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پیرو انتشــار گزارشــی در روز 11 بهمن در روزنامه 
عصراقتصاد با عنوان »اینترنت طبقاتی«، وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات جوابیه ای به شــرح 

زیر صادر کرد:
اینطــور کــه بــه نظــر می رســد کــه نویســنده 
محتــرم از ســخنان امیــر الجــوردی، معــاون وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت، برداشت اشتباهی داشته اند 
و بر همین اساس با اضافه کردن جسته و گریخته 

دیگــر گزاره هــا، ایــن نتیجه گیری را کرده اند کــه وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات بــه دنبال برقــراری اینترنت بــه اصطالح طبقاتی 
است.اما واقعیت این است که سخنان مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرســاخت اشــاره دارد بــه رفــع مشــکل برنامــه نویســان، توســعه 
دهنــدگان نــرم افــزار و کاربــران حرفــه ای کــه به دلیــل تحریم های 
کشــورهای متخاصــم، در دسترســی بــه ســایت ها و ســرویس های 
مــورد نیــاز خــود با مشــکل مواجه شــده اند. بر همین اســاس بود 
که وی از برنامه ریزی برای رفع مشــکل دسترســی به ســایت ها و 
خدماتــی خبــر داد کــه مــا را تحریم کرده اند و درگذشــته این قشــر 
از کاربران از طریق فیلترشــکن به آن ها دسترســی داشــتند. البته 
دسترسی به این سرویس برای همگان امکانپذیر است اما طبیعی 
اســت کــه کاربــرد آن بیشــتر مــورد نیاز برنامه نویســان اســت. لذا 
اطالق واژه اینترنت طبقاتی برای سرویســی که تمام افراد جامعه 
امــکان دسترســی بــه آن را دارند غیرمنطقی اســت. حتــی در مورد 
مشابه سرویس رادار بازی نیز برای کاهش پینگ بازی ها و افزایش 
کیفیــت تجربــه کاربری گیمرها چند روز پیش راه اندازی شــده که 
تمــام افراد جامعه می توانند از آن اســتفاده کننــد.وزارت ارتباطات 
فناوری اطالعات به منظور خنثی ســازی و دور زدن این تحریم ها، 
مقدمــات فنــی رفــع ایــن تحریم هــا را بــرای کاربــران ایرانــی فراهم 
کــرده اســت و ذکر این نکته ضروریســت که تا کنــون هیچکدام از 
مقامات دولت ســیزدهم در خصوص اینترنت طبقاتی ســخنی به 
میان نیاورده اند و جالب است بدانید که برای نخستین بار وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در ســال 98 با اعالم این موضوع که 
»بدون ساماندهی نمی شود موضوع فیلترشکن ها را بررسی کرد. 
نمی شــود ســطح دسترســی برای پزشــک، برای اســتاد دانشــگاه یا 
برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد«، موضوع 
اینترنت طبقاتی را مطرح کرده است. حتی در فروردین سال ۱۴۰۰ 
نیــز خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکــه پلتفرم یوتیوب قرار اســت 
برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود.در 
خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست 

که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب 
و کارهــا را دچــار آســیب کرده اســت. هرچنــد آمار 
دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های 
محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با 
دولت جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد و در این 
خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف 
منتشــر مــی شــود، امــا حتی اگــر یک کســب و کار 
نیــز آســیب دیــده باشــد بــرای ایــن وزارتخانــه مهم 
اســت. بنابراین برای رفع دغدغه صاحبان مشــاغل 
اینترنتــی، مصوبــه حمایــت از کســب وکارهای اقتصــاد دیجیتــال، 
به تازگی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی ابالغ و وارد فاز 
عملیاتی  شده است. در این مصوبه، ده ها خدمت مالی، تبلیغاتی 
و تسهیالتی به کسب وکارهایی که در پلتفرم های مشمول فعالیت 
کننــد، ارائــه می شــود. همچنیــن بســته های تبلیغاتــی رایــگان و 
تعرفه های تشویقی حمل ونقل کاال، حمایت مالی صندوق نوآوری 
و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، 
معافیت های مالیاتی مناســب، پرداخت تســهیالت از محل قانون 
بودجه، حمایت از اســتقرار در پارک علم و فناوری، تســهیل احراز 
هویــت و مجــوز فعالیــت، حمایــت از فعــاالن تولیــد محتــوا، ارائــه 
خدمات دولت هوشمند و ... ده ها خدمت دیگر، همگی در راستای 
کمک به کســب وکارهایی آســیب دیده اســت. با این حســاب هم 
اکنون راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه 
پلتفرم هــای داخلــی بــاز اســت و افــزون بر ایــن، دولــت و نهادهای 
اجرایــی نیــز عــزم خــود را بــرای حمایــت همه جانبــه از بنگاه هــای 
اقتصــادی خــرد و کالن و فعاالن این حوزه جزم کرده اند. البته باید 
توجــه داشــت کــه تعداد کســب و کارهــای فعال در ســرویس های 
خارجــی کــه اکنون با تصمیم نهادهای امنیتــی دچار محدودیت در 
فعالیــت شــده انــد حاصل چندین ســال حضــور بــدون محدودیت 
آنهــا در کشــور اســت و قطعــا نمــی تــوان انتظار داشــت این حجم 
از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کســب و کار و... را 
در ســرویس های داخلــی راه انــدازی کننــد و این موضوع مســتلزم 

حداقل زمانی برای ورود و تثبیت 
آنها است.

چنانچــه خواننــدگان نســبت بــه 
مطلبی که به آن پاسخ داده شد 
حضــور ذهــن ندارنــد می تواننــد 
اصل متن را از طریق اسکن کیو 
آرکــد مطلــب کامــل را »اینترنت 

طبقاتی« مالحظه کنند.

به گفته صندوق بین المللی پول، خانه های ناتمام 
یکــی از مشــکالت عدیده ای اســت کــه باید به آن 

رسیدگی شود.
صنــدوق بین المللــی پــول )IMF( روز جمعــه 
اعــالم کــرد کــه چیــن همچنان بــا بحــران امالک و 
مستغالت مواجه است و دولت این کشور نیاز به 

اقدامات زیادی برای رفع مشکالت دارد.
بخــش امــالک بــا کمبــود نقدینگــی مواجــه 
اســت. ایــن بخش کــه یک چهارم اقتصــاد چین را 

تشــکیل می دهــد، بــا مشــکالت پیش فــرض و پروژه هــای متوقف 
شــده دســت و پنجه نرم می کند. این اتفاق اعتماد بازار را تحت 
تأثیر قرار داده و رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده 

است.
اقتصاددانــان صنــدوق بین المللــی پــول از اقدامــات اخیــر 
مقامــات کشــور بــرای کاهــش محدودیت هــای تامیــن مالــی ایــن 
بخش استقبال کرده اند، اما اشاره کردند که برای پایان دادن به 

بحران امالک و مستغالت به "اقدامات اضافی" نیاز است.
تومــاس هلبلینــگ، معــاون مدیر بخش آســیا و اقیانوســیه 
صنــدوق بین المللــی پــول، بــه CNBC گفــت: "اگــر بــه مجموعــه 
اقدامــات نــگاه کنیــد، بســیاری از آنهــا بــه مســائل مالــی بــرای 
توســعه دهندگانی می پردازنــد کــه هنوز در ســالمت مالی نســبتاً 
خوبــی هســتند، بنابرایــن ایــن اقدامــات کمــک خواهد کــرد." وی 
خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن حــال، ســازندگان امــالک همچنــان بــا 
مشکالت "شدید" مواجه هستند و افزود: "مساله موجودی بزرگی 

از خانه هــای ناتمــام هنــوز بــه طور گســترده  مورد 
توجه قرار نگرفته است."

همــه گیــری کوویــد-۱9 بــه طــور جــدی بــازار 
مسکن را تحت تأثیر قرار داده است و باعث ایجاد 
مشکالت مالی و در نتیجه کندی ساخت و ساز در 
ً آپارتمان ها به  کشوری شده است که در آن معموال
مصرف کنندگان پیش فروش می شــوند. در ســال 
گذشته، برخی از خریداران مسکن در اعتراض به 
پرداخــت وام مســکن، حتــی ســاخت خانه خــود را 
متوقف کردند.  مقامات چینی متعاقبا بر نیاز به کمک به توسعه 
دهندگان برای تکمیل ساخت این آپارتمان های پیش فروش شده 
تاکیــد کــرده انــد. با این حال، طبق آمار رســمی، فضای مســکونی 
فروخته شــده در چین تقریباً 27 درصد در ســال گذشــته کاهش 
یافته است، این در حالیست که سرمایه گذاری در بخش امالک 

و مستغالت ۱۰ درصد کاهش یافت.
هلبلینــگ گفــت: اکنــون پکــن بایــد کشــف کنــد کــه چگونه 
می توان به بازســازی ســاختاری دســت یافت و چه کســی زیان ها 
را جــذب خواهــد کــرد. وی افــزود: در غیــر این صــورت، این بخش 
همچنــان بــه رکود ادامه خواهد داد و همچنان به صورت ریســک 
پذیر باقی خواهد ماند. همچنین خانوارهایی را که بیش از حد در 
معرض بخش امالک هســتند، محدود می کند و پول نقد و پس 
انــداز آنهــا مســدود می شــود که این خود یک معضــل برای بهبود 

اقتصادی گسترده تر خواهد بود. 
منبع: راشاتودی

کشورهای اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی برضد 
روســیه باهدف تضعیف اقتصاد این کشــور اعالم 
کردند. تحریم جدید از یکشنبه ۵فوریه )1۶بهمن( 

آغاز می شود.
یکسال پس  از آغاز حمله روسیه به اوکراین 
مــوج جدیــدی از تحریم های اقتصــادی غرب برضد 
این کشور آغاز شده است. از روز یکشنبه ۵فوریه 
)۱۶بهمن( واردات محصوالت نفتی روســیه اعم از 
بنزین، گازوئیل، نفت سفید ومازوت از راه دریا به 

کشورهای عضواتحادیه اروپا ممنوع شده  است. برخی کشورهای 
این اتحادیه به صورت موقتی ازاین قانون مستثنی شده و می توانند 
ازطریــق دریــا نفت خــام وارد کننــد زیــرا آنهــا بــه دلیــل موقعیــت 
جغرافیایی خود نمی توانند وابستگی خود به تأمین سوختشان را 
از روسیه بطور کامل قطع کنند و راه حل معتبر دیگری نیافته اند. 
به رغم آنکه پارلمان اروپا اســتفاده ازخودروهای دیزلی را از ســال 
2۰۳۵ )۱۴۱۳( بــه کلــی در اروپــا ممنوع اعالم کــرده درحال حاضر 
از ایــن خودروهــای گازوئیلــی، ســوختی کــه از پاالیــش نفــت خام 
حاصل می شود درکشورهای اروپایی درسطح گسترده ای استفاده 
می شــود. درفرانســه به دلیــل برخــی تردیدهــا درزمینــه قیمتهــا 
۱۵درصد از ثبت نام های جدید خودرو درسال 2۰22 )۱۴۰۱( مربوط 
به خودروهای دیزلی بوده است. »کادری سیمون« کمیسراروپایی 
درامور انرژی نیز معتقد است این تحریمها اثرات کوتاه مدت قابل 
توجهــی نخواهند داشــت و کشــورهای اروپایی باید معــادل دوماه 
مصرف داخلی ذخایر راهبردی دراختیارداشته باشند. براساس آمار 
مراکــز معتبــر به رغم کاهش شــدید واردات گازوئیل طی یکســال 
گذشــته از روســیه درابتــدای ســال جدید مســیحی همچنــان یــک 

چهارم ازواردات این محصول به اروپا از روسیه بوده است.
تحریــم جدیــد نفتــی درپــی اعمــال تحریــم بــر ذغال ســنگ 
ازابتــدای مــاه اوت )۱۰ مــرداد( و نفت خــام از ۵ دســامبر )۱۴آذر( 

صــورت گرفته اســت. درهمیــن حــال کشــورهای 
اروپایــی  و گــروه 7 از شــنبه ۴فوریــه )۱۵بهمــن( 
ســقف بندی جدیــدی بــرای قیمتهــای محصــوالت 
نفتــی از قبیــل گازوئیــل و نفت ســیاه وارداتــی از 
روسیه از مسیر دریا اعمال کرده اند. براین اساس 
ســقف قیمت برای محصوالت نفتی گرانتر مانند 
گازوئیــل ۱۰۰ دالر درهر بشــکه و برای محصوالت 
ارزانترکه پاالیش کمتری نیاز دارند از قبیل مازوت 
۴۵ دالر درهر بشکه معین شده است. این تحریم 
شــامل مجموعــه محصــوالت نفتــی وارداتــی بوســیله کشــتی در 

کشورهای مربوط می شود.
ِــر« رئیس کمیســیون اروپــا درایــن  خانــم »اورســوال فونــدِر لِی
مــورد می گویــد: »مــا با همکاری گروه 7 درنظــر داریم با اعمال این 
ســقف بندی ضمــن حفــظ ثبات بازارهــای جهانی انــرژی درآمدهای 
نفتی روسیه را کاهش دهیم.« به اعتقاد وی براین اساس روسیه 
درآمــد ۱۶۰ میلیــون یورویــی درروز را به همیــن دلیــل از دســت 
می دهد.موج دوم تحریمهای جدید از 2۴ فوریه )۵اسفند( سالروز 

آغاز حمله روسیه به اوکراین پیش بینی شده  است.
روســیه  رئیس جمهــور  ســخنگوی  پِســکُف«  میتــری  »دی 
درواکنــش بــه این اقدامــات گفت: »این تحریمها ثبــات بازارهای 
انــرژی را درســطح بین المللــی برهــم می زنــد. روســیه نیــز بــرای 
برمنافــع  تحریمهــا  ایــن  احتمالــی  ســوء  اثــرات  از  پیشــگیری 
اقتصادیــش اقدامات ضــروری را انجام داده اســت.« دریک اقدام 
مقابله به مثل روســیه از ابتدای فوریه )۱2بهمن( فروش نفت به 
کشــورهایی که این ســقف بندی را رعایت کنند قطع کرده اســت. 
از ســوی دیگــر دولت روســیه رعایــت این ســقف بندی غربی ها را 
برای صادرکنندگان ملی خود نیز ممنوع اعالم کرده واز نهادهای 

نظارتی خواسته براین امر نظارت کنند.
منبع: روزنامه تریبیون
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علی رمضانیان

اخیــرا نــرخ ســود ســپرده بانکــی تغییرکــرده تــا 
شــهروندان بیشــتر راغــب شــوند تــا نــزد بانکها 
ســپرده انجــام دهند، اما بررســی دقیــق تر این 
ماجرا نشــان می دهد که شــهروندان همچنان 
بازنــده اصلــی ســپرده نزد بانکها هســتند. برای 
محاســبه نرخ ســود بانکی و غیر بانکی باید به 
نرخ اسمی و واقعی توجه کرد. شاید با محاسبه 
نرخ اســمی ســود بانکی همه چیز مرتب باشد، 

امــا بــا محاســبه دقیــق نــرخ واقعــی مشــخص مــی شــود که با 
وجــود تــورم بــاالی 42 درصد، هرگونه ســپرده بانکــی، به ضرر 
شــهروندان اســت و آنهــا همچنــان رغبتی برای ســپرده گذاری 
نخواهند داشــت. در مقابل بانکها با دریافت ســپرده از مردم 

منفعت زیادی می برند.
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد؛ در ۱۰ بهمــن ۱۴۰۱ نــرخ ســود 
سپرده و تسهیالت افزایش حدود پنج درصدی یافت و این یعنی 
تورم تا این جای کار پیروز ماجراست و دولت سیزدهم با وجود 
مخالفــت بر افزایش نرخ ســود و همچنیــن وعده های اقتصادی 
نتوانســت مهــاری بر تورم بزنــد و تغییر رییس کل بانک مرکزی 

نیز دردی از اقتصاد بیمار کشور دعوا  نکرد.
براســاس دســتوالعمل بانــک مرکــزی تغییــرات ســود بــه 
ایــن شــرح اســت کــه ســپرده ســرمایه گذاری کوتاه مــدت عــادی  
۵ درصــد ســپرده ســرمایه گــذاری کوتــاه مــدت ویــژه ســه ماهه 
۱2 درصــد ، ســپرده ســرمایه گــذاری کوتــاه مدت شــش مــاه ۱7 
درصــد، ســپرده ســرمایه گــذاری بلندمدت با سررســید یکســاله 
2۰.۵ درصــد، ســپرده گــذاری بلنــد مــدت با سررســید دو ســاله 
2۱.۵ درصــد و ســپرده ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت با سررســید 
ســه ســاله 22.۵ درصــد  مــی شــود. نــرخ ســود علــی الحســاب 
ســپرده های ســرمایه گذاری کوتــاه مــدت ویــژه و بلنــد مــدت که 
قبل از سررسید برداشت شوند معادل نرخ سود علی الحساب 
ســپرده ســرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک 

واحد درصد خواهد بود.
نــرخ ســود تســهیالت عقــود نیــز به این شــرکت اســت که 
غیرمشــارکتی بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی حداکثر 
2۳ درصــد و نــرخ ســود مــورد انتظار عقود مشــارکتی قابل درج 
در قرارداد میان بانک  و موسسه اعتباری با مشتری معادل 2۳ 

درصد تعیین  می شود. 
در این بین سوال اصلی این است که این تغییرات به نفع 
کیســت؟ ایا به نفع اقتصاد اســت؟ به نفع بانکهاست؟ به نفع 
شــهروندان دارای نقدینگــی اســت؟ بر بازارهای بــورس، مولد و 

غیر مولد چه تاثیری می گذارد؟
برای پاسخ به این سواالت باید تاثیر نرخ سود را بار اقتصاد 

بررسی کرد، چرا که در کشورهای توسعه یافته 
همــواره بعــد از ایــن  کــه نــرخ تورم رشــد یافت، 
بالفاصلــه ســراغ نــرخ ســود بهــره می رونــد. اما 
در ایــران بــه دلیــل باالتــر بودن نرخ تــورم از حد 

طبیعی، این تغییر تاثیری بر اقتصادی ندارد. 

نرخ بهره منفی است؛ کسی 
رغبت به سپرده نمی کند

بــرای بررســی وضعیــت شــهروندان در قبال این 
تغییــر، موضوعــی کــه بایــد  به آن توجــه کرد، مســاله نرخ بهره 
واقعی است. اغلب در محاسبات نرخ سود یا بهره اسمی لحاظ 
می شود این در حالی است که نرخ بهره واقعی وضعیت دیگری 
دارد. برای محاسبه نرخ بهره واقعی و اسمی باید میزان تورم و 
نرخ بهره را محاسبه کرد.  در واقع باید نرخ تورم را از نرخ بهره 

کسر کرد و هرچه باقی ماند می شود نرخ بهره واقعی. 
آخریــن نــرخ تورمــی کــه مرکــز آمــار اعالم کــرد، نــرخ تورم  
۴2.9 درصد است. نرخ سود سپرده بانکی بلندمدت نیز 22.۵ 
درصد است. نرخ بهره واقعی در ایران منفی 2۰.۴ درصد است 
یعنی اگر شــخصی همین امروز برای ســه ســال دیگر نقدینگی 
خود را در بانک نگهداری کند تا سالی 22.۵ درصد سود دریافت 
کند، ارزش پول خود را 2۰.۴ درصد از دست داده و بعد از سه 
ســال ۶۱.2 درصد از نقدینگی فرد ســپرده کننده دود شــده و به 
هــوا مــی رود. در حالــی کــه نــرخ اســمی همچنان همــان 22.۵ 
درصد بوده و شــخص تصور می کند که ســود مناســبی کســب 

کرده است. 
از طــرف دیگــر بانک هــا نیــز بــا ایــن وضعیــت در حــوزه 
بــا اعمــال  بانکهــا  امــا  تســهیالت دهــی متضــرر مــی شــوند، 
هزینه های مختلف بر شــهروندان درصدی از این ضررها را کم 
می کنند و در واقع نرخ 2۳ درصدی تســهیالت با اعمال برخی 
هزینه هــا و کارمزدهــا در برخــی موارد تــا ۳۰ و حتی ۳۵ درصد 
نیز می رسد لذا بانکها همواره تالش می کنند تا ضررهای خود 
را به مشــتریان تحمیل کنند اما در هر صورت همین محاســبه 
نرخ واقعی و اسمی باید برای بانک ها نیز در نظر گرفته شود. 
یعنی نرخ بهره واقعی برای بانکها نیز منفی است. اگر نرخ بهره 
تسهیالت برای بانکها 2۳ درصد است و نرخ تورم ۴2.9 درصد 
است، نرخ سود واقعی که بانکها در پایان سال محقق کرده اند 

منفی ۱9.9 درصد است. 
بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تــا زمانــی کــه تــورم 
باالی ۴2 درصد اســت، شــهروندان از سپرده گذاری و بانک ها از 
تســهیالت دهی ســودی نمی برند. و به همین دلیل شــهروندان 
مجاب می شــوند که به ســمت خرید کاالهایی در ردیف ســفته 

بازی بروند تا از کاهش ارزش پول در امان باشند. 

چه بانک هایی سود می برند؟
در این بین برخی از بانک ها از منابع بدون هزینه یعنی همان 
قــرض الحســنه  بیشــتری برخــوردار هســتند. بــه عنــوان نمونه 
پســت بانــک دارای ۴۰۰ هــزار میلیــارد ریــال ســپرده در  پایــان 
آذر ۱۴۰۱ بــوده کــه مبلغ 2۵۰ هزار میلیارد ریال از این ســپرده، 
قرض الحسنه بوده و بانک هیچ هزینه ای به مشتریان پرداخت 
نمی کنــد. بنابرایــن برای بانک هایی که هزینــه ای پرداخت نمی 
کنند نرخ سود بیشترین منفعت را می برند چرا که از این منبع 
بــرای اعطای انواع تســهیالت ممکن اســت اســتفاده کننــد. و از 
آن محل درآمد کسب کنند. به همین دلیل شاید تورم و دیگر 
تغییرات تاثیر زیادی بر عملکرد این بانک ها نداشــته باشــد. اما 
در مقابل برای کسانی که قرض الحسنه نزد بانکها نگه داشته 
و هیچ سودی دریافت نمی کنند، بیشترین ضرر را می کنند که 
البته ممکن است مبلغ باالی این قرض الحسنه برای نهادها و 

ارگانهای دولتی و عمومی باشد . 

تاثیر بر بازار سرمایه 
یکــی از مخالفــان اصلــی افزایــش نــرخ ســود ، فعــاالن بورســی 
بودنــد ایــن در حالــی اســت که تغییــر ۵ درصدی تاثیــر چندانی 
بر بورس نداشــت. چرا که بازار ســرمایه به لحاظ بنیادی دارای 
شــرایط خاصی اســت. وقتی بخش تولید و فضای کســب  و کار 
مناسب نیست ، بازار سرمایه نیز خوب نیست و درجا می زند. 
بازار ســرمایه دماســنج اقتصاد کشــور اســت و بیشــترین تاثیر 
را از فضــای کلــی اقتصــاد مــی گیرد و تنها یــک ابزار یعنی تغییر 
نرخ ســود ۵ درصدی تاثیر چندانی بر بازار ندارد. باقر خادمی ، 
کارشــناس بــازار ســرمایه در گفــت و گو با عصــر اقتصاد معتقد 
است که در حال حاضر بورس به لحاظ تکنیکالی در حال اصالح 
بوده و تغییر نرخ سود مورد توجه بورس نبود. او افزود در حال 
حاضر بورس بیشتر تحت تاثیر وضعیت اقتصاد کشور،  ارزش 

پول ملی و قیمت دالر و مسائلی از این دست است.

و در نهایت؛
تغییر نرخ سود برای کنترل تورم در همه کشورها مرسوم بوده 
و موضوع جدیدی نیست. اما وضعیت تورم در ایران به گونه ای 
است که تغییر ۵ درصدی تاثیر چندانی بر این فضا ندارد و باید 
اقدامــات مهمتــری انجــام داد. باید فضای اقتصــاد داخلی بهبود 
پیــدا کنــد و بخش هــای مولد نقدینگی  مانند بانک ها و کســری 
بودجه و غیره حل شوند. عالوه بر این ، باید درب های اقتصادی 
کشــور به ســوی جهان باز شــود. در حقیقت تا فضای سیاســت 
خارجی بهبود پیدا نکند و صادرات و واردات ، انتقال تکنولوژی، 
ســرمایه گذاری خارجی و ورود ســرمایه به داخل نباشــد ، تغییر 

چند درصدی نرخ بهره تاثیری بر اقتصاد  نخواهد داشت. 

پســادکترای  پژوهشــگر  اِســپِربِر«  »ناتــان 
دانشگاه» فودان« درشانگهای از سال 201۷ 
تــا 2021 )1۳۹۵ تــا 1۳۹۹(، دکتــرای جامعــه 
شناســی و متخصــص اقتصــاد چیــن بــر ایــن 
باور اســت: »دومین قــدرت جهان ویژگیهایی 
دارد کــه در اغلــب مــوارد درغرب به آنها هیچ 
توجهی نمی شــود. شیوه حاکمیتی آن درلوای 
حزب کمونیســت، نــوع مدیریت بخش حیاتی 
اقتصــاد آن یعنــی بخــش امالک و مســتغالت 

و سیاســتگذاریهای بخشــهای صنعتی و فناوریهای پیشــرفته 
در ایــن کشــورامتیازات خاصــی بــه ایــن کشــور در مقایســه 
باغــرب چــه درزمینــه دوران انتقــال انــرژی و چــه درزمینــه 

کاهش نقصان های خود درحوزه انرژی داده است.«
حفــظ  بــا  عملگرایانــه  سیاســت  یــک  اتخــاذ  بــا  چیــن 
نظــارت براهــرم اصلــی دربخــش مالی درپی مدیریت توســعه 
کشــور اســت. این کشــور به ویژه درحوزه کاهش جمعیت با 
مشکالت عدیده ای مواجه است و باید خدمات تأمین اجتماعی 
به اعتقاد»ناتــان  گســترش دهد.  شــهروندانش  به تمــام  را 
اِســپِربِر« سیاســت چیــن از ســال ۱99۰ )۱۳۶8( درحمایت از 
رشــد اقتصــادی همواره مبتنــی برنظارت برســرمایه گذاریهای 
اقتصادی از مسیرنظارت مقامات دولتی براعتبارات تخصیصی 

بوده است.
به عبارت دیگر شیوه مدیریتی تخصیص اعتبارات مبتنی 
بــر نظــارت مســتقیم مقامــات سیاســی کشــور اســت. درمــاه 
دسامبر)آذر( چین اعمال سیاست کووید صفر خود را متوقف 

کــرد و در مــاه ژانویــه )دی( رشــد ۳ درصــدی 
درســال 2۰22 )۱ ۴۰۱ــ( را اعــالم کرد. این یعنی 
کمتریــن نــرخ رشــداقتصادی بــرای این کشــور 
طــی چهل ســال گذشــته و البته صــرف نظر از 
دوران کرونا.آیا این به دلیل تغییر سیاستهای 
بخش ســالمت بوده اســت؟ ایــن تغییر دالیل 

سیاسی و اقتصادی داشته است.
در  مــردم  تظاهــرات  سیاســی  دربخــش 
اعتــراض بــه محدودیتهــای شــدید کرونایی در 
ماه نوامبر)آبان( و دربخش اقتصادی مشکالت عدیده بخش 
حیاتی امالک و مســتغالت از عوامل تغییر سیاست درمواجه 
بــا ایــن همه گیری عنوان شده اســت. با ظهور ســویه اُمیکرون 
که مهار آن ســخت اســت اعمال محدودیتهای شدید دراغلب 
بخشــهای کشورشــامل روســتاها، شــهرها، محــالت و مناطق 
گوناگون برای تحقق هدف نرخ ابتالی صفر؛ الزامی بود. دیر 
یــا زود پکــن به دالیل گوناگون سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و روابــط بیــن المللــی بایــد این سیاســت را تغییر مــی داد زیرا 

باقیمانده جهان از کرونا عبور کرده بودند.
اعمــال سیاســت کوویــد صفــر از ســال 2۰2۰ )۱۳98( 
تأثیــرات مثبتــی درکاهــش میــزان ابتــال درچیــن داشــت. امــا 
بــه دلیــل آنکــه اجــرای قرنطینه ها بــرای تمامی مناطق کشــور 
الزامی نبود دراین مدت به رغم همه گیری رشد اقتصادی چین 
درســال 2۰2۰ )۱۳98( 2درصــد شــد. درهمیــن بــازه درغــرب 
به دلیل اعمال محدودیتها در تمامی نقاط نرخ رشــداقتصادی 
منطقــه یــورو بیــن منفی ۵ تا منفی ۱۰ درصد شــد. نرخ رشــد 

تولیدناخالــض داخلــی چیــن درســال 2۰2۱ )۱۴۰۰( افزایــش 
یافتــه و بــه 8درصد رســید درحالیکه کشــورهای غربــی دراین 
بــازه به ســختی توانســتند کاهش هــای قبلی مربوط به ســال 

2۰2۰)۱۳98( را دربهترین حالت فقط جبران کنند.
درچیــن بخــش امــالک و مســتغالت نقــش 2۵درصــدی 
در رشــد اقتصــادی ایــن کشــور دارد. بنابراین هرگونه آســیب 
به این بخش مســتقیما به رشــد اقتصادی این کشــور آســیب 
می زنــد. درصورت کاهش ساخت وســاز و فعالیت های مربوط 
به ایــن حــوزه تهدید جدی متوجه رشــداقتصادی خواهدشــد و 
برعکــس رونــق ایــن بخــش موجــب افزایــش آن می شــود. اما 
نکته ای که غرب ازآن غافل اســت آنســت که تحوالت بخش 
امالک ومســتغالت درچین بر اقتصاد خارجی آن تأثیری ندارد 
زیرا مقامات این کشــور به دقت این تحوالت را تحت نظارت 
خــود دارنــد. فــرازو فرودهــای ایــن بخــش نیــز همگــی نتیجــه 
اعمال سیاستهای مقتضی خود مقامات چین و درحقیقت با 

انتخاب خود آنها صورت می پذیرد.
البتــه ایــن فرازوفرودهــا نیــز مســتقیما مربوط بــه حوزه 
تأمیــن مالــی می شــود کــه آن نیز زیــر نظر مســتقیم مقامات 
دولتــی چیــن انجام می شــود. درایــن بخش نیز درمقایســه با 
نمونه هــای موجــود در اقتصادهــای غربــی تفاوتهای آشــکاری 
مالــی  مؤسســات  ســهام  کشــورعمده  درایــن  دارد.  وجــود 
دولتیســت و مدیــران آن بــا تبعیــت از سلســله مراتــب اداری 
و سیاســی دولت و بطور مشــخص درچارچوب ســاختارحزب 

کمونیست چین فعالیت می کنند.
بانکهــای بــزرگ بــا انــواع فعالیتهــای تجــاری و همچنیــن 
بازارهای بورس همگی تحت نظارت مستقیم مقامات دولتی 
قــرار دارنــد و به عنوان ابزارهایی برای اعمال سیاســتهای کلی 
اقتصــادی دولــت از آنهــا اســتفاده می شــود. بنابرایــن رشــد 
اقتصــادی کشــور، امــور حــوزه توســعه و پیشــرفتهای فنــاوری 

همگی تحت مدیریت دولتی انجام می شود.
منبع: هفته نامه اکسپرس
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سیاست صنعتی چین
برای کاهش وابستگی به انرژی
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جزئیات ثبت نام قالیبافان 
در طرح ملی مسکن

مدیرعاملاتحادیهسراسریتعاونیهایتولیدکنندگان
فــرشدســتبافایــرانبــااشــارهبــهطرحنهضــتملی
بهرهمنــدی و ســاماندهی جهــت کــه گفــت مســکن
بافندگانوشاغالنهنرصنعتفرشدستبافمهلت

تااولاسفنداست.
عبــدهللا بهرامــی، مد    یرعامــل اتحاد    یــه سراســری 
تعاونی هــای تولید    کننــد    گان فــرش د    ســتباف ایــران در 
گفت وگــو بــا تســنیم، بــا اشــاره بــه طــرح نهضــت ملی 
مســکن گفــت: ایــن طــرح بــرای قالیبافــان اســت کــه 
تولیدکننــده، طــراح و تمــام مشــاغلی کــه بــا فــرش در 

ارتباط اســت می توانند بــرای ثبت نام اقدام کنند.
بهرامــی بــا بیــان اینکــه مهلــت ثبــت نــام تــا اول 
تواننــد  مــی  افــراد هــم  اســت، گفــت:    1401 اســفند 
بــه صــورت شــخصی و هــم بــا مراجعــه بــه اتحادیه هــا 
ثبت نــام خــود را کامــل کننــد. در راســتای هدفگــذاری 
دولت با توجه به طرح نهضت ملی مســکن و ســاخت 
ســاالنه 200 هــزار واحــد مســکن کارگــری در دولــت 
سیزدهم که به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت 
انجــام  هماهنگــی  و  تفاهم نامــه  بــه  نظــر  می باشــد، 
گرفته اتاق تعاون ایران با وزارت مســکن و شهرســازی 
متعاقبــاً بــه ایــن اتحادیــه سراســری جهت ســاماندهی 
و بهره منــدی بافنــدگان و شــاغالن هنــر صنعــت فرش 
از  وســیله  بدنــی  کارگــری  طــرح مســکن  از  دســتباف 
تاریــخ 1401.11.5 بــه مــدت 20 روز از همــه قالیبافــان 
و دســت اندرکاران حوزه هنر صنعت فرش دســتباف در 
تعاونی هــا در سراســر کشــور ثبت نــام به عمــل می آورد 
و کلیه متقاضیان مشــروحه می توانند با شــماره تماس 
جــدول  تکمیــل  از  پــس  و   44252486 و   4425414
yahoo.@carpet89 مشــخصات زیــر بــه آدرس ایمیــل

com ارســال و یــا آدرس فلکــه اول صادقیــه بــه ســمت 
پــالک 2 واحــد 2  نبــش خیابــان 8 جنوبــی  ســتارخان 
اتحادیــه سراســری فــرش دســتباف کشــور کــد پســتی 

1451663464 پست بفرمایید.

تعیین بهای خدمات صدور 
و تمدید پروانه شرکت های 

حمل و نقل بار
پــارک و پایانههــا ســازمان مدیرعامــل علیمردانــی،
ســوارهایشــهرداریتهــرانازشناســایی۲۱۳شــرکت
باربــریوصــدورپروانــهبرای۱۰۳شــرکتحملباردر

پایتختخبرداد.
به گزارش بازار، الیحه تعیین بهای خدمات صدور 
و تمدید پروانه بهره برداری شــرکت های حمل و نقل بار 
در شــهر تهران روزگذشــته در نشســت شــورا با 19 رأی 

موافق به تصویب رسید.
پوریــا علیمردانــی مدیرعامــل ســازمان پایانه هــا و 
پارک ســوارهای شــهرداری تهران در یکصد و بیســت و 
هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران در جریان 
بررســی الیحــه تعییــن بهــای خدمــات صــدور و تمدیــد 
پروانــه بهره بــرداری شــرکت های حمــل و نقــل بــار در 
شــهر تهران با بیان اینکه تعداد زیادی از شــرکت های 
حمــل و نقــل ســاماندهی شــده و مجــوز دریافت کرده 
انــد، اظهــار کــرد: صدور مجوز شــرکت های حمل دارو، 
مواد غذایی و حتی حمل نخاله درون شــهری زیر نظر 

شهرداری است.
 2 بــار  حمــل  هــر  ازای  بــه  گفــت:  درادامــه  وی 
هــزار تومــان بهــای باربــر دریافــت می شــود و بر اســاس 
دســتورالعمل وزارت کشــور صورت می گیرد، اما انضباط 
بخشی به این شرکت ها مستلزم اخذ عوارض شهرداری 

بر اساس قانون درآمدهای پایدار است.
وی تصریــح کــرد: اهرم هــای اجرایــی شــهرداری در 
ایــن الیحــه شــامل مباحــث تشــویقی همچــون تخفیــف 
در طــرح ترافیــک، اعمال قانون از ســوی پلیس راهور و 

اختصاص سهمیه سوخت به ازای پیمایش است.

 تمدیدمجوزباربریسالاول
 5میلیونوتمدیدساالنه

۲میلیونتومان
ســید جعفــر تشــکری هاشــمی رئیــس کمیســیون 
عمــران و حمل و نقل شــورای اســالمی شــهر تهــران نیز 
بــا بیــان اینکــه ســاماندهی شــرکت های حمل بــار درون 
شــهری به شــهرداری ها واگذار شــده اســت، خاطرنشان 
کــرد: چنــد ســالی اســت ســازمان پایانه هــا بــه دنبــال 
راه اندازی سامانه ای برای صدور مجوز شرکت های حمل 

بار هستند.
وی بــا اعــالم اینکه برای صدور مجوز در ســال اول 
پنج میلیون تومان و برای تمدید آن ســالیانه 2 میلیون 
تومان پیش بینی شــده اســت، گفت: در تاکســیرانی 15 
میلیــون تومــان و بــرای شــرکت های برابــری نیــز همیــن 

مبلغ از سوی وزارت کشور دریافت می شود.
بــرای  کــرد:  تصریــح  تشــکری هاشــمی همچنیــن 
خودروهایی که در سامانه های شهرداری تهران به ثبت 
می رســند، بــه ازای هــر خودرو بــرای اولین بــار 90 هزار 
تومان و برای تمدید ۷0 هزار تومان دریافت می شود که 
شــامل پروانه برای خودرو و راننده اســت و اگر خودرو، 
بیــش از یــک راننــده داشــت 50 درصــد مبلــغ دریافــت 
می شــود؛ همچنیــن 80 هــزار تومــان نیــز بــرای آمــوزش 

دریافت خواهد شد.
وی با بیان اینکه رتبه بندی شرکت های بار باید در 
ســال 1402 انجام شــود، خاطرنشــان کرد: بدون پروانه 
شــهرداری، اجازه صدور بارنامه برای شرکت های باربری 
صادر نخواهد شد و امیدواریم با این الیحه شرکت های 

فعال در این عرصه ساماندهی شوند.
رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل شــورای 
اســالمی شــهر تهران با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از 
فشــار بــه رانندگان و شــرکت ها رقم پنــج میلیون تومان 
پیش بینــی شــده اســت، یادآور شــد: تا امــروز بار درون 
شــهری مدیریتــی نداشــته و امــروز در حــال فراخــوان و 
جذب و ســاماندهی هســتیم و به همین دلیل رقم پنج 

میلیون تومان پیش بینی شده است.

اخبـــــــــــــــــار

 ۲۰ افزایــش بــا تهــران شــهر شــورای اعضــای
درصــدیبهــایعــوارضطــرحترافیــکدرســال

آیندهموافقتکردند.
بــه گــزارش بــازار، بررســی الیحــه عــوارض 
طــرح ترافیــک ســال 1402 در دســتور کار صــد 
و بیســت و هفتمین جلســه شــورای شهر تهران 

قرار گرفت.
مجتبــی  الیحــه  ایــن  بررســی  ابتــدای  در 
شــفیعی مدیرعامل ســازمان حمل و نقل ترافیک 

شهرداری تهران با اشاره به عوارض طرح ترافیک 
گفت: درآمد عوارض طرح ترافیک در سال جاری 
هزار و 800 میلیارد تومان بوده است که تاکنون 

هزار میلیارد تومان آن وصول شده است.
وی بــا اشــاره بــه میــزان این عــوارض افزود: 
عــوارض طرح ترافیک در ســال جــاری 43 هزار و 
800 هــزار تومــان بــوده اســت که در ســال آینده 
بــا 25 درصــد افزایــش بــه 54 هــزار و ۷50 هزار 

تومان خواهد رسید.

شــفیعی دربــاره بهای عــوارض از افرادی که 
طرح ترافیک ساالنه دریافت می کند، اظهار کرد: 
ایــن مبلــغ 234 هــزار تومــان بــود که برای ســال 

آینده 293 هزار تومان است.
در ادامه حبیب کاشــانی عضو شــورای شهر 
تهران گفت: شــورای شهر با افزایش 20 درصدی 
موافق است زیرا افزایش 25 درصدی با توجه به 

تورم برای شهروندان مبلغ زیادی است.
طــرح  کنــار  در  داد: شــهروندان  ادامــه  وی 

ترافیــک بایــد هزینه هــای دیگــری از جمله هزینه 
اجاره خانه و خوار و بار هم پرداخت کنند.

شــورای  عضــو  آخونــدی  محمــد  ادامــه  در 
شــهر تهــران، افزود: بایــد از محل مبلغ حاصل از 
عــوارض طــرح ترافیــک برای توســعه حمل و نقل 

عمومی اقدام کرد.
در ادامــه بــا پیشــنهاد اعضای شــورای شــهر 
تهــران مبلــغ عــوارض افزایــش 20 درصــدی پیــدا 

کرد.

شــورایرقابتدردســتورالعملروزگذشتهخود
عنــوانکردهاســتکهبــازارتمامــیخودروهای
ســواریشــاملخودروهــایتولیــدی،مونتــاژو
وارداتــی،انحصــاریتشــخیصدادهمیشــودو
ازایــنپــسطبققانونمشــمولدســتورالعمل

شورایرقابتقیمتگذاریمیشوند.
بــه گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ 
ســومین  و  شــصت  مصوبــه  انقضــای  متعاقــب 
جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران 
ســه قــوا مــورخ 1400/0۷/28، پــس از جلســات 
مکــرر بــا حضــور همــه ذینفعــان بــازار خــودرو از 
جمله نمایندگان وزارت صمت، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن های مربوطه، 
بانک مرکزی و...، دستورالعمل خودرو با در نظر 
گرفتــن جمیــع جوانب به رأی گذاشــته و با اتفاق 

آرای اعضا به تصویب رسید.
در بند 3-2 این دستورالعمل آمده است که 
با هدف نهادینه سازی رقابتی برای هر خودرو، بر 
اساس قیمت حداقل سه خودرو خارجی هم رده 
از نظــر کالس، کیفیــت و اســتاندارد، قیمتــی بــه 
عنــوان پایــه رقابتــی اســتخراج و اعــالم می شــود. 
شــورای رقابــت راســاً یــا از طریــق وزارت صمــت 
نســبت به اســتفاده از ظرفیت نهادهای حرفه ای 
داخلــی و حســب مــورد، مراجــع خارجــی معتبــر 
جهت تعیین مالک های مقایسه استفاده خواهد 
کــرد که در جلســه کارگــروه خــودرو در دوره های 
6 ماهــه یــا یــک ســاله جمع بنــدی و مبنــای عمــل 
خواهنــد بــود؛ و در صورتی که این دســتورالعمل 
صحت داشــته باشــد، هیچگونه نشانی از بورس 

کاال در بندهای آن دیده نمی شود.
در بنــد 5 مــاده 5 که مهم ترین موضوع این 
روزهاســت، اعــالم کــرده اســت کــه از ایــن پس، 
از  را  خــود  محصــوالت  موظفنــد  خودروســازان 

طریــق ســامانه یکپارچه فروش خــودرو، ثبت نام 
و بــه فروش برســانند؛ بنابراین می تــوان اینگونه 
برداشــت کــرد کــه عرضــه خــودرو در بــورس کاال 

متوقف شده است.
اطالعیــه شــورای رقابت درباره بــازار خودرو 

بدین شرح است: 
بــه  بــا عنایــت  پیــرو اطالعیه هــای قبلــی و 
تشــخیص انحصار در بازار خودرو توســط شورای 
رقابــت کــه بــر اســاس بــاال بــودن شــاخص های 
تمرکــز، تقاضــای انباشــته در بــازار، محدودیت یا 
ممنوعیــت واردات طــی ســال های اخیــر، پاییــن 
بودن قــدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین 
برخــی ازقوانیــن و مقــررات غیــر ضــرور و بعضــاً 
زائــد و سیاســت های ناکارآمــد در طــرف تقاضــا و 
طرف عرضه خودرو شــکل گرفته اســت، شــورای 
رقابــت بــه اســتناد بنــد 5 ماده 58 قانــون اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی در 
جلســه 543 مــورخ 1401/11/11 بــا اخــذ نظــرات 
خــودرو،  کارگــروه  در  پیشــنهادات  و  مشــورتی 
دســتورالعمل تنظیــم قیمــت خودروی ســواری را 
تصویــب نمــود. در ایــن راســتا بــه منظــور تبییــن 
هرچــه بهتــر مبانی دســتورالعمل مصــوب، موارد 

ذیل اعالم می گردد:
1- شــورای رقابــت بــر ایــن بــاور اســت کــه 
تعــادل در بــازار خــودرو از طریــق ایجــاد فضــای 
رقابتی شکل می گیرد. لذا مسلم است که باید از 
قیمت گذاری دســتوری خصوصاً در شرایط تورمی 
و افزایش هزینه های تولید پرهیز شود تا آسیبی 
بــه تولید کننــدگان نرســد. همچنیــن بــرای حفــظ 
منافــع مصرف کننــدگان، تســهیل واردات خــودرو 
بــرای رقابتی شــدن قیمت ها ضرورت دارد، بدین 
معنی که منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
همزمان مورد توجه شــورای رقابت اســت، لذا در 

دســتورالعمل حاضــر منافــع هر دو طــرف مدنظر 
می باشد.

2- دســتورالعمل مصــوب در جلســه 543 
بــرای گــذار  مــورخ 1401/11/11 در ابتــدا و صرفــاً 
از دوران فعلــی بــه دنبــال واقعــی کــردن قیمــت 
محصــوالت تولیــدی بر اســاس هزینه هــای تمام 
شده تولید و مالحظه سود عادله و تقویت طرف 
عرضــه و همچنیــن مدیریــت تقاضــا بــه منظــور 
ایجــاد تعــادل در بــازار بــوده و در مرحلــه بعد به 
دنبــال نهادینــه کردن رقابــت در صنعت خودرو و 

رفع انحصارات در بازار می باشد.
3- در چارچــوب دســتوالعمل فــوق الذکــر، 
اســاس  بــر  داخــل  تولیــد  ســواری  خودروهــای 
ســه  حداقــل  بــا   )benchmarking( ترازیابــی 
خــودروی خارجی مقایســه و بر اســاس شــاخص 
رتبه بنــدی   G تــا   A ســطوح  در  رقابت پذیــری 
خواهند شــد. در این راســتا و به منظور دقت در 
انتخــاب خودروهــای مشــابه خارجــی و رتبه بندی 
خودروهــای داخلــی از تــوان  و ظرفیــت نهادهــای 

معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

4- رتبه بنــدی انجــام شــده به مفهــوم درجه 
رقابت پذیــری خودروهــای داخلــی بــوده و مبنــای 
تنظیــم قیمت توســط شــورای رقابــت خواهد بود 
بدیــن نحو که خودروهایــی با درجه رقابت پذیری 
باالتــر، می تواننــد مشــمول افزایــش قیمــت وفق 
دســتورالعمل این شــورا باشــند. اما خودروهایی 
کــه درجــه رقابت پذیــری پاییــن دارنــد، تا یکســال 
خواهنــد  رقابت پذیــری  درجــه  ارتقــای  فرصــت 
داشــت کــه در صــورت عــدم تحقــق آن، بایســتی 
با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .

مصــوب،  دســتورالعمل  چارچــوب  در   -5
واردات خــودروی ســواری بــرای کمــک بــه تنظیــم 
بــازار خــودرو و ارتقــاء رقابت پذیــری محصــوالت 
داخلی ضروری اســت و می بایست کلیه مقررات 
و ضوابــط مربــوط بــه واردات خــودرو در راســتای 
تســهیل واردات، اصالح و واردات خودرو تســریع 

گردد.
6- بــا توجــه بــه ضرورت تســهیل دسترســی 
عمــوم مصرف کننــدگان واقعــی بــه بازار خــودرو، 
مقــرر شــده اســت ثبت نــام و فــروش خــودروی 
ســواری صرفــاً از طریــق ســامانه یکپارچه فروش 
و در چارچــوب مصــوب شــورا انجــام شــود. الزم 
بــه ذکــر اســت وضعیــت بــازار خــودرو بــه صورت 
مســتمر توســط کارگــروه خــودرو پایش و حســب 
ضــرورت تغییــرات الزم در ســاز و کار عرضــه و 
فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال 

خواهد شد.
از  حمایــت  تــداوم  بــا  اســت  امیــد   -۷
سیاســت های اتخــاذ شــده و ایجاد تعــادل پایدار 
در بــازار خودرو، شــاهد خــروج از انحصار در این 
بازار و ارتقاء شــاخص های رقابت پذیری صنعت 
خــودرو و آزادســازی کامــل بازار خــودرو در طرف 

عرضه و تقاضا باشیم.

رئیــساتحادیــهدامســبکخاطرنشــانکردکه
بــهنظــرمیرســدبخشــیازالتهــابموجــوددر
بازارناشــیاززیادخواهیداللهاســت.شرکت
پشــتیبانیامــوردامگوشــتیکــهدرتابســتان
امسالازدامدارانخریداریکرددربازارعرضه
میکنــدوبهتربــودبرایکنترلبازاربایدعرضه

گوشتمنجمدرازودترآغازمیکرد.
افشــین صــدر دادرس در گفت وگــو با ایلنا، 
با بیان اینکه در آخرین روزهای فصل تولید قرار 
داریم، گفت: 6 ماه دوم سال عرضه دام کاهش 
پیــدا می کنــد از ایــن رو شــاهد افزایــش نــرخ دام 
زنده و گوشت در بازار هستیم؛ اما شرایط خاص 
امســال باعــث افزایش جهش گونــه قیمت ها در 

دام و گوشت شده است.
دالل هــا  سو ءاســتفاده  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از وضــع موجــود، تصریــح کــرد: بــه نظر می رســد 
از  ناشــی  بــازار  در  موجــود  التهــاب  از  بخشــی 

زیادخواهی دالل هاســت. شرکت پشتیبانی امور 
تابســتان  کــه در  دام گوشــتی، عرضــه گوشــتی 
امســال از دامــداران خریــداری کــرده بــود را آغاز 
کرد اما بهتر بود برای کنترل بازار عرضه گوشــت 

منجمد را زودتر آغاز می کرد.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیه دام ســبک؛ توزیع 
گوشــت گــرم بــا منشــا داخلی در میادیــن میوه و 

تره بار آغاز شده است.
صــدردادرس بــا تاکیــد بــر جلو بــودن قیمت 
قیمــت   افــزود:  زنــده،  دام  بــه  نســبت  گوشــت 
گوشــت کیلویــی 3۷0 تــا 400  هــزار تومــان بــا 
قیمت دام زنده تناســب ندارد؛ میانگین کشــوری 
قیمــت دام زنــده کیلویــی 130 هزار تومان اســت 
و بــا ایــن قیمت فــروش دامدار بره نر پرواری زیر 

نرخ تمام شده عرضه می کند.
وی افزایــش قیمــت نهاده هــا بعــد از حــذف 
ارز ترجیحــی را 500 درصــدی عنــوان کرد و خاطر 

نشان کرد: قیمت دام زنده با تورم نیز جلو نرفت 
و الزم اســت کــه دولــت بــه وعده هــای کــه بــرای 
حمایــت از دامــدار داده بود عمل کند؛ اگر قیمت 
تمــام شــده پایین بیایید گوشــت باقیمت کمتری 

به دست مصرف کننده خواهد رسید.
ایــن فعــال اقتصادی با تاکید بــر اینکه قیمتی 
کــه دولــت بــرای خرید گوشــت به دامدار پیشــنهاد 
می دهــد منطقــی نیســت، گفــت: فــروش گوشــت 
کیلویــی 220 هــزار تومــان واقعــی نیســت قیمــت 
گــذاری دســتوری باعــث شــده اســت کــه عرضه در 
میادیــن اصلــی کم و در نتیجــه قیمت های در تمام 
ســطوح عرضــه بــاال بــرود همچنیــن تعییــن قیمــت 
دستوری رغبت واردکنندگان را برای واردات گوشت 
کاهــش داده اســت؛ بــه نظــر می رســد عــدم نــگاه 
واقع بینانــه بــه شــرایط و تعلــل در تصمیم گیری هــا 

افزایش قیمت را به همراه آورده است.
صــدردادرس بــا انتقــاد از قیمتــی کــه دولت 

بــرای خرید گوشــت بــه دامــداران پیشــنهاد داده 
اســت، افزود: خرداد امسال دولت با جو کیلویی 
2 هــزار تومــان گوشــت را از دامــدار کیلویی 220 
هــزار تومــان خریــداری کــرد امــا نمی دانــم بــا چه 
منطقــی می خواهــد در بهمــن گوشــت را بــا جــو 
کیلویــی 12 هــزار تومــان همچنــان کیلویــی 220 

هزار تومان از دامدار خریداری کند؟
پوریــان  منصــور  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
رئیــس مجمــع صادرکننــدگان دام، ســردرگمی و 
جهــش قیمتــی در بازار گوشــت و دام  را بی معنا 
دانست و افزود، گفت: دامداران افزایش قیمتی 
برای گوشت منجمد اعمال نکردند؛ اما متاسفانه 
موج هــای روانــی در افزایش نرخ گوشــت منجمد 

در بازار ادامه دار دارد
وی بــا اشــاره بــه زایش هــای قابــل توجه در 
زمســتان امسال، گفت: پرسش اصلی این است 
چــرا بــا عرضــه گوشــت گــرم و منجمــد از ســوی 

شــرکت پشــتیبانی امــور دام، اثــرات آن در بــازار 
ملموس نشــده اســت. کشــور بــا کمبود گوشــت 
مواجــه نیســت و ذخیره ســازی گوشــت از ســوی 
بخــش خصوصــی و دولــت قابــل توجــه اســت و 
کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم و نبایــد شــاهد 
جهــش گســترده قیمــت گوشــت باشــیم از ایــن 
رو به نظر می رســد عده ای جهت ســوء اســتفاده 
کــردن از ایــن موضــوع قیمــت الشــه خروجــی از 

کشتارها را افزایش داده اند.
منصــور بــا تاکید بر اینکه تزریق گوشــت در 
ایــن هفتــه به بــازار افزایش پیــدا می کند، گفت: 
قیمت کاذب گوشت در این هفته ریزش خواهد 
کــرد. عرضه کننــدگان با خارج کردن اســتخوان از 
گوشــت، قیمــت را افزایــش می دهنــد امــا اصــل 
فروش گوشــت گوســفندی با اســتخوان اســت و 
بــا خارج کــردن اســتخوان می خواهند گوشــت را 

باالی 350 هزار تومان کنند.

مدیرعامــلســازمانجمــعآوریوفــروشامــوال
تملیکــیازرشــد۲۰۸درصــدیتعییــنتکلیــف
کاالهــایدراختیــارایــنســازمانتــااواخــردی
نســبتبــههمیــنبــازهزمانیدرســالگذشــته
خبــردادوگفــتکهدرهمینبــازهزمانیبیش
از۸۸۰۰میلیــاردتومــانازاینکاالهابهفروش
رســیدکــهنســبتبــهســالگذشــته5۰۷درصد

رشدداشتهاست.
خبــری  نشســت  در  اجتهــادی  عبدالمجیــد 
روزگذشــته اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال تــا 25 
دی ماه در زمینه تعیین تکلیف کاالها رشــد 208 
درصــدی را تجربــه کرده ایــم همچنیــن در زمینــه 
فــروش کاال بــا رشــدی بیــش از 500 درصــدی و 
در زمینه اعاده آنها رشــد ۷16 درصدی را نســبت 
به همین بازه زمانی در سال گذشته داشته ایم.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال تا 25 دی ماه 
امســال بیــش از 8800 کاال بــه فــروش رســید و 
همچنیــن تعییــن تکلیــف 21 همــت کاال انجــام 

شده است.
اجتهــادی بــا اشــاره بــه تســریع در تعییــن 
تکلیــف کاال در انبارهــای بنــادر و ســایر انبارهای 
عمومــی گفــت: ایــن اقــدام انگیــزه مالــکان کاال و 
تجــار را بیشــتر کــرده تــا هرچــه ســریع تر تکلیف 

کاالهایشان را مشخص کنند.
وی ادامــه داد: در راســتای ایجــاد شــفافیت 
در برگــزاری مزایده هــا ســعی کردیــم به ســمت و 
ســوی مزایده هــای الکترونیکی برویم حتی شــاید 
در آینده حراج های حضوری را هم کاهش دهیم 
و به این روش آن را سوق دهیم. از سویی دیگر 
از رســانه ها برای اطالع رســانی ســریع و به موقع 

در این زمینه قدردانی می کنیم.
فــروش  و  جمــع آوری  ســازمان  مدیرعامــل 

انهــدام  زمینــه  در  کــرد:  عنــوان  تملیکــی  امــوال 
کاالهــای فســادپذیر هــم در ســال جــاری با رشــد 
138 درصــدی مواجــه شــدیم کــه البته خوشــایند 
مــا هــم نیســت امــا بخش اعظمــی از ایــن کاالها 
مربــوط بــه دوره دولــت ســیزدهم نبــوده اســت و 
برخی از آنها حتی بیش از 20 ســال در انبارهای 
ســازمان بنــادر یــا انبارهــای عمومــی متعلــق بــه 
امــوال  اختیــار ســازمان جمــع آوری  گمــرک و در 
تملیکی باقی مانده بودند که تعیین تکلیف شد. 
البته انهدام این کاالها هزینه بسیار باالیی دارد 
چــرا که بخشــی از آنهــا کاالهای شــیمیایی مانند 
دارو اســت و انهدام آنها به لحاظ مسائل زیست 
محیطی باید در محیط های حفاظت شده و تحت 

نظارت باشد و حتی انتقال آنها هزینه بر است.

 تعیینتکلیف
انهدامخودروهایلوکس

واردات  پرونــده  بــه  اشــاره  بــا  اجتهــادی 
خودروهــای لوکــس در ســال های گذشــته گفت:  
را  داخــل  در  فــروش  قابلیــت  خودروهــا  ایــن 
نداشــتند و به دلیل این که در ســال های گذشــته 
وارد شــده بودنــد و بــه گونــه ای قدیمی به شــمار 
می رفتنــد در مزایده هــای بــه شــرط صــادرات هم 
نتوانستیم آنها را به فروش برسانیم بنابراین به 
صــورت فنــی آنها را معــدوم کردیم. البته موتور و 
گیربکــس ایــن خودروها در اختیار ســه دانشــگاه 
برتــر قــرار گرفت تا بتوانند در راســتای مهندســی 

معکوس از آنها استفاده کنند.
وی اضافــه کــرد: اقــدام بســیار خوبــی که با 
هماهنگی قوه قضاییه در ماه های گذشته انجام 
دادیــم ایــن بــود کــه 1062 خــودروی وارداتــی در 
ســال های گذشــته کــه پرونــده آن تشــکیل شــده 

بــود تعییــن تکلیــف شــد برخــی از ایــن خودروها 
آســیب های جــدی بــه بدنه شــان وارد شــده بــود 
امــا توانســتیم در مزایده هایــی بســیار شــفاف و 
بــا نظــارت دســتگاه قضایی آنهــا را تعیین تکلیف 
کنیم و عمده این خودروها هم اکنون در بازار در 

اختیار مردم قرار گرفته است.
اجتهادی اعالم کرد: بسیاری از خودروهایی 
کــه منهــدم و امحاء شــدند خودروهــای آمریکایی 
بودنــد کــه ممنوعیت فروش در داخل را داشــتند 
و بایــد بــاز صادر می شــدند اما بــا توجه به این که 
ایــن خودروهــا قدیمــی بودنــد بــا وجــود برگــزاری 
بــرای  را  آنهــا  نتوانســتیم  مختلــف  مزایده هــای 
صــادرات به فروش برســانیم بنابراین امحاء فنی 

آنها در دستور کار قرار گرفت.
فــروش  و  جمــع آوری  ســازمان  مدیرعامــل 
امــوال تملیکــی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تکلیفی 
کــه در فــروش کاالهــا از طریــق بــورس داشــتیم، 
از  برخــی  توانســتیم  برخــی مشــکالت  علی رغــم 
بــورس کاال تعییــن تکلیــف  از طریــق  را  کاالهــا 
کنیــم همچنین تعیین تکلیف 21 همت کاالی در 
اختیــار ســازمان جمــع آوری اموال تملیکــی انجام 

شد.

مزایدهسراسریخودروهاو
ماشینآالتدرسالآینده

بودجــه  الیحــه  طریــق  از  داد:  ادامــه  وی 
تــا  درصددیــم  دولــت  پیشــنهاد  بــا  آینــده  ســال 
همــه خودروهــا و ماشــین آالت راهــداری و دیگــر 
ماشــین آالت مــورد نیــاز کارخانه ها کــه در اختیار 
سازمان جمع آوری اموال تملیکی است را در سال 
آینــده از طریــق مزایده سراســری و آنالین عرضه 
کنیــم و اگــر ایــن مســاله بــه تصویــب نماینــدگان 

از  می توانیــم  برســد  اســالمی  شــورای  مجلــس 
رسوب بیشتر آنها جلوگیری کنیم.

اجتهــادی گفــت: برخــی کاالهــا بــا توجــه بــه 
این کــه ســالمت محور هســتند بایــد تاییدیه هــای 
بهداشــتی و اســتانداردهایی را دریافــت کننــد امــا 
بــا توجــه به این که نتوانســتند این اســتانداردها را 
بگیرند به اموال تملیکی معرفی می شوند تا منهدم 
شوند بخشی از کاالهای فسادپذیر هم که منهدم 
شدند بیش از 20 سال از رسوب آنها در انبارهای 
گمرک و دیگر انبارهای کشور گذشته بود و از حیز 

انتفاع خارج شده بودند.
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان 
جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی اظهــار کــرد: 
در بحث کاالهای اساسی عمده کاالهای متروکه 
شــامل نهاده هــای دامــی اســت که در ایــن زمینه 
125 هزار تن ذرت را که با استانداردهای داخلی 
منطبــق نبــود و در انبارهای بندر ماهشــهر ماه ها 
باقــی مانــده بــود همچنین 5۷ هزار تــن ذرت در 
اســتان کرمانشــاه تعییــن تکلیــف شــد و در حال 
حاضــر 12۷ هــزار ذرت جدیــد در انبارهــای بنــدر 
امام داریم که اقدامات اولیه برای تعیین تکلیف 
آن و تزریــق بــه بــازار انجــام شــده و می خواهیــم 

هرچه سریع تر این اتفاق رخ دهد.

جزئیاتپروندههواپیماهاو
واگنهایبالتکلیف

اجتهــادی دربــاره آخریــن وضــع هواپیماهــا 
و واگن هــای قطــار بالتکلیــف در گمــرک گفــت: 
تعــدادی هواپیمــا متعلــق بــه یکــی از ایرالین هــا 
بود که با هماهنگی های صورت گرفته در اختیار 
همــان شــرکت قــرار گرفــت تــا بتواننــد در ناوگان 
از آن اســتفاده کننــد. واگن هــای قطار هم که در 

انبارهــای یکــی از اســتان ها باقی مانــده تا 10 روز 
آینده واگذاری کامل آنها انجام خواهد شد.

خودروهــای  پرونــده  کــرد:  اضافــه  وی 
باقی مانده ســواری هم عمدتا شــامل خودروهای 
بــاالی 2500 ســی ســی اســت کــه امیدواریــم بــا 
تصویــب در الیحــه بودجه ســال 1402 بتوانیم در 

سال آینده آنها را عرضه کنیم.

کاهشزمانبرایمتروکهشدن
کاالهایرسوبشده

فــروش  و  جمــع آوری  ســازمان  مدیرعامــل 
امــوال تملیکــی اظهار کرد: تا قبل از ســال 139۷ 
طبــق قانــون گمــرک کاالهــا پنج ماه پــس از آنکه 
در اختیــار گمــرک قــرار می گرفتنــد متروکــه اعالم 
می شــدند امــا در حــال حاضــر ایــن پنــج مــاه بــه 
دو مــاه کاهــش پیــدا کرده اســت از ســویی دیگر 
ایــن قانــون شــامل مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی 
نمی شــد و متروکه اعالم شــدن کاالها در اختیار 
خــود آن منطقــه بــود امــا با مصوبه شــورای عالی 

امنیت ملی این تغییرات اعمال شد.
اجتهــادی افــزود: امیدواریــم کاالهایی که از 
ســوی صاحبــان آن ماه هــا به دلیل ســودجویی یا 
ارزان بودن انبارهای عمومی و انبارهای ســازمان 
بنــادر و گمرک رســوب می کردند ســریع تر تعیین 
تکلیــف شــوند و البتــه در ســال جــاری و بــا توجه 
بــه قوانیــن مذکور تعیین تکلیف کاالها ســریع تر 
اتفاق افتاده و هم اکنون کاالی مربوط به قبل از 
سال 1400 که تعیین تکلیف نشده باشد، نداریم 
و اگــر کاالهایــی ماننــد 426 کانتینر لوازم خانگی 
در هرمــزگان تعییــن تکلیف نشــدند به دلیل این 
اســت کــه هنــوز به ســازمان جمــع آوری و فروش 

اموال تملیکی ابالغ نشده است.

مدیرعاملسازمانجمعآوریاموالتملیکیخبرداد:رشد۲۰۸درصدیتعیینتکلیفکاالها

گوشت۴۰۰هزارتومانی،تناسبیباقیمتدامزندهندارد

شورایرقابت،خودرویسواریراازبورسکاالحذفکرد

عوارض طرح ترافیک 
۲۰ درصد گران شد
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افتتاح ۳۷۲ طرح صنعتی با 
اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر

ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از افتتاح 
۳۷۲ طرح با اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده 
از ســوی ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی، 
در دهه فجر امســال ۳۷۲ طرح با پیش بینی اشــتغال 

۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر افتتاح خواهد شد.
ارزش ســرمایه گذاری ایــن طرح هــا نیز بیش از ۲۲ 

هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
همچنین بر اســاس این اطالعات، بیشــترین طرح 
در آذربایجان شرقی افتتاح می شود که ۱۵۹ طرح را به 
خود اختصاص داده اســت. در مورد ســایر اســتان ها به 
ترتیب در گلستان، سمنان و خوزستان با ۲۲، ۱۵ و ۱۲ 

طرح، بیشترین طرح ها افتتاح خواهد شد.
کمترین افتتاح طرح نیز در کهگیلویه و بویر احمد بوده 
کــه یــک طــرح را بــه خود اختصــاص داده و در خراســان 

جنوبی و کرمانشاه نیز طرحی افتتاح نمی شود.

صادرات محصوالت حوزه 
 معدن و صنایع معدنی

از ۹.۹ میلیارد دالر گذشت
صــادرات محصــوالت بخــش معدن و صنایــع معدنی از 
ابتدای امسال تا پایان دی  به ۹ میلیارد و ۹۶۳ میلیون 

دالر رسید.
بــه گــزارش ایرنا، این آمار مشــتمل بر ۳۹ میلیون 
و ۱۴۸ هــزار تــن انواع محصوالت بخش معدن و صنایع 
معدنــی بــوده اســت که رشــد ســه درصــدی از ایــن نظر 
نشــان می دهد. بیشــترین میزان صادرات در این مدت 
در زنجیــره فــوالد و محصوالت فوالدی مرتبط با هشــت 
میلیــون و ۶۸۵ هــزار تن بــه ارزش چهار میلیارد و ۶۴۳ 
میلیــون دالر بــوده اســت کــه ۴۶.۶ درصــد از مجمــوع 

صادرات را تشکیل می دهد.
بــا  پایین دســتی  از آن، مــس و محصــوالت  پــس 
یــک میلیــارد و ۲۷۵ میلیــون دالر، زنجیــره آلومینیــوم و 
محصوالت با ۸۹۴ میلیون دالر، »سایر معدن و صنایع 
معدنــی« بــا ۸۸۰ میلیــون دالر و زنجیــره روی بــا ۵۲۰ 
میلیــون دالر، در رتبه هــای دوم تــا پنجــم صــادرات قــرار 
دارنــد. بیشــترین رشــد صادرات در این مــدت مربوط به 
زغال ســنگ و کک بــا یک هــزار و ۲۳۲ درصــد بــه ارزش 

۳۲۹ میلیون دالر بوده است.
در ۱۰ ماهه امسال ۴۷۷ میلیون دالر گندله سنگ 
آهن، ۲۹۰ میلیون دالر محصوالت زنجیره سیمان، ۱۶۱ 
میلیــون دالر انــواع ســنگ و محصــوالت مرتبــط و ۱۵۰ 
میلیون دالر آهن اسفنجی از کشور به مقاصد مختلف 

صادر شد.
حــوزه معــدن و صنایــع معدنی کشــور در دی  ۱۴۰۱ 
موفــق بــه صــادرات ۸۶۴ میلیــون دالر کاالهــای تولیدی 
خــود شــده کــه کاهش صــادرات ۳۰ درصدی نســبت به 

آذرماه و افت ۲۴درصدی سالیانه دارد.

واردات ۳.۶ میلیون تن محصوالت 
معدن و صنایع معدنی به کشور

برپایــه ایــن گــزارش، از ابتدای امســال تا پایان دی  
شــرکت های بخــش معــدن و صنایع معدنی کشــور ســه 
میلیــون و ۶۲۴ هــزار تن انواع محصوالت به ارزش ســه 

میلیارد و ۹۷۸ میلیون دالر وارد کرده اند.
و  فــوالد  زنجیــره  در  واردات  میــزان  بیشــترین 
محصوالت فوالدی مرتبط با یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون 

دالر بوده است.

پیش بینی افزایش ۵۰۰ 
میلیون دالری در مبادالت 

تجاری ایران و زیمبابوه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی افزایش 
بیش از ۵۰۰ میلیون دالری در ســطح مبادالت تجاری 

میان ایران و زیمبابوه خبر داد.
بــه گزارش ایرنا، ســیدصولت مرتضوی روزگذشــته 
در حاشــیه نشســت وزرای ایــران و زیمبابــوه در جمــع 
خبرنگاران اظهار کرد: در تفاهمات پیش بینی شــده که 
ســطح مبادالت تجاری میان دو کشــور به بیش از ۵۰۰ 
میلیــون دالر در ســال افزایــش داده شــود کــه ایــن مهم 

دست یافتنی و قابل تحقق است.
وی بــا بیــان این کــه در مذاکــرات به نتایــج خوب و 
مطلوبی رسیدیم و امیدواریم سطح همکاری ها افزایش 
پیــدا کند، گفــت: زیمبابوه تمایل دارد از تجربیات ایران 

در حوزه خودکفایی استفاده کند.
مرتضــوی خاطرنشــان کرد: به طــور حتــم بایــد تــراز 
تجــاری میــان دو کشــور مثبــت شــود و بــه ایــن منظــور 
برنامه هــای خوبــی در حــوزه انتقــال تجربیــات در بخش 
دارو، صادرات ماشین آالت کشاورزی و مواد پتروشیمی 

پیش بینی شده است.
وی گفت: اجالس همکاری های جمهوری اســالمی 
ایــران بــا جمهــوری زیمبابــوه از ۱۲ بهمن مــاه همزمان با 
آغاز جشــن های چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی آغــاز شــد و هیات هــای دو طــرف بــه تفاهمات 

بسیار مطلوبی در حوزه های مختلف رسیدند.
در  افــزود:  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
حوزه های کشاورزی، صنعت، انتقال تجربیات و دانش، 
و  فراســرزمینی  کشــت  فنی وحرفــه ای،  آموزش هــای 
افزایش سطح مبادالت تجاری تفاهم نامه های مناسبی 
را آمــاده کردنــد و امیدواریــم فــردا بــا حضور رؤســای دو 

هیات به امضاء برسد.
مشــترکات  زیمبابــوه  این کــه  بیــان  بــا  مرتضــوی 
فراوانــی بــا ایــران نظیــر روحیــه انقالبــی دارد، گفــت: 
زیمبابــوه کشــوری اســت کــه مــورد تحریم هــای ظالمانه 
غــرب و آمریــکا قــرار گرفته و اســتعدادهای نهفته ای در 
ایــن کشــور وجــود دارد کــه مــا بــرای کمــک بــه زیمبابوه 
و همچنیــن توســعه روابــط دوجانبــه اقتصــادی اعــالم 

آمادگی کردیم.

اخبـــــــــــــــــار

 ایجاد محدودیت
در واردات کود

بــه گفتــه رئیس انجمن واردکنندگان کود و ســم، ثبت 
ســفارش های جدیــد بــرای واردات کــود باطــل اســت و 

ثبت سفارش های قدیمی نیز تمدید نمی شود.
ســید مهدی حســینی یزدی در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: ســه هفته ای می شــود که بانک مرکزی ثبت 
سفارش های واردات کود را باطل کرده و در حال حاضر 
هیــچ ثبــت ســفارش جدیــدی بــرای واردات کــود انجــام 
نمی شود. همچنین ثبت سفارش های قدیمی نیز تمدید 

نشده است.
وی افــزود: علــت آن هنوز دقیقا برای ما مشــخص 
نیســت ولی به نظر می رســد بی برنامگی بانک مرکزی و 
نبــود اشــراف بر بــازار نهاده های کشــاورزی باعث چنین 

تصمیمی شده است.
رئیــس انجمــن واردکننــدگان کــود و ســم اضافــه 
کــرد: بخش خصوصی کــه دارای اعتبار بین کمپانی های 
بین المللی اســت به آنها ســفارش می دهد و کمپانی ها 
کاال را آمــاده و ارســال می کننــد و تــا زمــان ارســال، ارز 
گرفتــه می شــود و وقتــی کاال بــه گمرک می رســد قبل از 
ترخیــص، پــول کمپانــی پرداخــت می شــود. اما بــا توجه 
بــه تحریم هــا و تخصیــص ارز نیمایــی، کمپانی هــا اجازه 
قبــال  در  نفــت  فــروش  از  حاصــل  ارز  کــه  نمی دهنــد 
ایــران شــود و ایــن موضــوع شــرایط را بــرای  کاال وارد 

واردکنندگان پیچیده کرده است.

رشد ۲.۵ برابری مساحت 
گلخانه  های کشور

به گفته معاون وزیر جهاد کشــاورزی، براساس برنامه 
نســبت  گلخانه هــا  مســاحت  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
بــه ســال گذشــته رشــد دو تــا ۲.۵ برابری داشــته و در 
آینــده نیــز بــا همیــن نســبت توســعه بیشــتری در ایــن 
حــوزه خواهیم داشــت تا بــه مرحله ای برســیم که اکثر 

محصوالت آب بر در فضاهای گلخانه ای تولید شوند.
حســین حســینی ۱۶ بهمن در آیین افتتاح فاز اول 
مجتمــع گلخانــه ای شــهید وجــدی دســتگرد شهرســتان 
شهرکرد با بیان اینکه ایران کشوری کم آب و حادثه خیز 
است، اظهار کرد: رعایت الگوی کشت بیش از ۵۰ سال 
در کشور ما به مرحله اجرا نرسیده بود اما خوشبختانه 
ایــن امــر بــه همــت دولت ســیزدهم اجرا شــد، مدیریت 
کشــت محصــوالت آب بر یکــی از الزامات مهــم در حوزه 
رعایت الگوی کشت به شمار می آید که برای تحقق این 
امــر بــه محیط های کنترل شــده از جملــه گلخانه ها نیاز 
اســت کــه می تواند موجــب فراوانی محصــول در فصول 
مختلــف ســال، مدیریــت آب در تنش هــا و کمبودهــای 
آبی و تولید محصول در حوادثی همچون ســیل، ســرما 
و گرمــای زیــاد شــود کــه ایــن موضــوع در تامیــن امنیت 

غذایی بسیار حائز اهمیت است.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان 
شــیالت ایــران افــزود: یکــی از اســتراتژی های اساســی 
وزارت جهــاد کشــاورزی توســعه گلخانه هــا و بــه ویــژه 
تولیــد محصــوالت صیفی جــات و ســبزیجات در آن هــا 
اســت کــه خوشــبختانه چهارمحــال و بختیــاری درحــال 
حاضر ۵۶ هکتار در کشــت های گلخانه ای رشــد داشــته 
اســت و مجتمــع گلخانــه ای شــهید وجــدی دســتگرد نیز 

مجموعه بسیار پیشرفته ای است.
وی ادامــه داد: بــرای پایــداری گلخانه هــا عالوه بــر 
اهمیــت احــداث گلخانه هــا، موضــوع زنجیــره ارزش و 
خوشــه تولید از پیش تولید تا پس از تولید، فرآوری ها 
و همچنیــن صــادرات نیــز اهمیت باالیــی دارد همچنین 
اســتفاده از انرژی های پاک مانند انرژی خورشــیدی نیز 

به توسعه فعالیت های گلخانه ای کمک خواهد کرد.
حســینی عنوان کرد: براســاس برنامه وزارت جهاد 
کشــاورزی مســاحت گلخانه ها نســبت به ســال گذشته 
رشــد دو تا ۲.۵ برابری داشــته و در آینده نیز با همین 
نســبت توســعه بیشــتری در این حوزه خواهیم داشــت 
تــا بــه مرحلــه ای برســیم کــه اکثــر محصــوالت آب بــر در 

فضاهای گلخانه ای تولید شوند.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان 
شــیالت ایــران بــا اشــاره اینکه شــیالت صنعتــی مغفول 
مانــده محســوب می شــود، اضافــه کــرد: در دنیــا ۲۱۴ 
میلیــون تــن تولیــد انواع آبزیان اســت کــه از این میزان 
۹۰ میلیــون تــن در حــوزه صیــد و صیــادی بــوده و ۱۲۴ 
میلیون تن نیز در حوزه آبزی پروری است، در ایران نیز 
یــک میلیــون و ۲۵۶ هــزار تن تولید وجــود دارد که ۷۰۲ 
هزار تن در حوزه صید و صیادی و ۵۵۷ هزار تن نیز در 
حوزه آبزی پروری اســت البته در افق ۱۴۰۴ مقرر اســت 

این میزان به ۲.۶ میلیون تن افزایش پیدا کند.

اخبـــــــــــــــــار

گزارش عملکرد برنامه ششــم توســعه در بخش 
درصــد   ۵۴ از  بیــش  می دهــد  نشــان  صنعــت 
محصوالت صادراتی کشــور منبع محور و فقط ۵ 
درصــد از محصــوالت صادراتی کشــور با فناوری 

باال بوده است.
بــه گــزارش بــازار، ارزیابــی عملکــرد برنامــه 
پنج ساله ششم توسعه در بخش صنعت نشان 
می دهد که در سال ۱۴۰۰ قیمت هر تن محصول 
وارداتی ۳.۲ برابر محصول صادراتی بوده است، 
رقابــت  عملکــرد  گــزارش  اســاس  بــر  همچنیــن 
صنعتــی منتشــر شــده توســط یونیــدو در ســال 
۱۳۹۹ بیــش از ۵۴ درصــد محصــوالت صادراتــی 
کشــور منبع محور و فقط ۵ درصد از محصوالت 

صادراتی کشور با فناوری باال بوده است.
هــدف  بــا  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
آسیب شناســی و ارائــه رویکردهــای کالن جهــت 
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه، عملکــرد برنامــه 
پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی در بخش هــای مختلــف را ارزیابی کرده 

که در ادامه بخش هایی از آن آمده است.
می دهــد  نشــان  بررســی ها  کلــی  نتایــج 

رویکردهای کالن سیاســت های صنعتی، فناوری، 
تجــاری، مالــی و پولــی برنامــه ششــم توســعه در 
بخــش صنعــت بــر اســاس تعییــن اولویت هــای 
صنعتــی بــه عنــوان برشــی از اســتراتژی توســعه 
صنعتی، اســتفاده از دانش و نوآوری کشــورهای 
صاحــب فنــاوری و حمایــت از شــرکت های دانش 
بنیان با اســتفاده از ظرفیت های داخلی، توسعه 
بازارهــای صادراتــی و جــذب شــرکت های معتبــر 
جهانــی و منطقــه ای در زنجیره هــای تولید داخلی 
از طریــق تقویــت دیپلماســی اقتصــادی و تــالش 
برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص 
ســهم حداقــل ۴۰ درصــد از تســهیالت بانکــی و 
برنامــه ریزی بــرای افزایش ســرمایه صندوق های 
مرتبــط بــا بخــش صنعــت، ممنوعیــت معافیــت 
مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل 

زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است.
بیش از ۸۰ درصد واردات مربوط به تولید 

است
بررســی این گزارش در بخش تجاری حاکی 
از ایــن اســت کــه طــی ســال های ۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۰، 

بیش از ۸۰ درصد کاالهای وارداتی کشور را مواد 
اولیه و کاالهای واســطه ای و کاالهای ســرمایه ای 

به خود اختصاص داده است.
مرکز پژوهش های مجلس با استناد به این 
آمــار، تاکیــد کرده که چــون عمده واردات کشــور 
را کاالهایــی کــه در جریــان ســاخت و نیاز صنایع 
ادامــه تولیــد و عرضــه پوشــش می دهــد،  بــرای 
سیاســت گذاری برای این موضــوع اهمیت زیادی 
دارد و حتــی می توانــد بــه جهــت دهــی ســرمایه 
در  و  کنــد  کمــک  آینــده  صنعتــی  گذاری هــای 
خصــوص تبییــن ضــرورت تمرکز بر تولیــد رقابتی 
ســاخت، محــور بررســی ترکیب اقــالم صادراتی و 

وارداتی کشور نیز می تواند راهگشا باشد.
محصوالت فرآوری نشده، بیش از ۶۰ درصد 

سبد صادراتی کشور
در ایــن گــزارش اطالعاتــی دربــاره متوســط 
ارزشــی اقــالم عمــده صادراتــی و وارداتــی کشــور 
طــی ســال های ۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۷ هــم ارائــه شــده 
اســت. بــر ایــن اســاس به طــور متوســط بیش از 
۴۰ درصد ســهم ارزشــی واردات کشور به واردات 
ماشین آالت و لوازم حمل و نقل اختصاص داده 

شده، اما بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور 
بــه لحــاظ ارزشــی را محصــوالت فــرآوری نشــده 
کشاورزی، محصوالت شیمیایی و معدنی به خود 
اختصــاص داده اســت. به عبارتی بــا وجود حجم 
باالی واردات ماشین آالت به کشور نتیجه سهم 
بــاالی محصوالت خام و نیمه خام منبع محور در 
ترکیــب صــادرات کشــور و نــه محصــوالت رقابتی 

ساخت محور شده است.
قیمت هر تن محصول وارداتی بیش از ۳ برابر 

محصول صادراتی
بــرای مثال در ســال ۱۴۰۰ ارزش هر تن محصول 
صادراتــی کشــور حــدود ۳۸۱ دالر و ارزش هر تن 
محصــول وارداتی ۱۲۲۷ دالر بود که یعنی قیمت 
هــر تــن محصــول وارداتــی ۳.۲ برابــر محصــول 
صادراتی است. بر اساس گزارش عملکرد رقابت 
صنعتــی منتشــر شــده توســط یونیــدو )ســازمان 
توسعه صنعتی ملل متحد( در سال ۱۳۹۹ بیش 
از ۵۴ درصــد محصــوالت صادراتــی کشــور منبــع 
محور، ۱۳ درصد با فناوری پایین ۳۲.۵ درصد با 
فناوری متوســط و فقط ۵/۰ درصد از محصوالت 
صادراتــی کشــور با فنــاوری باال بوده اســت. یکی 

از دالیــل ایــن موضــوع تمرکــز بنگاه هــای تولیدی 
صنعت ساخت کشور بر بازار داخل است.

تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات صنعتی 
کشور بر بازار داخل

بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده در ایــن 
تولیــدات  درصــدی  از ۹۰  بیــش  تمرکــز  گــزارش 
صنعتــی کشــور بر بــازار داخل گویای تــوان پایین 
رقابت پذیــری کاالهــای صنعتــی کشــور اســت که 
الزم اســت بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی و 
اصالح سیاســتی رویکرد تعمیق ســاخت داخل و 

تولید محصوالت رقابتی تقویت شود.
از  حمایتــی  سیاســت  راســتا  همیــن  در 
صنعت ماشین ســازی کشــور طی ســال های اخیر 
بــا اســتفاده از ابــزار تعرفه گــذاری اصالح شــد که 
می توانــد در ایجــاد محیــط مســاعد بــرای ورود به 
این صنعت مؤثر باشد. طبق بند »غ« ماده )۱۱۹( 
قانــون امــور گمرکــی کشــور واردات ماشــین آالت 
خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت و گمــرک جمهوری اســالمی ایــران مورد 
نیــاز واحدهــای تولیدی، صنعتــی و معدنی مجاز، 

معاف از پرداخت حقوق ورودی بودند. 

بنابــر اعــام معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت، از ابتــدای فعالیــت دولــت ســیزدهم 
تاکنون ۲۳۷۰ واحد صنعتی تعطیل احیا شده 

است.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  رســولیان  علــی 
دربــاره وضــع قطعــی بــرق و گاز صنایــع اظهــار 
کــرد: متاســفانه مــا در کشــور در زمینــه بــرق و 
گاز ناترازی داریم که عمده فشار آن بر صنعت 
وارد می شــود، در حالــی کــه کل مصــرف بــرق 
صنعــت ۳۵ درصــد اســت امــا  در زمــان پیــک 

مصرف برق صنعت قطع می شود.
اقداماتــی  گذشــته  ســال  در  افــزود:  وی 
مــگاوات   ۱۰۰۰ شــد.  انجــام  زمینــه  ایــن  در 
شــروع  واحدهــا  در  خودتامیــن  نیروگاه هــای 
بــه کار کردنــد. وزارت صمــت مجوزهایــی داد و 
مــا نیــز مشــوق هایی در نظــر گرفتیــم، بنابراین 
برنامه ریــزی نســبتا خوبــی با وزارت نیــرو انجام 
شــد. قطعــی بــرق بی برنامــه در حــوزه صنعــت 
بســیار کــم بود و بیشــتر به صــورت برنامه ریزی 
شــده اتفــاق افتــاد، بــرای مثــال برخــی واحدهــا 
اورهــال انجام داده، برخــی از واحدها جمعه ها 

مشــغول بــه کار بودنــد و برخــی شــیفت ها را 
تغییــر دادنــد. زنجیره هــای تولیــد را نیــز کنتــرل 
کردیــم تــا بــه تولیــد بخش هایــی که بــرق آن ها 

قطع می شود، آسیب وارد نشود.
رسولیان با بیان اینکه در زمستان امسال 
شــاهد کاهش شــدید دما و ســرمای شدید هوا 
بودیم که این مساله در خراسان رضوی بیشتر 
بــود، عنــوان کــرد: ایــن ســرما خــارج از برنامــه 
تدویــن شــده در ســطح ملــی بــود. توافقــات ما 
بــرای قطــع گاز  صنایــع صرفــا در حــوزه صنایــع 
از  بخش هایــی  و  فــوالد  از  بخشــی  ســیمانی، 
صنایــع بــزرگ بــود اما کســری گاز و برودت هوا 
موجــب شــد گاز بخش هــای مختلــف از جملــه 
شهرک های صنعتی و صنایع کوچک برای مدتی 
قطع باشــد، همچنین کمبــود گاز در نیروگاه ها 
عاملــی بــرای قطــع بــرق آن هــا نیــز شــد کــه در 

خراسان رضوی مشهود بود.
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
اقداماتــی  گفــت:  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 
بــا مشــارکت وزارت نیــرو بــرای ایجــاد نیــروگاه 
در ســطح کشــور بــه ظرفیــت ۱۳ هــزار و ۵۰۰ 

مــگاوات نهایــی و حــدود ۲۰ واحــد وارد مرحلــه 
اجــرای  عملیاتــی شــده اســت. ۲ واحد بــا حدود 
۷۰۰ مــگاوات بهره بــرداری شــده و ایجــاد بقیــه 
نیــز بــه جد دنبال می شــود. این اقــدام بیش از 
۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است. قرار 
شــد مجوزها، مســائل مربوط به محیط زیســت 
و واگــذاری زمیــن در دولت تعیین تکلیف شــود 
تــا زودتــر این نیروگاه در مدار قــرار بگیرند. اگر 
ایــن نیــروگاه ۱۳ هزار و ۵۰۰ مگاواتی وارد مدار 
شــود، مشــکل ناتــرازی بــرق در تابســتان حــل 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: مــا بــا وزارت نیرو اقداماتی 
را در خصــوص راه انــدازی شــهرک های انــرژی 
قزویــن  شــهرک  کــه  کردیــم  آغــاز  خورشــیدی 
در آینــده بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. بــرای 
اســتان های دیگــر نیــز مجوزهــای مربوطه صادر 
شده و برای هر استان ۵ شهرک در نظر گرفته 
شــده اســت. میــزان برقی کــه از این شــهرک ها 
تولید می شــود حدود ۵۰۰۰ مگاوات است؛ این 
شهرک ها در درازمدت بهره برداری خواهند شد.
در  بــرق  حــوزه  در  کــرد:  بیــان  رســولیان 

کشــور نیاز به افزایش بهره وری داریم. افزایش 
مصــرف بــرق بخــش صنعــت منجــر بــه افزایش 
تولیــد شــده، بــا ایــن وجــود برنامه هایــی بــرای 
افزایــش بهــره وری بــرق در دســت اقــدام داریم 
و مشــوق هایی در این زمینه ارائه خواهد شــد. 
در حوزه گاز نیز درخواســت جدی ما این اســت 
کــه صرفه جویــی و مدیریــت مصــرف در ســایر 
بخش هــا انجــام شــود، زیــرا ســهم صنعــت در 
مصــرف گاز ۱۰ درصــد اســت و عمــال در مصــرف 
گاز تاثیرگــذار نیســت. بــا ایــن روش و قطع گاز 
تولیــد با محدودیت های جدی مواجه می شــود، 
بنابرایــن مــردم و بخش هــای تجــاری، خانگی و 
اداری نیز باید در مدیریت مصرف کمک کنند.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
اضافه کرد: صنعت بیش از ۳۷ درصد اشتغال 
کشور را به صورت مستقیم و با به صورت غیر 
مستقیم شاید بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد اشتغال 
کشــور به صنعت و جوانب و خدمات ناشــی از 
آن بازمی گــردد، بنابرایــن نبایــد موجــب کاهش 

انرژی بخش صنعت شویم.
وی با اشــاره به اینکه شناسایی واحدهای 
راکــد بــه صــورت کامــل انجــام و فراینــد طــرح 
افزایــش ظرفیــت واحدهــا شــروع شــده اســت، 
تصریــح کــرد: بــرای تمــام واحدهــا عارضه یابــی 
اولیــه را در ۳۱ کلینیــک انجــام شــد. واحدهــای 
ظرفیــت  از  زیــادی  بخــش  می توانــد  تعطیــل 
مغفول کشــور باشــد. تعداد واحدهــای راکد در 
خــارج و داخــل شــهرک های صنعتــی در حــوزه 
صنعــت ۱۲ هــزار و ۶۷ مــورد و در شــهرک های 
صنعتــی حــدود ۸۰۰۰ مــورد بــود کــه در حــال 
حاضر ۱۷ درصد کاهش داشته و رو به کاهش 

نیز هست.
رسولیان خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت 
ســیزدهم تاکنــون ۲۳۷۰ واحــد صنعتی تعطیل 
احیــا شــدند. در زمینــه واحدهایــی کــه زیــر ۵۰ 
درصــد کار می کننــد، نیــز ظرفیــت ۱۰۷۷ واحــد 
افزایش پیدا کرده  است. ما در بخش تسهیالت 
مشــکالتی داریــم کــه امیدواریم بــا ابالغ تبصره 
۱۸ و منابع مالی که بانک ها تخصیص می دهند 

این روند تسریع شود.

مقیمــی، عضــو هیــات رئیســه اتــاق بازرگانــی 
تهــران بــا بیــان اینکــه دچــار یــک عقب ماندگی 
کــه  گفــت  شــدیم،  دراقتصــاد  تاریخــی 
بــا  جنــگ  حــال  در  مــدام  مــا  تولیدکننــدگان 
مشکاتی هستند که مدیریت هیچ یک از آنها 

در حیطه اختیاراتشان نیست.
بخــش خصوصــی ایــن روزهــا تحــت انواع 
تحریم هــای  دارد.  قــرار  اقتصــادی  فشــارهای 
اقتصــادی  فعــاالن  وکار  کســــب  بین المللــی 
آنکــه  از  بیــش  آن  رفتــه و مصائــب  را نشــانه 
فعالیت هــای  بگیــرد،  را  دامــان سیاســتمداران 
بخــش خصوصــی را بــا چالــش همــراه ســاخته 
اســت. دالر رکــورد تاریخــی خــود را شکســته و 
چشــم انداز روشــنی هــم بــرای مذاکــرات برجام 
وجــود نــدارد. با این وجــود فاطمه مقیمی عضو 
هیات رئیســه اتاق بازرگانی تهران معتقد است 
کــه هیــچ عزمــی بــرای حــل مشــکالت اقتصاد و 
درس گرفتــن از اشــتباهات گذشــته در میــان 

دولتمردان مشاهده نمی شود.
او بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت دالر در 
چنــد مــاه گذشــته می گویــد: قیمــت محصوالت 
هر روز در حال تغییر کردن بوده و این مســاله 
ســایر  بــا  رقابــت  البتــه  و  برنامه ریــزی  قــدرت 
کشورها را از ما گرفته است. انبارهای بسیاری 
از تولیدکننــدگان خالــی شــده و خــود آنهــا هــم 
نمی داننــد کــه با این وضع چند وقت دیگر قادر 

به ادامه فعالیت هستند.
دیگــری  بخــش  در  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
از گفت وگــوی خــود بــا انتقــاد از تعطیلی هــای 
مکرر در اقتصاد ایران، افزود: مشــکالت ناشــی 
حکمرانــی  اشــتباه،  سیاســت گذاری های  از 
نامطلــوب و تحریم هــا منجــر بــه حــذف ایران از 

بازارهای جهانی شده است.
متــن کامــل گفت وگــوی بــازار بــا فاطمــه 
مقیمی عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی تهران 

را در ادامه می خوانید:

در  بخــش خصوصــی  دغدغــه  مهمتریــن 
شــرایط فعلــی چیســت و فکــر می کنیــد کــه در 
کوتــاه مــدت و میان مدت دولــت چه اقداماتی 
برای حل این مشکات می تواند داشته باشد؟
امروز فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
کــه  مواجــه هســتند  متعــددی  بــا چالش هــای 
و  خارجــی  تحریم هــای  حاصــل  آن  از  بخشــی 
بخــش دیگــری از آن نتیجــه تحریم های داخلی 
اســت. بــه عنــوان مثال نــرخ تورم در کشــور در 
بــه  دارد.  قــرار  نگران کننــده ای  بســیار  شــرایط 
همیــن دلیــل قیمت تمام شــده تولیــدات ما هر 
روز در حــال بیشــتر شــدن اســت. کار بــه جایی 
رســیده کــه قیمــت محصــوالت هــر روز در حال 
تغییر کردن است و این مساله قدرت رقابت در 

بازارهای جهانی را از ما گرفته است.
امــا دیگــر دغدغــه یــا شــاید بهتــر اســت 
خصوصــی  بخــش  دغدغــه  مهمتریــن  بگوییــم 
بی ثباتــی نــرخ ارز بــوده کــه امــکان برنامه ریزی 
بخــش  از  را  واردات  و  صــادرات  بخــش  در 
خصوصــی گرفته اســت. جــدای از این قوانین و 
مقررات خلق الســاعه شرایط کار را برای فعاالن 

اقتصادی حسابی سخت کرده است.
خصوصــی  بخــش  چالــش  دیگــر  امــا 
تعطیلی هــای بیش از اندازه در کشــور ماســت. 
شــاهد هســتیم که هر روز به یک بهانه اقتصاد 
را تعطیــل می کننــد. یــک روز بــه بهانــه آلودگی 
هوا کشور تعطیل می شود، روز دیگر نبود برق 
و گاز واحدهــای تولیــدی و خدماتــی را تعطیــل 
می کنــد. یــک روز مــاده اولیــه تولیــد نیســت، 
روز دیگــر روز تخصیــص ارز صــورت نمی گیــرد. 
از دردســرهای ترخصیــص کاال از گمــرکات هــم 

نگویم.
هــر کــدام از ایــن مشــکالت که بــه تنهایی 
می توانــد یــک اقتصــاد را فلــج کنــد، همگــی در 
اقتصــاد ایــران جمــع شــده اند. تولیدکننــده نیاز 
بــه فکر و خیال آســوده دارد تــا بتواند در زمینه 

تولیــد صادراتــی و تولیــد بــا ارزش افــزوده بــاال 
متمرکــز شــود. امــا تولیدکننــدگان مــا مــدام در 
حال تنش با مسائل و چالش هایی هستند که 
مدیریــت هیــچ کدام از آنهــا در حیطه اختیارات 
آنها نیســت. همه اینها به حذف شدت ایران از 

بازارهای جهانی دامن زده است.
البتــه فعــاالن بخــش خصوصــی بارهــا و 
بــه مشــکالت اقتصــادی کشــور  بارهــا نســبت 
امــا  دادنــد.  هشــدارهایی  آن  راه حل هــای  و 
مســاله اینجاســت کــه هیــچ واکنشــی از ســوی 
دریافــت  دولتــی  مســئوالن  و  تصمیم گیــران 
سیاســت گذاری های  و  رفتارهــا  و  نمی کنیــم 
اشــتباه همچنــان ادامــه دارد، غافــل از اینکــه 
ممکــن اســت روزی فــرا برســد کــه فرصتی برای 
جبران باقی نمانده باشد. البته همین حاال هم 
زمــان زیادی را از دســت دادیم. متاســفانه باید 
اشاره کنم که اقتصاد دولتی سال های طالیی را 
که می توانست فرصتی برای جهش اقتصادی و 
توســعه کشــورمان همچون ترکیه، کره جنوبی، 

ژاپن، مالزی و اندونزی باشــــد، از ما گرفت.
ســهم تحریم هــا در سخت ترشــدن کار و 
فعالیــت بــرای فعــاالن بخش خصوصــی چقدر 

است؟
تحریم هــا هزینه هــای تجــارت مــا را چند 
برابــر کــرده اســت. کارهایــی کــه بــرای ســایر 
کشــورها بــه ســادگی در حــال انجــام اســت، 
فعــال اقتصــادی ما به ســختی انجــام می دهد 
و زمــان زیــادی را صــرف آن می کنــد. دســت 
آخر هم هزینه بیشــتری پرداخت می کند. اما 
مشــکل دیگــر ناشــی از تحریم هــا فرســودگی 
دنیایــی  در  اســت.  ماشــین آالت  و  تجهیــزات 
کــه توســعه فنــاوری و تکنولــوژی حــرف اول را 
می زنــد و رقابــت شــدیدی بیــن کشــورها برای 
دســتیابی بــه تجهیــزات روز شــکل گرفتــه نــه 
تنهــا بــا غافلــه حرکــت نکردیم بلکــه دچار یک 
عقب ماندگــی تاریخــی هســتیم. حتــی ترمیــم 

همــه آنچــه کــه از دســت دادیم هم به شــدت 
زمان بر خواهد بود.

البته این اثر مســتقیم تحریم هاست. چرا 
کــه بخشــی از مشــکالتی کــه امــروز در اقتصــاد 
مــا مشــاهده می شــود بــه طــور غیــر مســتقیم 
عنــوان  بــه  تحریم هاســت.  همیــن  حاصــل 
مثــال بخــش انــرژی کشــور بــه شــدت از کمبود 
ســرمایه گذاری خارجــی رنج می بــرد اما در طول 
ســال های گذشــته بــه واســطه تحریم هــا عمــال 
دیگــر خبــری از ورود ســرمایه بــه داخــل کشــور 
نیســتیم. خیلــی دردناک اســت در کشــوری که 
دومیــن دارنــده ذخایر گازی اســت کــه به دلیل 
نبــود انــرژی بســیاری از واحدهــای تولیــدی در 
حــال تعطیــل شــدن بوده و بســیاری هــم ناچار 
بــه تولیــد بــا نیمــی از ظرفیت خود هســتند. در 
مقابل در کشــوری همچون قطر که وسعت آن 
به اندازه استان بوشهر ما هم نیست، توانسته 
با اتکا با همین ذخایر گازی به چنین جایگاهی 
در اقتصــاد جهانــی برســد. البتــه ایــن گفته هــا 
بــه معنــی ایــن نیســت کــه دولت ها ســهمی در 
شــرایط پیــش آمــده نداشــته اند. بــه هــر حــال 
بــرای  را  زیــر ســاخت های الزم  بایــد  دولت هــا 
توســعه و رشــد اقتصادی فراهم کنند. اما ما در 
ایــران بــه دنبــال ایجاد بســتری برای هــدر رفت 

انرژی و مصرف بیشتر هستیم.
نرخ تورم باال تا چه اندازه تولید کشور را 

تحت تاثیر قرار داده است؟
از  بســیاری  اخیــر  وقــت  چنــد  در 
تولیدکننــدگان از توشــه بــار یــا همــان ذخایــر 
اینگونــه  و  کــرده  اســتفاده  خــود  کاالیــی 
توانســته اند تولیدشــان را حفظ و خود را ســرپا 
نگــه دارنــد. امــا امــروز دیگــر ایــن انبارهــا خالی 
شــده و تولیدکننــدگان دیگــر چیــزی بــه عنــوان 
پشــتوانه ندارند. خود فعــال اقتصادی خود هم 
نمی داند که با این شرایط چند وقت دیگر قادر 

به ادامه فعالیت است.

مرکز پژوهش های مجلس: فقط ۵ درصد از محصوالت صادراتی با فناوری باال بوده اند

مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 
انبارهای مواد اولیه در حال خالی شدن هستند

ایجاد ۵ شهرک انرژی خورشیدی
برای هر استان
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قرارداد طرح توسعه میدان 
گازی کیش امضا شد

قــرارداد۹۰۰میلیــوندالریفازنخســتطرحتوســعه
نفــت وزیــر حضــور بــا کیــش گازی عظیــم  میــدان

امضاشد.
به گزارش شــانا، قرارداد طرح توســعه فاز نخست 
میدان گازی کیش روز شــنبه )۱۵ بهمن ماه( هم زمان با 
سالروز والدت باسعادت حضرت علی)ع( و دهه فجر با 
حضــور جواد اوجی، وزیر نفت و محســن خجســته مهر، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بین شــرکت نفت 
و گاز پــارس و شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات 

دریایی ایران امضا شد.
میــدان گازی کیــش، یکی از بزرگ ترین میدان های 
گازی کشور است و میزان گاز درجای این میدان برابر با 
۵۶ تریلیون فوت مکعب اســتاندارد اســت که در صورت 
توســعه کامل، توانایی تولید ۱۲۰ میلیون مترمکعب در 

روز گاز خام را خواهد داشت. 
طــرح توســعه میــدان گازی کیــش در چهــار گام 
پــارس  از  پــس  و هم اکنــون  اســت  برنامه ریــزی شــده 
جنوبــی بزرگ تریــن طــرح گازی کشــور اســت. بــا اجرای 
این طرح که مشــتمل بر احداث یک خط لوله ۳۲ اینچ 
زیردریایــی بــه طــول ۲۰۰ کیلومتــر از جزیــره کیــش بــه 
عســلویه از ســوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 
دریایــی ایــران و تکمیــل ۱۴ حلقــه چاه از ســوی شــرکت 
ملــی حفــاری ایران اســت، ۲۸.۳ میلیــون مترمکعب در 
روز گاز خــام و ۱۱.۳ هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی 
از جزیــره کیش به پاالیشــگاه های ســایت یک عســلویه 
گاز  شــبکه  بــه  پاالیش شــده  گاز  و  می شــود  منتقــل 

سراسری کشور اضافه خواهد شد. 
مبلــغ ایــن قــرارداد ۹۰۰ میلیــون دالر و مدت زمان 

اجرای آن ۱۴ ماه است.

وزیر نفت: 8 میلیارد دالر 
طرح جدید در حوزه نفت و 

گاز به بهره برداری می رسد
وزیــرنفــت،بابیاناینکهدرایندولت۱۴هزارمیلیارد
تومــاناعتباربرایمســئولیتهایاجتماعیاختصاص
دادهشــدهاســت،اعــامکردکــه۸میلیــارددالرطــرح

جدیددرحوزهنفتوگازبهبهرهبرداریمیرسد.
به گزارش شــانا، جواد اوجی شــنبه شــب در آیین 
انعقــاد قــرارداد ۹۰۰ میلیــون دالریِ فــاز اول توســعه و 
تولید میدان بزرگ گازی کیش، اظهارداشــت: ۴۴ ســال 
از عمــر انقــاب می گــذرد و صنعــت نفت ایــران در هیچ 
زمانــی بــه انــدازه و شــدت امــروز تحریــم نبوده اســت و 
فشــار تحریم هــا بــر صنعت نفت ایــران از دوران ترامپ 

نیز بیشتر شده است.
او افــزود: بــا وجــود شــدیدترین تحریم هــا امــروز 
جمهــوری اســامی ایــران نفــت خــود را انجــام می دهــد 
و نزدیــک بــه یــک میلیــارد متــر مکعــب گاز و بیــش از 
نفــت  وزیــر  تولیــد می کنیــم.  نفــت  بشــکه  میلیــون   ۲
عنوان کــرد: زمانــی آمریــکا ونزوئا را تحریم کــرد، تولید 
نفــت ونزوئــا از ۴ میلیــون بشــکه به ۲۵۰ هزار بشــکه 
رســید امــا ایران اســامی با وجود تحریم هــا یک میلیارد 
متــر مکعــب گاز تولید می کند در حالــی که قبل انقاب 

۲۵ میلیون مترمکعب تولید گاز داشتیم.
اوجــی ادامه داد: تا پایان ســال با تاش های انجام 
شده حدود ۸ میلیارد دالر، طرح جدید در حوزه نفت و 

گاز به بهره برداری خواهد رسید.
او  اظهــار کــرد: در اســتان هرمــزگان ۳۹ میــدان 
نفتــی و گازی داریــم کــه روزانــه ۱۵۰ هــزار بشــکه نفت 
توســعه  بعــدی  فازهــای  امیدواریــم  و  می شــود  تولیــد 
میــدان گازی کیــش ســریعاً تعیین تکلیف شــود، چراکه 

می تواند ناترازی گاز را حل کند.
بــا  هســتیم  تــاش  در  عنوان کــرد:  نفــت  وزیــر 
پاالیشگاه های جدید، هرمزگان را به قطب پاالیشگاهی 
کشــور برســانیم و طرفیــت پاالیشــی اســتان را بــه یــک 

میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسانیم.
اوجــی، عنوان کــرد: بحــث خــط لولــه فرآورده هــا از 
پاالیشــگاه نفت بندرعبــاس به جنوب کرمان کار بزرگی 
بــود کــه در اســتان هرمــزگان انجــام شــده و بیــش از 
۴۶۰ کیلومتــر از آن در هرمــزگان اســت کــه تا خرداد به 
بهره بــرداری می رســد و بــا بهره بــرداری از ایــن خــط لوله 
روزانــه ۱۵۰۰ تانکــر، تــردد خــود را کاهــش خواهنــد داد 
که موجب صرفه جویی در مصرف سوخت نیز می شود.
او تاکیدکــرد: بــا احداث پــارک متانول در پارســیان 
موافق هستیم و از آن حمایت می کنیم، تاش خواهیم 
کــرد تــا موانــع پیش روی برداشــته و ســرمایه گذاران به 

راحتی وارد عرصه نفت و گاز شوند.
وزیــر نفــت خاطرنشــان کرد: وزارت نفــت در دولت 
ســیزدهم بالــغ بــر ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار برای 
مســئولیت های اجتماعــی اختصــاص داده اســت کــه به 
فراخور پیشــرفت پروژه هــا بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان 

از آن تخصیص پیدا کرده است.

اخبـــــــــــــــــار

هــزار ۹۰ شناســایی از اقتصــاد وزیــر معــاون
میلیــاردتومــانفــرارمالیاتــیاز۳میلیونواحد
صنفــیو۳۰۰هــزارشــرکتاقتصادیفعالطی

۳سالگذشتهخبرداد.
بــه گــزارش  مهــر، داود منظــور در نشســت 
بــرای  بــرآوردی  اظهارنامــه  کــرد:  اظهــار  خبــری 
ســال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ تولیــد کردیــم؛ 
بررســی ها نشــان داد کــه ۳۰۰ هــزار شــرکت در 
۳ ســال گذشــته فعــال بوده انــد؛ امــا اظهارنامــه 
شــرکت ها  ایــن  بــرای  مــا  نداده انــد.  مالیــات  و 

اظهارنامه مالیاتی تولید کردیم.
افــزود:  امــور مالیاتــی  رئیــس کل ســازمان 
همچنیــن حــدود ۳ میلیــون واحــد صنفــی وجــود 
داشــتند کــه در ۳ ســال گذشــته علی رغــم اینکه 
مالیــات  و  نــداده  اظهارنامــه  امــا  بودنــد  مــودی 
پرداخــت نکــرده بودنــد؛ با توجه بــه اطاعاتی که 

داریم برای این واحدها اظهارنامه تولید کردیم.
ایــن  مالیــات  مجمــوع  داد:  ادامــه  منظــور 
شــرکت ها و واحدهــای صنفــی ۹۰ هــزار میلیــارد 

تومان است.
کــرده  تمکیــن  می توانــد  مــودی  گفــت:  او 
و مالیــات را بپــردازد و در صــورت عــدم تمکیــن 
می توانــد اعتراض کنــد و اظهارنامه مالیاتی به ما 
بدهد که پس از رســیدگی به اظهارنامه، مالیات 

را قطعی سازی کرده و وصول می کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح 
کرد: نســبت به تحقق مالیــات ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومانــی کاماً خوشــبین هســتیم و تدابیــر را از ۶ 

ماه پیش شروع کردیم.
منظــور افزود: این برنامه ریزی ها به ما این 
اطمینان را می دهد که ســال آینده تعهد مالیاتی 

را پاسخ خواهیم داد.
ایــن  مــا  بــه  ایــن برنامه ریزی هــا  افــزود:  او 
اطمینان را می دهد که ســال آینده تعهد مالیاتی 

را پاسخ خواهیم داد.
معــاون وزیر اقتصاد در مــورد بازار رمزارزها 
نیــز گفــت: توصیــه کارشناســی من به مــردم این 
اســت کــه وارد بــازار رمــز ارز نشــوند زیــرا بــازار 
پرریســکی اســت و افت و خیزی بســیاری دارد و 
خانمان سوز است. البته شاید عده ای وارد شوند 

و منفعت ببرند اما ریسک بسیاری دارد.
جــاری،  قوانیــن  در  کــرد:  تصریــح  منظــور 
معامات رمز ارز پذیرفته نشده و عماً غیرقانونی 
اســت، پــس ورود بــه ایــن بازار یک ریســک دیگر 
دارد که با توجه به غیرقانونی بودن شاید تبعات 

دیگری هم داشته باشد.
او اضافــه کــرد: در این طرف ماجرا نیز ما به 
عنوان سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی 
ســکوهای معامات رمز ارزهــا را پایش می کنیم. 
در واقع بر اســاس میزان خرید و فروشــی که هر 
فرد انجام داده می توان به درآمد حاصل شده از 
رمــز ارز دســت یافــت کــه می توان بر اســاس این 

اطاعات مالیات اخذ کرد.

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی افــزود: البته 
مشــروط بــه پایــش ایــن اطاعــات از ســوی بانک 
مرکــزی اســت کــه آن هم بایــد در اختیــار ما قرار 

دهد تا مالیات را برآورد کنیم.
منظــور گفــت: باالخــره آنجایــی کــه ریال به 
رمز ارز تبدیل می شود را می توان شناسایی کرد؛ 
امــا هنــوز گزارشــی از معامــات رمــز ارز از بانــک 

مرکزی دریافت نکرده ایم.
او در مــورد بــازار رمزارزها نیز گفت: توصیه 
کارشناســی من به مردم این اســت که وارد بازار 
رمزارز نشــوند زیرا بازار پریســکی اســت و افت و 
خیــزی بســیاری دارد و خانمان ســوز اســت. البته 
شــاید عــده ای وارد شــوند و منفعــت ببرنــد؛ امــا 

ریسک بسیاری دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در قوانین 
جــاری، معامــات رمــزارز پذیرفتــه نشــده و عمــاً 
غیرقانونــی اســت پــس ورود بــه ایــن بــازار یــک 
ریسک دیگر دارد که با توجه به غیرقانونی بودن 

شاید تبعات دیگری هم داشته باشد.
منظــور اضافــه کرد: در این طــرف ماجرا نیز 
مــا به عنوان ســازمان امــور مالیاتی با کمک بانک 
مرکــزی ســکوهای معامــات رمزارزهــا را پایــش 
و  میــزان خریــد  اســاس  بــر  واقــع  در  می کنیــم. 
فروشی که هر فرد انجام داده می توان به درآمد 
حاصل شده از رمزارز دست یافت که می توان بر 

اساس این اطاعات مالیات اخذ کرد.
ایــن  پایــش  بــه  مشــروط  البتــه  افــزود:  او 
اطاعات از ســوی بانک مرکزی اســت که آن هم 
بایــد در اختیــار مــا قرار دهــد تا مالیــات را برآورد 

کنیم.
رئیس ســازمان امــور مالیاتی گفت: باالخره 
می شــود  تبدیــل  رمــزارز  بــه  ریــال  کــه  آنجایــی 
امــا هنــوز گزارشــی  کــرد  را می تــوان شناســایی 
دریافــت  مرکــزی  بانــک  از  رمــزارز  معامــات  از 

نکرده ایم.
منظور یادآور شــد: هر کســی هم که با این 
شــرکت ها کار کند هم مشــمول پرداخت مالیات 
همــکاران  و  طرفیــن  همــه  واقــع  در  می شــوند؛ 
و معاملــه گــران بــا ایــن شــرکت ها بایــد مالیــات 

بپردازند.
بــر  گفــت:  نیــز  ســود  مــورد ضریــب  در  او 
اســاس قانــون مالیات هــای مســتقیم چیــزی بــه 
اســم ضریب ســود عمــاً وجود نــدارد و ما مکلف 
هســتیم مالیــات را بــر اســاس مــدارک و اســناد 
محاســبه کنیم که خود مــودی در اختیارمان قرار 

می دهد.
معــاون وزیــر اقتصــاد افــزود: البتــه ممکــن 
اســت برخــی از اصحــاب کســب و کار بــه ویــژه 
کسب و کار کوچک بگویند فاقد دفتر حسابرسی 
نظــام مالیــات مجبــور  ایــن صــورت  هســتند در 
بــر اســاس ارزش منصفانــه  بــراورد مالیــات  بــه 
اســت؛ ارزش منصفانــه نیــز یعنی میزان ســودی 
کــه منطبــق بــا فعالیت هــای مشــابه و بر اســاس 

ضرایب کارشناســی وزارت صمت اســت که البته 
اعــام کرده ایــم کــه ایــن ضرایــب ثابــت نیســت و 
میانگین محســوب می شود و در مرحله رسیدگی 
ممیز و مســئوالن اســتانی ما می توانند ضرایب را 

اصاح و تعدیل کنند.
منظور اضافه کرد: بالغ بر ۷۰۰ صنف داریم 
کــه هر کدام ضرایب ســود خــود را دارند بنابراین 
اصرار ما این است که مودیان خودشان مدارک را 
به ما دهند تا ما تخمین مالیات را برآورد کنیم.

او در مــورد مزایــده ۷۰۰ خــودرو نیــز گفــت: 
موضــوع خودروهــا یــک اقــدام مهــم ســازمان در 
مقابلــه بــا فــرار مالیاتــی بــود. یــک شــرکتی بایــد 
مالیــات دوره انحــال خــود را می پرداخت و عمل 
نکــرد و از ســویی دیگــر دارایی هــای خــود یعنــی 
همین ۷۰۰ خودرو را نیز پنهان کرد که همکاران 

مالیاتی ما این دارایی ها را شناسایی کردند.
معــاون وزیر اقتصاد ادامــه داد: اصرار ما بر 
تعیین تکلیف سریع این خودروها بود و با توجه 
بــه محدودیت هــای ســامانه ســتاد و بــرای عرضه 
ســریع تر ایــن خودروهــا و احیای درآمــد دولت از 
ایــن محــل، خودروهــا را بــا نظــارت دســتگاه های 
نظارتی و فرایند کنترل شده به مزایده گذاشتیم 

که فرایندی کاماً شفاف و عادالنه بود.
منظــور اصافــه کرد: برآورد پایه ما از فروش 
این خودروها کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان بود اما 
در مزایــده بــاالی ۹۰۰ میلیــارد تومــان بــه فروش 
رفــت. هــم اکنون نیــز در حال وصــول درآمدهای 

حاصله هستیم تا به خزانه واریز کنیم.
او ادامــه داد: مالیــات مالــک خــودرو بیــش 
از ایــن مقــدار اســت و بــاز مــا رقمــی از او طلبکار 

هستیم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: این ۹۰۰ میلیارد 
تومان یک نمونه از فرارهای مالیاتی بزرگ اســت 
و مــا از ایــن موارد بســیار داریم؛ بــه عنوان نمونه 
یــک فــرار مالیاتــی بزرگ بــا ۱,۲۰۰ میلیــارد تومان 
داریم که این فرد ۲۴ شــرکت دارد و ۵ هزار روز 
اســت کــه یک ریال هــم مالیات نپرداخته اســت. 
تمــام اموال و ســهام و امــوال غیرمولد این فرد را 
شناســایی کــرده ایــم. البتــه کارخانــه و برنــد او را 

دست نمی زنیم.
منظــور گفــت: همچنیــن واردکننــده بــزرگ 
نخ شناســایی کردیم که ۷۰۰ میلیارد تومان فرار 
مالیاتی داشت که ۴۰۰ میلیارد تومان را پرداخت 

و مابقی نیز در حال پرداخت است.
او تاکیــد کــرد: مــا بیــش از مودیــان خــرد به 

دنبال مودیان بزرگ هستیم.
معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد شــرکت های 
جــز  بورســی  شــرکت های  گفــت:  نیــز  بورســی 
شــفاف ترین بخش های مالیاتی هستند و ما هم 
بــه عنــوان ســازمان مالیاتــی از توســعه بــورس و 
شــرکت های بورسی حمایت و اســتقبال می کنیم 

زیرا توسعه انها به نفع اقتصاد کشور است.
ایــم  کــرده  پیش بینــی  داد:  ادامــه  منظــور 

بــرای ســال آینــده چنانچــه شــرکت های بورســی 
کننــد  توســعه  صــرف  را  مالیاتــی  درآمدهــای 
مشــمول معافیــت شــوند. همچنیــن پیش بینــی 
شــده شرکت های بورسی معافیت ۱۰ درصد و در 

شرایطی ۲۰ درصد را شامل شوند.
او در مورد مالیات نقل و انتقال سهام نیز 
گفــت: مالیــات نقــل و انتقال ســهام هــم اکنون 
نیــز وجــود دارد و مبالــغ بســیار قابــل توجهی را 
دریافــت می کنیــم و رویــه نیــز تغییــر نخواهــد 
کــرد. ایــن مالیــات در بــورس نیــم درصــد و در 
خــارج از بــورس ۴ درصــد ارزش اســمی ســهم 

خواهد بود.
رئیــس امور مالیاتی کشــور در مورد مالیات 
از  را  درآمــدی  پزشــکان  کــرد:  اظهــار  پزشــکان 
دریافــت  کلینــک  و  درمانــی  مرکــز  بیمارســتان، 
می کننــد که طبــق قانون ۱۰ درصد درآمد پزشــک 
بــه عنــوان مالیــات کســر و بــه حســاب ســازمان 
مالیــات کــه  می شــود  پرداخــت  مالیاتــی   امــور 

علــی الحســاب اســت. ایــن مالیــات موجب رشــد 
پرداخت مالیات از سوی پزشکان شده است .

درامــد  دوم  بخــش  داد:  ادامــه  منظــور 
پزشــکان مربــوط بــه ویزیت مطب ها می شــود که 
چند سال است در قوانین بودجه تاکید می شود 
کــه پزشــکان مکلــف بــه اســتفاده از پایانه هــای 
فروشــگاهی هســتند پــس پزشــکان نبایــد قانونا 
وجــه نقــد و یــا کارت بــه کارت و … بابــت ویزیــت 

دریافت کنند زیرا برخاف قانون است.
او افــزود: البته مواردی از تخلفات پزشــکان 
در ســامانه ســوت زنی یا گزارشــگری مردمی و یا 
سرشماره ها به ما ارسال شده است و ما لیست 
پزشــکان متخلــف را بــه ســازمان نظــام پزشــکی 
ارســال و درخواســت کردیــم کــه تذکــر دهنــد تــا 

مجبور به جریمه و … نشویم.
ایــن مســئول گفــت: مــردم اگــر مراجعه به 
مطبــی کردند و پزشــک درخواســت اخــذ نقدی و 
یــا کارت بــه کارت ویزیــت را داشــت حتمــاً مــورد 
تخلــف را بــه سرشــماره ســازمان امــور مالیاتــی 

اعام کنند.
منظــور گفــت: چندیــن جلســه بــا ســازمان 
نظام پزشــکی داشــتیم و مســائل را صورتجلســه 
کردیــم تــا با تعامل بیشــتر با هم دغدغه مردم را 

در این خصوص رفع کنیم.
او در مــورد مالیــات ســلبریتی ها اظهار کرد: 
مــا  مالیاتــی  مودیــان  باقــی  ماننــد  ســلبریتی ها 
هستند؛ یک اداره کلی را در تهران به طور خاص 
فقــط بــرای مالیات ســلبریتی ها مکلف کــرده ایم 
و تمــام قراردادهــای ســلبریتی ها را از واحدهــای 
طرف قرارداد با آنها گرفته و بررســی و مالیات را 

محاسبه می کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین 
در ادامه گفت: مالیات در نظر گرفته شــده برای 
حقوق و دستمزد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۷ 
درصدی داشــته اســت امــا میــزان افزایش حقوق 

کارکنان در این الیحه افزایش ۲۰ درصدی دارد.
به گفته منظور، علت این رشــد پیدا شــدن 
کــه  اســت  قبــل  ســال های  مالیات هــای  برخــی 
پرونــده آنهــا از قبــل مانــده اســت. در ســال های 
گذشته شاهد آن بوده ایم که فرارهای مالیاتی از 
حقوق و دســتمزد صورت می گرفت که امســال با 
محاســبات ســنجیده شــده جلوی آن گرفته شده 

است.
او افــزود: ایــن اقدامــات امســال هم صورت 
و  حقــوق  محــل  از  مالیاتــی  درآمــد  و  گرفتــه 
دســتمزدها بیش از رقم افزایــش حقوق کارکنان 

بوده است.
معــاون وزیر اقتصاد درباره مالیات مشــاغل 
و اصنــاف گفــت: امســال ۳ میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
مــؤدی مالیاتــی در بخــش مشــاغل عمــاً مالیــات 
مقطــوع را پذیرفتنــد ولــی نــه بــا رشــد ۱۰ تــا ۱۵ 
درصــدی ســاالنه، بلکه با محاســبه میزان فروش 

سالهای قبل اصناف بوده است.
منظــور افــزود: امســال ۲۰۰ درصد رشــد در 
صورت هــای اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشــاغل 
و نیز طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم 

داشته ایم.
او یــادآور شــد: بر اســاس مــاده ۱۴۵ قانون 
مالیات های مســتقیم ســود ســپرده های بانکی از 
مالیــات معاف هســتند؛ فعــاً بحثی درباره حذف 
معافیت مالیاتی ســپرده ها نداریم بنابراین ســود 
نیســتند.  مالیــات  مشــمول  بانکــی  ســپرده های 
شــرایط تورمی کشــور به گونه ای اســت که ســود 
ســپرده های بانکــی در مقابــل رقــم تــورم عــددی 

نیست و به خروج پول از بانک می انجامد.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتی دربــاره درآمد 
مالیاتــی بودجه ســال آینــده گفــت: از ۴۵۰ هزار 
میلیارد تومان امسال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
می رســد کــه رشــد ۵۴ را نشــان می دهــد. محــل 
ایــن درآمدهــا قطعی ســازی پرونده هــای مالیاتی 
مانــده از ســالهای قبــل اســت کــه بــرآورد ما ۲۱۳ 
هزار میلیارد تومان از این محل است و سریع تر 
باید تعیین تکلیف شــوند. امســال هم ۲۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان از پرونده هــای مالیاتــی ســالهای 

قبل قطعی سازی شده است.
منظــور تاکیــد کــرد: از ۴۰۰ شــرکت بورســی 
در ایــن ۳ مــاه توانســته ایــم ۳۳ هــزار میلیــارد 
 تومــان از محــل مالیــات بر ارزش افــزوده، درآمد

دریافت کنیم.
پایانه هــای  قانــون  اجــرای  کــرد:  اظهــار  او 
فروشــگاهی از اول آبــان شــروع کرده ایم شــیب 
شایســته ای را در ایــن بخــش شــاهد هســتیم و 
با ارســال صــورت حســاب الکترونیک به ســامانه 

مودیانی این میزان رشد ثبت شده است.
معــاون وزیــر اقتصــاد بیــان کــرد: افزایــش 
اشــراف اطاعاتــی را در ایــن بخش بــا راه اندازی 
هســتیم.  شــاهد  را  مالیاتــی  مودیــان  ســامانه 
همچنیــن بــا کســب ایــن اطاعات، مالیات ســال 
گذشــته رشــد ۵۸ درصدی داشــته و امسال رشد 
آینــده رشــد ۵۴ درصــدی  ۵۵ درصــدی و ســال 

خواهد داشت.
مجموعه هــای  مالیــات  مــورد  در  منظــور 
حاکمیتی نیز گفت: تمام این مجموعه ها موظف 
بــه پرداخــت مالیــات هســتند؛ بــه عنــوان نمونــه 
مجموع شرکت هایی که ستاد اجرایی فرمان امام 
ســهامداری کــرده را شناســایی و مالیاتــی بالغ بر 
۲ هــزار میلیــارد تومان در ســال ۹۹ و برای ســال 
۱۴۰۰ بالــغ بــر ۲,۵۰۰ میلیــارد تومــان شناســایی 

کردیم.
او ادامه داد: مالیات پرداختی از سوی بنیاد 
مســتضعفان نیــز بالــغ بــر ۲ هزار میلیــارد تومان 
بوده اســت. قرارگاه خاتم االنبیا نیز مودی اســت 
و اظهارنامــه می دهد و مالیات می پردازد و معاف 

نیست.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی افــزود: ایــن 
اطمینــان را می دهم که در مالیات های مســتقیم 

برای کسی معافیت پیش بینی نکرده ایم.
منظــور گفــت: البتــه معافیت هــای مالیاتــی 
در کشــور مــا گســترده اســت. بخش کشــاورزی، 
محــروم،  مناطــق  در  ســرمایه گذاری  صــادرات، 
دانشــگاه ها و مدارس غیرانتفاعی، مناطق آزاد و 

… معاف هستند.
او افــزود: رقــم معافیــت مالیاتــی قانونی در 
کشــور در ســال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان 
هــزار  مالیــات وصولــی ۳۰۶  و کل  اســت  بــوده 

میلیارد تومان بوده است.
معــاون وزیــر اقتصــاد گفــت: پیشــنهاد مــا 
نظــام  در  بایــد  و  معافیت هاســت  در  بازنگــری 
معافیــت را بایــد تجدیدنظــر کنیــم کــه بایــد در 

مجلس این تصمیم گرفته شود.
و  حقــوق  مالیــات  ســهم  مــورد  در  منظــور 
دســتمزد در کل مالیــات نیــز تصریــح کرد: ســهم 
حقــوق و دســتمزد در کل مالیــات کشــور ۱۰ تا ۱۱ 
درصد اســت، بنابراین ما روی آن حســاب زیادی 

باز نمی کنیم.

معــاونوزیــرراهوشهرســازیبــابیــاناینکــه۲ 
میلیــونو۷۰۰هــزارواحــدناپایــداردربافتهــای
فرســودهشــهریشناســاییشــدهاســت،گفــت:
نوســازیوبهســازیایــنبافتهاازتــواندولتو

شهرداریبهتنهاییخارجاست.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، »محمــد 
گروه هــای  بــا  هم اندیشــی  نشســت  در  آئینــی« 
جهــادی بــا بیان اینکه مناطق حاشیه نشــین از همه 
ظرفیت هــا، معافیت ها و تخفیفــات مناطق محروم 
برخــوردار هســتند، اظهار داشــت: بر اســاس ســند 
توانمندســازی ســکونتگاه های  و  ملــی ســاماندهی 
غیررسمی، باید سرانه استاندارد مسکن در محات 
اســتاندارد  متوســط  بــه  شــهری  بازآفرینــی  هــدف 

مسکن همان شهر برسد.
او افــزود: مقاوم ســازی و نوســازی مســکن در 

محات هدف بازآفرینی شهری به عنوان نیاز اولیه 
بایــد مطــرح باشــد، یعنــی ایمن ســازی و نوســازی 
ســقف های لرزان مناطق بافت های ناکارآمد شهری 
بایــد در اولویت سیاســت های نوســازی برنامه ریزی 

شود.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری با اشــاره 
به اینکه باالترین آمار نوسازی مسکن در بافت های 
فرســوده را در دولــت دهــم شــاهد بودیم،گفــت: 
درایــن دوره زمانــی ۳۵۳ هــزار واحــد مســکن در 
بافت هــای فرســوده نوســازی شــد کــه ۲۵۵ هــزار 
واحد مســکن آن مورد حمایت مســتقیم دولت قرار 
داشــت، امــا در ۸ ســال بعــدی در مجمــوع حمایــت 

از نوسازی ۸۰ هزار واحد مسکن را شاهد بودیم.
آئینــی بــا بیــان اینکــه فضــای کار جهــادی در 
محــات هــدف بازآفرینــی شــهری بایــد بــه ســمت 

حفــظ جان ها و نوســازی مســکن ریل گذاری شــود، 
 ۱۰۰ و  محلــه   ۴۰۰ و  هــزار  پنــج  داشــت:  عنــوان 
هــزار کوچــه دربافت های ناکارآمد شــهری درســطح 
کشــور شناســایی شــده اســت کــه باید با اســتفاده 
از فناوری هــای نویــن و اقدامــات ابتــکاری جهــادی 
را  شــهری  بازآفرینــی  حــوزه  در  نوســازی  ســرعت 

افزایش دهیم.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، وجود 
دهک های پایین و محروم جامعه در محات هدف 
بازآفرینــی شــهری و توجیه پذیــر نبــودن اقتصــادی 
را  و توســعه گران  بــرای ســازندگان  تولیــد مســکن 
دو مشــکل اساســی در مســیر نوســازی بافت هــای 
فرســوده برشــمرد و گفــت: ســاکنان در بافت هــای 
فرسوده باید به این فضا و اعتماد برسند که چشم 
سومی در راستای حفظ منافعشان در محله حضور 

دارد و بــه آنــان در رونــد نوســازی بناهــای فرســوده 
خود مراقبت، همراهی و کمک می کند.

وجــود  نیازمنــد  امــر  ایــن  ادامــه  داد:  آئینــی 
میانــی(  )حلقــه  متخصــص  جهــادی  گروه هــای 
آموزش هــای دیــده اســت کــه بــا حضــور در محات 
هدف بازآفرینی با مردم ساکن مذاکره کرده و آنان 
را بــا حقــوق قانونــی خودشــان آشــنا و قراردادهــای 
متناســب با منافع شان با سازندگان و توسعه گران 
منعقــد و بــه چگونگــی اجــرای پروژه هــای نوســازی 

نظارت کنند.
 خیزشعمومیبراینوسازیواحدها

ومحاتفرسودهشهریباکمکگروههای
جهادیمتخصص

او  نهضت نوســازی بافت های فرسوده شهری 
بــا کمــک گروه های جهــادی متخصص را بــه مفهوم 

یک خیزش عمومی برای نوسازی واحدها و محات 
رهبــر معظــم  گفــت:  و  دانســت  فرســوده شــهری 
انقــاب می فرماینــد »ما بایــد کارهــای اولویت دار و 
فــوری را مــورد اهتمــام ویژه قرار دهیــم که از جمله 
آنهــا نوســازی بافت هــای فرســوده اســت«، رهبــر 
معظم انقاب اسامی راهکار عملیاتی در خصوص 
بازآفرینــی شــهری بــرای مــا ترســیم کرده انــد کــه بر 
اساس آن عمل کنیم. بر این اساس دولت باید در 
زمینه نوســازی بافت های فرســوده سیاســت گذاری 
توام با ابتکار عمل، جرات و شــجاعت برای تشــویق 
سازندگان و سرمایه گذاری غیر دولتی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معظم 
لــه عــاوه بــر ایــن، بــه عنــوان راهــکار، موضــوع را 
این گونــه تبییــن کرده انــد کــه »دولــت یــک ابتکاری 
بکنــد در همیــن مناطــق ]فرســوده[، ایــن کســانی را 

کــه ولــو خــود دولــت نمی خواهــد مباشــرت بکنــد 
و شــاید مصلحــت هــم نیســت، امــا ایــن کســانی را 
کــه ســرمایه گذاری می کننــد، اینها را تشــویق کند با 
صــور مختلــف بیایند این خانه هــا را تبدیل کنند به 
خانه هــای چهــار طبقــه، پنــج طبقه، هم مســتحکم 
باشــد، امکانات داشته باشد، هم دسترسی داشته 
باشــد، بــا توجــه به نیازهــای واقعی زندگــی مردم و 

متناسب با فرهنگ و روحیات مردم«.
آئینــی بــا بیــان اینکه هــم اکنون شــهرداری ها 
برای صدور پروانه ســاختمانی مکلف هستند تا ۵۰ 
درصــد تخفیــف دهند که تــا ۱۰۰ درصد تخفیف نیز 
قابل اعمال است، گفت: قانونگذار این حق را برای 
ســازندگان و مالکان در محات فرســوده قائل شده 
کــه از حداقــل ۵۰ درصد در عــوارض پروانه و تراکم 

ساخت بهره ببرند.

شناسایی۲.۷میلیونواحدناپایداردربافتهایفرسودهشهری

شناسایی۹۰هزارمیلیاردتومان
فــــــرارمالیاتــــــی
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 ثبات بیمه سینا؛ حاصل
هم افزایی سازمانی

عبــور از چالش هــا در بیمــه ســینا حاصــل همفکــری، 
اقدامات اصالحی، تالش بی وقفه مدیران متخصص و 

کارشناسان متعهد است.
بــه گــزارش روابــط عمومی و امور بیــن الملل بیمه 

ســینا؛ عبداله ســلطانی 
مدیرعامــل  ثانــی 
بــه  اشــاره  بــا  شــرکت 
اقدامــات صــورت گرفته 
تکلیــف  تعییــن  گفــت: 
گذشــته  چالش هــای 
اقدامــات  انجــام  و 
از  بخشــی  اصالحــی، 
بینــی  پیــش  اهــداف 

شــده اســت کــه از آن هــا عبور کردیــم و در حــال حاضر 
به دوران ثبات بسیار نزدیک شده ایم. عبداله سلطانی 
نایب رئیس کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران ایران، 
مدیــران و کارشناســان بیمــه ســینا را در زمــره افــراد بــا 
تجربــه، متخصــص و شــناخته شــده در صنعــت بیمــه 
دانست و افزود: از جمله نقاط قوت بیمه سینا، نیروی 
انســانی متخصــص و متعهــد در رده هــای مدیریتــی و 
سایر سطوح است که با تکیه بر این سرمایه ارزشمند، 

اقدامات اثرگذاری انجام شده است.
مدیرعامــل بیمــه ســینا بــا بیــان اینکــه در ماه هــای اخیــر 
توجه ویژه ای به پرداخت خســارت ها شــده اســت، بیان 
داشــت: ســعی همــکاران مــا بــر ایــن اســت کــه مطالبات 
معوق به روز پرداخت و پرونده های زیان دیدگان نیز پس 
از تکمیــل، وارد چرخــه پرداخت شــوند تــا بتوانیم در این 
زمینــه رضایــت حداکثــری بیمه شــدگان را جلــب نمائیم. 
نائب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا با عنایت به همدلی 
و هم افزایی تیم مدیریتی و بر اساس برنامه تدوین شده 
ابراز امیدواری کرد، از مشکالتی که سال ها بر بیمه سینا 
تحمیل شــده بود فاصله گرفته و ضمن حرکت اصولی و 
شفاف در صنعت بیمه، رشد قابل قبولی در سال 1402 

برای بیمه سینا را شاهد خواهیم بود.

نرخ حق الوکاله بانک سپه 
برای سال ۱۴۰۲ سه درصد 

تعیین شد
نــرخ حق الوکالــه بکارگیری ســپرده های ســرمایه گذاری 
مــدت دار بانــک ســپه در ســال مالــی ۱۴۰۲ ســه درصــد 

تعیین شد.
پایــگاه  گــزارش  بــه 
بانــک  اطالع رســانی 
مصوبــه  بــا  ســپه؛ 
بانــک  مدیــره  هیئــت 
ســپه، نــرخ حق الوکالــه 
ســپرده های  بکارگیــری 
مدت دار  ســرمایه گذاری 
ســال  در  ســپه  بانــک 

مالــی 1402 ســه درصــد تعییــن شــد. بــر اســاس ایــن 
گــزارش، نــرخ حق الوکاله با تصویــب هیئت مدیره بانک 

و برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی تعیین می شود.

دالیل استقبال از سهام 
بانک ایران زمین

بــا توجــه به حرکت بانک ایران زمین به ســمت کاهش 
زیــان انباشــته و همچنیــن تصویب افزایش ســرمایه از 
محل آورده برای افزایش خدمات بانک داری دیجیتال 
و ... اعتمــاد ســهامداران به این بانــک افزایش یافته و 

در هفته های اخیر با صف خرید همراه شده است.
به گزارش الفباخبر ، بانک ایران زمین با نماد وزمین 

نخســتین  عنــوان  بــه 
رونــد  ایرانــی  نئوبانــک 
سودســازی خــود را آغــاز 
مبنــا  همیــن  بــر  کــرده، 
شــرکت  انباشــته  زیــان 
کاهــش یافتــه اســت تــا 
ماهــه   9 در  کــه  جایــی 
امســال به ازای هر سهم 
دو ریال زیان ســاخته در 

حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1700 تومان 
به ازای هر ســهم زیان ســاخته بود و همین مساله باعث 
شــده تقاضای بیشتر سهامداران شده و حتی صف خرید 
سهام بعد از اصالح شاخص کل هم بهم نریخته است.

از طــرف دیگــر هیــات مدیره بانک براســاس ماده 3 
دســتورالعمل ســازمان بــورس و اوراق بهــادار  پیشــنهاد 
افزایــش ســرمایه از مبلــغ 400 میلیــارد تومــان بــه مبلــغ 
ســلب  بــا  نقــدی  آورده  محــل  از  تومــان  میلیــارد   2000
حــق تقــدم را ارائــه کــرده اســت تا ایــن منابع بــرای ایجاد 
زیرســاخت های بانــک داری دیجیتــال بــکار گرفته شــود و 
کمــک کنــد تــا خدمات آنالین بیشــتری توســط بانک ارائه 
بــرای  بتوانــد منافــع بیشــتری  بانــک  شــود و در نهایــت 
سهامداران و مشتریان خود تامین کند. همچنین شرکت 
برای جلب نظر ســهامداران صورت های مالی شــرکت های 
زیرمجموعــه را در بــازه زمانــی کوتاهــی منتشــر کــرده و 
دارایی مازاد را مزایده گذاشته تا منابع بیشتری در اختیار 
بانک باشد و در مسیر خدمات ویژه بانک داری بکار ببرد.
 براســاس گزارش عملکرد 9 ماهه بانک ایران زمین 
در بخــش تســهیالت اعطایــی حدود 1200 میلیــارد تومان 
درآمد داشته، در حالی که سال گذشته در 9 ماهه حدود 
600 میلیارد تومان درآمد کســب کرده بود. از طرف دیگر 
هزینه سپرده های بانک نسبت به سال گذشته از 9200 
میلیارد تومان به 7100 میلیارد تومان کاهش یافته است 
و این موضوع حکایت از رشــد درآمدزایی در کنار کاهش 
هزینه هــا بــوده اســت.  در مجمــوع درآمــد عملیاتی بانک 
ایران زمین در 9 ماهه امسال 7700 میلیارد تومان بوده 
و در مقایسه با درآمد 6300 میلیارد تومانی 9 ماهه سال 
گذشته حدود 22 درصد رشد داشته است و سود خالص 

بانک در سال جاری 24 درصد رشد داشته است.
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ارسال کمک های بانک 
ملی برای مردم زلزله زده 

شهرستان خوی 
در پی وقوع زلزله در شهرستان خوی، سرپرست بانک 
ملی ایران دستور استفاده از همه امکانات برای کمک 

رسانی به هموطنان آسیب دیده را صادر کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران در 
در  زلزلــه  وقــوع  پــی 
و  خــوی  شهرســتان 
در  اطــراف  مناطــق 
استان آذربایجان غربی 
خســارت  شــدن  وارد  و 
منطقــه،   ســاکنان  بــه 
بــه  ایــران  ملــی  بانــک 
منظــور همدلی با مردم 
آســیب دیده، حمایت و  
مســاعدت  به آســیب دیدگان ناشــی از زلزله، با اهدای 

کمک های غیر نقدی به یاری مردم منطقه شتافت.
در این راستا سید مجتبی قدسی رییس اداره کل 
روابــط عمومی بانــک ملی ایران و همراهی داود رحیمی 
امــور شــعب آذربایجــان غربــی و فرهــاد  رییــس اداره 
تقوامنــش عضــو هیــأت مدیــره شــرکت توســعه صنایــع 
بهشــهر ، از رونــد آماده ســازی کمک هــای غیر نقدی در 

شرکت مذکور بازدید کردند.
صنایــع  توســعه  گــروه  کمک هــای  اســت  گفتنــی 
بهشــهر  که شــامل اقالم مواد غذایی واقالم بهداشــتی  
بود  به قرارگاه فوریت های امدادی بنیاد احســان ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضــرت امام)ره( مســتقر در شهرســتان 

خوی، تحویل شد.

ارسال کمک های اهدایی 
بانک شهر به منطقه 

زلزله زده خوی
بــه منظــور همدلی با هموطنان آســیب دیــده در زلزله 
مــواد  شــامل  شــهر  بانــک  اهدایــی  کمک هــای  خــوی، 
غذایــی، پوشــاک، لوازم گرمایشــی و ... بــه این منطقه 

ارسال شد.
بانــک شــهر با مشــارکت جمعی مدیــران و کارکنان 
خود و در راســتای توجه 
به مســئولیت اجتماعی 
و حمایــت از هموطنــان 
آســیب دیــده در زلزلــه 
و  خــوی  شهرســتان 
مناطق اطراف در استان 
آذربایجان غربی، اقدام 
بــه تهیه اقالم مورد نیاز 
بــرای هموطنــان حادثــه 

دیده در این زمین لرزه کرد.
در همیــن راســتا، اقــالم ضروری شــامل پتــو، مواد 
غذائــی، بخــاری، پوشــاک، اقــالم بهداشــتی و ... تهیــه 
 و بــرای هــم میهنــان آســیب دیــده در ایــن شهرســتان

ارسال شد.
و  تبریــز  شــهر  در  تجمیــع  بــا  ارســالی  اقــالم 
تقســیم بندی بــه 28 خــودرو حمــل بــار بــرای ارســال به 
مناطــق زلزلــه زده آمــاده ســازی و تــدارک دیــده شــد که 
این اقدام با قدردانی هموطنان آسیب دیده از زلزله در 
روســتاهای فیــرورق، کردلر، اربط، ینگجــه، بیرق، عذب 
کندی و ... مواجه شد.همچنین کارکنان داوطلب بانک 
شــهر نیــز 2 روز از حقــوق خــود را بــرای تهیــه ملزومــات 
و نیازمندی هــای هموطنــان آســیب دیــده در زلزله خوی 

اختصاص دادند.

فروش اوراق گواهی سپرده  
 مدت دار بانک مسکن

با سود ۱۸ درصد
انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار عام یک 
ماهــه بــه تاریخ ۱6 بهمن ماه ۱۴۰۱ در دســتور کار بانک 

مسکن قرار گرفت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن – هیبنا، 
انتشــار و فــروش اوراق 
گواهی ســپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری عام 
دســتور  در  ماهــه  یــک 
کار بانــک مســکن قــرار 
گرفــت. نــرخ ســود ایــن 
اوراق علی الحســاب 18 
درصد ساالنه بوده و در 
واحدهــای یــک میلیــارد 

ریالی به تاریخ 16 بهمن ماه 1401 عرضه می شود.
الزم بــه ذکــر اســت، گواهی ســپرده مــدت دار ویژه 
ســرمایه گــذاری عــام یــک ماهــه منتشــره بــه تاریــخ 16 
دیمــاه 1401 تمامــی دارنــدگان، در سررســید بــه صــورت 
سیســتمی و اتوماتیــک به گواهی ســپرده مذکور تبدیل 

می شود.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دسترســی  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ســهمیه ای  ارز  یــورو   ۵۰۰۰ بــه  متقاضیــان 
از طریــق صرافی هــا و شــعب ارزی منتخــب 

بانک ها به سهولت امکان پذیر است.
به گــزارش ایبِنا؛ رئیس کل بانک مرکزی 
دو  میردامــاد مســتقر شــد،  در  کــه  روزی  از 
برنامــه محــوری بــرای میریــت بــازار ارز ارائــه 
کرد؛ برنامه نخست به تأمین ارز برای واردات 
کاال هــای اساســی، ماشــین آالت و تجهیــزات 
تولید بود که در قالب تأمین حواله های ارزی 
بــا میانگیــن نــرخ 28۵00 تومــان در جریــان 

است.
برنامــه دیگر محمدرضا فرزین، مدیریت 
بازار اسکناس بود. در همین ارتباط محمدرضا 
بــازار  راه انــدازی  از  بهمن مــاه  دوم  فرزیــن 
مبادلــه ارز و طــال و ســامانه ناخــدا تــا اواســط 
بهمن ماه خبر داد. این وعده با مصوبه هفته 
قبــل شــورای پــول و اعتبار دربــاره موافقت با 
فعالیــت مرکــز مبادلــه ارز و طــالی ایران رنگ 
واقعیت به خود گرفت و با راه اندازی نســخه 
کامــل ایــن برنامــه از هفتــه جــاری، مبــادالت 

اسکناس را ساماندهی خواهد کرد.
در بــازار مبادلــه طــال و ارز کــه نســخه 
ارتقا یافته بازار متشــکل ارزی اســت، ســکان 
)نظــام  ناخــدا  ســامانه  بــه  ارزی  مدیریــت 
مدیریت خدمات ارز ایران( سپرده می شود تا 
ارز خدماتی و غیربازرگانی را در سرفصل های 
درمانــی،  نیاز هــای  همچــون  گانــه   38
دانشــجویی، اعزام برای شــرکت در مسابقات 
مختلــف، زیارتــی، ســیاحتی و ... تأمیــن کند. 
متقاضیــان بــا مراجعــه به این ســامانه و ارائه 
مســتندات قانونــی می تواننــد به ســهولت و با 
اطمینان، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

دست باز بازارساز
البتــه بانــک مرکــزی پیــش از ایــن هــم 
کــرده  عملیاتــی  را  ســامانه  اجــزای  از  برخــی 
بــود. ارائــه ۵000 یورو ســهمیه ارزی )به جای 
2000 یورو بازار متشــکل( توســط صرافی ها و 
برخــی بانک ها به پشــتوانه ذخایــر ارزی قابل 
اتــکا و همچنیــن عرضــه ربع ســکه در بورس، 
راه انــدازی  از  پیــش  کــه  بودنــد  بخش هایــی 

رسمی بازار مبادله طال و ارز اجرایی شدند.
پاســخی  مرکــزی  بانــک  اقدامــات  ایــن 
روشــن به کســانی بود که فکر می کردند بازار 

بانــک مرکــزی قــادر به تأمیــن اســکناس بازار 
نیســت و حاال بســیاری از فعاالن بازار اذعان 
می کننــد کــه دســت بازارســاز بــرای مداخلــه 
قیمتی در بازار کامالً باز اســت و این واقعیت 
را می توان از نوسانات نرخ در بازار غیررسمی 

هم مشاهده کرد.

 تالش دالالن
 برای القای یک ابهام

البتــه طــی روز هــای گذشــته تالش هــای 
جســته گریختــه ای صورت گرفت تــا اثرگذاری 
برنامه های سیاست گذار ارزی مخدوش گردد 
و این تصور جا بیفتد که بانک مرکزی قادر به 
تأمین بازار نیســت و صرافی ها همراهی الزم 

را با بازارساز ندارند.
در ابتدا این شبهه مطرح گردید که در ماجرای 
عرضه ۵000 یورو ارز سهمیه ای به متقاضیان، 
صرافی هــا محــدود شــده اند؛ حــال آنکــه بانک 
مرکــزی اعــالم کــرده بــود رفــع تعهــد بــه جــای 
صرافــی، توســط بانــک مرکــزی صــورت خواهد 
گرفــت. بــه عبارتــی بانک مرکزی بــه صرافی ها 
اجــازه خریــد و فــروش ارز داد و اعــالم کــرد 
کمبــود ارز صرافی هــا را جبران خواهد کرد؛ در 

حالی که قبالً چنین امکانی نبود.
گفتگــوی  در  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
تلویزیونــی دوم بهمن مــاه در این باره توضیح 
داد: »چــون یــک عــدد 30000 در بخشــنامه 
اخیــر آمــده بــود، ایــن تصــور ایجــاد شــده که 
صرافی هــا تــا ســقف 30000 دالر می تواننــد 
معاملــه کننــد در حالــی کــه ایــن عدد بــه این 
معنی اســت که پوزیشن مثبتی که صرافی ها 
می توانند حفظ کنند 30 هزار یورو اســت، به 
ایــن معنــی کــه اگر در یــک روز 100 هزار یورو 
خرید، باید 70 هزار یورو آن را بفروشد. قصد 
ما این است که ارز در صرافی نماند و بتواند 
آن را بــه مــردم بفروشــد؛ بنابراین بخشــنامه 
جدیــد، فرصــت جدیــدی بــه صرافی هــا بــرای 
حضــور در بــازار ارز داده اســت و مــردم هــم 
بــه جــای 2000 یورو، تــا ۵000 یورو می توانند 

خرید کنند.«
فرزیــن اظهــار کــرد: »اعــالم کرده ایم که 
تــا ۵ هــزار یــورو ارز فروخته خواهد شــد. این 
ارز از طریــق صرافی هــا در اختیــار مــردم قرار 
و  خریــد  اختیــار  صرافی هــا  گرفــت.  خواهــد 
فــروش ارز را دارنــد و اگــر محدودیتــی در این 

کار داشــتند، بانک مرکزی در بازار متشــکل و 
در قالــب یــک حراج به آن ها ارز می فروشــد و 
در واقع نرخ در این محل تعیین خواهد شــد 
و بــه دنبــال این هســتیم که این نــرخ به نرخ 
بــازار آزاد تبدیــل شــود. با توجه به اینکه یکی 
از اشــکاالت بانک مرکزی تا به حال این بوده 
که نتوانســته نرخ ســاز بازار ارز باشــد، تالش 
می کنیــم تــا با ایــن روش به یک نرخ ســاز در 

بازار آزاد تبدیل شویم.«

واکنش صرافی های رسمی
نوبــت  ابهــام،  ایــن  بــه  پاســخ  از  بعــد 
فضاســازی بــرای ایجــاد اختــالف بیــن بانــک 
مرکزی و صرافی ها رسید. در فضای رسانه ای 
این طــور القا شــد که صرافــان از عرضه ۵000 
دالر ســهمیه ارزی خــودداری می کننــد که این 
کانــون صرافــان  واکنــش  بــا  بالفاصلــه  خبــر 

مواجه شد.
کامــران ســلطانی زاده؛ دبیــرکل کانــون 
شــایعات  خصــوص  در  ایرانیــان  صرافــان 
منتشرشــده توســط ســایت های ضــد انقــالب 
مبنــی بــر عــدم فــروش ارز ۵000 یورویــی در 
شــبکه صرافی کشــور با رد این موضوع اعالم 
کــرد: »در حــال حاضــر در صرافی ها به اندازه 
کافی ارز موجود اســت و هم وطنان می توانند 
بــا مراجعــه بــه صرافی هــا نســبت بــه تأمیــن 

نیاز های ضروری ارزی خود اقدام کنند.«
وی افــزود: »هم وطنــان عزیــز می توانند 
صرافــان  کانــون  اپلیکیشــن  بــه  مراجعــه  بــا 
کــه قابــل دانلــود از ســایت کانــون صرافــان و 
کافه بــازار اســت، نزدیک تریــن صرافــی مــورد 
نظــر را انتخاب کنند و با مقایســه قیمت های 
صرافی هــای مختلــف نســبت بــه خریــد ارز با 
کمتریــن قیمــت و مطمئن تریــن روش اقــدام 

کنند.«

اخطار به صرافی های متخلف
جــای  اینکــه  بــرای  هــم  مرکــزی  بانــک 
هیچ گونــه تخلفی باقی نماند، با صرافی هایی 
بــود بخواهنــد از وظیفــه  کــه احیانــاً ممکــن 
قانونی خود تخلف کنند، اتمام حجت نمود و 
طــی اخطاریه ای هشــدار داد که صرافی نباید 
بدون دلیل موجه و تأیید این بانک از خرید و 

فروش ارز خودداری کند.
بــر  نظــارت  اداره  قبــل  هفتــه  نامــه  در 

مؤسســات پولــی غیربانکــی بانــک مرکــزی به 
صرافی ها اعالم شــد که »حسب بررسی های 
بــه عمــل آمــده توســط بازرســان ایــن بانــک 
محــرز گردیــده، برخــی از شــرکت های صرافی 
بــدون دلیــل موجــه و بــدون تأیید ایــن بانک، 
اقــدام به متوقف نمــودن عملیات خود نموده 
و از فعالیــت خریــد و فــروش ارز خــودداری 
می نماینــد. این اقدام عــالوه بر اینکه مصداق 
تخلف موضوع بند ۵ از ماده 41 دستورالعمل 
بــر  نظــارت  و  فعالیــت  تأســیس،  اجرایــی 
صرافی هــا می باشــد، در صــورت اســتمرار این 
تخلــف می توانــد منجــر بــه تعلیــق یــا ابطــال 
مجــوز فعالیــت صرافــی در چارچــوب مقررات 

ذی ربط گردد.
رتبه بنــدی  طــرح  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
شــرکت های صرافــی در دســتور کار این بانک 
قــرار دارد، حجــم معامــالت و حضــور موثر در 
بازار ارز از مولفه های مهم این طرح محسوب 
شــده و منجــر بــه افزایش رتبه کمــی و کیفی 
صرافی می گردد که در ادامه صرافی های برتر 

مشمول مشوق های ویژه خواهند شد.«

 روش های متنوع
دسترسی به ارز

هیــچ  صــورت  هــر  در  مــردم  البتــه 
محدودیتی برای دسترســی آسان به ارز مورد 
تقاضــای خــود نخواهند داشــت، چرا که حتی 
اگــر یــک صرافــی از ارائــه خدمــات خــودداری 
کــرد، می تواننــد از شــعب ارزی منتخــب پنــج 
بانک ملی، تجارت، ملت، صادرات و سپه ارز 
خــود را به راحتــی و در کمتریــن زمــان ممکــن 

دریافت کنند.
گزارش های میدانی از برخی شعب ارزی 
ایــن بانک هــا نشــان می دهد مــردم می توانند 
طی 1۵ دقیقه به ارز ســهمیه خود دسترســی 
پیــدا کنند. عالوه بر این صرافانی که ســهمیه 
ارزی شان تمام شده در باجه های جداگانه ارز 
مورد نیاز را دریافت نموده تا در صرافی خود 

به مراجعان عرضه کنند.
متقاضیــان  دســتورالعمل،  اســاس  بــر 
هنگام مراجعه به شــعب باید دارای 18 ســال 
سن باشند و اصل شناسنامه و کارت ملی به 
همــراه کپــی آن ها را به همراه داشــته باشــند 
و البتــه در بانــک مــورد نظــر حســاب داشــته 

باشند.

مدیــر صنــدوق توســعه بــازار ســرمایه گفت: 
طبــق مصوبــه هیــات مدیــره صندوق توســعه 
بازار ســرمایه، قرار بر این اســت تا به منظور 
اوراق  نمــاد،   ۲۰ روی  بــر  بــازار  از  حمایــت 
اختیــار خریــد و اختیــار فروش منتشــر کرده 

و فعال باشیم.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس، »قادر 
معصومــی خانقــاه« دربــاره آخریــن اقدامــات 
انجــام شــده توســط این صنــدوق در راســتای 
اقــدام  ایــن  افــزود:  بــازار ســهام،  حمایــت از 
شــامل برخــی نمادها از گروه هــای خودرویی، 
فرآورده هــای نفتــی، نهادهــای مالــی واســط، 
فلــزات اساســی و اســتخراج کانه هــای فلــزی 
و همچنیــن نمادهایــی از هلدینگ هــای بزرگ 

حاضر در بازار می شود.
توســعه  البتــه صنــدوق  ادامــه  داد:  وی 
قبــل از ایــن در گروه خودرویی، بر روی برخی 
خریــد  اختیــار  اوراق  خودرویــی  نمادهــای  از 
منتشــر کــرده بــود و در هــر 2 ســمت خرید و 
فــروش این اوراق حضور داشــت، اما فعالیت 
ایــن دوره شــامل انتشــار اوراق اختیــار خریــد 
و اختیــار فــروش و فعالیــت در هر دو ســمت 

خواهد بود.
معصومی خانقاه گفت: حجم این اوراق 

نیــز در حــدی خواهــد بــود که هم بــازار تا حد 
معقولی اشــباع شــود و از آن اســتقبال کند و 

هم نوسان سهم ها کنترل شود.
بــرای اجــرای  وی در زمینــه منابــع الزم 

این طرح، اظهار داشــت: به منظور اجرای این 
طــرح و انتشــار اوراق اختیــار خریــد و فــروش 
نیــاز  صــورت  در  شــده،  ذکــر  نمادهــای  روی 
دارایی های صندوق توســعه بازار ســرمایه نزد 

شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی توثیــق خواهــد 
شــد و اگــر نیــاز به منابــع نقدی باشــد، وجوه 
اختیــار  در  کــه  نقــدی  منابــع  محــل  از  نقــد 
صنــدوق اســت تامیــن خواهد شــد. همچنین 
در صورت نیاز از محل منابع نقدی حاصل از 
فروش اوراق اختیار خرید و فروش اســتفاده 

خواهد شد.
ســرمایه  بــازار  توســعه  صنــدوق  مدیــر 
اضافه کــرد: مدیریــت وجــه و مدیریــت دارایــی 
در صنــدوق توســعه با بررســی های الزم انجام 
می شــود و تــالش بر این اســت که ریســکی از 
این بابت متوجه صندوق توسعه و بازار نشود.
اوراق  ایــن  انتشــار  زمــان  مــورد  در  وی 
گفــت: تــالش می کنیــم تــا قبل از پایان ســال 
جــاری، مجوزهــای الزم بــرای انتشــار و عرضه 
اوراق اختیار خرید و اختیار فروش از شــرکت 
بــورس یــا شــرکت فرابــورس و نیــز ســازمان 
از  قبــل  شــود.  اخــذ  بهــادار  اوراق  و  بــورس 
انتشار و عرضه این اوراق اطالع رسانی رسمی 

انجام خواهد شد.
امیــدواری  ابــراز  خانقــاه  معصومــی 
عمــق  افزایــش  بــه  اوراق  ایــن  انتشــار  کــرد: 
ریســک  کاهــش  همچنیــن  و  ســرمایه  بــازار 

سرمایه گذاران کمک کند.

عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالــی بورس 
و اوراق بهــادار از تهیــه طرح استفســاریه ای 
 در واکنــش بــه تصمیــم شــورای رقابــت برای 
جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر  داد 
و گفــت کــه احتمال طرح شــکایت از شــورای 

رقابت به دیوان عالی کشور وجود دارد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
ایران )سنا( به نقل از ایسنا، محسن علیزاده 
در واکنــش بــه دســتورالعمل جدیــد شــورای 
رقابت برای تنظیم بازار خودرو گفت: شورای 
رقابت اخیرا تصمیمی گرفته که به موجب آن 
تمام محصوالت تولیدی و مونتاژی در کشــور 

انحصاری محســوب شــده و عرضه خودرو در 
بورس هم مشمول همین موضوع می شود.

وی بــا تاکیــد بر اینکه این دســتورالعمل 
شــورای رقابــت غیرقابل قبــول و خالف قانون 
است، توضیح داد: در ماده 18 قانون توسعه 
ابزارهــا و نهادهــای مالــی دولــت مکلف شــده 
تمــام کاالهــای عرضــه شــده در بــورس را از 
نظــام دســتوری قیمت گــذاری خــارج کنــد لذا 
مصــداق  رقابــت  شــورای  دســتورالعمل  ایــن 
قیمت گــذاری دســتوری و جلوگیــری از رقابت 

سالم در بازار سرمایه و بازار خودرو است.
ایــن عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 

خاطرنشان کرد: با توجه به این دستورالعمل، 
رای  و  استفســاریه   طــرح  تهیــه  دنبــال  بــه 
»آیــا  اینکــه  بــر  مبنــی  هســتیم  مجلــس  از 
خودروهــای تولیــد داخــل و مونتاژی مشــمول 
رقابــت  شــورای  مصوبــه  و  العمــل  دســتور 

می شود یا خیر؟«
علیــزاده ادامــه داد: در صورت لزوم این 
موضــوع مجددا در شــورای عالــی بورس مورد 
بحــث قــرار می گیــرد عالوه بر ایــن در واکنش 
به این تصمیم شــورای رقابت از طرف شورای 
عالــی بــورس بــه دیوان عالی کشــور شــکایت 

می کنیم.

بنابــر اظهــارات مدیرعامــل بیمــه رازی، ایــن شــرکت 
برنامه ریــزی  بــا  کوتــاه  زمانــی  مــدت  در  توانســت 
مشــخص و چرخش هــای مدیریتــی و اســتراتژیکی، 

عقــب افتادگی های موجود در بازار را جبران کند.
جبــاری،  علــی  عصراقتصــاد،  گــزارش  بــه 
مدیرعامــل بیمــه رازی ضمن تبریــک ایام دهه فجر و 
میالد موالی متقیان در نشســت خبری که 16 بهمن 
در ساختمان اصلی  شرکت برگزار شد، اقدامات این 

شرکت را تشریح کرد. 
جبــاری بــا تاکیــد بــر اقدامــات ثمربخشــی کــه 
در شــرکت بیمــه رازی صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 
در  خوبــی  رتبــه  و  جایــگاه  در  رازی  بیمــه  امــروز 
میــان پنــج شــرکت برتــر قــرار دارد  و مــا توانســتیم 
در مــدت زمانــی کوتــاه بــا برنامه ریــزی مشــخص و 
چرخش هــای مدیریتــی و اســتراتژیکی کــه داشــتیم  
عقــب افتادگی هــای موجــود در بــازار را جبــران کنیم 

و شــرکت را در ارائه خدمات از روش های ســنتی به 
سمت دیجیتال و الکترونیک هدایت کنیم. مشکالت  
بســیاری ازاین شــرکت برطرف شده اســت و به امید 
خدا مابقی مشکالت را نیز حل و فصل خواهیم کرد.
مدیرعامــل بیمــه رازی ادامــه داد: همچنیــن 
بــا برخــی از وزاتخانه هــا و شــرکت های بــزرگ در 
بخــش نفــت و انــرژی و صنایــع تفاهم نامه هایــی 
منعقــد شــد.  بــا ســرمایه گذاری انجــام شــده در 

بیمــه رازی و ایجــاد اطمینــان از ســوی مشــتریان 
توانســت مشــتریان وفــاداری را بــه ســمت خــود 

جذب کند. 
شــرکت های  بــرای  رازی  بیمــه  افــزود:  وی 
را  خدماتــی  نیــز  اســتارت تاپ ها  و  دانش بنیــان 
پوشــش داده اســت کــه تمــام پرتفــوی ریاســت 

جمهوری در آن لحاظ شده است. 
جبــاری در پایــان گفــت: در گذشــته صنعــت بیمــه 

مهجــور  بســیار 
بــود امــا بــه لطف 
ایــن  از  رســانه 

مهجوریــت خارج شــد و از آن جاکه ســرمایه گذاری 
در  صنعت بیمه با توجه به نیاز کشــور برای رشــد 
و توســعه اقتصادی بســیار مهم است  باید اهمیت 
و ارزش نقــش صنعــت بیمــه  برای  تصمیم گیران و 

مسئوالن کشور  بیشتر روشن  شود.

تشریح اقدامات صندوق توسعه بازار سرمایه 
برای حمایت از بورس

 مدیرعامل بیمه رازی: توانستیم در مدت زمانی کوتاه، عقب افتادگی های موجود
در بازار را جبران کنیم

دسترسی به ۵۰۰۰ یورو سهمیه ارزی؛ آسان و مطمئن

عضو شورای عالی 
بورس: احتماال از شورای 

رقابت به دیوان عالی 
کشور شکایت می کنیم

در سایت روزنامه بخوانید:
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 دوم(
)نوبت فراخوان  مناقصه عمومی

الف- شرح مختصر خدمات
عملیات تخریب ، تسطیح و کوبیدن بستر، عملیات خاکی، اجرای قشر مخلوط رودخانه ای و تثبیت با 
آهک،شن ریزیی،تسطیح و رگالژ،خاکبرداری وخاک ریزی،تسطیح و رگالژ، اجرای قشر زیراساس وشفته 

آهک،شن شکسته ،بتن ریزی ،یلوله کشی آب وگاز،سپتیک،فارسیت بتنی، دیواربلوکی،آسفالت
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 60 کیلومتری گچساران و مدت انجام آن 4 مـاه  می باشد.
ج -  برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/42,961,992,276ریال  وتعدیل پذیر می باشد.
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

• داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
• مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری

• در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.
• داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/2,148,099,614ریال که بایستی به یکی از دو صورت 

زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری کارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذکر به شماره 
حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران – اهواز کد 0 حساب - بنام  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90روز( معتبر 

بوده  و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
• توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق 
سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و 

تضمین را تسلیم نمایند.
هـ - محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
تا  نمایند  مراجعه   www.setadIran.ir نشانی  به  و  از طریق سامانه ستاد  آمادگی  اعالم  و  اسناد 
ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده( بر روی 

مدارک ارسالی مناقصه گران به  عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/11/16 لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1401/11/25
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  یکشنبه مورخ  1401/12/07 به  
صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  
چهارشنبه مورخ  1401/12/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی 

نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ1401/12/07 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی 
به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع 

تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه 

مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و 

هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IR   http://iets.mporg.ir انتشار نوبت اول : 1401/11/16      نوبت دوم : 1401/11/17

شرکت ملی نفت ایران
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص(

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir می باشد.
شناسه : 1448563مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0422 مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 110 بی بی حکیمه 

ت اول(
)نوب آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد مناقصه خرید لوله فوالدی 10 اینچ X42 تقاضای 
شماره 0130180 را با شرایط ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید: 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه)اعم از دریافت اسناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحیه ها و...( 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به صورت 
الکترونیکی انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری مراحل مناقصه از سامانه می باشند . 
الف ( شرح مختصر کار : 

تعدادواحدشرح و مشخصات کاالردیف
110”, PIPE, API-5L- X42 , Thk. 0.279MT1500

-  مدت انجام کار 4 ماه شمسی می باشد.
ب ( خرید فوق فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ( شامل تعدیل کاالیی مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت 
به شماره 387103-28/1 مورخ 91/9/2 و اصالحیه تکمیلی آن به شماره 551-20/2 مورخ 

99/9/1 نمی باشد .
د ( شرایط متقاضی :

- عضویت در فهرست بلند سازندگان و تامین کنندگان لوله های فوالدی وزارت نفت  
- عطف به بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور شماره 1401/73039 مورخ 1401/02/21، 
تمامی  کار« رعایت  ارجاع  در  تبانی  از  و جلوگیری  منافع  تعارض  با موضوع »مدیریت 
مفادبخشنامه فوق الذکر الزامی است.)ضمنا بخشنامه فوق به پیوست اسناد مناقصه 

می باشد( .
 ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ 
1,255,770,000  ریال ) به حروف یک میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد 

و هفتاد هزار ریال( شامل یکی ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که 

دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانک مرکزی 

بنام شرکت گاز زنجان(. 
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور 

ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 

)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
-ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس 

شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
- تبصره : طبق نامه دیوان محاسبات به شماره 50000/347  مورخ 01/26/ 97رعایت مفاد داخل 

پرانتز الزامی می باشد » قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.«
ه ( محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک :

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  WWW.setadiran.ir )بخش مناقصه( نسبت به دریافت و تکمیل 

اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.
- مهلت دریافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه : 1401/11/18 لغایت 1401/11/23

- مهلت عودت  اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه: تا ساعت 13:30 روز  یکشنبه مورخ 
1401/12/07

- زمان بازگشایی مرحله اول پاکات مناقصه : یکشنبه مورخ 1401/12/07
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال )به حروف : پانصد هزار ریال(

و (مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن024-33146225 
واحد تنظیم پیمان امور قراردادهای شرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.

 ** هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( به عهده برنده مناقصه می باشد.
 تذکر : مناقصه گران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه )شامل پاکات الف ، ب و 
ج( عالوه بر بارگذاری کلیه اسناد و مدارک )پاکات ب و ج( به صورت مهر و امضاء شده 
الکترونیکی و ارسا ل از طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( 
را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد  بصورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر )حداکثر تا 13:30 
مورخ 1401/12/07(  به واحد حراست تحویل دهند ،   درصورت عدم بارگذاری پکیج و سایر 

موارد خواسته شده در سامانه )حتی یک آیتم(، مناقصه گر از گردونه رقابت خارج می شود.
 PDF بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق مهر و امضای الکترونیکی و در فرمت

مورد تایید می باشد .
کارفرما جهت انتخاب تامین کننده از دستورالعمل جدید )ابالغیه وزارت نفت( به شماره 

796-20/2 مورخ 1399/12/11 دامنه متناسب قیمتها استفاده خواهد نمود.
بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 

نمود .
آدرس به  ))شانا((  انرژی  و  نفت  رسانی  اطالع  شبکه  در  آگهی  این   : توضیح   ** 
  WWW.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس ،www. shana .ir 

و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان انتشار نوبت اول : 1401/11/17  نوبت دوم : 1401/11/18 

شرکت گاز استان زنجان
) سهامی خاص (

شناسه : 1450871

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

 ایجاد کمپ امدادرسانی
و اسکان منطقه آزاد ارس 

در شهرستان خوی
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس، بــا حضــور در 
مناطــق زلزله زده خوی از آخرین وضعیت امدادرســانی 

بازدید و در جریان نیازهای زلزله زدگان قرار گرفت.  
بــه گــزارش فرینــا، مجیــد کیانــی در نشســت هایی 
جداگانــه بــا فرمانــدار و امــام جمعــه شهرســتان خــوی بــا 
تاکید بر حمایت ســازمان منطقه آزاد ارس از زلزله زدگان 
تــا زمــان بهبود شــرایط خاطرنشــان کرد: ســازمان تاکنون 
صدهــا چــادر و پتــو و ســایر اقالم امدادی به خوی ارســال 
کرده و انجمن بازاریان و اصناف منطقه نیز طی نشستی 
در ســازمان مبلــغ 6 میلیــارد ریال کمــک نقدی برای مردم 

زلزله زده جمع آوری کرده اند. 
او با اشــاره به اســکان رایگان زلزله زدگان در منطقه 
آزاد ارس به همــت هتــل داران و مــردم توضیــح داد: در 
منطقه شــاهد کمک های خودجوش مردمی اعم از نقدی 
و غیرنقــدی بــه زلزله زدگان خوی هســتیم که در نوع خود 

ستودنی است. 
مدیرعامــل منطقــه آزاد ارس گــروه جهــادی شــهید 
عبدالهی را به عنوان نماینده سازمان منطقه آزاد ارس در 
شهرســتان خــوی معرفی و تاکید کرد: ســازمان تمام قد از 
گروه های جهادیِ ارس حاضر در شهرستان خوی حمایت 
می کنــد تــا کمک ها به صورت سازماندهی شــده به دســت 
نیازمندان واقعی برســد و در این راســتا کمپ منطقه آزاد 
ارس در خــوی دایــر خواهــد شــد.  فرمانــدار و امــام جمعه 
خوی در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و 
امام جمعه جلفا از حمایت های ارس از زلزله زدگان خوی 
تمجید و خواهان ادامه کمک رســانی ها تا زمان بازگشــت 

وضعیت به شرایط عادی شدند. 

 حضور همراه اول
در نمایشگاه فناوری های 
محتوای فضای مجازی  

 )CTEX( نمایشــگاه فناوری هــای محتــوای فضــای مجــازی
کــه جلــوه ای از هم افزایی دو نمایشــگاه بزرگ و باســابقه 
»رســانه های دیجیتــال« و »بازی هــای رایانــه ای« وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت، صبــح روز یکشــنبه ۱۶ 
بهمــن ۱۴۰۱ بــا هــدف حمایــت از توســعه کســب وکارها، 
شــناخت الگوهــای موفــق، معرفــی آخریــن دســتاوردها، 
شناخت ظرفیت ها و تعامل کسب وکارها با حاکمیت، در 
شبستان اصلی مصلی امام خمینی )ره( آغاز به کار کرد. 
 در ایــن نمایشــگاه، همــراه اول به عنــوان یکــی از 
شرکت های پیشرو در زمینه تولید محتوا و سرویس های 
دیجیتــال، بــا ســرویس ها، پلتفرم ها و اپلیکیشــن هایی 
نظیر »شبکه آموزشی دانش آموز )شاد(«، »زیست بوم 
مجازی درســا«، »ســرویس اینترنت کودک و نوجوان«، 
»مرورگر بومی ذره بین«، »API کنســول« و بخش های 
»انیمیشــن  و  رایانه هــای«  »بازی هــای  »متــاورس«، 
کارتونــی« حضــوری فعــال داشــته کــه بازدیدکننــدگان 
می توانند با آخرین دســتاوردهای خدمات محتوایی این 
اپراتور آشنا شوند.  عالقه مندان می توانند از ساعت ۱۰ 

تا ۱۸، ۱6تا ۱9 بهمن  از غرفه همراه اول بازدید کنند.

اخبـــــــــــــــــار

مدیریت هزینه های لجستیک 
ایران خودرو در راستای کاهش 

بهای تمام شده
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا بیــان ایــن که 
بــه دنبــال کاهــش هزینه هــای لجســتیک و در نتیجــه آن 
کاهش بهای تمام شده تولید هستیم، خواستار همکاری 
وزارت خانه های امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرســازی 
بــرای اختصــاص فضای بیش تر جهت انبــارش مواد اولیه 
خودروسازان در گمرک آپرین در راستای افزایش سرعت 

در تولید شد.
مهــدی خطیبــی در حاشــیه  ایکوپــرس،  گــزارش  بــه 
بهره برداری از مرحله دوم ســایت لجســتیک شرکت سمند 
ریــل از زیرمجموعه های شــرکت ایســیکو، هم زمان با دهه 
مبــارک فجــر و میــالد باســعادت امــام علــی )ع(، بــا بیــان 
ایــن کــه ایســتگاه راه آهــن و گمــرک آپریــن دارای مزایــای 
متعــددی بــرای حمــل و لجســتیک مواد اولیــه و اقالم مورد 
نیــاز خودروســازان بــه روش ریلــی اســت، گفت: ایســتگاه 
راه آهــن آپریــن بزرگ ترین بندر خشــک در منطقه و دارای 
مزایــای متعــددی از جمله دسترســی به حمل ریلی، فضای 
بزرگ و گســترده و ســوله های مجهز و مســقفی اســت که 
نزدیکی به ایران خودرو و شرکت های تولید کننده قطعات 
نیز مزیت زیادی برای این شرکت و دسترسی راحت تر به 

مواد اولیه و اقالم مورد نیاز تولید را فراهم کرده اســت. 
او ضمــن تاکیــد بــر نقش محوری لجســتیک در تولید 
پایــدار ایــران خــودرو افــزود: اگــر در ســال جــاری موفــق به 
افزایش تیراژ تولید شده ایم، یکی از عوامل مهم آن ترمیم 
زیرساخت های لجستیک و انبارداری بوده که سبب تامین 

به موقع برای خطوط تولید شده است.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خودرو ، بــا بیان این 
کــه الزمــه دســت یابی بــه تولیــد باثبــات روزانــه ســه هــزار 
دستگاه خودرو در سال آینده توجه ویژه به زیرساخت های 
حمل و لجســتیک اســت، خاطرنشــان کرد: ایستگاه آپرین 
بــا توجــه بــه مزیت هــای موجــود می تواند نقــش موثری در 
تحقــق ایــن هــدف و ارســال بــه موقــع مــواد اولیــه و اقالم، 
به ویــژه محمــوالت فــوالدی مــورد نیــاز ســایت های تولیــدی 
ایران خودرو داشته باشد. خطیبی ادامه داد: سایت آپرین 
شــرکت ســمندریل بــا دارا بــودن فضایــی بالــغ بــر ۴۷هزار 
مترمربع، ۲۰هزار متر فضای مسقف و ۲۷هزار متر فضای 
بــاز را در اختیــار لجســتیک ایــران خــودرو قــرار داده اســت 
کــه بــا تالش همکاران در شــرکت ایســیکو و ســمندریل به 

بهره برداری رسیده است.
او بــه ضــرورت همکاری دولت برای اختصاص ســوله 
بیــان کــرد:  بــرای خودروســازان اشــاره و  انبــار گمرگــی  و 
درخواســت مــا ایــن اســت که دولــت و وزارت امــور اقتصاد 
و دارایــی انبــار و ســوله های موجــود در گمــرگ آپریــن را 
در اختیــار خودروســازان قــرار دهنــد تــا بــا تحقــق ایــن امر 
شــاهد ترانزیت و حمل مســتقیم کاال، کاهش هزینه های 
انبــارداری و  دمــوراژ، کاهــش هزینه هــای تولیــد، افزایــش 
ســرعت در تولید و لجســتیک توســعه یافته و روزآمد برای 
صنعــت خــودرو باشــیم. قائــم مقــام تامیــن و تولیــد ایــران 
خودرو نیز در حاشــیه بهره برداری از ســایت سمند ریل در 
محــل آپریــن گفــت: با توجه به برنامه هــای افزایش تولید، 
به روزآمد کردن و توسعه لجستیک از اهداف و برنامه های 
اصلی ایران خودرو است که شرکت ایسیکو با برنامه ریزی 
دقیــق و ایجــاد زیرســاخت های الزم نقــش مهمــی در ایــن 

خصوص ایفا کرده است.
کیانــوش پورمجیــب بــا بیــان این که در هــر ۳۰ ثانیه 
یک دســتگاه خودرو در ایران خودرو تولید می شــود، اظهار 
کرد: الزم اســت تا ۲5۰۰ قطعه برای هر خودرو به صورت 
مرتــب و در زمــان مقــرر بــه ســایت های تولیــدی در ســطح 

کشور واصل شود تا تولید دچار وقفه نشود. 
او با اشــاره به نقش شــرکت ایســیکو در تولید ایران 
خــودرو گفــت: بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش تولیــد ایــران 
خودرو، ایجاد زیرســاخت های لجســتیک در حوزه های نرم 
افزار، سخت افزاری و آی تی در دستور کار شرکت ایسیکو 
قــرار گرفتــه اســت. قائم مقــام تامین و تولیــد ایران خودرو 
ادامه داد: یکی از ارکان مهم  تولید خودرو تامین به موقع 
ورق اســت کــه بــا راه انــدازی و افتتاح ســایت ســمندریل و 
تجمیــع صــورت گرفتــه قطعــه مــورد نیــاز در ســوله ها، این 
ســایت می توانــد کانونــی برای تضمین افزایــش تیراژ تولید 
ایــران خــودرو بــرای تامین و توزیع به موقــع این ورق ها در 

سایت های تولیدی سطح کشور باشد. 

خبـــــــــــــــــر

زینب غضنفری
حــدی  بــه  کاال  بــورس  در  خــودرو  عرضــه 
بــرای برخــی گــران تمام شــده که همــه گونه 
بــه  تــا  ســنگ اندازی در مســیر آن می کننــد 
اهــداف مدنظــر خود برســند اما؛ ســوالی که 
در این بین به ذهن خطور می کند این است 
کــه چــرا بــا وجــود ایــن کــه عرضه خــودرو در 
بــورس کاال مزایای بســیاری به همراه دارد و 
بر کمتر کســی پوشــیده اســت، عده ای قلیل 

سعی در متوقف کردن آن دارند؟!
آمارها و ارقام به خوبی نشــان می دهد؛ 
از زمانی که پای شورای رقابت به بازار خودرو 
باز شد و به بهانه حمایت از مردم و بازار، به 
شکل دستوری و یک طرفه قیمت خودروها را 
تعیین کردند، صنعت خودروســازی کشــور با 
سرعت باال رو به افول حرکت کرد و زیاندهی 
خودروســازان شروع شــد. در طرف دیگر، هر 
خــودرو  تولیدکننــده  کــه شــرکت های  چقــدر 
متضرر شــدند، سوداگران و دالالن چند برابر 

سود کردند.
سیاســت قیمت گذاری دســتوری و سود 
سرشــار از داللی خودرو سبب شد که خودرو 
از یک کاالی مصرفی به یک کاالی ســرمایه ای 
تبدیــل شــود و این موضــوع نیز خود وضعیت 

را بیش از پیش بغرنج تر کرد.
بازگویــی آن چــه بــر ســر صنعــت خودرو 

در ســالیان اخیر آمده، تکرار مکررات اســت و 
این موارد و بســیاری از موارد دیگر برای همه 
اقشــار جامعــه واضح و شــفاف اســت و کمتر 
کســی در اشتباه بودن سیاست قیمت گذاری 
شــک  بــازار  در  دولــت  دخالــت  و  دســتوری 
دارد؛ بنابرایــن، نبایــد منافع عده ای اقلیت بر 
اکثریت بچربد و زمین بازی از رونق تولید به 

نفع داللی و سوداگری تغییر کند.
در ســال های گذشــته، گســترده شــدن 
افزایــش  و  ظالمانــه  تحریم هــای  دایــره 
و  ســو  یــک  از  تــورم  نــرخ  افسارگســیخته 
قیمت گــذاری دســتوری از ســوی دیگــر فشــار 
مضاعفــی را بــه تولیدکنندگان بزرگ خودروی 

کشور همچون شرکت سایپا وارد آورد.

در ایــن ســال ها شــاهد افزایــش چندین 
برابــری قیمــت نهاده های تولیــد اعم از فوالد، 
چــدن، مــواد پتروشــیمی و... بودیــم و عرضــه 
مــواد اولیــه تولیــد خــودرو از طریــق بورس به 
قیمت هــای جهانــی صورت می گیــرد. عالوه بر 
این، افزایش چندین برابری قیمت حامل های 
انــرژی )بــرق، گاز و...( و رشــد افزایــش ۳۰ تا 
۴۰ درصــدی هزینه هــای جــاری اعــم از حقوق 
پرسنل در سال جاری نسبت به سال گذشته 
موجــب شــده بهــای تمام شــده خودروســازان 
افزایش قابل توجهی داشــته باشــد و حاشــیه 

سود فعالیت عملیاتی کاهش یابد.
با وجود افزایش هزینه های بی شــماری 
که به شــرکت های خودروســاز تحمیل شــده، 

از ســال گذشــته تاکنــون هیــچ گونــه افزایش 
قیمت در خصوص خودروهای داخلی صورت 
را  زیاندهــی خودروســازان  و شــدت  نگرفتــه 

بیش از پیش کرده است.
کامــل  حــذف  شــرایطی،  چنیــن  در 
قیمت گــذاری دســتوری ضــروری اســت و باید 
بســتری فراهــم شــود کــه قیمــت خــودرو بــر 
اســاس عرضــه و تقاضــا تعیین شــود و اکنون  
به نظر نمی رســد، بســتری شــفاف تر و مهیاتر 
از بــورس کاال داشــته باشــیم. بــه طــور قاطــع 
می تــوان گفــت تــا زمانــی کــه قیمــت خــودرو 
واقعی نشود و بازار به دست اهالی اصلی آن 
)مردم( نیفتد، صنعت خودرو از ورشکستگی 

رها نمی شود.

بــه  توجــه  خواســتار  صمــت  وزیــر  معــاون 
ســرمایه گذاری  قراردادهــای  در  اولویت هــا 
و نحــوه ی ســوددهی آن هــا شــد و افــزود که 
درآمــد و هزینه هــا باید متناســب با یک دیگر 
باشــد تــا رونــد خدمــات رســانی بــه صنایــع 

معدنی مستقر با مشکل مواجه نشود.
بــه گــزارش روابــط عمومی منطقــه ویژه 
اقتصــادی خلیــج فــارس، وجیــه هللا جعفری، 
رئیس هیات عامل  سازمان ایمیدرو با حضور 
در هرمزگان و در جلسه با مدیران و معاونان 
منطقــه ویــژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیــج فــارس گفــت: اشــتغال زایــی اولویــت 
ماست و باید فضای تولید و توسعه در حوزه 
صنایــع معدنی را با تامین زیرســاخت ها مهیا 

کنیم.
او افزود: تامین زیرســاخت ها به معنای 
عدم توجه به بازگشت سرمایه دولتی نیست 

و باید منافع دولت را نیز مد نظر قرار دهیم
معاون وزیر تاکید کرد: باید منطقه ویژه 
خلیــج فــارس را بــه صورت ویــژه تقویت کنیم 
چــرا کــه ایــن منطقــه ظرفیت هــای صادراتــی 
بی نظیــری دارد و بســیار می توانــد بــه اقتصاد 

کشور کمک کند.
جعفــری خواســتار توجــه بــه اولویت هــا 
نحــوه ی  و  ســرمایه گذاری  قراردادهــای  در 
ایــن  نقــش  همچنیــن  و  آن هــا  ســوددهی 
پروژه هــا در چشــم انداز کوتــاه مــدت و بلنــد 
مدت ایمیدرو شــد و افزود: درآمد و هزینه ها 
باید متناسب با یکدیگر باشد تا روند خدمات 

رسانی با مشکل مواجه نشود.
او بیان کرد: آماده ایم تا در روش اجرای 
انعطاف هــای  قراردادهــا  بســتن  و  پروژه هــا 
الزم را داشــته باشــیم و مدیــران منطقــه ویژه 
اقتصــادی خلیــج فــارس هــم این اختیــارات را 

برای تسهیل سرمایه گذاری دارا هستند.
رئیــس هیــات عامــل  ســازمان ایمیــدرو 
تاکیــد کــرد: پروژه هــای پیشــین بایــد با قدرت 
تمــام پیگیــری و تکمیل شــوند چرا که دغدغه 
مــا ارائــه خدمــات اســت و مهــم نیســت چــه 

کسی یک پروژه را آغاز کرده است.
در ادامــه کامــران داســتانی، سرپرســت 
منطقــه ویــژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس بیان داشــت: توســعه در منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس آغاز شده است و 

ما ادامه دهنده ی این راه خواهیم بود.
او اضافــه کــرد: ســایت توســعه منطقــه 
ویــژه اقتصــادی خلیــج فارس دو هــزار و 5۰۰ 
هکتــار اســت کــه حــدود هــزار هکتــار آن بــه 
پتروشــیمی،  فــوالد،  حــوزه  ســرمایه گذاران 
ســرب، روی، آلومینیوم ،فــرو ســیلیس ،پودر 
گــچ و تولیــد ورق هــای ضــد زنــگ و…. واگــذار 

شده است.
ایــن  ســرمایه گذاری  میــزان  داســتانی 
طرح های توسعه ای را ۱۳ میلیون دالر عنوان 
کــرد و افــزود: ایــن پروژه هــا حــدود ۷ هــزار و 

9۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
او خاطرنشــان کــرد: در شــرایط فعلــی 9 
شــرکت در ســایت توســعه فعالیــت اجرایــی 
انجــام  مرحلــه  در  شــرکت ها  ســایر  و  دارنــد 

مطالعات و سایر اقدامات ابتدایی هستند.
ایــن مســئول در پایــان اظهــار کــرد: در 
ســال ۱۴۰۰ حــدود ســه هــزار و 5۰۰ میلیــارد 
تومــان از ســوی ایمیــدرو به توســعه ی منطقه 
ویــژه اقتصــادی خلیــج فارس اختصــاص داده 
شــد کــه در پــی آن هزار میلیــارد تومان پروژه 
تعریــف شــد امــا بــرای تســریع در پروژه هایی 
که آگهی های مناقصه آن متوقف شده است، 

باید چاره اندیشی شود.

رئیــس هیــات مدیــره شــرکت معدنــی و صنعتی 
چادرملــو در جلســه بررســی طرح هــای توســعه 
شــرکت صنایــع آهــن و فــوالد ســرمد ابرکــوه بــا 
اشاره به اهمیت توسعه طرح های زنجیره فوالد 
در کشــور گفــت: توســعه صنعــت در هر منطقه 
ای مــی توانــد مشــکات و مزایایــی بــرای مــردم 
درپی داشــته باشــد که بخشــی از پیامدهای آن 
اجتناب ناپذیر اســت، اما درصورت پیش بینی و 
تأمیــن زیرســاخت  ها از جملــه آب، بــرق،راه و گاز 

و پیوســت های فرهنگــی و اجتماعــی، نــه تنهــا 
از بــروز مشــکات پیشــگیری خواهــد شــد، بلکه 
موجب توســعه پایدار و بهبود فضای کسب وکار 

نیز می شود. 
بــه گزارش روابط عمومــی چادرملو، محمود 
از  را  شــرکت ها  چابکســازی  همچنیــن  صالحــی 
جملــه عوامــل افزایش بهــره وری و راندمان تولید 
عنوان کرد و افزود: ارتقای توان و دانش نیروهای 
موجود در هر شــرکتی بر جذب نیرو  و  افزایش 

کمــی پرســنل ارجــح و منطقــی تــر اســت؛ لــذا به 
کار گیــری نیروهــای کیفــی مهمترین عامل رشــد 
یک ســاختار تولیدی اســت . او از تالش مدیران، 
کارکنان و کارگران این شرکت که طی سال جاری 
در جهت افزایش بهره وری و ســودآوری شــرکت 

تالش کرده اند تقدیر و تشکر کرد.
بــر اســاس همیــن گــزارش ، در این جلســه 
مدیــر  زاده  مهنــدس طاهــر  توضیحــات  از  پــس 
عامــل چادرملــو در خصــوص عملکــرد و شــرایط 

فعلی شــرکت صنایع آهن و فوالد ســرمد ابرکوه 
به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه چادملو 
با دارا بودن اکثریت سهام آن ، مهندس علیرضا 
رحیم، مدیرعامل این شرکت درگزارش مبسوطی 
بــه تشــریح طرح هــای در دســت توســعه ســرمد 
پرداخــت و گفــت. خوشــبختانه مراحــل عملیاتی 
شدن طرح ساخت کارخانه 6۰۰ هزار تنی شمش 
فوالدی  این شرکت پس از چند سال توقف هم 
اکنــون در حــال اجراســت و ۳۳ درصــد پیشــرفت 

فیزیکی داشته است . وی همچنین طرح احداث 
واحــد ۱ میلیــون و ۲۰۰ هزارتنــی آهــن اســفنجی 
و و طــرح کالف میلگــرد بــا ظرفیــت ۴5۰ هزارتــن 
در ســال را از جملــه پروژه هــای در حــال اجــرای 
این شــرکت عنوان کرد و روند اجرایی آنها را نیز 
مطلــوب دانســت. گفتنــی اســت؛ شــرکت صنایع 
آهن و فوالد ســرمد در ۱5 کیلومتری شهرســتان 
ابرکــوه در اســتان یــزد واقع شــده اســت و اکنون 
ساالنه ۴5۰ هزارتن انواع میلگرد تولید می کند.

حذف قیمت گذاری دستوری؛ عاج بیماری 
دالل پروری در بازار خودرو

ضرورت تامین زیرساخت ها، همزمان با ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی چادرملو

 توجه به اولویت ها با هدف استمرار خدمات رسانی
به صنایع تولیدی
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تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود شـیمی آپادانا اکسـیر درتاریخ 1401/11/12 به 
شماره ثبت 608618  به شناسه ملی 14011946406 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد . موضـوع 
فعالیت :تهیه، تولید، عرضه، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع مواد شیمیایی 
مجـاز، تجهیـزات و ادوات آزمایشـگاهی و صنعتـی اعـم از تجهیـزات پایـش خوردگـی، 
پروب ها، تجهیزات مرتبط با شیمی تجزیه جهت صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، 
پتروشیمی، پاالیشگاه، فوالد، غذایی، رنگ، بهداشتی، چوب و کاغذ، آب و فاضاب 
و صنایـع مختلـف. خدمـات پشـتیبانی فنـی مرتبـط، ارائـه دانـش فنـی ،راهکارهـا و 
روش هـا در جهـت بهبـود اهـداف شـرکت هـا و صنایـع، ارائـه خدمـات مشـاوره ای و 
امکان سـنجی، توانمند سـازی و نظارت فنی در راسـتای موضوع فعالیت شـرکت به 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و صنایع، مشارکت و عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام هرگونه قراردادهای خصوصی، دولتی و 
پیمانکاری با صنایع مختلف، شـرکت در کلیه مناقضات و مزایدات. گشـایش انواع 
اعتبـار و ال سـی بـرای شـرکت، اخـذ وام و تسـهیات ریالـی و ارزی از کلیـه بانک هـا 
و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی، اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و 
خارجی، ایجاد واحدات و شـعبه در سراسـر ایران و جهان. ایجاد، برگزاری و شـرکت 
در کلیـه همایـش هـا، سـمینارها و نمایشـگاه هـای تخصصـی و عمومـی در داخـل و 
خـارج از کشـور. انجـام کلیـه امـور تجـاری و بازرگانی شـامل خرید، فـروش، واردات و 
صـادرات کاالهـا و محصـوالت مجـاز بازرگانـی و هرگونـه فعالیـت مجـاز کـه در رابطـه 
بـا موضـوع شـرکت بـه نحـوی سـوداوری داشـته باشـد. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود 
مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، ابـاذر، 
خیابـان شـهید داود اسـکندر زاده، خیابـان گلسـتان یازدهـم، پـاک 47- ، طبقـه 1، 
واحـد 8 کدپسـتی 1471765689 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 
100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای پیام همت خواه 
بـه شـماره ملـی 0068104685 دارنـده 99000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای ابراهیم 
همـت خـواه بـه شـماره ملـی 0421463181 دارنـده 1000000 ریـال سـهم الشـرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره آقـای پیـام همـت خـواه به شـماره ملـی 0068104685 به سـمت 
رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای ابراهیـم همـت خـواه بـه شـماره ملـی 
0421463181 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه 
نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیره منفردا همراه با مهر شـرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار عصر 
اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1451912(

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه فن اوا
به شناسه ملی 10102411479 و به شماره ثبت 199336 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/10/11 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : شـرکت نـوآوران مـوج به شناسـه ملـی 10101575295 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/11 شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران 
اتیـه ایرانیـان بـه شناسـه ملـی 10102867151 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا 
تاریـخ 1403/10/11 شـرکت خدمـات ارتباطـی رای تـل به شناسـه ملـی 10103330398 
به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/11 شـرکت رشـد پایدار ایرانیان 
تاریـخ  تـا  مدیـره  هیئـت  اصلـی  عضـو  سـمت  بـه   10320642210 ملـی  شناسـه  بـه 
1403/10/11 شـرکت فنـاوران طلـوع شـبکه بـه شناسـه ملـی 10740049600 بـه سـمت 
عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/11 انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی 
وخدمـات مالـی کوشـا منـش بـه شناسـه ملـی 10100434110 بـه سـمت بـازرس اصلـی 
تـا پایـان سـال مالـی موسسـه حسابرسـی پیشـداد اندیشـه مهـرگان بـه شناسـه ملـی 
14005639851 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد. 
روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.

ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی 1400 بـه تصویـب رسـید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1451913(

آگهی مفقودی
بـه شـماره هوشـمند  بنـز  بـاری چوبـی  کارت هوشـمند کامیـون 
2128841 و شـماره پـاک 394 ع 56 ایـران 18 و شـماره موتـور 
10006511 و شـماره شاسـی 10995534 بنـام جـواد فرخشـته 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری هیوندا سوناتا 
YF 2400 مدل 2013 به شماره پالک 459 ن 35 ایران 55 و شماره 

شـیرین  بنـام   DA516087 شاسـی  شـماره  و   CA218839 موتـور 
فـرخ زاده کاوروشـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

مفقودی سند کمپانی 
اینجانـب مسـعود اسـدی مالـک خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل 1388به رنگ 
 S1412288253846 نـوک مـدادی متالیـک بـه شـماره موتور2921476بـه شـماره شاسـی
شـماره پـاک 245/51س16 بـه علـت فقـدان اسـناد مذکـور تقاضـای رونوشـت )المثنـی ( 
مذکور را نموده لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودرو مذکور را دارد ظرف مدت 10  
بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت سـایپا )پـارس خـودرو( واقـع در کیلومتـر 15جـاده 
مخصـوص کـرج مراجعـه نمایـد بدیهـی اسـت پـس از تقاضـای مهلـت مذکـور طبـق ضوابـط 

کردستانمقـرر اقـدام قانونـی بـه عمـل خواهـد آمـد.
مفقودی سند کمپانی و برگ سبز و کلیه مدارک 

اینجانـب شـکوه بهرامـی مالـک خـودرو سـواری پرایـد جـی تـی ایکـس ای مـدل 1388به رنگ 
نقـره ای متالیـک بـه شـماره موتـور2977023 بـه شـماره شاسـی S1412288276120 بـه 
شماره پالک 644/51ج22 به علت فقدان اسناد مذکور تقاضای رونوشت )المثنی( مذکور 
را نمـوده لـذا چنانچـه هـر کسـی ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور را دارد ظـرف مـدت 10 روز 
بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت سـایپا )پـارس خـودرو( واقـع در کیلومتـر 15جـاده 
مخصـوص کـرج مراجعـه نمایـد بدیهـی اسـت پـس از تقاضـای مهلـت مذکـور طبـق ضوابـط 

کردستانمقـرر اقـدام قانونـی بـه عمـل خواهـد آمد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد ذمه پرونده کالسه اجرایی 9800869
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق لـه زهـرا عبـادی مسـعودفر و علیـه میثـم جباریان 

یـک فقـره پـالک ثبتـی بـه شـرح ذیـل مزایـده می گـردد: 
1- یـک قطعـه آپارتمـان بـا کاربـری بـه پـالک ثبتـی 23525 فرعـی از 10 اصلـی، مفـروز و 
مجزا شده از B906 فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش 01 ناحیه 99 حوزه ثبت ملک 
همدان-ناحیه یک اسـتان همدان )بیسـت و سـه هزار و پانصد و بیسـت و پنج فرعی از 
ده اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از باقیمانـده نهصـد و شـش فرعـی( بـه مسـاحت 55.47 
متر مربع به نشانی خیابان نواب صفوی، کوچه شهید یوسفی ساختمان آناهیتا پالک7 
مشخصات ملک: شماال بطول 8.48 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان اشتراکی 
شـرقا اول بطول 62 متر دیواریسـت به فضای خیابان مزبور دوم بطول 4.63 متر دیوار 
بـه دیـوار پـالک 1294 جنوبـا اول در دو ضلـع کـه دومـی شـرقی محسـوب اسـت بطولهـای 
3.79 متـر و 2.20 متـر پنجـره و دیواریسـت بـه نورگیـر اشـتراکی دوم بطـول 4.80 متـر 
دیـوار بـه دیـوار پـالک 61.12 غربـا اول بطـول 3.63 متـر دیـوار بـه دیـوار بـراه پلـه اشـتراکی 
دوم به طولهای 12 متر و 3.91 متر دیواریست با پالک 23521 که به نام میثم جباریان 
دارای شـماره ملـی 3873442973 مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند 
مالکیـت 97233 تاریـخ 1391/10/25 ثبـت گردیـده اسـت و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی 
مورخ 1401/09/14 آپارتمان مورد نظر در طبقه دوم از یک مجتمع سه و نیم طبقه قرار 
داشـته، مجتمـع دارای نمـای آجـر سـه سـانت دوغابـی فاقـد آسانسـور و راه پلـه از سـنگ 
کریسـتال فرسـوده مـی باشـد فضـای معمـاری داخلـی آپارتمـان شـامل یـک اتـاق خـواب، 
هال و پذیرائی و سـرویس بهداشـتی و حمام می باشـد، آشـپزخانه دارای کف سـرامیک 
و دیوارهـا تـا حـدود 1/8 متـر کاشـی، کابینـت آشـپزخانه فلـزی اسـت. دیوارهـا مزیـن بـه 
نقاشـی کهنه و معیوب، کف هال و پذیرائی سـرامیک و کف اتاق خواب موزائیک اسـت 
کـه در زمـان بازدیـد هـال و اتـاق خـواب مشـترکا موکـت شـده اسـت سیسـتم سـرمایش 
کولـر آبـی و گرمایـش بخـاری گازی بـوده دارای انشـعاب بـرق مجـزا و آب و گاز مشـترک 
اسـت. بـر اسـاس اظهـارات سـاکن در آن دارای یـک بـاب پارکینـگ مزاحـم دار در هـم کـف 
و انبـاری مجـزا مـی باشـد و در زمـان بازدیـد ملـک مـورد نظـر در اختیـار خانـم عبـادی مـی 
باشـد و ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـه مبلـغ 11/100/000/000 ریـال )یـازده میلیـارد و صـد 
میلیـون ریـال( مـی باشـد و پـالک فـوق بـه علـت عـدم انجام تعهد از سـاعت 9 الـی 12 روز 
چهارشـنبه مـورخ 1401/12/03 از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـند. محـل مزایـده واقع 
در: همـدان، سـعیدیه بـاال، نبـش بلـوار غنـی زادیـان سـاختمان اداره کل ثبـت اسـناد و 
امـالک همـدان، طبقـه اول، واحـد اجـرای اسـناد رسـمی همـدان مـی باشـد. مـوارد مزایـده 
از مبلـغ 11/100/000/000 ریـال )یـازده میلیـارد و صدمیلیـون ریـال( شـروع و بـه باالتریـن 
قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته میشـوند. شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او 
در جلسـه مزایـده اسـت. برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظرف 
مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه 
ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
اسـترداد نبـود و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. 

م.الف: 1727    تاریخ انتشار: 1401/11/17 
ریاست اجرای اسناد رسمی همدان – یدی متوسل 

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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سرپرست دیوان محاسبات  
استان: توسعه عمرانی و 

محرومیت زدایی در روستاهای 
اردبیل توجه ویژه می طلبد

سرپرســت دیــوان محاســبات اردبیــل اعــام کرد هدف 
اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  تاســیس  از  اصلــی 
محرومیت زدایــی در مناطــق روســتایی بــود کــه بنیــاد 
مســکن اســتان نیــز بایــد بــه اصــل محرومیت زدایــی و 
توســعه عمرانــی روســتاها بــرای جلوگیــری از مهاجرت 

توجه ویژه ای داشته باشد.
کل  مدیــر  بــا  دیــدار  در  ۱۶بهمــن  شــکری  عقیــل 
بنیاد مســکن انقاب اســامی اســتان اظهار کرد: دیوان 
محاســبات به دنبال کمک به دســتگاه های اجرایی برای 
خدمــت رســانی بــه مــردم اســت تــا حمایت هــای مــا از 
ادارات به بهره  مندی بهتر مردم از خدمات منجر شود.

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد دیــوان 
و  پیشــگیرانه  نــگاه  پروژه هــای عمرانــی  در  محاســبات 
مبتنــی بــر مشــورت اســت، افــزود: بی شــک همراهی و 
همــکاری مســئوالن برای تــداوم فعالیت های عمرانی در 

استان، به نفع مردم خواهد بود.
شــکری بنیــاد مســکن انقــاب اســامی را یــادگار 
امــام خمینــی )ره( دانســت و گفــت: هــدف اصلــی امــام 
راحــل از تاســیس این نهاد انقابــی محرومیت زدایی در 
مناطق روستایی بود که بنیاد مسکن استان نیز باید به 
اصل محرومیت زدایی و توســعه عمرانی روســتاها برای 

جلوگیری از مهاجرت توجه ویژه ای داشته باشد.
او بــا تقدیــراز اقدامــات بنیــاد مســکن اردبیــل در 
روستاهای استان، تصریح کرد: با توجه به کوهستانی 
بودن اکثر مناطق استان، اجرای طرح هادی و بهسازی 
معابــر روســتایی توســط این نهــاد انقابــی در اولویت 

قرار گیرد.
اردبیــل  اســتان  محاســبات  دیــوان  سرپرســت 
همچنیــن تاکیــد کــرد: توزیع اعتبــارات بین اســتان های 
کشــور بایــد بــر اســاس شــاخص هایی صــورت گیــرد که 
منجــر بــه توســعه متــوازن و عادالنــه مناطــق مختلــف 

کشور شود.
 نظرات مشورتی دیوان محاسبات موجب تسهیل

در ارائه خدمت رسانی
در ادامــه مدیــر کل بنیاد مســکن انقاب اســامی 
اســتان اردبیــل نیــز در ایــن نشســت با ارائه گزارشــی از 
عملکــرد ایــن نهاد در ســال های اخیر، افــزود: طی چهار 
گذشــته، بیش از ســه میلیون متر مربع آســفالت برای 
اجرای طرح هادی و آســفالت معابر روستایی در مناطق 

مختلف استان استفاده شده است.
دیــوان  حمایت هــای  از  تقدیــر  بــا  ســبحانی 
محاســبات اردبیل از بنیاد مســکن در محرومیت زدایی 
و توســعه عمرانی روســتاها، تصریح کرد: حمایت ها و 
نظرات مشــورتی این دســتگاه نظارتی موجب تســهیل 
در ارائه خدمت رســانی به روســتاها و مناطق محروم 

شده است.

خبـــــــــــــــــر

تبیین دستاوردهای انقالب 
اسالمی در اولویت اجرای 

برنامه های فرهنگی و هنری است
مریــم عبدالعلی زاده – تبریز، مدیر کل فرهنگ و 
ارشــاد اســامی آذربایجان شــرقی برنامه های فرهنگی 
 و هنــری در ایــام هللا دهــه فجــر انقــاب اســامی را

اعام کرد.
سیدمحمدحســین باغــی ضمــن تبریــک ایــام هللا 
دهــه فجــر انقــاب اســامی ایــران بــر برگــزاری مردمــی 
آیین هــای ویــژه ایــن ایــام تاکیــد کــرد و گفــت: تبییــن 
دســتاوردهای انقاب اســامی ایران و افتخارات کســب 
شــده در بیــش از چهــار دهــه انقــاب در اولویت اجرای 

برنامه های فرهنگی و هنری است.
او بــا  تشــریح برنامه های کمیتــه فرهنگی و هنری 
ستاد دهه فجر استان اظهار کرد: عاوه بر ده ها برنامه 
کــه همزمــان بــا ایــن ایام در ســطح شهرســتان ها برگزار 
می شــود، می تــوان بــه برگــزاری پانزدهمیــن جشــنواره 
هنرهــای تجســمی فجــر )نمایشــگاه آثــار( از 7 الــی2۱ 
بهمــن در نگارخانــه اســتاد یاســمی، آیین تجلیل از ســه 
نفر پیشکســوت عرصه هنرهای تجسمی استاد مرتضی 
شریفی، استاد جعفر حسن پور کهنمویی و استاد ایوب 
شــهبازی و آییــن اختتامیه جشــنواره هنرهای تجســمی 
فجــر ۱9 بهمــن ماه در تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز، 
برگزاری ســی و هشــتمین جشــنواره اســتانی موســیقی 
فجــر از از  28 بهمــن الــی 3 اســفند در تــاالر تربیــت، 
تاالر اقبال آذر، تاالر صیامی و برگزاری همزمان چهل و 
یکمیــن جشــنواره فیلــم فجر از ۱7 لغایــت 23 بهمن در 
پردیس ســینمایی ســتاره باران، پردیس ســینمایی مهر 

29 بهمن و سینما ناجی اشاره کرد.
آذربایجــان  اســامی  ارشــاد  و  مدیــر کل فرهنــگ 
شــرقی در ادامــه همچنیــن از برگــزاری برنامــه تجلیل از 
5 نفر از پیشکســوتان حوزه ســینمایی اســتان در تاریخ 
23 بهمــن در ســینما ناجــی، اجرای موســیقی عاشــیقی 
در پردیــس ســینمایی ســتاره بــاران، پردیــس ســینمایی 
مهــر 29 بهمن  و ســینما ناجــی از ۱7 لغایت 23 بهمن، 
برگزاری کاس های آموزش رایگان هنر در مناطق کمتر 
توســعه یافتــه و محــروم اســتان در طول بهمــن، اجرای 
برنامــه ترکیبــی همــگام بــا انقــاب بــه وســیله معــاون 
پرورشــی و یــک نفــر از یــادگاران دوران دفــاع مقــدس 
)بــی کام(،گــروه  در هنرســتان ها، همنــوازی گروهــی 
ایرانی )اجرای آثار آهنگسازان ایرانی(،گروه آذربایجانی 
)اجــرای آثــار آهنگســازان آذربایجانــی(، گروه کاســیک 
)اجرای آثار آهنگسازان جهانی( در هنرستان ها ، برپایی 
و  کارگاه  برگــزاری  میــرک،  هنرجویــان  آثــار  نمایشــگاه 
ورکشاپ رایگان آموزشی عکاسی، هنرهای رایانه ای در 
هنرســتان میرک، راه اندازی غرفه زنده طراحی پوســتر، 
اجــرای زنــده نقاشــی و اجــرای زنده موســیقی عاشــقی  
همزمــان بــا راهپیمایــی یــوم هللا 22 بهمــن و  برگــزاری 
مراسم تقدیر از هنرجویان برگزیده و مقام آور کشوری 

در ایام دهه فجر خبر داد.
عکــس،  نمایشــگاه  برگــزاری  از  باغــی همچنیــن 
پوســتر و آثار هنری مربوط به دوران انقاب اســامی از 
۱2 الی 29 بهمن، برگزاری عصر شعر انقاب اسامی با 
حضور شــعرای برجســته اســتان و رونمایی از کتاب های 
شــعر انقابــی در تاریــخ نوزدهم ۱8 بهمــن در کتابخانه 

مرکزی تبریز خبر داد.

افتتاح ۱۵۰ طرح دهه فجر 
در بجنورد خراسان شمالی 

بــا اعتبــار ۱۱ هــزارو ۴۵۳ میلیــارد تومــان  ۱۵۰ طــرح 
همزمــان بــا پنجمیــن روز از چهــل و چهارمیــن ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی در شهرســتان بجنــورد مرکــز 

خراسان شمالی افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش ایرنا، آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های 
دهــه مبــارک فجــر در شهرســتان بجنــورد یکشــنبه بــا 
حضــور اســتاندار خراســان شــمالی، نماینــدگان مــردم 
بجنورد، مانه و ســملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگان 
مســووالن  از  جمعــی  و  اســامی  شــورای  مجلــس  در 

استانی برگزار شد.
در  امســال  فجــر  دهــه  پروژه هــای  مهمتریــن 
شهرســتان بجنــورد در حوزه جهاد کشــاورزی، نوســازی 
مــدارس، آب و فاضــاب، گاز، بهداشــت و درمان، بنیاد 

مسکن و راهداری و حمل ونقل جاده ای است.
از ایــن تعــداد، ۱38 طــرح بــا اعتبــار 288 میلیــارد 
تومان در این شهرستان افتتاح و ۱2 طرح با اعتبار هزار 

و ۱۱۶ میلیارد تومان کلنگ زنی شد.
مجتمــع  بــه  بجنــورد  شــهر  پســاب  انتقــال  طــرح 
تومــان،  میلیــارد   ۴۰۰ اعتبــار  بــا  پتروشــیمی خراســان 
توســعه تصفیــه خانــه فاضــاب بجنــورد با اعتبــار 3۴2 
میلیــارد و اجــرای خــط انتقــال آبرســانی به پلنــگ دره با 
اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان از مهمترین کلنگ زنی ها دهه 

فجر در شهرستان است.
همچنیــن آبرســانی بــه چهــار روســتا بــا اعتبــار ۱۱ 
میلیــارد تومــان، حوزه بهداشــت و درمــان با پنج طرح با 
اعتبــار 22 میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومان، حوزه صنعت 
و جهاد کشــاورزی با چندین طرح از جمله پرورش مرغ 
گوشــتی، کارخانــه خــوراک دام و ســردخانه نگهــداری 
میلیــارد   52 اعتبــاری  ارزش  بــه  ســبزیجات  و  میــوه 
تومــان و افتتــاح چهــار مدرســه بــا 35 کاس در حــوزه 
نوسازی مدارس با اعتبار 28 میلیارد تومان از مهمترین 

افتتاحیه های این شهرستان است.
بــه گــزارش ایرنــا، 5۱۶ طــرح بــا اعتبــار ســه هــزار 
و 77۰ میلیــارد تومــان اعتبــار همزمــان بــا ایام ســالگرد 
پیروزی انقاب اسامی در استان افتتاح و یا کلنگ زنی 
می شــود کــه از ایــن تعــداد پــروژه، ۴۶9 طــرح بــا ۶5۰ 
میلیارد تومان افتتاح و ۴7 طرح نیز با ســه هزار و ۱2۰ 

میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.
ایــن پروژه هــا بیشــتر مربــوط بــه بخــش صنعــت 
و  کشــاورزی  جهــاد  فاضــاب،  و  آب  معــدن،  و 
شهرداری هاست و بیشترین پروژه ها در شهرستان های 
شــیروان بــا ۱۱2 میلیــارد تومــان اعتبــار و اســفراین 85 

میلیارد تومان اعتبار افتتاح می شود.
بــه  مربــوط  نیــز  کلنگ زنــی  طرح هــای  بیشــترین 

شهرستان بجنورد است.

اخبـــــــــــــــــار

فرمانــدار آســتارا، اعام کرد کــه طی ده ماهه 
ســال جاری ۴۴۰ هزار تن کاال در پایانه مرزی 
ریلــی آســتارا حمــل شــده کــه ایــن میــزان در 
مقایســه بــا ۲۸۰ هــزار تن مدت مشــابه ســال 

گذشته، ۵۳ درصد رشد داشته است.
عنایت رضایی پور در گفت وگو با ایسنا در 
زمینــه بــار و ترانزیت پایانه مرزی ریلی آســتارا 
در شــمال غربــی اســتان گیــان، اظهــار کــرد: 
میــزان واردات کاال طــی مدت ده ماهه امســال 
در پایانــه ریلــی آســتارا ۱۱۰ هــزار تــن بــوده و 
عمــده کاالهــای ترانزیتــی  و وارداتــی در پایانه 
ریلی آستارا شــامل چــوب، الوار، عدس، گندم 

و جو است.
او با بیان اینکه طی مدت ده ماهه امسال 
۱5۰ هــزار تــن کاال از طریــق پایانــه مــرزی ریلی 
آستارا صادر شده است، افزود: سیمان، کلینر، 
لــوازم  و  آالت  آهــن  کاشــی،  شــیمیایی،  مــواد 
خانگــی عمــده کاالهــای صادراتــی از طریــق این 
خط ریلی به کشــور جمهوری آذربایجان اســت. 

فرماندار آستارا خاطرنشان کرد: میزان ترانزیت 
کاال در مــدت ده ماهــه امســال در پایانــه مرزی 

ریلی آستارا ۱8۰ هزار تن بوده است.
روزانــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رضایی پــور 
قطارهــای باری روســیه و جمهــوری آذربایجان، 
کاالهای خود را در بارانداز مرزی ریلی آستارای 
جمهــوری اســامی ایــران تخلیه مــی کنند و بار 

بــه وســیله کامیون هــا بــه صــورت حمل ونقــل 
ترکیبــی به نقاط دیگر کشــور منتقل می شــود، 
اظهــار کــرد: راه آهــن رشــت - آســتارا، بخشــی 
از کریــدور بســیار مهم شــمال به جنوب اســت 
که با تکمیل این قطعه، کریدور ریلی شــمال - 
جنوب ایران فعال خواهد شد و به این ترتیب، 
آب هــای خلیــج فارس، دریای عمان و اقیانوس 

هند از طریق جاده و راه آهن به قفقاز، آسیای 
میانــه، روســیه و همچنیــن اروپــای شــمالی و 

شرقی متصل می شود. 
او افــزود: پــروژه ریلــی رشــت بــه آســتارا 
شــامل ۱52 کیلومتــر زیرســازی، ۱۶2 کیلومتــر 
روســازی، ۱9 کیلومتــر خطوط ایســتگاهی، ۶3 
دستگاه پل بزرگ به طول ۴۰.7 کیلومتر و یک 
دهنــه تونــل با ظرفیــت جابه جایــی 9۶ میلیون 

تن بار و 99۰ هزار نفر مسافر است.
فرماندار آستارا اظهار کرد: امید می رود با 
تکمیــل خط ریلی آســتارا به رشــت، ترانزیت و 
تجارت کاال و مسافر را بر اساس منویات مقام 
معظــم رهبــری و دســتور رئیس جمهــور هرچه 

سریعتر راه اندازی کنیم.
رضایــی پــور، تصریــح کــرد: ظرفیت هــای 
شهرستان مرزی بندر آستارا از جمله در زمینه 
بنــدر و مــرز دریایــی، مــرز زمینــی و همچنیــن 
راه آهن مرزی آستارا - آستارا و آستارا به رشت 
با پروژه های در دست اجرا شکوفا خواهد شد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
چهارمحــال وبختیــاری خســارت اولیــه بــرف 
ســنگین هفته گذشــته به شــبکه برق رسانی 

این استان را ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
 مجید فرهزاد در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: در شهرســتان کوهرنگ با توجه به بارش 
ســنگین بــرف، ۴۰ پایه برق رســانی شکســته و 
7 دســتگاه ترانســفور ماتــور توزیــع بــرق، 2.5 

کیلومتر شــبکه فشــار متوســط و یــک کیلومتر 
شــبکه فشــار ضعیف دچار آســیب شــدید شد 
کــه بــا تــاش شــبانه روزی اکیپ هــای عملیاتی 
این شرکت، مناطقی که دارای جاده دسترسی 
بــود در همان ســاعات اولیه رفــع عیب و دیگر 

مناطق نیز به تناوب آن برق دار شد.
 او بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش بــرف در 
کوهرنگ باعث  قطعی برق در مناطق بیرگان، 

مــازه ســوخته، تلخــه دان و لبــد بازفــت شــد، 
گفت: اکنون همه مناطق  برق دار هستند.

ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد: منطقــه 
لبــد بازفــت نیــز با توجه به بســته بودن جاده 
دسترســی آن  بــا اعــزام نیروهــای عملیاتی از 
طریــق  بالگــرد بــا حضور معــاون بهره بــرداری 
ایــن شــرکت و پیاده روی جــاده ۱7 کیلومتری 

آن منطقه جمعه 2۰ بهمن برق دار شد.

در  ســوران  و  ســیب  جهادکشــاورزی  مدیــر 
از  بلوچســتان  و  سیســتان  شــرق  جنــوب 
آمادگــی ۱۵۱ طــرح بخش کشــاورزی با اعتبار 
۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال گرامیداشت ایام 

هللا دهه فجر در این شهرستان خبر داد.
در  یکشــنبه  روز  ســپاهی  محمدحنیــف 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد: ایــن 
طرح هــا در بخش هــای باغبانــی، دام و طیــور، 
تکمیلــی  و  تبدیلــی  صنایــع  و  خــاک  و  آب 

کشاورزی است.
او بیان کرد: با بهره برداری از این طرح ها 
برای ۶3۰نفر بصورت مســتقیم در شهرســتان 

سیب و سوران ایجاد اشتغال می شود.

ســوران  و  ســیب  جهادکشــاورزی  مدیــر 
شــاخص ترین طرح هــای قابــل افتتــاح در ایــن 
شهرســتان را گرامیداشــت ایام هللا دهه فجر 
ســاخت گلخانه، مرغداری و ساخت سردخانه 

عنوان کرد.
سپاهی خاطرنشان کرد: مهرستان دارای 
پنــج هــزار و 2۰۰ هکتــار باغــات انــواع میوه و 
پنــج هــزار هکتار زمین زراعی اســت که خرما، 
گنــدم، جــو و ذرت علوفــه ای عمده محصوالت 

بخش کشــاورزی آن را تشکیل می دهند.
به گفته رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
بخــش  طــرح   5۱3 بلوچســتان؛  و  سیســتان 
کشــاورزی بــا ســرمایه گــذاری2 هــزار و 2۶9 

دولتــی،  اعتبــارات  محــل  از  تومــان  میلیــارد 
در  شــخصی  آورده  و  بانکــی  تســهیات 
گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی 

انقاب اسامی آماده بهره برداری است.
اظهــار  حســینی  ســید  ســیدمحمدرضا 
کــرد: طرح هــای بهبــود تولیــدات دامــی، بهبود 
فنــی  امــور  و  و خــاک  گیاهــی، آب  تولیــدات 
مهندســی، امــور عشــایری، شــیات آب هــای 
داخلــی، شــیات آبهــای فراســاحلی، ســازمان 
تعــاون روســتایی، دامپزشــکی، منابــع طبیعی 
و  ترویــج کشــاورزی  آبخیــزداری، مدیریــت  و 
صنایــع تبدیلــی و تکمیلی طرح هــای افتتاحیه 
بخش کشــاورزی سیســتان و بلوچستان ویژه 

ایام هللا دهٔه فجر را تشــکیل می دهند.
او ادامــه داد: ایــن طرح هــا بــرای بیش  از 
۱۰ هــزار نفــر شــغل دائــم و حــدود ۶ هزار نفر 
نیــز در سیســتان و بلوچســتان شــغل موقــت 

ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان 
و بلوچســتان تصریــح کــرد: بیــش  از 2۰ هــزار 
خانــوار روســتایی و عشــایری از مزایــای ایــن 
طرح هــا بهره منــد خواهنــد شــد. مهرســتان بــا 
دارا بــودن چهــار دهســتان، 2 بخــش مرکــزی 
و یک شــهر در ۴57 کیلومتــری جنــوب شــرق 
در  و  بلوچســتان  و  مرکــز سیســتان  زاهــدان 

همسایگی کشور پاکستان واقع شده است.

۱۵۱ طرح بخش کشاورزی سیب و سوران آماده افتتاح است

خسارت ۱۰۰ میلیارد 
ریالی برف به 

شبکه های برق رسانی 
چهارمحال وبختیاری

 رشد ۵۳ درصدی حمل ونقل بین المللی
در پایانه مرزی ریلی آستارا
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 به عوارضی هم بگویید
بهای خدماتی

راضیه حسینی

واکنــش چمــران بــه طــرح جدیــد »اخذ عــوارض از 
قبرها در تهران«: عوارض نیست؛ بهای خدمات است.

حاال دیگر موضوع 
شــد.  متفــاوت  بســیار 
می گفتیــد  اول  از  اگــر 
اســت  خدمــات  بهــای 
اصــاً کســی متعجــب و 
معترض نمی شــد. بهای 
یــک موضــوع  خدمــات، 
کامــاً روتیــن در همه ی 
اصــاً  کشورهاســت. 
بــدون بهــای خدمات، مرده نمی توانــد آن دنیا به راحتی 
زندگــی کنــد. در ابتــدای ورود، اول از او برگــه ی بهــای 
خدمــات را می خواهنــد، اگر داشــت می تواند وارد شــود 
اگر نه، باید آن قدر معطل بماند تا زیر پایش علف سبز 
شــود. مورد داشــتیم برخی آن قدر منتظر ماندند که یک 

بار دیگر هم مردند. 
ایــن  بــه  مربــوط  و  متفــاوت  کامــاً  عــوارض،  امــا 
شــهرداری  حســاب  بــه  مســتقیم  عــوارض،  دنیاســت. 
مــی رود و هیــچ ربطــی بــه امــوات و حــال و  روزشــان 
نــدارد. مطمئناً دشــمنان خواســته اند خدمات درخشــان 
شــهرداری را بی ارزش جلوه دهند و به همین دلیل نام 

عوارض را بر روی این طرح عالی گذاشتند. 
در واقع ما در کشورمان اصاً چیزی به نام عوارض 
نداریم . مثاً وقتی خبر افزایش بیست درصدی عوارض 
طــرح ترافیــک را می شــنوید، باید ســریع اصــاح کنید و 

بخوانید: »افزایش بیست درصدی بهای خدمات.«
اصطــاح غلط »عوارضی«  هم باید تصحیح شــود 
و از ایــن بــه بعــد بگوییــم »بهــای خدماتــی« مثــاً وقتی 
خواســتیم در جــاده آدرس بدهیــم بگوییــم: »ما نزدیک 

بهای خدماتی هستیم.«
درســت اســت به نظر ســخت می رســد. اما کم کم 
عــادت می کنیــم و بعــد از این تازه متوجه می شــویم که 
چــه لذتــی در بیــان ایــن کلمه وجود دارد. اصــاً انگار نه 
انگار که پولی از جیب ما خارج می شود. آدم دچار یک 
حس رضایت خاصی می شود و با ذوق مبلغ را پرداخت 
می کند. حس می کند این پول ها، بابت آن همه خدمات 
جذاب، چیزی نیســت. درســت اســت که شــاید به دید 
نیاید. اما نمی توان گفت هرچه که دیده نمی شود پس 
نیســت. ممکن اســت ما خوب نگشته باشیم. حتماً یک 
جایی هســت. شــک نکنید، باالخره یک روزی این همه 

خدمات را پیدا خواهیم کرد.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مبنــای پرداخــت عیدی کارگــران در صورتی 
کــه یــک ســال کامــل در محــل کار خــود ســابقه 
پرداخــت حــق بیمــه داشــته باشــند، حداکثــر ۱۲ 
میلیــون و ۵۳۹ هــزار و ۲۵۰ تومــان و حداقل ۸ 

میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بــه گــزارش مهــر، تمــام کارکنــان مشــمول 
قانــون کار کــه طبــق تعریف این قانــون »کارگر« 
پــاداش  و  عیــدی  مشــمول  می شــوند،  شــناخته 
پایــان ســال هســتند. عیدی ایــن گــروه، متفاوت 
بــا میــزان عیــدی کارکنــان دســتگاه های اجرایی و 
دولتــی اســت و به تناســب میزان »حقــوق پایه« 

متفاوت است.
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که 
یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت 
حــق بیمه داشــته باشــند، حداکثر )ســقف عیدی 
کارگــران( ۱۲ میلیــون و ۵۳۹ هــزار و ۲۵۰ تومان 
و حداقــل )کــف عیــدی کارگران( نیــز ۸ میلیون و 

۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
کارگرانی هم که کمتر از یک ســال یعنی از 
یــک تــا ۱۱ مــاه ســابقه پرداخــت حق بیمــه دارند، 
مشــمول عیدی پایان ســال هستند. این دسته از 
کارگران به میزان »دو برابر حقوق پایه مندرج در 
فیش حقوقی، تقســیم بــر ۱۲، ضربدر تعداد ماه 

کارکرد« عیدی دریافت می کنند.
بــه عنــوان مثــال کارگــری که در ســال ۱۴۰۱ 

حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی ۴ میلیون 
و ۱۷۹ هــزار و ۷۵۰ تومــان را دریافــت می کنــد 
و یــک مــاه ســابقه کار دارد، بــر اســاس فرمــول 
محاســبه عیــدی بایــد ۶۹۶ هــزار و ۶۲۵ تومــان و 
کارگــری کــه بــا همین میــزان پایه حقــوق، ۱۱ ماه 
ســابقه کار دارد، بایــد ۷ میلیــون و ۶۶۲ هــزار و 
۸۷۵ تومــان عیدی دریافت کند. تاکید می شــود، 
میزان عیدی محاســبه شده، صرفاً برای کارگرانی 
است که »حداقل حقوق سال ۱۴۰۱« را دریافت 
می کننــد و بــه عبارتــی در ســال نخســت ورود به 

بازار کار قرار دارند.
عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال 
سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از »حداقل 
حقوق مصوب« اســت، نیز طبق فرمول یاد شده 
خواهــد بــود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج 
در فیــش حقوقــی، مبنــای محاســبه عیــدی آنهــا 
خواهــد بــود. بــه ایــن معنــا کــه اگــر پایــه حقــوق 
کارگــری ۵ میلیــون تومان اســت بایــد این عدد را 

در فرمول قرار داده و عیدی را محاسبه کند.
همــراه  معمــوالً  کارگــران  پــاداش  و  عیــدی 
بــا حقــوق بهمــن مــاه توســط کارفرمایــان واریــز 
می شــود، امــا واریــز آن با حقوق اســفند نیز منع 

قانونی ندارد.
ســال  ســنوات  محاســبه  بــرای  همچنیــن 
۱۴۰۱، باید حقوق پایه کارگر را در تعداد روزهای 

کارکــرد او در طــول یک ســال ضــرب کنیم. عددی 
که به دســت می آید را تقســیم بر ۳۶۵ روز سال 
پایــان  میــزان ســنوات  نهایــی،  عــدد  و  می کنیــم 

خدمت فرد در سال ۱۴۰۱ است.
همچنیــن بــا توجــه به اهمیــت موضوع باید 
اشــاره شــود که تمام کارکنان مشــمول قانون کار 
کــه طبــق تعریــف ایــن قانــون »کارگــر« شــناخته 
می شــوند، مشــمول عیــدی و پــاداش پایان ســال 

هستند که در ادامه به جزئیات آن می پردازیم.

 کارگران خارج شده از شغل،
 به مدت ماه های کارکرد

عیدی می گیرند
بر این اساس، در این بین کارگرانی هستند 
کــه خواســته یــا ناخواســته و بــه دالیــل مختلــف 
همچــون بحران اقتصــادی کارفرما، عدم نیاز و … 
شــغل خود را از دست داده اند و همچنین برخی 
از کارگــران بازنشســته شــده اند کــه بــا توجــه بــه 
تاکید قانون کار این دســته از افراد نیز مســتحق 

دریافت عیدی پایان سال هستند.
مطابــق با آنچه کــه در قانون کار آمده، این 
دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی 
و پــاداش ســاالنه را دریافــت می کننــد؛ به عنوان 

مثــال کارگــری کــه پس از ۴ مــاه کار کردن، بیکار 
شــده باید به تناســب همان ۴ ماه کارکرد، عیدی 
دریافــت کنــد و کارفرمــا مکلــف بــه پرداخــت این 

مبلغ است.

پرداخت عیدی به کارگران نیمه 
وقت، فصلی و ساعتی

همچنیــن بــر اســاس مــاده ۳۹ قانــون کار، 
مــزد و مزایــای کارگرانی که به صــورت نیمه وقت 
و یــا کمتــر از ســاعات قانونی تعیین شــده به کار 
اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته 

محاسبه و پرداخت می شود.
در مــورد کارگران ســاعتی که حقوق ماهانه 
ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، 
بــرای محاســبه عیــدی و پــاداش، میانگین حقوق 
ســه مــاه آخــر خدمت آنهــا مبنــای محاســبه قرار 
می گیــرد. مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به 
کارگــران کارگاه هــای فصلی مشــمول قانون کار و 
همچنیــن کارگــران ســایر کارگاه های مشــمول که 
کمتــر از یــک ســال در کارگاه کار کردنــد، بایــد بر 
مأخــذ ۶۰ روز و بــه نســبت ایــام کارکردشــان در 

سال محاسبه شود.

 کارگران آزمایشی هم
عیدی می گیرند

از ســویی دیگــر نیــز برخــی از کارگــران بــه 
صــورت آزمایشــی بــه کار گرفتــه می شــوند که بر 
اســاس مــاده ۱۱ قانــون کار و تبصــره آن، مــدت 
دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ 
چنانچــه رابطــه کاری از جانب کارفرما قطع شــود 
وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشــی 
خواهــد بــود و چنانچه قطع رابطه کاری از ســوی 
کارگر باشــد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق 

و مزایا به میزان مدت انجام کار است.
بنابرایــن مطابق با قانون کار، این دســته از 
افــراد نیز مشــمول دریافت کلیــه حقوق و مزایای 
پایــان ســال  پــاداش  قانونــی از جملــه عیــدی و 

می شوند.

مرخصی استعالجی مشمول 
عیدی است

همچنیــن بــر اســاس مــاده ۷۴ قانــون کار 
مــدت مرخصی اســتعاجی کــه به تأیید ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی رســیده باشــد جــزو ســوابق کار 
روزهــای  بنابرایــن  کارگــران محســوب می شــود، 
قبیــل  از  مزایایــی  پرداخــت  مشــمول  مذکــور 
حــق اوالد، حــق بــن، ســنوات خدمــت، مرخصــی 
اســتحقاقی و عیدی و پاداش ســاالنه خواهد بود 

که باید از سوی کارفرما پرداخت شود.

بــه گفته معــاون درمــان وزیر بهداشــت، قرارگاه 
نظارت سالمت برای مبارزه با تخلفات، نظارت بر 
تعرفه و ... تشکیل شده است و از دستگاه های 

مختلــف در این قرارگاه حضور دارند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری افــق و اقتصــاد، 
بهداشــت  وزیــر  درمــان  معــاون  کریمــی  ســعید 
اشــاره  بــا  خــود  در نشســت خبــری  روزگذشــته 
بــه عملکــرد معاونــت درمــان گفــت: ۵۳ مرکــز 
دندانپزشــکی در مناطــق محروم راه اندازی شــده 
اســت. توزیع ۲۳۰۰ پزشــک متخصص در مناطق 
محــروم از دیگــر اقدامــات مــا اســت کــه اگــر بــا 
سهمیه ها محاسبه کنیم ۲۸۰۰ پزشک در مناطق 

محروم توزیع شده است.
از  افــزود:  معــاون درمــان وزارت بهداشــت 
دیگر اقدامات ما صفر شــدن صف انتظار کاشــت 
حلــزون شــنوایی اســت. اگــر ایــن کار در زمــان 
طایــی انجام شــود نه تنها مشــکل شــنوایی حل 
می شــود بلکــه می توانــد فــرد صحبــت هــم کنــد. 
حدود ۲ هزار بچه در صف انتظار بودند وســایل 
تجهیــزات پزشــکی بســیار گــران بــود بــا تصمیــم 
وزارت بهداشــت همه این هزینه ها رایگان شــد و 

امروز صف انتظار صفر شده است.
وی درباره صندوق بیماران صعب العاج نیز 
اظهار کرد: این صندوق شروع به کار کرده است 
در گذشــته ۴ الــی ۵ بیمــاری تحــت پوشــش بــود 
االن به ۴۴ بیماری رسیده است و ما قصد داریم 

ایــن تعــداد را بــه صد بیمــاری برســانیم همچنین 
پیشــنهاد ۷ هــزار میلیــارد تومــان منابــع داده ایم 
دارو  پایلــوت  طــرح  شــود.  تامیــن  امیدواریــم  و 
رســان بــرای بیمــاران صعب العــاج در دانشــگاه 
تهران راه اندازی شــده است. در حال حاضر برای 
مشــخص شدن مشکات طرح به صورت پایلوت 

در دانشگاه تهران در حال انجام است.
وی درباره پوشــش بیمه ســامت گفت: در 
ابتــدای ســال ۶ میلیــون  نفــر کــه در دهک هــای 
پاییــن جامعــه بودنــد کــه تحــت پوشــش بیمــه 
دانشــی  گرفتنــد. ۳۷۸ محصــول  قــرار  ســامت 
تولید شــده اســت. در یکســال گذشته حدود ۳۰ 

درصد پیوندهای ما افزایش پیدا کرده است.
قانــون  بندهــای  از  خیلــی  داد:  ادامــه  وی 
جوانــی جمعیــت متوجــه وزارت بهداشــت اســت 
توســعه مراکــز نابــاروری در ســه ســطح تدویــن 
شــده اســت ســطح یک مطب ها هستند ۱۶ مرکز 
ناباروری ســطح دو راه اندازی شــده تا آبان ســال 
آینــده بــه ۶۴ مرکز خواهد رســید. در ســطح ســه 
نیــز کــه کارهای پیشــرفته درمان نابــاروری انجام 
می شــود طبق قانون باید در هر اســتان یک مرکز 
داشته باشیم االن ۱۰۴ مرکز سطح سه ناباروری 

فعال داریم.
کریمی خاطرنشــان کرد: نســخه الکترونیک 
آرزوی نظام سامت بود البته پرونده الکترونیک 
در اولویــت اســت و مــا بایــد به این ســمت برویم 

امــا تهیه نســخه الکترونیک از دی ســال گذشــته 
کلیــد خــورد و االن ۹۰ درصــد انجــام می شــود و 
بــا همــکاری پزشــکان و مــردم بــه موفقیــت بیش 
از ۹۰ درصــد رســیدیم قــرارگاه نظــارت ســامت 
بــرای مبــارزه بــا تخلفــات، نظــارت بر تعرفــه و ... 
تشــکیل شــده اســت از دســتگاه های مختلف در 

این قرارگاه حضور دارند تا این لحظه ۱۱۴ پرونده 
دانــه درشــت مطــرح شــده کــه تخلفــات جــدی 
داشــته اند و تصمیم گیــری در ایــن قــرارگاه انجــام 
می شــود و جریمــه بازدارنــده بــرای آنهــا در نظــر 

گرفته شده است.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت گفــت: بــه 
مردم توصیه می کنیم بدانند ما فردی که خدمات 
منحصــر بــه فــرد ارائه بدهــد در کشــور نداریم از 
هر خدمت افراد متعددی وجود دارند و از همین 
رو از مردم درخواســت می کنیم خارج از صندوق 
بیمارســتان مــردم هیــچ پولــی پرداخــت نکننــد و 
در قبــال پولــی کــه بــه صنــدوق می دهند، رســید 
دریافــت کننــد مــا االن در شــرایطی نیســتیم کــه 
بگوییــم صرفــا یــک نفــر یــک خدمــت را ارائــه می 
دهــد .در بیمارســتان خصوصــی و دولتــی هیــچ 
فرقی نمی کند و در مطب هم از طریق کارتخوان 

پرداخت کنند.
وی بــا اشــاره بــه پزشــک خانــواده و نظــام 
ارجــاع گفــت: پزشــکی خانــواده و نظــام ارجــاع 
مهمتریــن موضوعــی اســت که مــا در پیش داریم 
البتــه نظــام ارجاع ســابقه ۲۰ ســاله دارد اما عزم 
وزارت بهداشــت و دولــت بــرای اجرای آن اســت. 
قــرارگاه نظــام ارجــاع به فرماندهی وزیر تشــکیل 
شــده اســت.از ابتــدای دی در شــهرهای کمتــر از 
۲۰ هزار نفر اجرا شــده اســت اگر کســی از نظام 
ارجاع از سطح یک به سطح دو یعنی بیمارستان 

رسید فرانشیز را صفر می کنیم و هیچ پولی بیمار 
پرداخــت نمی کنــد البتــه بــرای خدمــات ضــروری 
می شــود  رایــگان  بیمارســتان  در  بیمــار  بســتری 
برای ســرپایی نیز تاش می کنیم فرانشــیز را ۱۵ 
درصد برســانیم.  البته این موارد فقط برای ارائه 

خدمات ضروری است.
وی افــزود: یکــی دیگر از اقدامات ما، نزدیک 
کردن تعرفه جز حرفه ای خدمات در بخش دولتی 
و خصوصی بوده اســت. پارســال تا ۸۵ درصد بود 
و امســال مســاوی خواهــد شــد. البتــه هــدف مــا 
تضعیــف بخش خصوصی نیســت، بلکه برای این 

بخش هم انگیزه ها و امتیازاتی قائل شــده ایم.
پزشــکی  آینــده  ســال  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
خانــواده و نظــام ارجــاع در شــهرهای بــزرگ در 
حاشــیه شــهرها اول اجــرا می شــود و مرحلــه بــه 
مرحلــه در شــهرها اجــرا می شــود.همچنین بــرای 
ایجــاد ســرمایه گذاری در بخــش خصوصی موانع 
برداشــته شــده اســت البتــه بحث هــای ایمنــی و 

آتش سوزی و شهرسازی همچنان وجود دارد. 
خدمــات  تعرفه گــذاری  دربــاره  کریمــی 
قانــون  اجــرای  کــرد:  تصریــح  نیــز  پرســتاری 
تعرفه گــذاری پرســتاری در ایــن دولت انجام شــد 
و یــک مرحلــه پرداخت انجام شــده و طبق قانون 
براســاس عملکــرد پرداخــت خواهــد شــد. اعتبــار 
بخشــی مراکــز جراحــی محــدود نیــز انجــام شــده 

است که سابق بر این وجود نداشت.

اعالم آخرین وضع 
رنگ بندی کرونایی شهرها

مرکــز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، 
لحــاظ  از  کشــور  شــهرهای  رنگ بنــدی  وضــع  آخریــن 

همه گیری کووید ۱۹ را اعالم کرد.
براســاس  بهداشــت،  وزارت  اعــام  اســاس  بــر 
جدیدتریــن گزارش هــا، طی یک هفتــه اخیر تا ۱۵ بهمن 
۱۴۰۱، خوشــبختانه هیچ شهری با شرایط بسیار پرخطر 

در لیست شهرهای قرمز قرار نداشته است.
همچنیــن تعــداد شــهرهای نارنجی ۲ )ســوادکوه و 
کوهبنــان(، تعــداد شــهرهای زرد ۱۰۵ و تعداد شــهرهای 

آبی نیز ۳۴۱ شهر برآورد شده است.

موافقت مجلس با تهاتر 
نفت برای پرداخت بدهی 

تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس از موافقت با اجازه تهاتر نفت 
برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی خبر داده اند.

بــه گــزارش ایلنــا، بدهی هــای دولــت بــه ســازمان 
تامین اجتماعی امروز حدود ۶۰۰ میلیون تومان اســت؛ 
این در حالیســت که در الیحه بودجه ســال بعد، اعتبار 
مشخص برای پرداخت بدهی دولت در نظر نگرفته اند.
حــاال نماینــدگان مجلس از مجــوز تهاتر نفت برای 
رد دیــون دولــت خبر داده اند؛ از قرار، کمیســیون تلفیق 
بودجه مجلس با پیشنهاد دولت درالیحه بودجه ۱۴۰۲ 
موافقــت کرد و به صندوق های بازنشســتگی لشــگری و 

کشوری و تامین اجتماعی اجازه تهاتر نفت را داد.
بــا این حســاب، این صندوق هــا می توانند با مجوز 
وزارت نفــت ســال آینــده نفــت تهاتــر کننــد و بــا فروش 

نفت بدهی های خود را از این طریق بپردازند.
محمــدزاده بازنشســته کارگــری بــا انتقــاد از ایــن 
اعتبــار  مثــل هــر ســال  مســاله می گویــد: چــرا دولــت 
تامیــن  بــه  پرداخــت بدهی هــای خــود  بــرای  مشــخص 
اجتماعــی در نظــر نگرفتــه؛ صندوقــی کــه همیــن امــروز 
کلــی کســری دارد، باید منتظر مجــوز وزارت نفت بماند 
و سراغ خرید و فروش نفت برود تا از آن طریق بتواند 

مطالبات خود را بگیرد؟

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد: یکسان سازی دستمزد پزشک 
دولتی و خصوصی

جزئیات عیدی کارگران در ۱۴۰۱

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در آســتانه 
انقــالب  پیــروزی  ســالگرد  چهارمیــن  و  چهــل 
اســالمی بــا عفــو و تخفیــف مجــازات جمــع قابل 
توجهــی از متهمــان و محکومــان حــوادث اخیــر 

موافقت کردند.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام 
معظــم رهبــری، بــه مناســبت فرارســیدن چهل و 
چهارمین سالروز پیروزی انقاب اسامی و اعیاد 
مــاه رجــب و در پی پیشــنهاد رئیس قــوه قضائیه 
بــه حضــرت آیت هللا خامنــه ای مبنی بــر موافقت 

بــا عفــو و تخفیف مجــازات جمع قابــل توجهی از 
متهمــان و محکومــان حــوادث اخیــر و همچنیــن 
محکومان دادگاه های عمومی و انقاب و سازمان 
قضائی نیروهای مسلح، رهبر انقاب اسامی با 

این پیشنهاد موافقت کردند.
در نامــه حجت االســام و المســلمین اژه ای 
بــه مقــام معظــم رهبــری آمــده اســت: در جریان 
حــوادث اخیــر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در 
اثــر القائــات و تبلیغات دشــمن مرتکب رفتارهای 
نادرســت و جرایمی شــدند که عــاوه بر گرفتاری 

بــرای خــود، باعــث زحمــت خانــواده و نزدیــکان 
خویــش گردیدنــد و اکنون تعــداد قابل توجهی از 
آنان بعد از برما شــدن نقشــه دشــمنان خارجی 
و جریان هــای ضــد انقاب و ضــد مردمی با اظهار 

پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.
رئیــس قــوه قضائیــه در نامــه خــود نوشــته 
اســت: کلیــات شــرایط و ضوابــط عفــو و تخفیــف 
انجــام  از  پــس  محکومــان  و  متهمــان  مجــازات 
کارهــای کارشناســی و مشــورت بــا مقامــات ذی 

صاح در دو بخش تهیه شده است.

در بخش اول این نامه ضمن اعام شــروط 
عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان 
حــوادث اخیر تاکید شــده اســت: پرونده متهمان 
و محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج، در 

هر مرحله ای که باشد، مختومه می گردد.
در اعــام شــرایط عفــو و تخفیــف مجــازات 
متهمــان و محکومــان حــوادث اخیــر آمــده اســت: 
عــدم ارتــکاب جاسوســی بــه نفــع اجانــب، عــدم 
ارتباط مســتقیم با عوامل ســرویس های اطاعاتی 
خارجــی، عــدم ارتــکاب قتــل و جــرح عمــدی، عــدم 

ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی 
و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.

قــوه  رئیــس  درخواســت  دوم  بخــش  در 
قضائیــه بــرای برخــورداری محکومــان دادگاه های 
عمومــی و انقــاب و ســازمان قضائــی نیروهــای 
مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی 
اعــام شــده اســت کــه از جملــه آنهــا نداشــتن 
شــاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت 
محکومــان بــه حبس تــا یکســال در صورتی که تا 
۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشــند، 
ســه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش 
از یــک ســال تــا پنــج ســال در صورتــی کــه تــا ۲۲ 
بهمــن یــک پنجــم آن را تحمــل کرده باشــند، یک 
دوم محکومیــت محکومــان بــه حبس بیش از ده 
سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن 
حداقــل دو ســال حبــس را تحمــل کرده باشــند و 
محکومــان  کلیــه  حبــس  محکومیــت  باقیمانــده 

جرایم غیر عمد است.
اعام شرایط ویژه برای محکومان زن که به 
حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را 
برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری 
صعب العــاج یا العاج هســتند، محکومان ذکور 
بــاالی هفتــاد ســال و انــاث باالی شــصت ســال و 
همچنیــن بــرای محکومانــی کــه به لحــاظ عجز از 
پرداخت جزای نقدی در زندان به ســر می برند از 
دیگــر مندرجــات نامه درخواســت عفــو و تخفیف 

مجازات است.
در نامــه رئیــس قــوه قضائیــه چنــد گــروه از 
شــمول ایــن عفــو مســتثنی شــده اند کــه از جمله 
آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق ســاح گرم، 
افراد دارای جرم ســرقت و راهزنی، جرایم مربوط 
به مواد مخدر و روانگردان به صورت مســلحانه، 
قاچــاق  فحشــاء،  و  فســاد  مراکــز  کــردن  دایــر 
مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه ای 
و عمده کاال و ارز، مباشــرت و معاونت در اخال 
عمــده و کان در نظــام اقتصــادی، و جرایــم علیه 

امنیت داخلی و خارجی هستند.

موافقت رهبر انقالب 
با عفو گسترده 
 محکومان
اغتشاشات اخیر 
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