
و فصــل مســاله ای بــه این ســادگی چــرا اینقدر 

طوالنی شده است و کسی پاسخگو نیست؟
رئیــس صنــف جایگاه داران کشــور با بیان 
اینکــه اکنــون مــا از مســئوالن دولت ســیزدهم 
انتظار داریم پاســخگو باشــند و شفاف با مردم 
و بخــش خصوصــی صحبت کنند تا روند فعلی 
تصحیــح شــود، گفــت: هــم اکنــون در اقصــی 
نقاط کشور بسیاری از کارتخوان های هوشمند 
را داریــم کــه خــراب هســتند و اصــال فرامــوش 
ســایبری  حملــه  از  بعــد  خصوصــا  شــده اند.  

تالشــهای بســیاری کردیم که برای حل مشــکل 
کمک کنیم ولی متاســفانه برخی نگاه بســته و 
تعصبی به موضوع دارند و کار پیش نمی رود.

قلیــزاده بــا بیــان اینکــه مردم بایــد بدانند 
جایــگاه داران نــه تنها توان مالی بابت تعمیرات 
و نگهــداری تجهیزات ســامانه هوشــمند ندارند 
بلکــه تعهــدی هــم ندارنــد و اصــوال شــرکتهای 
تابعه وزارت نفت باید پاسخگو باشند و وظیفه 
آنهاســت کــه ایــن کارتخوان هــا را در ســرویس 
نگــه دارنــد، گفــت: دســتگاه های نظارتی جدی 
مداخلــه  ایــن  کننــد،  ورود  مماشــات  بــدون  و 
می توانــد بــه حل مســاله کمک کند و همه چیز 

شفاف شود.

تاکیــد مجلــس اجتماعــی کمیســیون عضــو
کــردکــهمتاســفانهاجــرایطــرححــذفارز
صــورت بــه یارانــه توزیــع بــدون ترجیحــی
کاالبرگالکترونیکیصورتگرفتوبربازار
اثــرهــمگذاشــتوتاثیــرآنهــمآنطــورکــه
شــاهدهســتیمبیشــترازارزیابیهایاولیه

مسئوالندولتبود.
بــا  گفت وگــو  در  حســینی  کریــم  ســید 
خبرنــگار ایلنــا در واکنــش بــه این مســاله که 
»علیرغــم قانــون مصــوب مجلــس در بودجــه 
۱۴۰۱ و تاکیــدات مکــرر رئیس جمهــوری، امــا 
پرداخــت یارانه در بودجــه ۱۴۰۲ نیز همچنان 
بــه صــورت نقــدی آمــده و خبــری از کاالبــرگ 
الکترونیــک در الیحه بودجه نیســت«، گفت: 
ابتــدای  از  نماینــدگان  دغدغه هــای  از  یکــی 
زمانــی کــه بحــث حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی یــا 

بــه عبــارت دقیق تــر توزیــع عادالنــه یارانه هــا 
کــه در قالب ارز ترجیحــی بر واردات پرداخت 
می شــد، مطرح شــد شیوه جایگزینی  آن برای 
مردم و در معیشت خانوارها بود چرا که این 
بــرای کاالهــای اساســی و دارو پرداخــت  ارز 
می شــد و مشــخص بــود ایــن اقــالم حتمــا از 

اجرای این طرح تاثیر خواهد پذیرفت.
او ادامــه داد: مجلــس شــورای اســالمی 
در جریــان بررســی و تصویــب الیحــه بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ کــه ایــن مســاله در آن آمــده بود، 
پرداخت یارانه به صورت کاالبرگ الکترونیکی 
را شــرط اجرای این تصمیم قرار داد تا کار به 
نحوی انجام شود که بازار در اثر تغییر شیوه 
پرداخــت ارز ترجیحــی و افزایــش مبلــغ یارانه 

نقدی تورم تازه ای را تجربه نکند.
نماینــده اهواز در ادامه عنوان کرد: ولی 

متاســفانه ایــن کار صــورت گرفــت و بــر بــازار 
اثــر هــم گذاشــت و تاثیــر آن هــم آنطــور کــه 
شــاهد هســتیم بیشــتر از ارزیابی هــای اولیــه 
مســئوالن دولــت بــود. االن هــم طــرح توزیــع 
یارانــه بــه صــورت کاالبــرگ الکترونیــک هــم 
دربخش بسیار مختصری به صورت آزمایشی 
آغــاز شــده و االن در بخش بســیار مختصری 
بحث کاالبرگ ها به شکل پایلوت توزیع شده 
و طبیعی است که با توجه به نبود زیرساخت 
و تالش دولت برای ایجاد آن اجرای این طرح 

در گام اولیه با مشکالتی مواجه باشد.
اکنــون هــم در  کــرد:  حســینی تصریــح 
بررســی بودجــه ۱۴۰۲ قطعــا بایــد بــه عنــوان 
یک جایگزین به آن بپردازیم، حتی اگر دارای 
اشــکاالتی اســت، تــالش شــود تــا ایــن مــوارد 
رفــع شــود که البتــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی در تالش برای رفع این موارد اســت 
تا بتوانیم بحث کاالبرگ الکترونیک را اجرایی 

کنیم.
او همچنیــن ابــراز کــرد: البتــه مــن اخیرا 
صحبت هایــی از وزیــر محتــرم تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی دیــدم کــه طــی آن ایــن طــرح 
در برخــی نقــاط کشــور تــا پایان ســال اجرایی 

خواهد شد.
ایــن نماینــده در واکنــش بــه اینکــه کاالبــرگ 
الکترونیکــی در بودجــه ۱۴۰۲ نیامــده اســت، 
گفت: حتما نمانیدگان مجلس در بررسی هایی 
بودجــه  روی  تخصصــی  کمیســیون های  کــه 
خواهنــد داشــت و همینطــور بررســی  جزئیــات 
بودجــه در کمیســیون تلفیــق و پــس از آن در 
صحــن علنــی رقــم می خورد از طریــق رایزنی با 

دولت به این موضوع خواهیم پرداخت.

عضــوهیــاترئیســهکمیســیونتلفیــقبودجه
درمجلــسازتخصیــصهــزارمیلیــاردتومــان
اعتبــاربــهصنــدوقپیشــرفتوعدالــتگامــی
مهــمازســویدولتبــرایمحرومیتزداییدر

استانهایمختلفخبرداد.
در  نصیرایــی  مجیــد  حجت االســالم 
گفت وگــو بــا خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشــاره به 
جزئیــات الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ گفت: یکی 
از مزایــای الیحــه بودجــه ســال آینــده تخصیص 

اعتبار به صندوق پیشرفت و عدالت است.
او افــزود: تخصیــص هــزار میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــه صنــدوق پیشــرفت و عدالــت نشــان 
دهنده توجه دولت به موضوع محرومیت زدایی 

با رویکرد استانی و توجه به استان ها و ارتقای 
جایــگاه مقامــات و دســتگاههای منطقــه ای در 

تصمیم گیری ها است.
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس 
الیحــه  مزایــای  از  دیگــر  یکــی  داشــت:  اظهــار 
بودجــه ســال آینــده کاهــش اتکا بــه درآمدهای 
نفتی و در مقابل توجه به درآمدهای مالیاتی و 

جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بــه  توجــه  کــرد:  خاطرنشــان  نصیرایــی 
درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده به این 
معنــا نیســت که فشــار بیشــتری به مــردم وارد 
شود بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای 
افزایش پایه های مالیاتی آن هم از میان اقشار 

مرفهــی اســت که پیش از ایــن مالیات پرداخت 
نمی کردند و به نوعی فرار مالیاتی داشتند.

امتیــازات  از  دیگــر  یکــی  شــد:  یــادآور  او 
الیحــه بودجه ســال آینده توجه بــه حوزه تولید 
اســت زیــرا در بودجــه ســال آینــده دولــت نــرخ 
مالیــات ایــن بخــش را بــا هفــت درصــد کاهش 
بــه ۱۸ درصــد کاهش داده اســت تــا بخش های 
اقتصــادی کشــور در تولیــد و اشــتغال اثرگــذار 
باشــند. گفتنــی اســت، کلیــات الیحــه بودجــه 
۱۴۰۲ کل کشــور در جلســه علنــی دوم بهمــن 
مجلــس به تصویب رســید و اکنــون جزئیات آن 
در کمیســیون های تخصصی مجلس در دســت 

بررسی است.

اعتبارات صندوق 
استانی، پیشرفت 

و عدالت به 
 محرومیت زدایی

کمک می کند

»کاالبرگالکترونیک«شرطحذفارزترجیحیدر۱۴۰۱بود
کهاجرانشد

تمامنازلهافعالنیستند

دستوررئیسیبرایتخفیف۷۰درصدی
تعرفههایافزایشیافتهگاز
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کرونا، ضریب خسارت 
شخص ثالث را کاهشی کرد

کاهشــی  را  ثالــث  شــخص  خســارت  ضریــب  کرونــا 
آرمــان،  بیمــه  شــرکت  خــودرو  بیمه هــای  کردمدیــر 
اظهــار کــرد: تخفیــف کرونــا کــه از ســوی بیمــه مرکــزی 
اعــام شــده، براســاس میــزان ســود صورت هــای مالی 

بیمــه ای  شــرکت های 
حاکــی  و  شــده  تعییــن 
از آن اســت کــه ضریب 
ســال  دو  در  خســارت 
پاندمــی کرونــا کاهــش 

یافته است.
"اسماعیل فالحی" 
در گفــت و گــو با چابک 
در  گفــت:  آنالیــن، 

سال های 98 و 99، بعلت شیوع ویروس کرونا و تداوم 
آن، میزان خســارت رشــته بیمه شــخص ثالــث اتومبیل 

کاهش یافته است. 
وی، افــزود: بیمــه مرکــزی براســاس میــزان ســود 
صورت های مالی شــرکت های بیمه ای که نشــان دهنده 
ایــن بــود کــه در ســال های مورد بررســی رشــته شــخص 
ثالث زیان کمتری به شــرکت ها وارد کرده، تخفیفی به 

نام تخفیف کرونا اعالم کرد. 
مدیــر بیمه هــای خــودرو شــرکت بیمــه آرمــان، بــا 
بیــان اینکــه ایــن تخفیــف از ضریــب خســارت تبعیــت 
ضریــب  از  ای  عمــده  بخــش  کــرد:  تصریــح  می کنــد، 
خســارت، خســارت های واقع شــده بوده و بخشی دیگر 
هم خســارت های واقع شــده، اعالم نشــده و از آنجایی 
اعــالم نشــده 10  واقــع شــده  کــه شــاید خســارت های 
 درصــد باشــد پس براســاس آن 90 درصــد تصمیم گیری

می شود.
فالحــی، خاطــر نشــان کــرد کــه بــه منظــور تســت 
کفایــت ذخایــر از روش توســعه خســارت 3 تــا 5 ســاله 
انجــام مــی شــود کــه  در آن پیشــینه 5 ســال گذشــته 
خســارت پرداختــی  شــرکت ها در نظــر گرفتــه می شــود 
کــه  دوســال آن مربــوط به پاندمــی کرونا بوده و ضریب 

خسارت کاهش یافته است.
وی، بــا اشــاره بــه افزایش ضریب خســارت، توضیح داد 
کــه بــه خصوص در حوزه رشــته بدنه و حــوادث راننده، 
ضریب خسارت به زمان قبل از پاندمی برگشته است.

 ۶ میلیون ایرانی
بدون اطالع تحت پوشش 

بیمه سالمت اند
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایران با بیــان اینکه 
این ســازمان ســه دهــک جامعه را بــدون اینکه بدانند، 
بیمــه کــرده، گفــت: بیمه شــدگان بیــش از ۶ میلیــون و 
۲۰۰ هــزار نفــر هســتند کــه بعــد از بیمه شــدن پیامــک 

دریافت کرده اند.
بــه گــزارش الفباخبــر، محمدمهــدی ناصحی روزگذشــته 

نشســت  حاشــیه  در 
بــا  هم اندیشــی 
دانشــگاه  سرپرســت 
علــوم پزشــکی گیــالن و 
مدیــرکل بیمــه ســالمت 
در  رشــت  در  اســتان 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
اینکــه  بیــان  بــا  فــارس 
در  مهمــی  و  بــزرگ  کار 

ســاماندهی پوشــش بیمــه پایــه در کشــور انجــام  شــده 
اســت، اظهــار کــرد: ســازمان بیمــه ســالمت ســه دهــک 

جامعه را بدون اینکه بدانند، بیمه کرده است.
بــه گفتــه مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران، 
افراد بیمه شــده بیمه ســالمت بیش از ۶ میلیون و ۲00 
هزار نفر هســتند که بعد از بیمه  شــدن پیامک دریافت 

کرده اند.
وی با بیان اینکه ارزیابی وسیعی از سال آینده در 
دهک هــای باالتــر وجود دارد و افراد بــا پرداخت حداقل 
مبالــغ می توانند یک ســاله بیمه ســالمت شــوند، افزود: 
ایــن خدمتی ارزشــمند توســط نظــام در حمایــت مالی و 

بیمه ای از مردم بسیار ارزشمند است.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایران با اشــاره 
بــه تشــکیل صنــدوق حمایــت از بیماری هــای خــاص و 
صعب العــالج در ســال جــاری گفــت: امســال پنــج هــزار 
میلیــارد تومــان جهــت حفاظــت بیمه شــدگان بــه ایــن 

صندوق تخصیص  یافته است.
ناصحــی بــا اشــاره بــه چتــر حمایتی بیمه ســالمت 
از بســیاری از بیماری هــا بیــان کــرد: بیماری هــای دارای 
هزینه هــای بســیار بــاال ازجمله ســرطان ها، بیماری های 
مغــز و اعصــاب، متابولیک، بیماری های مربوط به عروق 
خونــی و قلبــی و اُتیســم از خدمــات صنــدوق حمایــت از 

بیماری های خاص و صعب العالج بهره مند می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه بیش از ۲۷ بیماری در ســامانه 
صندوق حمایت از بیماری های خاص و صعب العالج به 
طــور کامــل بارگــذاری شــده، گفــت: ۴۴ بیمــاری نیــز در 

حال بارگذاری در سامانه صندوق است.

کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت وام ساخت۱۵۰ هزار 
واحد مسکونی نهضت ملی 

توسط بانک ملی
وزیر راه و شهرسازی با امضای تفاهم نامه همکاری با 
مدیر عامل بانک ملی برای پرداخت تســهیات ســاخت 
۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در سراسر کشور 

تفاهم کردند.
روابــط  گــزارش  بــه 
بانک ملــی  عمومــی 
شــامگاه  ایــران،  
بهمــن   ۴ سه شــنبه 
بذرپــاش«  »مهــرداد 
وزیــر راه و شهرســازی و 
نجارزاده«،  »ابوالفضل 
ملــی  بانــک  سرپرســت 
تفاهم نامــه  تامیــن مالــی بــرای ســاخت150 هــزار واحــد 

مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را امضا کردند.
در این تفاهم  نامه بانک ملی تعهد کرده است تا تامین 

مالی 150 هزار واحد مسکونی را در برنامه قرار دهد.
این تعداد شــامل انواع ســاخت مسکن در طرح نهضت 
ملــی مســکن اعــم از خــود مالکــی، احــداث پروژه هــای 
و  راه  وزارت  توســط  ســاله   99 اراضــی  در  حمایتــی 
شهرســازی و مربــوط بــه ســاخت واحد هــای مســکونی 
توسط متقاضیان در زمین های واگذار شده برای احداث 

خانه های یک طبقه حیاط دار خواهد بود.
بر اساس این تفاهم نامه شرایط اعطای تسهیالت 
در طرح نهضت ملی مسکن، متقاضیان واجد شرایط از 

طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی می شوند.
تســهیالت ســاخت مســکن موضــوع قانــون جهش 
تولیــد و تامیــن مســکن در تهــران معــادل ۴50 میلیــون 
تومان، در شهرهای باالی 1 میلیون نفر جمعیت معادل 
۴00 میلیــون تومــان، در مراکــز اســتان  ها 350 میلیــون 
تومــان در ســایر شــهرهای کشــور 300 میلیــون تومان و 

در روستاها ۲50 میلیون تومان است.

پرداخت منصفانه و عادالنه 
خسارت زیان دیدگان

مدیرعامــل بیمــه ســینا در جمــع کارکنــان و نماینــدگان 
پرداخــت  و  مشــتریان  تکریــم  بــر  بندرعبــاس  شــعبه 

منصفانه، به موقع و منظم خسارت ها تاکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل بیمه ســینا؛ 
ثانــی  ســلطانی  عبدالــه 
شــرکت  مدیرعامــل 
از  بازدیــد  حاشــیه  در 
بندرعبــاس  شــعبه 
نمایشــگاه  دومیــن  و 
فرصت هــای  معرفــی 
ســرمایه گذاری و توسعه 
گاز،  نفــت،  حــوزه 
جمــع  در  پتروشــیمی 
کارکنــان و نماینــدگان ایــن شــعبه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
منابع انســانی در پیشــبرد اهداف و تعالی شــرکت گفت، 
کارکنــان جــزء دارایی هــای حقیقــی یک شــرکت محســوب 
می شــوند از همیــن رو یکــی از الزامــات پیمــودن مســیر 
حرفــه ای و تخصصــی در صنعــت بیمــه، وجــود کارکنــان 
 متعهــد و متخصــص اســت کــه بیمه ســینا از این موهبت

بهره مند است.
مدیرعامل بیمه سینا افزود: اگر صنعت بیمه چند 
رکــن اساســی داشــته باشــد، یکــی از آن ارکان، شــبکه 
فــروش اســت. نماینــدگان کــه واســطه بیمه گــر و آحــاد 
مــردم هســتند به همین دلیل تــالش، حرکت همگام با 
مســایل و قوانین روز کشــور و فعالیت مســتمر، ســهم 

بیشتری از بازار را در اختیار نمایندگان قرار می دهد.
نایــب رئیس کمیته انضباطی ســندیکای بیمه گران 
ایــران بــا تاکیــد بر پرداخــت حقوق مشــتریان به صورت 
و  احتــرام  تکریــم،  کــرد:  تصریــح  عادالنــه  و  منصفانــه 
پرداخــت حقــوق مشــتریان، نخســتین گامــی اســت کــه 
باید از ســوی نمایندگان و شــعب که تحت هر شرایطی 
بــه مشــتریان خدمــات ارائــه می دهند، برداشــته شــود. 
بدون شــک کســب اعتبار در بین مردم و جامعه هدف، 
دســت یابی بــه ســود بیشــتر در ازای ارائــه خدمــات بــا 
کیفیــت، جــذب و حفــظ مشــتریان از دغدغه های اصلی 

شرکت بیمه سینا است.

بیمه پاسارگاد، رتبه اول 
شاخص فروش را در سال 

۱4۰۱ کسب کرد
ســازمان مدیریت صنعتی اعام کرد که بیمه پاســارگاد 
رتبــه اول شــاخص فــروش را در بین تمام شــرکت های 

بیمه کسب کرد.
ســازمان مدیریت صنعتی اعالم کرد که بیمه پاســارگاد 
شــاخص  اول  رتبــه 
بیــن  در  را  فــروش 
تمــام شــرکت های بیمه 
کســب نمود. به گزارش 
فرکانس بیمــه ، مطابق 
اعالم ســازمان مدیریت 
صنعتــی، شــرکت بیمــه 
شــد  موفــق  پاســارگاد 
شــاخص  اول  رتبــه 

فروش را در بین تمام شرکت های بیمه کسب نماید.
 ۴0 دهــه  اوائــل  کــه  صنعتــی  مدیریــت  ســازمان 
)13۴0( بنیانگذاری شده ، یکی از معتبرترین موسسات 
پژوهشــی و آموزش عالی در ایران به شــمار می رود که 
تحت پوشــش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

فعالیت می کند و مورد تایید وزارت علوم نیز هست.
سازمان مدیریت صنعتی همچنین به طور سالیانه 
اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران می کند که در 
این دوره شرکت بیمه پاسارگاد را به عنوان رتبه یک از 

نظر شاخص فروش انتخاب کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

ثبات مالی چگونه حاصل می شود؟
احمد یزدان پناه

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا)س(

ثبــات مالی به وضعی گفته می شــود که 
در آن سیســتم مالــی یعنــی، بازار هــای مالــی 
کلیــدی و مهــم و نظــام نهادی مالی کشــور در 
مقابل شــوک ها و تکانه هــای اقتصادی مقاوم 
بوده و از عهده تعهدات و وظایف اصلی خود 
به طور شایســته و هموار و بی دردســر برآیند؛ 
مدیریــت  مالــی،  تامیــن  مالــی،  واســطه گری 

ریسک ها و ترتیبات و تنظیمات پرداخت ها.
ثبــات مالــی یکــی از موضوعاتــی اســت 
به ویــژه  و  اقتصــادی  ادبیــات  در  امــروزه  کــه 
بانکداری به طور وســیع مورد بحث قرار دارد. 
تحلیل هــا و توجــه پژوهشــی بــه ثبــات مالــی 
پایــان  از  پــس  بــار  اولیــن  را می تــوان گفــت 
بحران های مالی بین المللی در دهه 90 ظهور 
و بــروز پیــدا کردنــد و بحــران مالــی- اقتصادی 
۲008- ۲00۷ بــر شــدت توجــه بــدان هــم در 
محافل دانشگاهی و هم بین سیاست مداران 
مالــی  و  پولــی  مقامــات  و  تصمیم ســازان  و 

کشور ها افزوده شد.
ایــن بســط و توســعه توجــه بــه ثبــات و 
اهمیــت مالــی کشــور ایــن نیــاز را بیــن افــکار 
مطــرح  دائمــی  و  ســرزنده  بطــور  عمومــی 

می کــرد کــه شــفافیت و درنتیجه پاســخگویی 
حاکمیت هــا مالزمــه اش آن اســت کــه تصویر 
درست و دقیق و معتبر و به موقع از وضعیت 

بخش مالی کشور به مردم ارائه دهند.
وســعت بخشــیدن به ابعاد قضیه و نیاز 
بــه تحلیــل جامع تــر ثبات مالی باعث شــد که 
از  پژوهش هــا  و  بررســی ها  و  توجــه  دامنــه 
سیســتم بانکــی فراتــر رود و بــه موسســات 
بنگاه هــای  شــامل  غیربانکــی  نهاد هــای  و 
و  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  کارگــزاری، 
شــرکت های بیمــه و ... هــم کشــیده شــوند، 
تا این اطمینان حاصل شــود که کل سیســتم 
مالــی کشــور توانایی ایســتادگی و مقاومت را 
در مقابل شــوک های مالــی- اقتصادی خارجی 
و داخلــی را دارنــد. البته، تکانه ها و شــوک ها 
همیشــه به بحران منتهی و منجر نمی شوند، 
امــا یــک جــو و محیــط بی ثبات مالــی می تواند 
مانــع و رادع سرســختی بر ســر راه دســتیابی 

جامعه به اهداف توسعه ای خود باشد.
تئوری هــای مختلفی علل بی ثباتی مالی 
را مطــرح کرده انــد. تئوری هــا دو قــدرت بــه ما 
می دهنــد: نخســت قــدرت توضیح دهندگــی و 
دوم قدرت پیش بینی؛ بنابراین اگر قرار است 
به طــور جــدی ثبــات مالــی در بانــک مرکــزی 
کشور مورد توجه قرار گیرد و از سطحی نگری 

و شــعارزدگی سیاســی مصــون بمانــد و بایــد 
کشــور ها  تجربــه  و  مالــی  ثبــات  نظریه هــای 
مدنظــر باشــند و تــوان کارشناســان بانــک و 

پژوهشکده آن به صحنه بیاید.
دربــاره بی ثباتــی مالــی این یادداشــت مرادش 
کاری  و  نیســت  هــم  بدان هــا  اشــاره  حتــی 
بــا  گفــت  بایــد  ولــی  می خواهــد،  مســتقل 
نیم نگاهــی بــه عوامــل مشکل ســاز اثرگــذار بر 
سیســتم مالی کشــور ها می توان در کلی ترین 
شکل خود از برخی از مهمترین آن ها نام برد:
ســریع   )liberalization( آزادســازی های   )1

بخش مالی
۲( بی کفایتــی و بی لیاقتــی )inadequate( در 

سیاست گذاری های اقتصادی
3( مکانیــزم و ســازوکار نامعتبــر و غیرقابــل 
کتــاب  )در  ارز  نــرخ   )noncredihle( قبــول 
اگــر  کــه  گفتــه ام  خــود  ارز«  نــرخ  »اقتصــاد 
شــده«  مدیریــت  شــناور  »سیســتم  بفــرض 
ارزی را برگزیده ایم دائم باید اطمینان حاصل 
کنیــم که اوال چقدر شــنا می داد و ثانیا چقدر 
مدیریت پذیــر اســت وگرنــه در اولیــن تکانــه 
اقتصــاد و  بــد خــودش و  یــا خبــر  اقتصــادی 

زندگی مردم را غرق می کند!(
من همیشــه وقتی به عملکرد مقام های 
پولــی فکــر می کنــم یاد آن کشــتی ران و امواج 

متالطــم دریای بی ثبــات مالی و پولی می افتم 
کــه چگونه حواشــی و مســائل جزئــی ذهن او 
را مشــغول کــرده بــود و از اصــل، آشــنا کردن 

)شنا، تثبیت ریال و ارز( غافل می ماند.
۴( تخصیص ناکارا و ناکارآمد منابع

5( نظارت ضعیف و مماشاتی
۶( تنظیمــات حســابداری و حسابرســی 

ناکافی و ناقص
۷( انضباط و مقررات ضعیف بازار

و  مالــی  بحران هــای  بــرای  کــه  عللــی 
بی ثباتی هــای مالی به صورت فهرســتی ناقص 
در بــاال مطرح شــد، نه تن هــا می توانند به طور 
جمعــی جامعــه را بــا بی ثباتــی مالــی مواجــه 
ســازند، بلکــه به صــورت تک تــک یــا به صــورت 
ترکیبی تصادفی از دو یا چند تای آن ها امکان 
وقــوع بی ثباتــی مالــی را می توانند سبب ســاز 
شوند. این نکته به این معنی است که بانک 
مرکــزی کــه ثبــات مالی را در دســتور کار خود 
قــرار داده بایــد بدانــد کــه تجزیــه و تحلیــل 
بی ثباتــی مالــی کاری »نه به همین ســادگی« 
خردجمعــی  کار  پیچیدگــی  بلکــه  اســت 
نــه نشســت های تشــریفاتی؛ در  می خواهــد 
»گزارش دهــی«  و  شــورا  و  کمیتــه  تشــکیل 
ثبــات مالــی کــه از بقیه دنیا عقبیــم، بنابراین 
و  می خواهــد  دقیــق  و  ســریع  ســازمان دهی 

بهره مندی از خیل کارشناسان بانک مرکزی.
منبع: سایت ایبنا

پرویز اوسطی گفت: موافق عرضه خودرو در 
بورس هستیم و مجلس در این زمینه کمک 
می کنــد تــا عرضــه خــودرو در بــورس تقویت 
شــود؛ عرضــه خــودرو در بــورس بایــد بــرای 
همــه خودروهــای بــا تیراژ باال دنبال شــود تا 
دغدغــه نوســانات غیرمنطقی قیمــت خودرو 

برای مسئوالن برطرف شود.
پرویــز اوســطی، عضو کمیســیون تلفیق 
الیحــه بودجــه 1۴0۲ در گفــت وگــو بــا پایــگاه 
خبــری بــازار ســرمایه ایــران )ســنا( در مــورد 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال بیــان داشــت: 
موافق عرضه خودرو در بورس هستیم و باید 
ایــن رونــد ادامــه پیدا کنــد. این بــه نفع مردم 

اســت و منافــع آن بــه جــای اینکــه بــه جیــب 
واســطه ها بــرود بــه مــردم، یعنــی خریــداران 

واقعی و تولید برمی گردد.
عضــو کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 1۴0۲ 
اضافــه کــرد: طبیعتا این پروســه به اصالحات 
تکمیلــی هم نیازمند اســت که حتما ســازمان 
بورس در این زمینه اقداماتی را انجام می دهد 
و نیــاز اســت مجلس هم در ایــن زمینه کمک 
کند تا فرایند فروش خودرو در کشور شفاف 
شود و شاهد عرضه پرحجم خودرو در بورس 
کردســتان  دهــگالن  مــردم  نماینــده  باشــیم. 
اظهــار داشــت: عرضــه خــودرو در بــورس باید 
برای همه خودروهای با تیراژ باال دنبال شود 

تا دغدغه نوســانات غیرمنطقی قیمت خودرو 
بــرای مســئوالن برطــرف شــود. گفتنــی اســت 
در پیشــنهادات ۲9 بنــدی ســازمان بــورس به 

مجلس برای بودجه سال 1۴0۲ بر عرضه 50 
درصــد تولیدات خودروهــای داخلی در بورس 

کاال تاکید شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به هدفگذاری 
تجــارت ۳ میلیــارد دالری ایــران و قزاقســتان 
گفــت: راه انــدازی شــعبه بانکهــای ایرانــی در 
قزاقستان در دستور کار دو کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید جواد 
ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در سفر به 
کشــور قزاقســتان در جمع خبرنگاران، گفت: 
روابط ایران و قزاقســتان روابط رو به رشــدی 

است.
روســای  هدف گــذاری  داد:  ادامــه  وی 
جمهــور دو کشــور بر افزایش ســطح تجارت به 
3 میلیارد دالر بوده اســت، در حال حاضر این 

عدد در حدود 500 میلیون دالر است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان ایــن کــه 
شــرایط مطلوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد، 
افــزود: بیشــتر گفتگوهــا در حوزه لجســتیک، 

نقــل دریایــی، زمینــی و هوایــی دو  حمــل و 
کشور بوده است.

ساداتی نژاد با اشاره به پیشرفت صورت 
گفــت:  بانکــی،  مبــادالت  حــوزه  در  گرفتــه 
مباحــث در حوزه کشــاورزی به صورت ویژه تر 

دنبال می شود.
نخســت  حضــور  زمــان  در  گفــت:  وی 
وزیــر قزاقســتان در کشــور ایران، نمایشــگاهی 
کشــور  دو  شــرکت های  حضــور  بــا  مشــترک 
و  ایرانــی  ســرمایه گذاران  تــا  داشــت  خواهیــم 

قزاقی با توانمندی های دو کشور آشنا شوند.
کمیتــه  کار  بــه  آغــاز  از  ســاداتی نژاد 
مشــترکی از یــک مــاه آینــده خبــر داد و افــزود: 
کشــور قزاقســتان خدمات مهندســی در آبیاری 
نوین و مباحث آب شیرین کن و خدمات فنی و 
مهندســی را درخواســت کرده که در این کمیته 

ظرفیت ها برای آنان اعالم شده است.
کشــاورزی  وزیــر  بــا  وی،  گفتــه  بــه 
قزاقســتان توافــق شــده، یــک شــرکت تجاری 
- کشــاورزی مشــترک برای کشــورهای حاشیه 
خلیج فــارس و کشــورهای خاورمیانــه، حــوزه 

تامینی غذا را پوشش دهد.
ســاداتی نژاد بــا بیــان ایــن کــه در زمینــه 
نیــز  افزایــش مــراودات و تجــارت کشــاورزی 
توافقاتی انجام گرفته  اســت، افزود: در حوزه 
محصــوالت جــو و ذرت و تامیــن گوشــت اعــم 
از مباحــث دامپزشــکی و قرنطینه ای توافقاتی 
انجــام شــده تــا صــادرات گوشــت بــه صــورت 

پایدار صورت گیرد.
وی بــا بیــان این کــه مباحث مطرح شــده 
می توانــد حــوزه تجــارت را رشــد و رونــق دهــد، 
بــا  ســوآپ  و  ترانزیتــی  حوزه هــای  در  افــزود: 

توجــه به برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در بنادر 
بندرانزلــی، امیرآباد و شــهید رجایی در جنوب، 
عالقمنــدی از ســمت کشــور قزاقســتان وجــود 
دارد. وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد: ســه 
کمیتــه »صنعــت، معــدن، تجــارت«، »کمیتــه 
آینــده  مــاه  از  مالــی«  کشــاورزی« و »کمیتــه 
نخســت وزیر  حضــور  زمــان  تــا  خــود  فعالیــت 

قزاقستان به ایران آغاز می کنند.
وزیــر  نخســت  تأکیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مذاکــرات  شــدن  اجرایــی  بــرای  قزاقســتان 
و  تفاهم نامه هــا  گفــت:  مصوبــات،  و 
موافقت نامه ها در سفر نخست وزیر قزاقستان 
به ایران امضا خواهد شــد. ســاداتی نژاد یادآور 
شــد: یکی از موضوعات راه اندازی شــعبه بانک 
ایرانی در کشــور قزاقســتان بود که در دســتور 

کار کمیته بانکی قرار دارد.

بررســی  بــا  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  یــک 
بــازار،  معامــات  تهدیدکننــده  ریســک های 
اعام کــرد: اکنون قیمــت دالر و کامودیتی ها 
در راســتای منافع شرکت ها در حرکت است 
کــه در صــورت رفــع ریســک های تهدیدکننده 
معامات بازار می توان شاهد ایجاد وضعیت 

خوبی در بازار سهام بود.
»احسان عسگری« در گفت و گو با ایرنا 
به روند اخیر بازار ســهام اشــاره کرد و افزود: 
بــازار ســهام در چنــد روز گذشــته تحــت تاثیر 
نرخ دالر در بازار آزاد، احتمال حذف سیاست 
»کوویــد صفــر« در چین و نیز افزایش قیمت 

جهانــی رونــد رو بــه رشــدی را در پیش گرفت 
کــه ایــن روند بــرای چند روزی در بــازار تداوم 

پیدا کرد.
وی اظهــار داشــت: رشــد قیمــت جهانی، 
افزایــش قیمت نفت و نیز رشــد کامودیتی ها 
مانند نرخ مس در ٢ هفته گذشته باعث شد 

تا بازار یک روند مثبتی را در پیش بگیرد.
عســگری، بــه ریســک های تهدیــد کننده 
معامــالت بازار ســهام اشــاره کــرد و گفت: در 
این زمینه باید منتظر گزارش شرکت ها ماند، 
در یــک مــاه گذشــته بســیاری از شــرکت های 
عنــوان  بــه  کــه  شــرکت هایی  و  پتروشــیمی 

ســوخت از گاز اســتفاده مــی کردنــد بــه دلیل 
تعطیلــی  دچــار  گاز  مصــرف  ســطح  کاهــش 
شــدند کــه این امــر می توانــد در روند فروش 
ماهانــه دی مــاه و ســه ماهــه پاییز شــرکت ها 

تاثیر منفی بگذارد.
این کارشــناس بازار ســرمایه بیان  کرد: بخش 
عمــده ای از کاهــش فروش هــا و محدودیت در 
تولیــد و فروش می تواند به واســطه رشــد نرخ 

دالر و کامودیتی ها جبران شود.
عســگری خاطرنشــان کرد: اگر قرار باشد 
صنایع به فعالیت خود ادامه دهند و سرمایه 
گــذاری جدیــد در این شــرکت ها انجام شــود، 

الزم است تا طرح ها توجیه اقتصادی کافی و 
نیز نرخ بازدهی کافی داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون 
شــاهد هســتیم که بخشــی از پتروشــیمی به 
دلیــل تعطیلی ایجاد شــده تحت تاثیر قطعی 
گاز در تولید و فروش دچار مشکل هستند.

باقــی صنایــع  داشــت:  اظهــار  عســگری 
مانند بانک ها و خودروسازان که با محدودیت 
کمتری در تولید و فروش همراه هســتند، در 
بازه کوتاه مدت سه ماه آینده وضعیت خوبی 

را برای سرمایه گذاری رقم خواهد زد.

از  پــس  گفــت:  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  یــک 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال و ســود ده شــدن 
ایــران خــودرو در دوره ۹ ماهــه، انتظــار مــی رود 
خودروســازی نیز همانند ســایر صنایع بورســی، 
بــه صنعتــی ســودآور تبدیــل شــود کــه در ایــن 
میــان ســودآور شــدن صنعــت خــودرو بــه نفــع 

سهامداران عدالت هم خواهد بود.
بــه گــزارش ایرنــا از ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار، »ســعید جمالــی« بــا اشــاره بــه اتفاقــات 
مثبت ســال جاری بیان داشــت: در سال های قبل 
که سهام عدالت به مردم اختصاص یافت، هنوز 

فرهنگ ســهامداری بین مردم شــکل نگرفته بود 
و شــاید تصــور عــده زیادی از ســهامداران عدالت 
این بود که این ســهام، عایدی چندانی برای آنان 

نخواهد داشت.
وی اظهــار داشــت: ایــن امر باعث شــد تا در 
مرحله نخســت آزادســازی سهام عدالت و بعد از 
ریزش بازار ســرمایه در ســال 1399، بســیاری از 
دارندگان سهام عدالت به فکر فروش و خروج از 

این سهام باشند.
جمالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تقســیم ســود 
بیــن ســهامداران عدالــت در یکــی دو ســال اخیــر 

تــا حــد زیــادی نگــرش مــردم بــه ســهام عدالت را 
تغیبــر داده اســت، گفــت: بــه همیــن دلیــل هــم 
خوشــبین هســتیم اگــر رونــد ســودآوری ســهام 
عدالت افزایشــی باشــد و عایدی مناســبی نصیب 
دارندگان ســهام عدالت شــود، آزادســازی ســهام 
و شــاهد  نکــرده  ایجــاد  عدالــت فشــار فروشــی 

ماندگاری مردم در این سهام می باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه، به وجود سهام 
خودروسازان در پرتفوی سهام عدالت اشاره کرد 
و گفت: تا سال گذشته وضعیت گروه خودرویی 
تفــاوت قابــل توجهــی بــا ســایر گروه هــای بــازار 

داشــت و اکثر سهامداران چشم انداز مثبتی برای 
صنعت خودرو متصور نبودند.

از  توجهــی  قابــل  بخــش  ادامــه داد:  وی 
عدالــت  ســهام  دارنــدگان  کشــورمان،  جمعیــت 
هســتند و ســودآور شــدن صنعت خودرو به نفع 
ایــن ســهامداران هم خواهد بــود و انتظار می رود 
بــا ســودده شــدن خودرویی هــا، ســود تقســیمی 

سهام عدالت هم افزایش یابد.
جمالی تصریح کرد: گروه خودرویی همواره 
پیشــران و موتــور محــرک بازار ســرمایه بوده و در 
روزهایــی کــه این گــروه معامالت مثبــت و خوبی 

داشته باشند، کل بازار تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه شــاید ســهام دو شــرکت 
بــزرگ خودروســازی بخــش اندکــی از ارزش بازار 
سرمایه را تشکیل دهند اما ارزش معامالت قابل 
توجهــی دارنــد، ابراز امیدواری کرد: عرضه خودرو 
در بورس کاال تداوم داشته باشد تا در سایه این 
عرضه هــا هــم ضــرر و زیانــی کــه در ایــن ســال ها 
قیمت گــذاری دســتوری بــه خودروســازان تحمیل 
کرده جبران شــود تا ضمن انتفاع ســهامداران از 
جمله سهامداران عدالت، با رونق معامالت گروه 

خودرویی، بازار سرمایه به شادابی برسد.

سودآوری صنعت خودرو به نفع سهامداران عدالت

یادداشت

ریسک های تهدیدکننده معامات بازار کدامند؟

راه اندازی شعبه بانکهای ایرانی در قزاقستان در دستور 
مذاکرات قرار گرفت

مجلس به تقویت عرضه خودرو در بورس 
کمک می کند
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ت اول(
 نوب

(

شناسه : 1447045  فراخوان مناقصه عمومی
م الف : 1666

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد : مناقصه های:
 " اجرای راه روستایی مالیچه شهرستان مالیر" به شماره 2001003123000116 

 " خرید تجهیزات جهت نگهداری سیستم روستایی" به شماره 2001003123000117 
 " اجرای عملیات روکش اسالری سیل راه های غیر شریانی شهرستان رزن" به شماره  

 2001003123000118
 " تهیه و اجرای خط )گرم و سرد(ترافیکی در محورهای مواصالتی استان همدان" به 

شماره 2001003123000119  
 " اصالح طرح هندسی پیچ کیلومتر 18 رزن – آوج " به شماره 2001003123000120

 "اجرای عملیات بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت محور گمین قلعه به خبر ارخی" 
به شماره  2001003123000121 

به شماره   کوهانی("  )محور  بروجرد   – نهاوند  قدیم  محور  اصالح  عملیات  اجرای   "  
2001003123000122

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 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 امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در 

سامانه برای نوبت اول تاریخ 1401/11/05 و برای نوبت دوم08/11 /1401 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از سایت طبق فراخوان منتشر شده در سایت

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : طبق فراخوان منتشر شده در سایت
زمان بازگشایی پاکت ها : طبق فراخوان منتشر شده در سایت 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف 

آدرس : همدان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان تلفن : 45182243180

 جمهوری اسالمی ایران 
 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

انتشار نوبت اول : 1401/11/08 نوبت دوم : 1401/11/09 

 دوم(
كد سامانه ستاد ايران: 2001001045000040)نوبت

كد پايگاه ملي مناقصات: 53.136.974

شناسه : 1444149

انتشار نوبت اول :  1401/11/05نوبت دوم :1401/11/08  

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه ))تجدید مقاوم سازی مسیر دسترسی به ایستگاه CGS عباس آباد از توابع شهرستان میامی(( را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.

روابط عمومی شركت گاز استان سمنان
پیام ايمنی :  نصب آب گرمکن و ساير وسايل گازسوز در رختکن و حمام  ممنوع است.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان سمنان

سهامی خاص

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی یکپارچه - شماره 1401-19-02

شرحعنوان
شرکت گاز استان سمنان به نشانی: سمنان-بلوار شهید اخالقی-نبش خیابان دهه فجرنام و نشانی مناقصه گزار

تجدید مناقصه احداث مسیر دسترسی به ایستگاه CGS عباس آباد به طول تقریبی 3/9 کیلومتر طبق مشخصات فنی اسناد مناقصهنوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
درمصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مبلغ  6,120,260,000  ریال ضمانت نامه بانکی معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتی و اصالحیه های آن یا وجه نقدنوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

از ساعت 9 مورخ   1401/11/05  لغایت ساعت 12 مورخ 1401/11/09  از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  به زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
.www.setadiran.ir نشانی

حداکثر تا  ساعت 12 مورخ 1401/11/23  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه
پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( , جلسه گشایش پاکات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شد.جلسه بازگشایی پاکات 
33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

ت اول(
)نوب »آگهی مناقصه عمومی«

عملیات رنگ آمیزی جداول و محل  تردد عابرین پیاده معابر سطح شهر 

انتشار نوبت اول : 1401/11/08 نوبت دوم : 1401/11/16

شـهرداری آبیک در نظر دارد به اسـتناد مجوز رسـمی شـورای اسـامی شـهرآبیک به شـماره 1400/110/1102 مورخ 1400/9/26 مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه رنگ آمیزی جداول و 
محل تردد عابرین پیاده و سرعت گیر های  معابر سطح شهر آبیک  را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند، تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 

1401/11/16 می باشـد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت : 14:30 روز   دوشنبه تاریخ 1401/11/24 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز  1 شنبه تاریخ : 1401/12/7 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 روز  2 شنبه  تاریخ : 1401/12/8

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خــصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: شهر آبــیک- بلوار آیـــت اله طالقانی- ساختــمان مـــرکزی 
شهـــرداری آبیک -تلفن : 02832822455

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969737- 85193768 

شناسه : 1445427

ت اول(
)نوب

نوبت اول:1401/11/08           نوبت دوم :1401/11/16 

»آگهی فراخوان عمومی«

علی ملکی شهردارصباشهر

شهرداری صباشهر در نظردارد به استناد مجوز شماره 3/ص/6 ش مورخ 1401/01/17 شورای اسالمی شهرنسبت به انعقاد قرارداد بیمه مکمل درمان پرسنل شهرداری )حدود 600 نفر( با اعتبار بالغ 
بر13/000/000/000 ریال به مدت )از1401/11/16 تا 1402/11/16( ازطریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(اقدام نماید ،لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

  برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir به شرح ذیل مراجعه نمایند .
شهرداری صباشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

کلیه هزینه های مربوط به انتشـارآگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
.پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه های مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ،توانگردی مالی رتبه 1 از سال 1396 تا1400 گواهی خدمات Sos باشند.

مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری صباشـهر5 درصد قیمت کل پایه )650/000/000( ریال می باشـد، تذکر:سـپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد 
مسـترد نخواهد شـد و نیزنفرات اول تا سـوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سـپرده آنان به نفع کارفرما ضبط خواهد شـد

زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد،زمان انتشارآگهی :ساعت8 روزشنبه مورخ 1401/11/08 
زمان اتمام مهلت شرکت در مناقصه درسامانه ستاد:ساعت 12 روزچهارشنبه مورخ 1401/11/26
مهلت ارائه پاکت ضمانت نامه دردبیرخانه شهرداری:ساعت12 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات دردفتر شهردار:ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 
اطالعات وسایر جزئیات دراسناد مناقصه درج گردیده است.

ضمنا تنها اسناد پاکت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و درجلسه بازگشایی اسناد فیزیکی پاکت های)ب(و)ج( و فاقد امضای الترونیک به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. 

»آگهی شرکت در مناقصه«
کمیتـه ملـی المپیـک در نظـر دارد نسـبت بـه تأمیـن چمـدان مسـافرتی کاروان اعزامـی 
کمیتـه ملـی المپیـک بـرای رویـداد بازیهـای آسـیایی چیـن )هانگـژو( "خود به شـرکت ها 
و تأمین کننـدگان دارای واجـد شـرایط از طریـق مناقصـه یـک مرحلـه ای بشـرح ذیـل 

اقـدام نماید:
موضوع مناقصه و شرح مختصر کار: تأمین چمدان مسافرتی کاروان اعزامی کمیته 

ملی المپیک برای رویداد بازیهای آسـیایی چین )هانگژو(
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 1/050/000/000) یـک میلیـارد و پنجـاه میلیـون( 

ریال
آدرس مناقصه گزار: تهران خیابان سـئول شـمالی باالتر از بزرگراه آیت هللا هاشـمی 

رفسنجانی، کمیته ملی المپیک 
محـل دریافـت و بارگـذاری اسـناد: پایـگاه اینترنتـی تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه 

پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصـات.  و   setadiran.irنشـانی
زمان بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه گزار: روز یکشنبه از تاریخ 1401/11/2

مهلت دانلود )دریافت( اسناد مناقصه: تا روز یکشنبه تاریخ 1401/11/9
مهلت بارگذاری پیشنهادات: روز چهارشنبه در تاریخ 1401/11/19 تا ساعت 16

زمان بازگشایی پاکت های الف ، ب و ج: یکشنبه در تاریخ 1401/11/23 ساعت 14
مکان بازگشایی پاکت های پیشنهادات: کمیته ملی المپیک 

شناسه : 1445296   م الف : 4195

ت اول(
)نوب

انتشار نوبت اول : 1401/11/08 نوبت دوم : 1401/11/09

شناسه :1447305
»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری قـم در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز هیـات مدیـره 
سازمان، خرید رنگ ترافیکی سرد دو جزئی سفید )جهت اجرا با ماشین هافمن به صورت 

اسـکرید بـه همـراه هـارد نـر و تـاپ کـوت مربوطـه(  از طریـق مناقصـه عمومـی تهیه نماید.
لذا شرکت های واجدالشرایط می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و 
شرکت در مناقصه از تاریخ نشر آگهی دوم به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری )13:20( 
روز پنـج شـنبه مورخـه 1401/11/20 بـه نشـانی قـم، بلـوار غدیـر، جنـب تـاالر آریـن، واحد امور 
پیمانهای سازمان مراجعه  و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن 32425113-025  آقای مهندس 

مومنی تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

 میزان سـپرده شـرکت در مناقصه به مبلغ )به عدد(:1/500/000/000 ریال )به حروف(: 
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشـد که شـرکت کنندگان باید میزان سـپرده شـرکت 
در مناقصـه را بصـورت ضمانتنامـه بانکـی بـا اعتبـار سـه مـاه و بـه نـام سـازمان حمـل و نقـل و 
ترافیـک شـهرداری قـم یـا فیـش  واریـز نقـدی به حسـاب سـپرده بـا شـمارۀ 100789426557 
نـزد بانـک شـهر شـعبه سـاالریه  بـه نـام سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری قـم ارائـه 

نمایند.
 هـرگاه برنـدگان اول و دوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند، سـپرده آنـان بـه 

ترتیـب ضبـط خواهـد شـد. 
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
 پیشـنهادات رسـیده سـاعت 10:00 صبـح روز یکشـنبه مورخـه 1401/11/23 در محـل 
سـازمان، در کمیسـیون مناقصـه مطـرح و پـس از بررسـی و کنتـرل اسـناد، برنـده مناقصـه 

اعـالم خواهـد شـد. 
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 

ت اول(
)نوب

انتشار نوبت اول : 1401/11/08 نوبت دوم : 1401/11/09 

شناسه : 1447306
»آگهی مناقصه عمومی«

روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم

سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری قـم در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز هیـات مدیـره 
سـازمان، خریـد رنـگ ترافیکـی سـرد تـک جزئـی )زرد و سـفید و تینـر ترافیکـی و گلسـبید( را 

مطابـق بـا اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 21194  از طریـق مناقصـه عمومـی تهیـه نمایـد.
لذا شرکت های واجدالشرایط می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت و تحویل اسناد و 
شرکت در مناقصه از تاریخ نشر آگهی دوم به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری )13:20( 
روز پنـج شـنبه مورخـه 1401/11/20 بـه نشـانی قـم، بلـوار غدیـر، جنـب تـاالر آریـن، واحد امور 
پیمانهای سازمان مراجعه و در صورت نیاز با شمارۀ تلفن 32425113-025  آقای مهندس 

مومنی تماس حاصل فرمایند.
توضیحات : 

 میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ )به عدد(: 2/000/000/000 ریال، )به حروف(: 
دو  میلیـارد ریـال مـی باشـد کـه شـرکت کننـدگان بایـد میـزان سـپرده شـرکت در مناقصـه 
را بصـورت ضمانتنامـه بانکـی بـا اعتبـار سـه مـاه و بـه نـام سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک 
شـهرداری قم یا فیش  واریز نقدی به حسـاب سـپرده با شـمارۀ 100789426557 نزد بانک 

شـهر شـعبه سـاالریه  بـه نـام سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری قـم ارائـه نماینـد.
 هـرگاه برنـدگان اول و دوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند، سـپرده آنـان بـه 

ترتیـب ضبـط خواهـد شـد. 
 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

 سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
 پیشـنهادات رسـیده سـاعت 10:00 صبـح روز یکشـنبه مورخـه 1401/11/23 در محـل 
سـازمان، در کمیسـیون مناقصـه مطـرح و پـس از بررسـی و کنتـرل اسـناد، برنـده مناقصـه 

اعـالم خواهـد شـد.
 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 

ـاد
ـــــــ

صــ
قت

ـر ا
صـــــ

 ع
ـــه

امـ
زنــــ

رو
ت 

ــای
ســ

س 
در

آ
w

  w
  w

  .
  a

  s
  r

  e
 - 

e  
g 

 h
  t

  e
  s

  a
  d

 . 
c  

o 
 m

زینب غضنفری

از زمانــی کــه پــای خــودرو بــه بــورس کاال بــاز شــد، هر 
روز شــاهد حواشــی بســیاری در این خصوص هســتیم 
و ظاهــرا تمامــی  ندارد، چــرا که عرضه خودرو در بورس 
کاال به شدت به زیان دالالن و واسطه گرانی تمام شده 
که تا پیش از این از رانت چند ده هزار میلیارد تومانی 
بهره می بردند و اکنون که این رانت به حداقل رسیده، 
تمــام تــاش خــود را برای بر هــم زدن عرضه خودرو در 

بورس کاال و بازگرداندن آن به مسیر قبلی می کنند.
و  کارخانــه  خــودرو درب  قیمــت  بیــن  کــه  زمانــی 
بــازار آزاد فاصلــه بســیار زیــادی بــود، عــاوه بــر این که 
خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل شد، 
ســود اصلــی ایــن صنعــت اســتراتژیک بــه جیــب دالالن 
و واســطه گران می رفــت و در ایــن شــرایط، هــم مــردم و 
هم خودروســاز متضرر می شــد و زیان و خســارت قابل 

توجهی متوجه اقتصاد کشور می شد.
کــه روش  بــه طــور قاطــع نشــان می دهــد  آمارهــا 
قیمت گــذاری دســتوری خــودرو نــه تنهــا هیــچ گاه باعــث 
اصــاح قیمــت خــودرو در بــازار آزاد نشــد بلکــه همیشــه 
شاهد رشد قیمت آن بودیم. ضمن آن که در این مدت و 
دقیقا پس از ورود شورای رقابت به داستان قیمت گذاری 
خودرو و اجرای سیاست دستوری، به یک باره و با شتاب 

بسیار زیاد زیاندهی خودروسازان سر به فلک کشید.
همچنیــن، روش قرعه کشــی نیز معایب بســیاری 
داشــت و نه تنها ســبب حذف واسطه گری نشد بلکه به 
واسطه اختاف قیمت شدید درب کارخانه با بازار آزاد، 

میل به داللی را بیشتر کرد.
اگر تا پیش از این بر همگان واضح و مبرهن نبود، 
اکنون مثل روز، روشــن اســت که با ورود خودروســازان 
بــه بــورس کاال و فــروش محصــوالت بــا قیمــت واقعــی، 
پتانسیل های این صنعت رشد کرده و شواهد از احیای 

صنعت خودرو حکایت می کند.
از زمانــی کــه خریدار و فروشــنده خــودرو به میدان 
بــورس کاال آمدنــد، تولیــد بــه تعــادل رســیده و شــاهد 
کشف قیمت واقعی خودرو هستیم. در سالیان گذشته 
قیمت گــذاری  و  غلــط  سیاســت گذاری های  واســطه  بــه 

عرضه خودرو در بورس کاال چه مزایایی دارد؟
دست دالالن زیر چرخ خودرو ماند

خودروســازان  بــه  ســنگینی  فــوق  زیــان  دســتوری 
ســرمایه  و  نقدینگــی  کمبــود  بــود،  شــده  تحمیــل 
در گــردش فریــاد مــی زد و جیــغ هزینه هــای مالــی 
سرســام آور گــوش هــر مدیــری را کــر می کــرد، امــا 
اکنون به واسطه بستر شفاف و کارایی بورس کاال، 
نقد حاصل از فروش به سرعت به دست صاحبان 
اصلی آن می رسد و با ورود نقدینگی به شرکت ها، 

سرعت گردش چرخ تولید بیشتر شده است.
بــا رونق گرفتن صنعت خودروســازی کشــور، 
زمینه برای رقابت بیشتر و تولید خودرو با کیفیت 
و کمیــت بــاال فراهــم می شــود و ظرفیت هــای ایــن 

صنعت مجدد احیا خواهد شد.
بــه طــور کلــی عرضــه خــودرو در بــورس کاال 
مزایــا و محاســن بســیاری دارد کــه برخــی از آن را 

می توان به طور خاصه به شرح ذیل عنوان کرد:
بــرای  بــورس کاال یــک روش و بســتر مناســب   

عرضه و تقاضای واقعی است.
 قانونمند بودن بستر معامات بورس کاال

چارچــوب  در  معاملــه  مختلــف  ابعــاد  تضمیــن   
بورس کاال

 باال رفتن سرعت تولید و فروش خودروسازان
 انتفاع قابل توجه خودروساز با فروش به قیمت 

واقعی
 کشف قیمت واقعی حین معامات

 تنظیم قیمت در بازار آزاد
 جلوگیری از قیمت سازی

 توزیع مناســب خودروها و رســیدن آن به دست 
مصرف کننده واقعی

 کاهش تقاضای سرمایه ای
از  واســطه گران  و  دالالن  دســت  کــردن  کوتــاه   

معامات خودرو
 فراهــم شــدن امــکان افزایــش تولیــد خــودرو و 

کاهش قیمت تمام شده آن
 فراهــم شــدن امکان توســعه نــاوگان حمل ونقل 
عمومــی  بــا افزایش نقدینگی و ســرمایه در گردش 

خودروسازان
 افزایــش تنــوع و کیفیــت خودروهــا بــا افزایــش 

درآمدزایی و سودآوری خودروسازان
و  تولیــد  توســعه خطــوط  بــا  اشــتغال   افزایــش   

افزایش مقدار تولیدات
 افزایــش رفــاه عمومی  با امکان تهیه آســان و کم 

هزینه تر خودرو

در خاتمــه بایــد تاکیــد کــرد که عرضــه خودرو 
در بــورس کاال قــرار نیســت شــگفتی ایجــاد کنــد و 
بــا ســرعت بــاال ســرخی و زیــان صورت هــای مالــی 
خودروســازان را به صفر و ســپس به ســود برساند 
و صنعــت خــودرو متحــول شــود؛ بلکــه ایــن اقــدام 

از ســرعت زیاندهــی خودروســازان می کاهــد و در 
بلندمدت می توان تصویر سودآوری را ترسیم کرد 
و بــرای رســیدن بــه آن نقطه زیرســاخت ها دیگری 
نیز باید مهیا شــود و فضای صنعت خودرو باید به 

سمت کارایی و جهانی شدن حرکت کند.

۷۰درصد صادرات استان 
فارس از گمرک منطقه 

اقتصادی المرد انجام می شود
مدیرعامــل منطقــه ویژه اقتصــادی المرد اعام کرد  که 
۷۰ درصد صادرات استان فارس از گمرک منطقه ویژه 

اقتصادی المرد انجام می شود.
به گزارش منطقه ویژه اقتصادی المرد، همزمان با 
روز جهانــی گمــرک و بــا حضور کــورش فتاحی و مدیران 
و کارشناســان از فعالیت هــای کارکنــان و مدیران گمرک 

منطقه ویژه اقتصادی المرد تجلیل شد.
بــا  گمــرک  جهانــی  روز  گرامیداشــت  آییــن  در  او 
اشــاره بــه اهمیــت و جایگاه گمــرک در پویایــی اقتصادی 
امــور  در  مهمــی  بســیار  گلــوگاه  گمــرک  افــزود:  کشــور 
اقتصــادی اســت و در چنــد ســال اخیــر اهمیــت مبادی و 
دستگاه هایی که ذیل مسائل اقتصادی فعالیت می کنند 
شــفاف و پررنگ تر شــده اســت. مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی المرد با اشاره به حجم مبادالت کاال از منطقه 
ویــژه اقتصــادی المــرد به کشــورهای هــدف تصریح کرد: 
۷۰ درصــد صــادرات اســتان فارس از ایــن کانون نوظهور 
صنعتی و معدنی صورت می پذیرد و به زودی عدد قابل 

اعتنایی در حجم مبادالت کاال را شاهد خواهیم بود.
فتاحــی افــزود: بــا نــگاه بــه افــق و گســتره صنایــع 
پیش بینی شــده و اســتقبال ســرمایه گذاران جدید برای 
حضور در منطقه ویژه اقتصادی المرد معتقدیم جایگاه 
گمرک در این کانون صنعتی روز به روز ارتقا می یابد.

براساس نتایج رتبه بندی شرکت های برتر ایران؛

صبا فوالد خلیج فارس شرکت برتر ایران از نظر »رشد سریع«
صبــا فــوالد خلیج فارس در همایش بیســت 
و پنجمین ســال رتبه بندی شــرکت های برتر 
ایــران )IMI1۰۰( عنوان شــرکت برتر ایران از 

نظر رشد سریع را به دست آورد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت صبا فوالد 
خلیــج فارس، در بیســت و پنجمین همایش 
رتبــه بنــدی شــرکت های برتــر ایــران، شــرکت 
صبا فوالد خلیج فارس عنوان شرکت برتر از 
نظر رشــد ســریع را به دست آورد و با اهدای 
لوح سپاس و تقدیرنامه به احسان دشتیانه، 
مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس، از 

این شرکت تجلیل و قدردانی شد.
گفتنــی اســت؛ همایــش بیســت و پنجمیــن 
ایــران  برتــر  شــرکت های  رتبه بنــدی  ســال 

)IMI1۰۰(  با حضور مسئوالن و مدیران ارشد 
شــرکت های بزرگ و پیشــرانان اقتصاد کشور 

برگزار شد.
در این همایش نتایج بررسی های کارشناسی 
برتــر ســازمان  رتبه بنــدی شــرکت های  مرکــز 
 5۰۰ در خصــوص  ایــران  مدیریــت صنعتــی 
شرکت بزرگ کشور اعام و 1۰۰ شرکت برتر 

ایران معرفی شدند.
بر اســاس گزارش گروه کارشناسی این مرکز 
رتبه بنــدی در ســال 14۰1، شــرکت صبا فوالد 
خلیج فارس توانســت، عنوان شــرکت برتر از 
نظر رشــد ســریع را به دســت آورد و در میان 

1۰۰ شرکت برتر ایران قرار بگیرد.
در آییــن تجلیــل از برترین های این همایش، 

با اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه به احسان 
دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج 

فــارس، از مجموعــه مدیــران و کارکنــان ایــن 
شرکت قدردانی به عمل آمد.
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آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پویا تدبیر فراست 
به شناسه ملی 10103059650 و به شماره ثبت 266128 

تصمیمـات   1401/10/05 مـورخ  مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
شناسـه  بـه  ایـران  سـدیم  سـولفور  تولیـد  شـرکت   : شـد  اتخـاذ  ذیـل 
ملـی  شـماره  بـه  صحـت  ابراهیـم  نمایندگـی  بـه  و   10100918039 ملـی 
0600856771 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ  1403/10/05 
شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی 10102759380 و به 
نمایندگـی جـال شـهرابی بـه شـماره ملـی 0032913702 بـه سـمت رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/05  شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی 
10102861593 و به نمایندگی اعظم پارسا به شماره ملی 0046469540 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/05 آقای محمدعلی 
تاریـخ  تـا  مدیرعامـل  سـمت  بـه  ملـی 4592163435  شـماره  بـه  خـدام 
1403/10/05 انتخـاب گردیدنـد . کلیـه اوراق و اسـناد تعهـد آور ، چـک هـا 
، سـفته هـا ، بـروات و قراردادهـا بـا امضـاء متفـق مدیـر عامـل و یکـی از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء 
متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت و اسـناد عادی و 
مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با 
امضـاء یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره بـه تنهایی همراه با مهر شـرکت معتبر 
مـی باشـد . اختیـارات هیئـت مدیـره بـه شـرح ذیـل بـه مدیـر عامـل تفویـض 

گردیـد اختیـارات مدیـر عامـل طبـق مـاده39 اساسـنامه تفویـض گردیـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1446596(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پویا تدبیر فراست 
به شناسه ملی 10103059650 و به شماره ثبت 266128 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1401/10/05 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : شـرکت تولیـد سـولفور سـدیم ایـران بـه شناسـه ملـی 10100918039 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ  1403/10/05 شـرکت سـرمایه گـذاری 
فراسـت تدبیـر بـه شناسـه ملـی 10102759380 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره 
بـه  ملـی 10102861593  بـه شناسـه  تدبیـر  گنجینـه  تاریـخ 1403/10/05 شـرکت  تـا 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/10/05 انتخـاب گردیدنـد . موسسـه 
حسابرسـی فاطر به شناسـه ملی 10100188574 به سـمت بازرس علی البدل تا پایان 
سـال مالـی موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی حسـابداران 
رسـمی بـه شناسـه ملـی 10103013428 بـه سـمت بـازرس اصلـی تـا پایـان سـال مالـی 
انتخـاب گردیدنـد روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی هـای شـرکت 
تعییـن گردیـد.  تـراز نامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 1401/6/31 بـه 

تصویـب رسـید .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1446597( 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابـر رأی شـماره 04-1401/10/140160310014002859 هیـات مسـتقر در واحـد 
ثبتـی جویبـار بـه کالسـه پرونـده شـماره 1400114410014000249 مـاده یک قانون مذکور، تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـعید داوری فرزنـد حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مشـجر بـا بنـای احداثـی در آن بمسـاحت 2287 مترمربـع قسـمتی از پـالک --- فرعـی از 10-اصلـی 
واقـع در قریـه جویبـار بخـش هفـت ثبـت جویبـار همگـی خریـداری شـده بـدون واسـطه از طاهـره 
بخشـیان جویبـاری و علـی افشـاریان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه موجـب مـاده 3 قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13 آیین نامـه مربوطه این 
آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و 
در روسـتاها رأی هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به آرای اعالم شـده اعتراض داشـته 
باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائه نماید در 
غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از 

مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نمی باشـد./.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار - مرتضی قاسم پور  - شناسه آگهی: 1443517

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دسـتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در 
واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیل آگهی مـی گردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش دو ثبت آمل-دهستان دابو

100-اصلی )قریه تازه آباد علیا(
30 فرعی خانم سیده فاطمه پورموسوی کانی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
با کاربری مسـکونی به مسـاحت 238.35 متر مربع. خریداری شـده باواسـطه از ایوب طاهری و 

مع الواسطه از سید احمد پورموسوی و حسین قاسمی و رضا پورموسوی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مـاده 13- آییـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق روزنامـه محلی و 
کثیر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع 
به آرای اعام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی در روسـتاها از طریق 
الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ 
نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه 
دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در 
ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در 
مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض، گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه 
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی 
کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیم اظهارنامـه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می 
رسـاند و نسـبت بـه امـاک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود، واحـد ثبتـی آگهـی تحدید 

حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/11/08    تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/23

حسن صالحی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل - شناسه آگهی: 1444210

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دسـتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در 
واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیل آگهی مـی گردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه

70-اصلی )قرای کاسمده و اسکومحله(
1961 فرعی خانم محبوبه شـعبانی بوئینی در ششـدانگ یک قطعه زمین با سـاختمان احداثی با 
کاربری مسکونی به مساحت 232.64 متر مربع. خریداری شده باواسطه از جال ملکی پناهی 

و مع الواسطه از حسین گلردی-محمدعلی رمضانی.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مـاده 13- آییـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق روزنامـه محلی و 
کثیر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع 
به آرای اعام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی در روسـتاها از طریق 
الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ 
نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه 
دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در 
ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در 
مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض، گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه 
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی 
کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیم اظهارنامـه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می 
رسـاند و نسـبت بـه امـاک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود، واحـد ثبتـی آگهـی تحدید 

حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/11/08   تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/23

حسن صالحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل - شناسه آگهی: 1444241

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دسـتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مصـوب 1390/9/20 امـاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در 
واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهـت اطـاع عمـوم بـه شـرح ذیل آگهی مـی گردد:
اماک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل-دهستان لیتکوه

18-اصلی )قریه پیشگون(
21 فرعـی آقـای سـیدرمضان فـاح نیـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی کـه دو دانـگ مشـاع 
از ششـدانگ عرصـه موقوفـه اسـت بـه مسـاحت 10696.15 مترمربـع. خریـداری شـده باواسـطه از 

آقـای سـید جعفر فـاح نیا.
لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و مـاده 13- آییـن نامـه مربوطـه ایـن آگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از طریـق روزنامـه محلی و 
کثیر االنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع 
به آرای اعام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین آگهی در روسـتاها از طریق 
الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ 
نماینـد. معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه 
دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در 
ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در 
مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض، گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه 
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از اماکی 
کـه قبـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده، واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیم اظهارنامـه حاوی 
تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می 
رسـاند و نسـبت بـه امـاک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود، واحـد ثبتـی آگهـی تحدید 

حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/11/08      تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/11/23

حسن صالحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل  -  شناسه آگهی: 1446832

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

کالسـه   1401/8/17 مـورخ   140160309001001482 شـماره  رای  برابـر 
1401114409001000032 موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه 
ملـی  کـد  نقـی  فرزنـد  خدابنـده  الـه  عیـن  متقاضـی  مالکانـه  تصرفـات  قزویـن  یـک 
 160 مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ  دشـتابی  از  صـادره   5099719295
مترمربـع پـالک 269 فرعـی از 26 اصلـی بخـش 4 جنـوب شـرق قزویـن کـه در ازای 
سـهم مشـاعی متقاضی در سـهم مالک متن قرار گرفته گردیده اسـت لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
باشـند  اعتراضـی داشـته  بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  کـه اشـخاص نسـبت 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/08 نوبت دوم : 1401/11/24 
908 م الف -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140160329012006092 مورخ 1401/11/02 هیات اول/دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد ناظریه به شماره 
شناسـنامه 1416 کـد ملـی 4609926962 صـادره از  گرمسـار فرزنـد قدمعلـی در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی  بـه مسـاحت 550  متـر مربـع از 66 فرعـی از 
4- اصلـی واقـع در نـوده شهرسـتان گرمسـار )مبایعـه نامـه عـادی خریـداری مـع الواسـطه از 
ابوالفضـل قلـی زاده (  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24                              

شناسه: 1444179 -رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سـیده اقدس کیا فیروزکوهی به اسـتناد 2 برگ استشـهاد محلی که 
بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره 8 گرمسـار  رسـیده مدعـی 
می باشد که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک 13/257 واقع در 
گرمسار - مورد ثبت – سند چاپی 119448 بعلت جابجایی مفقود و مالک 
درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت .  لـذا مراتـب بـه 
اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور 
نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض 
خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و 
نرسـیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسـناد ارائه نشـود نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد.
 شناسه: 1445353 حسین چلوئی – سرپرست  ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمود ابوللی به اسـتناد 2 برگ استشـهاد محلی که به امضا شـهود و به 
گواهی دفترخانه شـماره 7 گرمسـار  رسـیده مدعی می باشـد که سـند مالکیت 
1/5 دانـگ مشـاع از ششـدانگ پـاک 12/1386 واقـع در گرمسـار - مـورد ثبـت –  
جلد – صفحه - بعلت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده اسـت .  لذا مراتب به اسـتناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت 

به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شـد.
  شماره چاپی سند 005422 ب/99

 شناسه: 1445973  حسین چلوئی – سرپرست  ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده کانون کارآفرینان توسعه گرا
به شماره ثبت 37861 و شناسه ملی 14005608194

  بدینوسـیله از کلیـه اعضـای محتـرم کانـون کارآفرینـان توسـعه گـرا کـه واجـد شـرایط حـق رأی 
می باشـند دعـوت مـی گـردد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطورفـوق العـاده این موسسـه 
که در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 به آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان 
عالمه شمالی،کوچه بیستم غربی، پالک 6 )خانه جهانپارس( برگزار می گردد، شرکت نمایند.

دستور جلسه:
1. انتخاب اعضای شورایعالی

هیات مدیره و شورایعالی 6. سایر مواردی که در حدود اختیارات این مجمع باشد.

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد

w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

۴۵۰ میلیارد تومان به راهداری کهگیلویه و 
بویراحمد اختصاص یافت

جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
کهگیلویــه و بویراحمد اعالم کرد که امســال، 
۴۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی از 
ســوی ســازمان راهداری کشور در این استان 
جــذب شــده که ایــن اعتبارات در مقایســه با 
سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است.
در  پنجشــنبه  شــامگاه  محمــدی  عابــد 
گفت وگــوی اختصاصی بــا خبرنگار ایرنا اظهار 
کــرد: ســال گذشــته میــزان این مبلــغ کمتر از 
۲۰۰ میلیــارد تومــان بــود، امــا امســال جهش 
خوبــی داشــته اســت و حتــی امــکان دارد در 
۲ مــاه باقــی مانــده ســال مبالــغ جدیــدی بــه 
راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان دوباره 

تزریق شود.
او افــزود: این اعتبــار در حوزه رفع نقاط 
آســفالت،  روکــش  و  لکه گیــری  حادثه خیــز، 
تامیــن ابنیــه فنــی راه هــا، روشــنایی تونل ها، 
هزینــه مــوارد  دیگــر  و  نیوجرســی   نصــب 

شده است.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده 

ای کهگیلویــه و بویراحمــد تصریــح کــرد: برای 
اعتبــارات  همیــن  از  امســال  بــار  نخســتین 
ملــی مبلغــی بــرای نگهــداری ۱۸۰ کیلومتر راه 
روســتایی اســتان شــامل لکه گیــری و روکــش 

آسفالت تخصیص یافته است.
محمــدی عنوان کرد: بــرای بخش زیادی 
اســتان  روســتایی  راه  کیلومتــر   ۱۸۰ ایــن  از 
کهگیلویه و بویراحمد پیمانکار مشخص شده 
و برخی هم در حال مناقصه و مطالعه است.
او ادامــه داد: امســال ۱۰۰ کیلومتــر راه 
روســتایی )روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار( در 
اســتان آســفالت شــده که در این مدت کوتاه 

این اقدام بی نظیر بوده است.
۴ هــزار و ۴۰۰ کیلومتر راه روســتایی در 
کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که ۲ هزار و 

۳۰۰ کیلومتر آن آسفالت شده است.
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  درصــد جمعیــت   ۴۴
روســتایی و ۵۶ درصــد شــهری اســت و ۳۰۰ 
هــزار نفــر از جمعیت ۷۳۰هزار نفری اســتان 

در روستاها زندگی می کنند.

۳۸ تن کاال در انبارهای اموال تملیکی استان 
بوشهر امحا شد

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
اســتان بوشــهر اعالم کرد که بیش از ۳۸ تن 
انبارهــای  الفســاد موجــود در  کاالی ســریع 
امــوال تملیکــی اســتان بوشــهر در دی ۱۴۰۱ 

امحاء شد.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، رحیــم بهادری 
ایــن  در  خبرنــگاران  جمــع  در  جمعــه  صبــح 
خصــوص اظهــار داشــت: دی ماه ســال جاری 
کاالهــای فاقــد مجــوز مصــرف، ممنوعــه و بــه 
منظــور حفــظ و صیانت از ســامت جامعه، با 
ارزش تقریبی ۸۳ میلیارد ریال و حجم بیش 

از ۳۸ تن امحا شد.
امــوال  فــروش  جمــع آوری و  مدیــرکل 
تملیکی اســتان بوشــهر بیان کــرد: این کاالها 
فاقد مجوزهای بهداشــت و در راســتای اجرای 
ســازمان  تأســیس  قانــون   ۴۲ و   ۴۱ مــاده 
از  صیانــت  منظــور  بــه  و  تملیکــی  امــوال 
ســامت مردم بــا حضور و نظــارت نمایندگان 
ضوابــط  رعایــت  بــا  و  ســازمان های ذی ربط 

در  محیطــی  زیســت  دســتورالعمل های  و 
بوشهر امحا و از چرخه مصرف خارج شدند.

وی گفت: اموال تملیکی اســتان بوشــهر 
عــاوه بــر فــروش فوق العاده مزایــده و حراج 
حضــوری، همچنین امحای کاالهای غیر قابل 
مصــرف در دی مــاه ســال جــاری ۸۹ میلیــارد 
ریــال اســترداد کاالهــای قاچــاق و ۴۳ میلیارد 

ریال اعاده کاالهای متروکه را انجام داد.

اخبـــــــــــــــــار

طبــق نتایج مرکز آمــار ایران از طرح آمارگیری نیروی 
کار پاییز ۱۴۰۱، بیشترین کاهش نرخ بیکاری با ۳.۷ 
درصــد در اســتان های اردبیــل و آذربایجــان غربی در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ثبت شــد و 
همچنین اشتغال در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.
بــه گــزارش ایرنــا، مرکــز آمــار در گزارشــی وضع 
نیــروی کار در پاییــز ۱۴۰۱ را در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته اعام کرد. بر این اســاس نرخ 
بیــکاری در کشــور بــه ۸.۲ درصد رســید کــه این آمار 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت دهم 
درصد کاهش داشــت، این نرخ در ۲۰ اســتان کشور 

روند کاهشی را ثبت کرد.
نــرخ بیــکاری در آذربایجــان غربــی از ۱۲.۱ بــه 
۸.۴ درصــد، اردبیــل از ۱۲ بــه ۸.۴ درصــد، هرمــزگان 
بــه ۸.۲  از ۱۱.۳  بــه ۱۱.۶ درصــد و کرمــان  از ۱۵.۳ 
درصد رســید و بیشــترین کاهش نرخ بیکاری در این 

استان ها در فصل پاییز رقم خورد.
همچنیــن بــر اســاس آمارگیــری در ۳۱ اســتان 
کشور، نرخ بیکاری در استان های اردبیل، آذربایجان 

غربی، خوزستان، کرمان و یزد تک رقمی شد.
طبــق گــزارش منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمار، 
جمعیت شــاغان ١٥ ســاله و بیشــتر در این فصل ٢٤ 
میلیون و ٧٠ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ٥٣٥ هزار نفر افزایش داشته است.
همچنیــن جمعیــت غیرفعــال از نظــر اقتصــادی 
)اعــم از افــراد محصــل، خانــه دار، دارای درآمد بدون 
کار ماننــد بازنشســتگان و غیــره( ٣٧ میلیون و ٦٧٩ 
هزار نفر بوده که در مقایســه با  فصل مشــابه ســال 

قبل ٣٦٢ هزار نفر افزایش داشته است.
اشــتغال در ۱۵ اســتان کشــور افزایــش یافتــه و 

اســتان زنجان با ۵.۷ درصد افزایش در پاییز امســال 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته بیشترین 

اشتغال زایی را داشته است.
طبــق گــزارش مرکــز آمــار، در پاییــز امســال بــه 
میــزان ٤١,٠ درصــد جمعیــت ١٥ ســاله و بیش تــر از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغان 
یــا بیــکاران قــرار گرفته انــد. بررســی تغییــرات نــرخ 

مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در 
مقایســه با فصل مشــابه در ســال قبل )پاییز ١٤٠٠( 

یک دهم درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی 
در ۱۴ استان ثبت شده است که استان های همدان، 
زنجــان، خراســان رضــوی و شــمالی دارای بیشــترین 
نــرخ مشــارکت اقتصــادی در فصــل پاییــز امســال در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هستند.
بررســی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشــان می دهــد کــه در پاییــز ١٤٠١، بخــش خدمــات 
بــا ٥١,١ درصــد بیشــترین ســهم اشــتغال را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. در مراتــب بعــدی بخش های 
صنعــت بــا ٣٤.٦ درصــد و کشــاورزی بــا ١٤.٣ درصد 

قرار دارند.
جــزو  بیــکاری  کاهــش  و  اشــتغال  افزایــش 
اولویت هــای مهــم و نخســت دولت ســیزدهم اســت 
احیــای  تولیــد،  موانــع  رفــع  بــا  مســیر  ایــن  در  کــه 
کارخانه هــا و کارگاه هــای نیمــه فعــال، اســتفاده از 
ظرفیت دستگاه های دولتی در تامین زیرساخت ها و 
مشــارکت بخش خصوصی در ایجاد اشــتغال و بهبود 

فضای کسب وکار نقش کلیدی ایفا کرده است.
دولــت ســیزدهم در قالــب طــرح ملی »زیســت 
بــوم اشــتغال« با هــدف ایجاد ســالیانه یــک میلیون 
شغل در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال زایی 
کار و  تعــاون،  وزارت  اســت.  کــرده  سیاســت گذاری 
رفــاه اجتماعــی متولی اجرای سیاســت های دولت در 
وضعیت اشــتغال اســت و به تبع نقش دستگاه های 
و  بیــکاری  آمــار  کاهــش  در  اســتان ها  در  اجرایــی 

افزایش اشتغال زایی موثر است.
دولت سیزدهم در تبصره ۱۸ الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲بــه منظــور حمایــت از تولید و اشــتغال پایدار و 
رشــد تولیــد ملــی از طریــق افزایــش ســرمایه گذاری، 
ارتقــای بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام 
و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازســازی و نوســازی 
واحدهــای تولیدی و موجود ایجاد صندوق پیشــرفت 
و عدالــت بــا ۳۱ هــزار میلیــارد تومــان در نظــر گرفته 

شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهــران نحــوه دریافت مجوز و فعالیــت ون کافه ها و 

خودروهای غذا در شهر تهران را تشریح کرد.
ســعید بیگــی در گفت وگو با خبرنــگار مهر و در 
تشــریح نحــوه فعالیــت ون کافه هــا و خودروهای غذا 
در شــهر تهــران گفــت: از چنــد ســال قبــل تهــران بــا 
پدیــده ای تحــت عنــوان ماشــین های غــذا و ون کافــه 
مواجه شــد که در محل هایی از شــهر می ایستادند و 

با جایی به صورت رسمی هماهنگی نمی کردند.
او خاطرنشــان کرد: این پدیده را شهرداری ایجاد 
نکــرده بــود امــا بــا آن مواجه شــد و مردم نیــز بعضاً از 
آن هــا اســتقبال کردنــد؛ بــر همین اســاس در شــورای 
شــهر دوره قبل مجوزی مبنی بر ســاماندهی مشــاغل 
ســیار اعم از موتوری و غیرموتوری دادند و بر اســاس 
آن مجــوز، شــهرداری در وهلــه اول مکلــف شــد که به 

مواردی که در حال فعالیت بودند، مجوز دهد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 

شــهر تهــران اظهــار کــرد: شــهرداری در ایــن موضــوع 
متولی تهیه زمین اســت؛ به این معنا که ما زمین را 
در اختیــار این عزیــزان قرار می دهیم و اجاره ماهانه 
زمیــن را از آن هــا دریافــت می کنیــم کــه بــر اســاس 
فرمولی است که سال به سال از سوی شورای شهر 
تهــران ابــاغ می شــود و بــر اســاس آن از دو میلیون 
تومان شروع می شود و حداکثر به ۱۲ میلیون تومان 

در ماه می رسد.
بیگی با بیان اینکه ابعاد ماشین در تعیین میزان 
اجاره خیلی مهم اســت، اظهار کرد: مجوزاتی که داده 
می شــود به صورت ســه ماهه و برای یک محل خاص 
اســت و در ســه ماه بعدی فرد باید به یک نقطه دیگر 

منتقل شود و یا کاربر ماشین تغییر پیدا کند.
او اذعان کرد: کسانی که کارشان این است به 
بســیاری از مناطق نمی روند و بیشــتر راغب هســتند 

در مناطق یک و دو باشند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 

شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه در شــهر تهــران جاهایی 
شناسایی شده که تا سقف پر شدن آن جاها اجازه 
صــدور مجــوز داریــم، اذعــان کــرد: اکنــون ایــن طــرح 
بــه صــورت پایلــوت اجرا می شــود و در حریــم خودرو 
به شــرط اینکه مانع تردد شــهروندان نشــوند امکان 
افــراط  امــا بعضــاً  چیــدن صندلــی نیــز وجــود دارد؛ 

می شود که برخورد صورت می گیرد.
بیگی در ادامه عنوان کرد: فرایند صورت مجوز 
فعــاً آنایــن نیســت و مــردم بــه دو روش می تواننــد 
شــهرداری  بــه  مراجعــه  اول،  روش  بگیرنــد؛  مجــوز 
مناطــق و نواحــی اســت و دوســتان از طریق ســامانه 
شــهرداری به ما اعام می کنند. یک روش این اســت 
کــه کســانی کــه قباً از ما مجوز گرفتنــد، برای تمدید 
مراجعــه می کننــد و مــا بــه شــهرداری مناطــق اعــام 
می کنیم که این مجوز دارد و با او همکاری می شود

خصــوص  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  او 
دست فروشــان بــا بیــان اینکــه متولــی ایــن امــر مــا 

نیســتیم، گفــت: مشــکل دســتفروش نیســت بلکــه 
مشــکل فعلی اســت که بر اســاس کار دستفروشــی 
ایجاد می شــود که ســد معابر اســت. اگر رفت و آمد 
مــردم صــورت گیرد و هم اینها کاســبی خود را کنند. 
در برخی جاهای خاص مثل تقاطع چهارراه ولیعصر، 
میــدان هفتــم تیــر و نزدیــک بــازار عاالدیــن می توان 
طرح هایــی داد کــه هــم معابــر ســد نشــود و هم این 

افراد فعالیت کنند، اجرایی کرد.

شرایط فعالیت قانونی ون کافه ها و خودروهای غذا در پایتخت

اردبیل و آذربایجان غربی، رکورددار کاهش بیکاری
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لیست غیر قابل قبول ها 
برای مسئوالن

راضیه حسینی

معــاون وزیــر صمــت: »هیچ گونــه افزایــش قیمتی 
قابل قبول نیست.«

و در ادامــه، هیچ گونــه بی پولــی ناشــی از گرانــی 
قبــول  قابــل  هــم 
نیســت. بــه هیــچ وجــه 
نیســت  پذیرفتنــی 
تــوان  خانــواده ای  کــه 
را  اجاره خانــه  پرداخــت 
اصــاً  باشــد.  نداشــته 
چــه معنــی دارد خــودرو 
آن قــدر گــران شــود کــه 
دیگر حتــی مردم خواب 
خریــدش را هــم نبینند. قیمــت گاز هم خیلی غیر قابل 
قبول اســت. برای چه باید گاز مشــترکان یک روســتا در 
میانــه یک هــو از دویســت هزار تومان به شــش میلیون 
تومان افزایش پیدا کند؟ در این مورد حتی دو بار اعام 
غیــر قابــل قبولــی می شــود تــا مــردم بفهمند مســئوالن 

چقدر به فکرشان هستند. 
مردم عزیز، اگر باز هم موارد غیر قابل قبولی در اطراف تان 
دیدیــد بــا شــماره  ای که بــه زودی اعام خواهد شــد تماس 
بگیریــد تــا در لحظــه »غیــر قابــل قبــول اســت« را توســط 
یکی از مســئوالن بشــنوید و خیال تان راحت شــود که این 
قیمــت به هیچ وجه مورد تأیید مســئوالن نیســت. خودش 
سرخود باال رفته و به هیچ کس ربطی ندارد. وقتی گوشی 
را گذاشــتید با خوشــحالی پی زندگی بروید. به جیب خالی 

بگویید: »نگران نباش. گرونی غیر قابل قبوله.«
به شــکم گرســنه بگویید: »االن شنیدم گفتن غیر 

قابل قبوله.« 
حتــی می توانیــد دربــاره  آلودگــی هــوا هــم بــه ایــن 
شــماره زنگ بزنید. درســت اســت که ربطی به گرانی و 
قیمــت بــاال نــدارد، ولی نگران نباشــید، مســئوالن که با 
مــردم از ایــن حرف هــا ندارنــد، اگــر غیــر قابــل قبولی از 

دست شان بربیاید حتماً اعام می کنند. 
بعــد از شــنیدن ویــس، رو بــه آســمان خاکســتری فریاد 

بزنید: »هی... تو... می دونستی غیر قابل قبولی؟«
آســمان کــه توقــع شــنیدن چنیــن حرفی را نداشــت دلش 
کلــی می گیــرد و زار زار گریــه می کنــد. گریه هایــی کــه کل 
شهر را خاکستری می کند. کل فروشگاه ها، اتیکت قیمت 
اجنــاس، خانه ها، ماشــین ها و خیابان هــا. دیگر هیچ چیز 
معلوم نخواهد بود. همه به رنگ دود و خاک می شوند. 

کاش هیچ وقــت مســئولی دربــاره  ابــر متــان نگوید 
غیر قابل قبول است.  

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

به دنبال رونق نســبی معامالت مسکن 
شــهر تهــران در ماه های اخیــر، برخی مالکان 
ایجــاد  پیشــنهادی  نرخ هــای  در  تغییراتــی 
کرده انــد کــه البتــه ایــن نوســانات روی کاغذ 
بــوده و در معامــالت بــه چشــم نمی خــورد و 
اولین عارضه اش می تواند به رکود کشــاندن 

رونق نیم بند بازار باشد.
بــه گــزارش ایســنا، واســطه های ملکــی 
می گوینــد کــه تحت تاثیــر نوســانات بازارهای 
موازی، قیمت های پیشنهادی مسکن از سوی 
برخی مالکان در هفته های اخیر بین ۵ تا ۱۰ 
درصــد افزایــش یافته اســت؛ نرخ هایــی که با 
فروکــش کــردن التهابــات بــازار ارز هــم پایین 
نیامد؛ زیرا بازار مســکن ماهیتا یک بازار کُند 

و دیرپذیر است.
تجربه نشــان داده تعمیق رکود، کاهش 

معامــات مصرفــی و ســوق یافتــن متقاضیان 
بــه ســمت واحدهــای قدیمی از عوارض رشــد 
بــازار اســت. هرچــه نرخ هــا افزایــش می یابــد 
متقاضیــان به ســمت آپارتمان هــای قدیمی تر 
کــه ســهم  طــوری  بــه  پیــدا می کننــد؛  ســوق 
معامــات واحدهــای بــا ســن بنــای بیــش از 
۱۶ ســال از ۱۲ درصــد در ســال ۱۳۹۳ بــه ۳۷ 
درصد در حال حاضر رســیده اســت. آذر سال 

گذشته این عدد حدود ۳۲ درصد بود.
حــدود ۷۷ درصــد معامــات مســکن از 
نــوع ســفته بازی اســت کــه تاثیــر منفــی بــر 
ایــن بــازار ایجــاد کرده اســت. دالالن مســکن 
از پرداخــت مالیــات بــر عایدی ســرمایه معاف 
هســتند و ایــن عامــل، تقاضــای ســوداگری و 
معامــات کوتــاه مــدت در این بازار را تشــدید 

کرده است.

البتــه تغییــر قیمت هــای پیشــنهادی لزومــا بــه 
معنی تغییر قیمت های قطعی  نیست. آذرماه 
ســال جاری نرخ های مدنظر فروشندگان تا ۱۰ 
درصــد بــاال رفته بود امــا قیمت ها در معامات 
۲.۹ درصد افزایش  یافت؛ زیرا عمده معامات 
در واحدهای به قیمت و متناسب با عرف بازار 

مناطق انجام می شود.
از طرف دیگر سازندگان، کاهش ساخت 
و ســاز از ســوی بخــش خصوصــی را در فشــار 
بــازار مســکن موثــر می داننــد. شــهردار تهران 
اعــام کرده که در ســال جاری تــا کنون ۶۱۰۰ 
فقره پروانه ســاختمانی در تهران صادر شــده 
اســت. ســال گذشــته ایــن رقــم ۵۸۰۲ مــورد 
بــود. بــه نظر می رســد بخش قابــل توجهی از 
پروانه هــای صــادره ی پایتخــت در ســال جاری 
مربــوط بــه تفاهم نامه های طــرح نهضت ملی 

مســکن باشــد کــه بعــد از بهــار منعقــد شــده 
اســت؛ چــرا کــه بهــار امســال بــا کاهــش ۴۷ 
درصــدی صــدور پروانــه در مقایســه بــا بهــار 

۱۴۰۰ مواجه بودیم.
معامات مسکن در ماه های اخیر با روند 
صعودی مواجه شــده اســت. شــهریور۶۰۳۳، 
مهــر ۵۴۱۶ و آبــان ۸۰۰۵ معاملــه ی مســکن 
در پایتخــت بــه امضــا رســید. ماه گذشــته نیز 
۱۰ هــزار و ۱۸۴ فقــره خرید و فروش آپارتمان 
در شــهر تهران منعقد شــد که از رونق نسبی 
حکایت داشت. عمده معامات از نوع تبدیل 
بود و به گفته  مشــاوران اماک، خانه اولی ها 
ســهم چندانی از بازار نداشــتند. اما وسوســه  
تغییــر قیمت هــای پیشــنهادی از ســوی برخی 
مالــکان می تواند رونق نیم بند بازار مســکن را 

مختل کند.

ســازمان  نظــارت  و  فنــی  معــاون 
نظــام پزشــکی بــا انتقــاد از اظهــارات اخیــر 
تاســیس  دربــاره  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
کــه  گفــت  ایرانــی«،  طــب  »هنرســتان های 
اظهارنظرهــای این چنینی و تربیت نیروهایی 
که بدون داشتن پشتوانه و زمینه علمی الزم 
از راه میان بــر وارد حــوزه خدمــات ســالمت 
شده و به خیل مداخله گران غیرمجاز در امر 
ســالمت اضافه می شوند، به مشکالت حوزه 

پزشکی دامن می زند.
بــه گــزارش ایســنا، دکتر علی ســاالریان 
با اشــاره به این که متولی ســامت در جامعه 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
اســت و طبــق قوانین مجلس، ســازمان نظام 
بــر  پزشــکی هــم وظیفــه مشــاوره و نظــارت 
خدمــات ســامت کشــور را دارد؛ بیــان کــرد: 
اظهــار نظــر در مــورد رشــته های آموزشــی و 

تربیــت نیــروی انســانی بــرای ارائــه خدمــات 
ســامت بر عهده وزارت بهداشــت و ســازمان 

نظام پزشکی است.
ســازمان  عمومــی  روابــط  اعــام  بنابــر 
نظــام پزشــکی، وی بــا اشــاره بــه اظهــار نظــر 
وزیر آموزش و پرورش در ســومین جشــنواره 
طــب ایرانــی مبنــی بــر ایــن کــه »طــب ایرانی 
باعــث ارتبــاط با فرهنگ اصیل مان می شــود و 
آمــوزش و پــرورش آمادگــی تدارک تشــکیات 
هنرســتان های  تاســیس  و  دانش آمــوزی 
طــب ایرانــی را دارد تــا از ظرفیــت معلمــان و 
دانش آموزان در این مســیر استفاده شود.«، 
افــزود: ایــن نــوع اظهــار نظر قطعا آســیب زا و 
غیرکارشناســی اســت. در حــال حاضر یکی از 
عمده ترین مشــکات و خطرات نظام سامت 
وجــود مداخله گران غیرمجاز و فاقد صاحیت 

در حوزه پزشکی است.

نظــام  نظــارت ســازمان  و  فنــی  معــاون 
پزشــکی ادامــه داد: بــه دلیــل نبــود امکانــات 
و منابــع انســانی الزم جهــت نظــارت؛ وزارت 
تــوان  پزشــکی  نظــام  ســازمان  و  بهداشــت 
برخورد با افرادی که به سامت مردم آسیب 

می زنند را ندارند.
ســاالریان گفــت: اظهارنظرهــای این چنینــی و 
تربیــت نیروهایــی که بدون داشــتن پشــتوانه 
و زمینــه علمــی الزم از راه میان بــر وارد حــوزه 
خدمات سامت شده و به خیل مداخله گران 
غیرمجاز در امر ســامت اضافه می شــوند، به 

مشکات حوزه پزشکی دامن می زند.   
انتظارمــی رود  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
وزارت آمــوزش و پــرورش کــه در حــال حاضــر 
با مشــکات بســیاری برای بازبودن مدارس و 
آمــوزش دانش آمــوزان روبــه رو اســت بــه حل 
مشکات خود پرداخته و وارد حوزه تخصصی 

آموزش پزشکی که مربوط به وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی است، نشود.

وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از علــل مهــم 
بــروز و پیدایــش افراد مداخله گــر غیرمجاز در 
حــوزه پزشــکی، مراکــزی اســت که بــه صورت 
و  کارشناســی  پشــتوانه  بــدون  و  غیرقانونــی 
علمی به تربیت این گونه نیروها می پردازند؛ 
تصریح کرد: قطعا برای تربیت ارائه دهندگان 
خدمات پزشکی نیاز به مجوز وزارت بهداشت 
اســت لذا موسســات و نهادهــای مختلفی که 
بــه هــر دلیــل اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای 
فاقــد  می کننــد  ســامت  حــوزه  در  آموزشــی 
صاحیــت علمــی الزم بــرای تربیــت و پرورش 

نیروهای درمانی هستند.
ســاالریان در یایــان یــادآور شــد: مقابله 
و برخــورد بــا ایــن موسســات و نهادها یکی از 
مشکات اصلی سازمان نظام پزشکی است.

در پــی انتشــار حکــم انفصــال موقــت وزیر 
آمــوزش و پــرورش صــادره از ســوی شــعبه ۴۴ 
بــدوی دیــوان عدالــت اداری، وزارت آمــوزش و 
پرورش با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: مفاد رأی 
دیــوان عدالــت اداری در مــورد اعمــال احتســاب 
ســنوات خدمتــی و صــدور حکــم کارگزینــی برای 
شــاکیه اجرا شــده اما بــا اعتراض مجدد شــاکیه 
و عــدم ابــالغ مراتب اســتنکاف از اجــرای رای به 
ســامانه هــای وزارت آمــوزش و  پــرورش و عــدم 
اطــالع مقــام مخاطــب از این موضــوع، منجر به 

صــدور حکــم غیرقطعــی انفصــال موقــت وزیــر 
آمــوزش و پــرورش در شــعبه ۴۴ دیــوان عدالت 
اداری شده است که با توجه به اجرای مفاد رأی 
صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه 
موضــوع رای در دســتور پیگیــری از طریق دیوان 

عدالت اداری است .
روابــط  و  اطاع رســانی  مرکــز  اطاعیــه  در 

عمومی وزارت آموزش و پرورش آمده است: 
در پــی انتشــار حکــم انفصــال موقــت وزیــر 
محترم آموزش و پرورش صادره از ســوی شــعبه 

۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری به اطاع می رساند 
دادنامه شــماره ۷۷۵۰ مورخ ۹اردیبهشت ۱۳۸۸ 
که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال 
۱۳۹۳ با عنوان احتســاب ســوابق خدمتی شاکیه 
پــس از ارســال نامــه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ امــور اداری 
شهرســتان بهشــهر و طی حکم کارگزینی شــماره 
۶۰۰۲۹۴۴۷ مــورخ ۱۰ تیــر ۱۳۹۳ بــا تاریخ اعمال 
۱ مهــر ۱۳۸۸ مطابــق مفــاد رای صــادره و ضوابــط 
قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ 

دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.

احتســاب  اعمــال  علیرغــم  حــال،  ایــن  بــا 
ســنوات خدمتی و صدور حکم کارگزینی از ســوی 
آمــوزش و  پرورش شهرســتان بهشــهر در اســتان 
مازندران ، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط  
شــاکیه در خصــوص الــزام بــه پذیــرش کســور و 
صــدور حکــم بازنشســتگی بــه طرفیــت صنــدوق 
بازنشســتگی مزبــور، از دیــوان عدالــت اداری بــه 
خواســته اجــرای کامــل مفــاد دادنامه اولیه ســال 
۱۳۸۸ فراهم شــدکه پس از طی فرایند رسیدگی 
مجــدد در دیــوان و عــدم ابــاغ مراتب اســتنکاف 

آمــوزش  وزارت  ســامانه های  بــه  رای  اجــرای  از 
و  پــرورش و عــدم اطــاع مقــام مخاطــب از ایــن 
موضــوع، پرونــده منجر به صدور حکم غیرقطعی 
انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شــعبه 

۴۴ دیوان عدالت اداری شده است.
بدیهــی اســت بــا توجــه بــه اجرای مفــاد رأی 
صادره دیوان و احتســاب ســنوات خدمتی شاکیه 
مازنــدران،  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  توســط 
دیــوان  طریــق  از  پیگیــری  دســتور  در  موضــوع 

عدالت اداری است.

بنابــر اعــالم عفت نژاد، دارا بــودن حداکثر 
۴۰ ســال جهــت پزشــکان عمومــی و متخصــص، 
مشــاغل  جهــت  ســال   ۳۵ حداکثــر  بــودن  دارا 
بــودن تحصیــالت  دارا  و همچنیــن  کارشناســی 
مرتبــط و دانــش تخصصــی و توانایی هــای الزم 
برای انجام وظایف و مســئولیت های شغل مورد 
نظر، از الزامات عمومی تبدیل وضعیت پزشکان 

و نیروهای قراردادی است.
توســعه  معــاون  عفت نــژاد،  ابوالفضــل 
تأمیــن  ســازمان  انســانی  منابــع  و  مدیریــت 
اجتماعی از آغاز فرآیند تبدیل وضعیت پزشــکان 
ســایر  و  درمانــی  مراکــز  در  شــاغل  قــراردادی 
نیروهای قراردادی شاغل در مشاغل کارشناسی 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  و  داد  خبــر  ســازمان  ایــن 
مصوبــه هیات امنــای ســازمان تامیــن اجتماعــی و 
صندوق هــای تابعــه، مقــرر شــده اســت در زمینه 
تبدیــل وضعیت اســتخدامی پزشــکان و نیروهای 
قــراردادی مــاده ۲۰ آیین نامــه اســتخدامی کــه در 

مشــاغل کارشناســی، شــاغل هســتند )دارندگان 
مــدارک تحصیلی کارشناســی و باالتر( به قرارداد 
پیمانی اقدام شود؛ لذا از مدیران تأمین اجتماعی 
اســتان ها خواســته شده فهرست مشــموالن این 
ضابطــه را تهیــه و ارســال کنند تــا اقدامات اداری 
بعدی در مورد تغییر وضعیت آنان انجام شود. 

عفت نــژاد مشــموالن ایــن ضابطــه را کلیــه 
پزشــکان و نیروهــای قــراردادی شــاغل در قالــب 
کــه  ســازمان  اســتخدامی  آیین نامــه   ۲۰ مــاده 
به صورت تمام وقت از محل ردیف های باتصدی 
در ســطوح شغلی کارشناسی و باالتر اشتغال به 
کار دارنــد، اعــام کرد و گفــت: دارا بودن حداکثر 
۴۰ ســال جهــت پزشــکان عمومــی و متخصــص، 
مشــاغل  جهــت  ســال   ۳۵ حداکثــر  بــودن  دارا 
تحصیــات  بــودن  دارا  همچنیــن  و  کارشناســی 
مرتبط و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای 
انجام وظایف و مســئولیت های شــغل مورد نظر، 
از الزامــات عمومــی تبدیــل وضعیــت پزشــکان و 

نیروهای قراردادی است. 
وی همچنیــن در مــورد شــرایط اختصاصــی 
تبدیــل وضعیــت نیــز گفــت: دارا بــودن حداقــل 
قــراردادی  خدمــت  ســابقه  روز(   ۲۱۶۰( ســال   ۶
تمــام وقــت متوالــی یــا متنــاوب در قالــب مــاده 
۲۰ آئین نامــه اســتخدامی برای مشــموالن الزامی 
است که در این زمینه سابقه اشتغال در مناطق 
ســابقه  می شــود،  محاســبه  برابــر  دو  محــروم، 
برابــر  نیــم  و  یــک  پزشــکان متخصــص  اشــتغال 
محاســبه می شــود و به ازای تاهل و هر فرزند به 
میــزان یک ســال از حداقل ســابقه تعیین شــده، 

کسر خواهد شد. 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
ســازمان تأمین اجتماعــی در مورد شــرایط تعدیل 
ایــن  در  حداکثــر شــرط ســنی پیش بینــی شــده 
ضابطــه نیــز افــزود: در صــورت ارائــه گواهــی از 
مراجــع ذیصــاح، مــدت خدمــت دوره ضــرورت و 
احتیــاط و نیز مدت انجام خدمات قانونی )قانون 

خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان، ضریــب k( در 
واحدهــای ملکــی و غیرملکی ســازمان به حداکثر 
شــرط ســنی افــزوده می شــود. همچنیــن ســابقه 
واحدهــای  در  تمام وقــت  و  غیررســمی  اشــتغال 
)بیمــه ای /  تأمین اجتماعــی  ســازمان  تابعــه 
دولتــی،  مراکــز  ســایر  و  ســتادمرکزی(  درمانــی / 
شــرکت های مأموریتی و تکلیفی )ســهامی خاص 
و صددرصــد متعلق به ســازمان تأمین اجتماعی(، 
بیمارستان های میاد، البرز و سایر مراکز درمانی 
متعلــق بــه این ســازمان که به صورت موسســه یا 
هیات مدیــره فعالیــت می کنند نیز منــوط به ارائه 
گواهــی پرداخــت حــق بیمــه مربوطــه به حســاب 
شــرط  حداکثــر  بــه  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان 
افــزوده  ایــن ضابطــه  ســنی مشــخص شــده در 
خواهــد شــد. همچنیــن در اجرای قانــون حمایت 
از خانــواده و جوانــی جمعیــت، بــه ازای تأهــل و 
نیــز داشــتن هــر فرزند نیز به میزان یک ســال به 

حداکثر سن مقرر اضافه می شود. 

وی تبدیــل وضعیــت اســتخدامی ایثارگــران 
یکــی  را  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  در  شــاغل 
توصیــف  حــوزه  ایــن  مهــم  اقدامــات  از  دیگــر 
کــرد و گفــت: بــا اتخــاذ تصمیــم جهــادی از ســوی 
مدیریــت ارشــد ســازمان و تــاش همــکاران ایــن 
زمینــه  در  الزم  فرآیندهــای  و  اقدامــات  حــوزه، 
هــزار   ۲ بــر  بالــغ  اســتخدامی  وضعیــت  تبدیــل 
ایثارگــر شــاغل در  از نیروهــای غیررســمی  نفــر 
واحدهــای مختلــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی به 
رســمی قطعــی انجــام شــد. همچنیــن بــا تغییــر 
شــرایط بازنشستگی شــاغلین در مشاغل سخت 
و زیــان آور بخــش درمــان )پرســتاران، بهیــاران، 
کارشناســان آزمایشــگاه، کارشناســان اتــاق عمل 
و کارشناســان هوشــبری(، ایــن گروه از شــاغان 
با داشــتن ۲۰ ســال ســنوات خدمت در مشــاغل 
سخت و زیان آور و ۵ سال سنوات خدمت مرتبط 
)مجموعاً ۲۵ سال( و با احتساب ۵ سال سنوات 

ارفاقی بازنشسته می شوند.

 نرخ بیکاری
به ۸.۲ درصد رسید

طبــق اعــالم مرکز آمار ایران، بررســی نرخ بیکاری 
افراد ۱۵ ســاله و بیش تر نشــان می دهد که ۸.۲ درصد 

از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴۰۱ از سوی 

مرکز آمار ایران منتشر شد.
افــراد ۱۵ ســاله و بیش تــر  نــرخ بیــکاری  بررســی 
نشــان می دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت فعال )شــاغل 

و بیکار(، بیکار بوده اند.
بررســی رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری حاکــی از آن 
است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل )پاییز ۱۴۰۰(، ۰.۷ درصد کاهش یافته است.
در پاییــز ۱۴۰۱، بــه میــزان ۴۱.۰ درصد جمعیت ۱۵ 
ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ 
نســبت به فصل مشــابه در ســال قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۰.۱ 

درصد افزایش یافته است.
جمعیت شــاغان ۱۵ ســاله و بیشــتر در این فصل 
۲۴ میلیــون و ۷۰ هــزار نفــر بــوده کــه نســبت بــه فصل 
مشابه سال قبل ۵۳۵ هزار نفر افزایش داشته است.

همچنیــن جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی )اعم 
از افــراد محصــل، خانه دار، دارای درآمد بدون کار مانند 
بازنشســتگان و …( ۳۷ میلیــون و ۶۷۹ هــزار نفــر بــوده 
کــه نســبت به فصل مشــابه ســال قبــل ۳۶۲ هــزار نفر 
افزایــش داشــته اســت. بررســی اشــتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نشان می دهد که در پاییز ۱۴۰۱، بخش 
خدمــات بــا ۵۱.۱ درصــد بیش ترین ســهم اشــتغال را به 

خود اختصاص داده است.
در مراتــب بعــدی بخش هــای صنعــت بــا ۳۴.۶ درصد و 
کشاورزی با ۱۴.۳ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 
۱۵ تــا ۲۴ ســاله حاکــی از آن اســت کــه ۱۹.۲ درصــد از 

فعاالن این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۱ بیکار بوده اند.
بررســی تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری ایــن افــراد 
نشــان می دهــد، ایــن نــرخ نســبت بــه فصل مشــابه در 
سال قبل )پاییز ۱۴۰۰( ۴.۴ درصد کاهش یافته است.

بررســی نــرخ بیــکاری گــروه ســنی ۱۸ تا ۳۵ ســاله 
نیــز نشــان می دهــد کــه در پاییــز ۱۴۰۱، ۱۴.۸ درصــد از 

جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.
ایــن در حالی اســت کــه تغییرات فصلی نــرخ بیکاری این 
افــراد نشــان می دهــد ایــن نــرخ نســبت بــه پاییــز ۱۴۰۰، 
بــه میــزان ۱.۳ درصــد کاهش یافته اســت. بررســی ســهم 
جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر 
نشــان می دهــد کــه در پاییــز ۱۴۰۱، ۹.۵ درصــد جمعیــت 
شــاغل، بــه دالیل اقتصادی )فصل غیــرکاری، رکود کاری، 
پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت 
در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. 
این در حالی اســت که ۳۶.۷ درصد از شــاغلین ۱۵ ســاله 

و بیش تر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند.

مجوز استخدام در وزارت 
بهداشت نهایی شد

مدیــر روابــط عمومــی معاونــت توســعه مدیریــت 
و منابــع وزارت بهداشــت، در خصــوص صــدور مجــوز 

استخدام در وزارت بهداشت، توضیحاتی ارائه داد.
بــا  نوشــت:  توییتــی  در  کریمخانــی،  مســعود 
حمایت های معاون اجرایی رئیس جمهوری و تاش های 
امــور  و همــکاری ســازمان  بهداشــت  وزارت  مســئوالن 
اســتخدامی، مجوزهــای جــذب و اســتخدام در مرحلــه 

نهایی قرار گرفت.

۵۲۰ ملک آموزش و پرورش 
در مسیر مولدسازی و 
ارزش افزایی قرار گرفت

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشورمولدسازی امالک و اموال غیرمنقول بالاستفاده 
را یکی از سیاست های دولت مردمی معرفی کرد که با 
حمایت وزیر آموزش و پرورش در حال پیگیری است.
بــه گــزارش ایســنا، خــان محمــدی بــا بیــان اینکــه 
مولــد ســازی امــاک با حمایت دولت ســیزدهم ســرعت 
بیشــتری گرفته اســت، اظهارکرد: در جلسه هیات عالی 
مولدســازی دارایی هــای دولــت کــه در روز ۵ بهمــن مــاه 
بــه ریاســت دکتــر مخبــر - معاون اول رئیــس جمهوری - 
برگــزار شــد، ۵۲۰  فقــره از اماک آمــوزش و پرورش در 

مسیر مولدسازی و ارزش افزایی قرار گرفت.
دبیر کارگروه مولدسازی اماک آموزش و پرورش مولدسازی 
امــاک و امــوال غیرمنقــول دولــت را یکــی از سیاســت های 
دولــت مردمــی که با حمایت وزیر آموزش و پرورش در حال 
پیگیری است، دانست و افزود: بی شک این اقدام به عنوان 
یکــی از راه هــای موثر برای  ارزشــمند کــردن اموال، ضرورتی 
انکارناپذیر است که با اجرای آن می توانیم به بخش مهمی 

از اهداف توسعه ای دولت برسیم.
رئیس ســازمان نوسازی مدارس کشور مولدسازی 
تمــام  نیمــه  پروژه هــای  اتمــام  بــرای  مهمــی  فرصــت  را 
مدرسه ســازی ذکر و اظهارکرد: در این جلســه مقرر شد 
دارایی های مدنظر پس از طی مراحل قانونی در تکمیل 
پروژه هــای نیمــه تمــام بــا اولویــت پروژه هــای خیرســاز 
اســتفاده شــود تا خیرین مدرسه ســاز که از ارکان اصلی 
نظــام تعلیــم و تربیــت هســتند بیــش از گذشــته مــورد 
توجــه قــرار گیرنــد.  خــان محمــدی افــزود: بی شــک اگــر 
راهبــرد موثرمولدســازی در دولــت مردمــی که سیاســت 
اصلــی آن مردمی ســازی اســت مــورد توجــه قــرار نگیرد، 
بعید به نظر می رسد که در آینده دوباره چنین فرصتی 

در اختیار ما قرار بگیرد.
 رئیس ســازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: 
تمامــی اماکــی کــه در مســیر مولدســازی قــرار می گیرد 
باید ثمراتش در همان استان دیده شود، اولویت ما در 
مولدسازی اماک، بهره مندی استان و شهرستانی است 
که دارایی خود را در چرخه مولدسازی قرار داده است.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش وی در پایــان از تاش هــا و 
دقــت نظــر مدیــران کل آموزش و پــرورش و مدیران کل 
نوســازی مدارس اســتان ها تقدیر و اظهارکرد: در دولت 
ســیزدهم ســدهای مولدســازی و موانــع گوناگــون ایــن 
عرصــه یکــی پــس از دیگری برداشــته شــد،  بــا این نگاه 
ان شــاءهللا بــه ســرعت بــه اهــداف کان خــود در حــوزه 

مدرسه سازی خواهیم رسید.

اخبـــــــــــــــــار

ضابطه تبدیل وضعیت پزشکان و نیروهای قراردادی تأمین  اجتماعی

اطالعیه وزارت آموزش و پرورش درباره انتشار حکم انفصال موقت وزیر

واکنش نظام پزشکی به اظهارات وزیر آموزش و پرورش 
درباره تاسیس هنرستان های طب ایرانی

نوسانات
بازار مسکن
روی کاغذ


