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 میزان کارآمدی پاسخ اروپا به طرح حمایت
از صنایع سبز بایدن

تجــاری  غــول  بنیانگــذار  اَدانــی«  »گوتــام 
از  نیمــی  هفتــه  یــک  ظــرف  خــود  همنــام 
صنــدوق  یــک  داد.  دســت  از  را  ثروتــش 
طــی  آمریکایــی  ســرمایه گذاری  تخصصــی 
بزرگتریــن  مالــی  وضعیــت  از  گزارشــی 
غول تجاری شــبه قاره گزارشــی منتشــرکرد. 
بازارها نیز بالفاصله واکنش نشــان دادند. 
چگونگــی بزرگتریــن کالهبــرداری در تاریــخ 
شــرکتهای تجاری بوسیله ســومین ثروتمند 

جهان دراین گزارش بررسی شده است.
نــام  بــا  جهــان  مشــهور  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
»پژوهشــهای هایدنبــرگ« درصــدر گــزارش خــود به عمــد و 
به نحــوی هشــدارگونه بــه ایــن موضوع پرداخته اســت. این 
فــرد فوق العــاده ثروتمنــد جهــان کســی نیســت جز»گوتــام 
اَدانــی« بنیانگــذار غول تجــاری همنــام خــود کــه بخشــهای 
کلیدی و مهم زیادی از اقتصاد هند را دراختیار دارد: بنادر، 
فرودگاهها، حوزه انرژی، رسانه، صنایع دفاعی و یا هرجای 
دیگــر. بــه تعبیروال اســتریت ژورنال: »درهند هرجا چشــم 

کار می کند اثری از»گوتام اَدانی« دیده می شود.«
بازارهــا  مورداعتمــاد  و  حرفــه ای  بســیار  تحلیلگــران 
اولیــن  پژوهــش  ایــن  داده انــد.  انجــام  را  پژوهــش  ایــن 
شــاهکار »ناتــان آندرُســن« بنیانگــذار صنــدوق تخصصــی 

سرمایه گذاری »پژوهش های هایدنبرگ« نیست. 
ســازنده  مالــی  فســاد  کــه  اســت  کســی  همــان  او 
کامیون هــای هیدروژنــی »نیــکال« را افشــا کــرد. فــردی کــه 

بی شرمانه به سرمایه گذارانش دروغ گفته بود.
این بــار گــروه »اَدانــی« بوســیله »ناتــان آندرُســن« و 
همکارانش در شــعله های آتش افشــاگری فرورفته. پس از 
دوســال تحقیــق آنــان پی بردنــد داده هــای مالــی عمومــی 
ایــن شــرکت بوســیله مدیــران آن دســتکاری شده اســت. 
ایــن موضــوع یکــی از مــوارد زیاد تخلفات آنــان بوده که در 

گزارش آمده است.
 بازارهــای ســرمایه کــه معمــوال درایــن مــوارد ممتنــع 
نمی ماننــد بالفاصله واکنش نشــان دادنــد. تنها ظرف چند 
روز تا نیمه ماه ژانویه )دهه سوم ماه دی( ازارزش سرمایه 
این گروه مبلغ ۱۲۰ میلیارددالر معادل ارزش بیش از نیمی 

ازکل سهام آن کم شد.
 بــا تالشــهای وســیع این صنــدوق ارزش ســهام برخی 
شــرکتهای تابعــه گــروه »اَدانــی« تــا روز جمعــه ۳ فوریــه 
)۱۴بهمــن( بــه حالــت تعلیــق درآمــد و دارائیهــای ســومین 
ثروتمند ســابق جهان »گوتام اَدانی« درسراشــیبی ســقوط 

قرار گرفت.
ثــروت فعلــی او ۶۹ میلیــارد دالر برآورد می شــود؛ در 
حالیکــه تنهــا ده روز قبــل دوبرابــر ایــن مقــدار بــود. عــالوه 
برموارد شــخصی او رده های گوناگون ســرمایه گذاران که او 
وشــرکتهای تابع اورا مصون از خطا می پنداشــتند  سخن از 
ضررهایــی هنگفــت مــی کننــد. ازجمله این ســرمایه گذاران 
شــرکت »توتــال انــرژی« فرانســه اســت که چندسالیســت 

هندیســت.  تجــاری  غــول  ایــن  شــریک 
تابــع  شــرکت  درچهــار  فرانســوی  شــریک 
کــه  کــرده  ســرمایهگذاری  شــرکت»اَدانی« 
نام دو شــرکت ازآنها درفهرســت این گزارش 

آمده است.
درایــن  »توتــال«  مشــارکت  میــزان 
چهارشرکت عبارتست از:۵۰درصد در»اَدانی 
توتــال پریوِیــت«،۳۷/۴ درصــدر در»اَدانــی 
توتــال گاز«،۱۹/۵۷درصــد در»انــرژی ســبز 

اَدانی« و ۵۰ درصد در»اِیگِل ۲۳«. 
»توتــال انــرژی« دربیانیــه ای اعالم کرد: ســرمایه های 
درمعــرض  محــدود  به صــورت  باایــن غول هنــدی  مشــترک 
تنهــا ۲/۴  اســاس  برایــن  گرفته اســت.  قــرار  کالهبــرداری 
درصــد از ســرمایه درمشــارکت معــادل ۱۸۰ میلیــون دالر 
از درآمــد خالــص عملیاتــی درســال ۲۰۲۲)۱۴۰۱( اســتفاده 
نظاره گــر  تنهــا  اَدانــی«  »گوتــام  درمقابــل  شده اســت. 
فروپاشــی امپراطــوری خــود نبــوده و از روز یکشــنبه ۲۹ 
ژانویــه )۹بهمــن( طــی ۴۱۳ صفحه بــه تحلیلگــران صندوق 
تخصصــی سرمایه گذاری»پژوهشــهای هایدنبــرگ« پاســخ 

داده و اتهامات را ردکرده است.
یــک  تنهــا  »ایــن  »اَدانــی«:  گــروه  پاســخ  براســاس   
هجمه توجیه ناپذیر برضد یک شــرکت خاص نیســت؛ بلکه 
هجمه ای حســاب شــده برضد هند، اســتقالل آن، تمامیت 
آن و محتــوای نهادهــای آن و همچنین برضد تاریخ رشــد و 

اهداف این کشوراست.«
 امــا هیچیــک ازایــن پاســخها و انتقــادات تنــد گــروه 
»اَدانــی« نتوانســت بازار ســرمایه را قانــع کنــد و ظــرف یک 
هفتــه ارزش ســهام بخشــهای مختلــف این گــروه دربورس 
کاهش قابل توجهی یافت. از اینرو»گوتام اَدانی« شــخصا 
روز جمعــه ۳فوریــه )۱۴بهمــن( در تلویزیــون ظاهرشــده و 
اتهــام تبانــی بــا دولــت »نارِندِرامــودی« نخســت وزیر هنــد 
ازســال ۲۰۱۴)۱۳۹۲( تاکنــون را در فعالیتهــای اقتصادیــش 

رد کرد.
این نجیب زاده درپاسخ به آنچه »سخنان بی اساس« 
خوانــده بــا عصبانیــت گفــت: »موفقیتهای مــن تنها دریک 
دولت بدست نیامده بلکه طی سه دهه به دلیل اصالحات 
سیاســی و نهــادی دررونــد فعالیتهای دولت های مختلف  و 

رؤسای آنها حاصل شده است.«
گــروه  درحالیکــه  »بلومبــرگ«  گفتــه  بــه  بنــا   
»اَدانــی« پیش بینــی می کــرد در بازارهــای مالــی درآمــدی 
۴فوریــه  روزشــنبه  کنــد  دالرکســب  معادل۱۲۲میلیــارد 
)۱۵بهمــن( درآمدهایــش درایــن بازارهــا بــا کاهــش شــدید 
گذشــته  درهفتــه  ســرمایه  ارزش  کاهــش  بــود.  مواجــه 
باعث شد این غول تجاری از فروش ۲/۵میلیارد دالر سهام 
خود منصرف شــود. کاشناســان اقتصادی معتقدند حداقل 
تــا دوســال آینــده ظرفیتهــای مالــی بزرگترین گــروه تجاری 

شــبه قاره هند بشدت کاهش یافته اند.
منبع: فیگارو

اروپــا در اجــالس ۹ و ۱۰ فوریــه  اتحادیــه 
ایجــاد  بررســی  بــه  بهمــن(   ۲۱ و   ۲۰(
صندوقــی اروپایــی بــرای حمایــت از صنایــع 
اروپــا به منظــور رقابــت به طرح ضــد تورمی 
بایــدن با بودجه ای بالغ بر۴۰۰ میلیارد دالر 
درحمایت از صنایع سبز»ســاخت آمریکا « 
می پردازد. اما کشورهای عضو این اتحادیه 
هنــوز به یک راهبــرد صنعتی  برای حمایت 
از صنایع »ساخت اروپا« دست نیافته اند.

آیا »اورسوالفُن دِر لِیِر« خطر طرح ضد تورمی بایدن 
را درک کــرده اســت؟ ســخنان روز چهارشــنبه اول فوریــه 
)۱۲بهمــن( او ایــن را نشــان نمی دهــد. »مــا از اجــرای طــرح 
بایدن خرســندیم. ما مدتهاســت براین اعتقادیم که مبارزه 

با گرمایش اقلیمی یک ضرورت آشکاراســت.« 
وی کــه بــه مناســبت معرفــی طــرح اروپا درایــن زمینه 
ســخن می گفــت درعیــن حال دغدغــه خودرا نیــز ازموضوع 
»نقــش آفرینــی اروپــا با ســالح برابــر در صحنــه جهانی در 

رقابت با آمریکا« ابراز کرد.
بــرای  ماه هاســت دولتهــای اروپایــی در فکــر طرحــی 
رقابــت بــا طرح حمایت ۴۰۰ میلیــارددالری بایدن از صنایع 

سبزآمریکا از قبیل تولید باتری و انرژی سبز هستند. 
صنعتگــران قاره کهن خــود نیز به این موضوع آگاهند 
کــه ایــن طرح تا اندازه زیادی می تواند درتمایل به مهاجرت 
صنایع از اروپا به آمریکا به دلیل وجود این حمایت ها مؤثر 

باشد. جذابیتهای این حمایتها بسیار زیاد است.
 آمریــکا وعــده داده عــالوه برایــن حمایت هــای مالــی 
کمکهایــی نیــز بــرای خریــد محصــوالت »ســاخت آمریــکا« 
درنظــر بگیــرد و درضمــن  انــرژی خــود را نیــز بــه گونــه ای 
غیرقابــل رقابــت با قیمتی تا شــش برابر کمتــر عرضه کند.
اتحادیــه اروپــا نیــز در واکنــش بــه ارائــه تســهیالت بیشــتر 

براساس تقاضای پاریس پرداخته است. 
روز  چارچــوب  درهمیــن  ِــر«  لِی دِر  »اورســوالفُن 
چهارشــنبه اول فوریــه )۱۲بهمــن( ازتســهیل صــدور مجــوز 
تأســیس کارخانــه، بهره بــرداری از معــادن فلــزات اساســی 
درخاک اروپا و به ویژه ارائه کمکهای مالی به صنایع سبز از 

جمله مشوقهای مالیاتی خبرداد.
»مارگریــت  تســهیالت  ایــن  اعــالم  محــض  بــه  امــا 
وســتاگر« کمیسراروپا درامور رقابت نیز گفت: میزان ارائه 
این تسهیالت درزمان محدودی انجام می شود و حجم آنها 
نیــز محــدود خواهدبــود. ایــن تناقضــات آشــکار درســخنان 
مقامات اتحادیه اروپا حکایت از تنشهای موجود میان آنها 

درموضوع کمکها دارد. 
»آن سوفی« کارشناس اقتصادی مؤسسه حسابرسی 
»ِب دِ اُ« فرانســوی درایــن خصــوص معتقــد اســت: »طبق 
معمول اروپا دراین مورد متحد نیســت و منطق ملی گرایی 

غالب است. کشورهای حوزه شمال مخالف 
هرگونــه حمایــت بــه منظــور حفــظ بازارهای 
صادراتــی خود هســتند. فرانســه که طرفدار 
اختصــاص  و  صنایــع  از  هوشــمند  حمایــت 
تنهــا  اســت؛  بایــدن  طــرح  نظیــر  کمکهایــی 

مانده است.« 
اگر آلمان و فرانسه به عنوان قدرتهای 
مطــرح اتحادیــه اروپا طرفدار ایــن حمایتهای 
مالی از صنایع باشــند سایرکشورها به دلیل 
نداشــتن امکانــات از آنهــا پیــروی نمی کننــد و بدیــن ترتیب 
کشــورهای کوچکتــر اروپــا خواســتار جدایــی اقتصــادی از 

منطقه یورو خواهند شد.
درزمینه تأمین منابع مالی این کمکها نیز در اتحادیه 
بــار  بــه  را  نتایــج  اختــالف نظرهــای موجــود همــان  اروپــا 
می آورد. موضوع یک وام مشترک که دراجالس ۹و۱۰فوریه 
)۲۰ و۲۱بهمن( مطرح می شــود مورد توافق جمعی نیســت 
هرچند آلمان، سوئد و هلند مخالف این موضوع هستند. 
درایــن فضــای اختــالف نظرهای فراوان تنهــا راه پیش 
روی کمیســیون اروپا اســتفاده از منابع ۲۵۰ میلیارددالری 
گازهــای  انتشــارصفر  صنایــع  از  حمایــت  طــرح  موضــوع 

گلخانه ای خواهدبود.
 ایــن طــرح به منظــور حمایــت از فعالیتهــای مبــارزه با 
گرمایش اقلیمی و دوران گذار انرژی به تصویب رسیده بود. 
ایــن مبلغ نزدیک مبلغ طرح بایدن وهمچنین نزدیک مبلغ 
اعالمــی ۳۵۰میلیــارد دالری »تیِری بروتون« کمیســر اروپا 

دربازارهای داخلی به منظوررقابت با آنست.
نگــران  بی جهــت  »اروپــا  ســوفی«:  »آن  اعتقــاد  بــه 
مبلــغ۴۰۰ میلیــارد دالر کمکهــای طــرح بایــدن اســت. زیــرا 
اختصــاص این رقم برای ســالهای متمــادی چندان هم زیاد 
بــه نظــر نمی رســد.  عالوه براین براســاس طــرح بایدن این 
رقــم صرفــا دراختیــار صنایــع داخــل خــاک آمریکا قــرارداده 
خواهــد شــد. آمریکائیهــا برای ایجاد یک ســاختار اقتصادی 
کارآمــد در آینــده به ارائــه کمکها به صنایع ســاخت آمریکا 
همزمــان بــا کمک به خریــد آنها می اندیشــند. اروپا بیش از 
هرچیــز بایــد بــه فکــر اســتفاده از زمــان باشــد. بایــد زودتر 
تصمیــم بگیــرد و عمل کند. درغیر اینصورت دررقابت میان 
آمریــکا و چیــن بــرای برتری یابی صنعتــی و فناوری در قرن 

بیست ویک عقب میماند.« 
وی از اینکــه کمکهای مالی اروپا درحوزه انتقال انرژی 
بدون شــرط صرف تولید صفحات خورشــیدی و خودروهای 

برقی درچین می شوند اظهار تأسف می کند. 
کارشناســان اقتصادی براین باورند اروپا باید سریعتر 
به فکر صنایع خود باشد.  این صنایع درحال حاضر نیازمند 
کمک هستند واگر دیرشود دیگران جای آنها را می گیرند.
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نیلوفر جمالی

خــودرو بــازاری هیجــان انگیــز و جــذاب اســت 
و همیــن جذابیــت بــه اضافــه تبدیل خــودرو به 
کاالیــی ســرمایه ای  بــرای مــردم و منبعــی برای 
کســب درآمــد دولــت هــا باعــث شــده دعــوای 
قیمــت خودرو و سیاســت گذاری هــای مربوطه 
اش بــه معضلــی ملــی بــدل شــود کــه شــورای 

رقابت و بورس را نیز درگیر خود کرده است.
هفتــه گذشــته بــود کــه کمیســیون برنامــه 

و بودجــه مجلــس اعــالم کــرد کــه رویکــرد حاکــم بــر مدیریــت 
دارایی هــا و امــوال منقول و غیرمنقول دولت تاکنون به صورت 
پراکنــده، فاقــد اســتراتژی و برنامه ریــزی مشــخص و بــا تمرکــز 
صــرف بــر فــروش به جــای مدیریت بهینــه دارایی و مولدســازی 
بــوده کــه همین امر منجر به عدم انتفاع دولت و اقتصاد کالن 
کشــور از این ناحیه شــده اســت. از این رو مصوبه مولدســازی 
بــرای اســتقرار نظــام كارآمــد مدیریــت دارایی هــای دولــت را در 

صحن علنی مجلس عنوان کرد.
خودروسازی ها نیز یکی از اموال دولت است که طی چند 
سال گذشته همیشه به ظاهر تالش بر واگذاری آنها بوده؛ اما 
در عمــل تــا مدیــران داخلــی آن را دولت هــا تعییــن کرده انــد. و 
ایــن ســوال را ایجــاد می کنــد کــه چرا دولــت ها تاکیــد دارند که 
همچنان در بازار خودرو حضور داشــته باشــند و این صنعت را 
از تیــررس خــود خــارج نمی کنند؟ و چرا خودروســاز های کشــور 
را در چهارچــوب مصوبــه مولد ســازی قــرار نیم دهند تا در بازار 

آزاد به تعادل برسد؟
چنــدی پیــش نیــز در کنــار تولیــد خودروهــای بــی کیفیت 
داخلــی، واردات خودروهــای خارجــی نیــز بــه صــورت محــدود و 
انحصــاری تاییــد شــد. چندین بــار دســتورالعمل واردات خودرو 
تغییر کرد تا مســیر دلخواه دولت برای کســب درآمد مورد نیاز 

جهت کسری بودجه دولت تامین شود. 
خودرو، بازاری اســت که در شــرایط فعلیِ اقتصاد کشور، 
مــردم بــرای حفــظ ارزش دارایی های خود به ســمت آن حرکت 
می کنند و طالب آن هستند؛ پس چرا دولت از آن سهم نبرد؟ 
اکنــون بــازار ارز، مســکن، طــال و بــورس نیــز وجــود دارنــد کمه 
مــی توانــد بــرای حفــظ ســرمایه بــه ســمت ان حرکت کــرد؛ اما 
از انجــا کــه تولیــد تــورم و ســوددهی ایــن بازارهــا بــرای دولــت 
ســخت و هزینه بر اســت پس تبدیل به بازاری پرریســک برای 
ســرمایه گذاری و حفــظ ارزش دارایی هــا خواهد بود. از این رو، 
گرفتــن ســهم از کاالیی که ثروت مــردم را متعادل نگه می دارد 
کار  اســت،  برخــوردار  میــان جامعــه  در  از محبوبیــت الزم  و 

ساده تری است.
بــا  دولت هــا  بارهــا  کــه  موضوعــی  عکــس  خــودرو  بــازار 
تصمیم هــای خــارق العــاده خــود خواســتار اذعان بــه آن بودند، 
همچنان انحصاری اســت و هیچ تالشــی برای کاهش قیمت و 
افزایش کیفیت آن صورت نگرفته و نمی گیرد و خودروســازان 
همچنــان در حــال تولیــد خودروهــای قدیمــی با همــان کیفیت 
قبــل هســتند و تنهــا قیمت هــا بــه صــورت سرســام آوری جهــت 

کسب درآمد سیر صعودی به خود گرفته است.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه تــورم در کشــورهایی کــه دخل و 
خــرج آنهــا با هم برابری نمی کند و از اقتصاد ســالمی برخوردار 
نیستند، توسط خود دولت ها رقم می خورد تا کسری های خود 
را جبران کنند. در این نوع از دولت ها موضوعی به نام توسعه 
در اهداف وجود ندارد و فقط به پیشبرد دولت فکر می کنند. 

در ایــن شــرایط اســت کــه دولت هــا منابع حاشــیه ای برای 
کسب درآمد ایجاد می کنند که از جمله آنها در مصداق کشور 

خودمان می توانیم به تولید و واردات خودرو اشاره کرد.

عرضه خودرو در بورس؛ 
مهندسی افکار عمومی

دولــت در راســتای حمایــت از خریــداران عرضــه 
خــودرو را در بــورس کاال تصویــب کــرد و بــا توجه 
به تفاوت قیمت باالی خودروهای عرضه شده در 
بــورس و بــازار آزاد تقاضــا بــرای آن افزایــش پیــدا 
کــرد. بــه این صــورت بر مشــتریان بــورس افزوده 

شد.
در واقع خودرویی که در بورس خریداری می شود متوسط 
۳۰۰ تــا ۴۰۰ میلیــون تومــان تفاوت قیمت با بازار آزاد دارد و این 
برای خریدار کافی است که تقاضای برای حرکت به سمت حفظ 
سرمایه با خرید خودرو صورت گیرد و از طرف دیگر جذب بورس 
شود. پس دقیقا همین جاست که ایجاد بازار سیاه حرکت ایجاد 
انگیــزه بــرای رونــق در ایــن بازار را رقــم می زند؛ بازار ســیاهی که 
مــردم متاثــر از ســوددهی آن مجــدد به بــورس اعتمــاد می کنند. 
فرمولــی واحــد کــه برای همه بازارهای ســودده یکســان عمل می 
کند؛ ارز، طال، مســکن و ... که هر بار رونقی در یکی از انها رخ 
مــی داد و مــردم بــه امیــد حفــظ ارزش ســرمایه های خــود به آنها 
ورود کردنــد و بســیاری هــم در ایــن راه همــه زندگــی خــود را از 
دست داده اند؛ اما اکنون خودرو کاالیی نیست که کاهش قیمت 
معنادار ان بتواند ضربه ای مهلک به سرمایه گذار وارد کند؛ پس 
بهتریــن هدف خــودش خواهد بود. سیاســتگذاری عرضه خودرو 

در بورس و مهندسی افکار عمومی شکل می گیرد.

ترمزی به نام شورای رقابت 
همیــن جــا بــود که شــورای رقابت با دســتورالعمل »تنظیــم بازار 
خودروی سواری« به عنوان یک نهاد مستقل وارد عمل شد. در 
این دستورالعمل آمده است: »متعاقب انقضای مصوبه شصت 
و ســومین جلســه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران ســه 
قــوا مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، پــس از جلســات مکــرر بــا حضور همه 
ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، خودروســازان، انجمن های مربوطه، بانک 
مرکزی و...، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب 

به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.«
بر اســاس این دســتورالعمل تمام نمایندگان ســازمان های 
مرتبــط در این جلســات حضور داشــتند و ایــن یک تصویب کامال 
آگاهانه بوده است. اما به محض انتشار این دستورالعمل صدای 
مردم بلند شد و بسیاری به آن اعتراض کردند. به همین خاطر 
بــود کــه کمتــر از یــک روز ســازمان بــورس بــه ایــن دســتورالعمل 
واکنــش نشــان داد و اعــالم کــرد کــه بــورس کاال تابــع مصوبــه 
شــورای عالی بــورس اســت. امیرمهــدی صبایــی، مدیــر نظــارت بر 
بورس هــای ســازمان بــورس در ایــن باره گفت: عرضــه خودرو در 
بــورس کاال یکــی از مصوبات شــورای عالی بورس اســت و طبیعتاً 
بــورس کاال موظف اســت در چارچــوب این مصوبه فعالیت کند؛ 
لــذا بــا احترام به جایگاه شــورای رقابت، بــورس کاال تابع مصوبه 

شورای عالی بورس است.
با این روند شورای رقابت در راستای حمایت از خودروسازان 
و خریــداران وارد عمــل شــد و بــرای اینکــه قیمــت خــودرو بــرای 
خودرســازان بــه صرفــه باشــد بــا افزایــش قیمت در کنــار کیفیت 
موافقــت کــرد و از طرف دیگر همچنان خریداران نیزمی توانند با 
خرید در بورس به سود خود )هرچند ۲۰ تا ۲۵ درصدی از آن به 

جیب دولت نقل مکان کرد( برسند.
در همین راســتا، شــورای رقابت سومین اطالعیه خودرویی 
خــود را منتشــر کــرد کــه در آن آمــده اســت: بــرای جلوگیــری از 

آســیب به تولیدکنندگان باید از قیمت گذاری دســتوری خصوصاً 
در شــرایط تورمــی و افزایــش هزینه هــای تولیــد پرهیز شــود و از 
طــرف دیگــر برای حفــظ منافــع مصرف کنندگان، تســهیل واردات 

خودرو برای رقابتی شدن قیمت ها ضروری است. 
شــورای رقابت تاکید کرد اســت که دستورالعمل مصوب در 
جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران 
فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصوالت تولیدی بر اساس 
هزینه هــای تمــام شــده تولید و مالحظه ســود عادالنــه و تقویت 
طــرف عرضــه و همچنیــن مدیریت تقاضا به منظــور ایجاد تعادل 
در بــازار بــوده و در مرحلــه بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در 

صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار می باشد.
در چارچــوب دســتوالعمل فــوق الذکــر، خودروهای ســواری 
تولیــد داخــل بــر اســاس ترازیابــی )benchmarking( بــا حداقــل 
ســه خودروی خارجی مقایســه و بر اساس شاخص رقابت پذیری 
در ســطوح A تــا G رتبــه بنــدی خواهنــد شــد. در ایــن راســتا و به 
منظــور دقــت در انتخــاب خودروهای مشــابه خارجی و رتبه بندی 
خودروهــای داخلــی از تــوان  و ظرفیــت نهادهای معتبــر داخلی و 

خارجی استفاده خواهد شد.
۴رتبــه بنــدی انجــام شــده بــه مفهــوم درجــه رقابت پذیــری 
خودروهــای داخلــی بــوده و مبنــای تنظیم قیمت توســط شــورای 
رقابــت خواهــد بــود؛ بدیــن نحو کــه خودروهایی با درجــه رقابت 
پذیری باالتر، می توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل 
این شــورا باشــند. اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین 
دارنــد، تــا یکســال فرصــت ارتقــای درجــه رقابــت پذیــری خواهند 
داشــت کــه در صــورت عــدم تحقق آن، بایســتی بــا همان قیمت 

دوره قبل، فروش انجام دهند.
خــودروی  واردات  مصــوب،  دســتورالعمل  چارچــوب  در 
ســواری بــرای کمــک به تنظیم بازار خــودرو و ارتقاء رقابت پذیری 
محصــوالت داخلــی ضروری اســت و می بایســت کلیــه مقررات و 
ضوابــط مربــوط بــه واردات خــودرو در راســتای تســهیل واردات، 

اصالح و واردات خودرو تسریع گردد.
با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان 
واقعــی بــه بــازار خــودرو، مقــرر شــده اســت ثبــت نــام و فــروش 
خودروی ســواری صرفــاً از طریــق ســامانه یکپارچــه فــروش و در 
چارچوب مصوب شــورا انجام شــود. الزم به ذکر اســت وضعیت 
بــازار خــودرو بــه صورت مســتمر توســط کارگروه خــودرو پایش و 
حســب ضــرورت تغییــرات الزم در ســاز و کار عرضــه و فــروش 

خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.
دستورالعمل ها و اطالعیه های شورای رقابت قابل تحسین 
است؛ اما تا اینجای کار خیلی عملیاتی نشده است. این در حالی 
است که دستورالعمل های شورای رقابت بر اساس ماده ۹۲ الزم 
االجراســت؛ امــا همچنــان نهادهــای مرتبــط همــکاری الزم با این 
دستورالعمل ها را ندارند و می توان گفت یک دست صدا ندارد.
بــا این شــرایط اقتصــادی و نگاه مردم به حفظ ســرمایه اگر 
نخواهند امروز از دیروز فقیرتر شــوند باید به فکر حفظ ســرمایه 
خود باشــند تا در ســطح پایین تری از فقر قرار گیرند و نگهداری 
ســرمایه در بانک هــا ایــن رویــا را برآورده نخواهد کــرد پس راهی 
نمی مانــد جــز بازارهایــی مانند خودرو که دولت با سیاســتگذاری 
و دکترین خود بازار ســیاه جانبی جذابی برای ان فراهم کرده تا 
کســری بودجــه خــود را از جیــب مردم تامین کند. بر اســاس این 
مدل تا مدتی که خودرو در بورس عرضه شود؛ به ظاهر و بدون 
توجه به عواقب آن هم مردم راضی خواهند بود و هم دولت به 

نتیجه دلخواه خود رسیده است.
 امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه میکرو ســوئیچ هــا در اقتصاد 
جایــی ندارنــد و در صــورت ارائــه اطالعات غلط به اقتصاد پاســخ 

غلط دریافت خواهیم کرد.

هند برای دور زدن تحریم های نفتی روسیه
دالر را کنار می گذارد

ترجمه: سلیم حیدری

طبق گزارش ها، پاالیشــگاه های محلی از درهم 
امارات برای بیشــتر پرداخت های نفت روســیه 
کــه از تجــار مســتقر در دبی خریداری می شــود 

استفاده می کنند.
رویتــرز هفتــه گذشــته بــه نقــل از منابــع 
هنــدی  هــای  پاالیشــگاه  کــه  داد  گــزارش  آگاه 
اکنــون بــرای پرداخت نفت روســیه کــه از طریق 
معامله گــران مســتقر در امــارات متحــده عربــی 

آمریــکا  بــه جــای دالر  اماراتــی  از درهــم  خریــداری می کننــد، 
استفاده می کنند.

مقامــات هنــدی از اقداماتــی کــه گــروه ۷ در واکنــش بــه 
درگیــری در اوکرایــن علیــه روســیه اتخــاذ کــرده اســت، حمایت 
نکــرده اســت. هــدف از این اقدامات، کاهــش درآمدهای انرژی 

مسکو است.
ســقف قیمتی ۶۰ دالری در هر بشکه برای 
صــادرات نفــت روســیه توســط اتحادیــه اروپــا، 
کشــورهای G۷ و اســترالیا در ۵ دســامبر )اواخر 

آبان( معرفی شد.
این مکانیسم شرکت های غربی را از ارائه 
بیمــه و ســایر خدمات به ارســال کننــدگان نفت 
روسیه منع می کند، مگر اینکه محموله زیر این 

قیمت از این کشور خریداری شود.
اقدام مشابهی که صادرات نفت را هدف قرار می دهد در 
۵ فوریه )۱۶ بهمن( اجرایی شــد. این اقدام قیمت فرآورده های 
نفتی پاالیش شده وارداتی از روسیه را ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
بــرای گازوئیــل و ۴۵ دالر در هر بشــکه بــرای نفت کوره تعیین 

می کند.

اگرچــه دهلــی نــو تصمیــم گرفــت در ایــن محدودیت هــا 
شــرکت نکنــد، امــا بانک هــا و موسســات مالــی هنــدی در مورد 
بــا ســایر  تــا ناخواســته  تســویه پرداخت هــا محتــاط هســتند، 

اقدامات اعمال شده علیه روسیه مغایرتی ایجاد نشوند.
تالش هــای قبلــی بــرای پرداخت هــای تاجــران نفــت خــام 
روســیه بــه درهــم از طریــق بانک هــای دبــی شکســت خــورد و 
ایــاالت متحــده  ارز  بــه  پاالیشــگاه های هنــدی مجبــور شــدند 

برگردند. 
ایــن منابــع بــه خبرگــزاری گفتنــد کــه بانــک دولتــی هنــد، 
بزرگتریــن بانــک کشــور، اکنــون پرداخت هــای درهــم را تســویه 

می کند و برخی جزئیات این تراکنش ها را فاش می کند.
طبــق گزارش هــا، پاالیشــگاه های هندی بیشــتر خریدهای 
نفت خام روسیه را از تاجران مستقر در دبی انجام می دهند، 
از جمله اورســت انرژی و لیتاســکو که واحدی از شــرکت بزرگ 

نفت روسیه لوک اویل است.
در ژوئیــه )خــرداد( ســال گذشــته، گزارش هــای رســانه ای 
منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه انتظار دارد برخی از خریداران 
هنــدی پــول خریــد نفت خام را بــه درهم پرداخــت کنند. بنا بر 
ایــن گزارش هــا، بعــداً، پاالیشــگاه های هندی برای زغال ســنگ 

روسیه نیز به یوان و درهم روی آوردند.
منبع: راشاتودی
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ارتقای سامانه های 
 پیش فروش بلیت

نوروزی راه آهن
مدیرعامــلراهآهــنبــاتاکیــدبــرارتقــاءســامانههای
انتظــار کــه گفــت نــوروزی، بلیتهــای پیشفــروش
مــیرودبهتریــنخدماتبــرایپیشفــروشاینترنتیو
حضوریبلیتارائهشــودوهرمشــکلیدراینزمینه

بهفوریترفعشود.
بــه گــزارش ایســنا به نقــل از راه آهــن جمهوری اســامی 
ایــران، ســید میعــاد صالحی، در نخســتین جلســه ســتاد 
برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی قطارهای نوروزی ۱۴۰۲، 
گفــت: ایــام نــوروز فرصــت بی نظیری اســت تا مســافران 
ریلــی کــه ســفرای راه آهن هســتند، پیام مثبتــی از اکرام 

و احترام در سفرهای ریلی را به جامعه منتقل کنند.  
اینکــه  از  ابــراز خشــنودی  بــا  مدیرعامــل راه آهــن 
حمل ونقل ریلی از اولویت های دولت ســیزدهم اســت، 
تاکیــد کــرد: حمل ونقل ریلی به ویژه در بخش مســافری 
همواره مورد توجه همگان بوده است و وزیر محترم راه 
و شهرسازی نیز در سخنان خود بر اولویت بخش ریلی 

بر سایر مدهای حمل ونقلی تاکید داشته اند.
صالحــی بــا بیــان اینکــه در مــاه گذشــته راه آهــن 
توانســت از رقــم ۲۴ میلیــون و ۴۰۰ ســفر عبــور کنــد، 
اظهــار کــرد: امیدواریــم بتوانیم این رونــد را ادامه دهیم 
و در صــورت تحقــق ایــن امر، تا پایان امســال می توانیم 

رکورد جدیدی در جابجایی مسافر خلق کنیم.  
ارتقاء سامانه های پیش فروش بلیت های نوروزی، 
از دیگــر مســائلی بــود کــه مدیرعامــل راه آهــن بــه آن 
اشــاره و تاکید کرد: انتظار می رود بهترین خدمات برای 
پیش فــروش اینترنتــی و حضوری بلیت ارائه شــود و هر 

مشکلی در این زمینه به فوریت رفع شود.
اقدامــات  بــه  اشــاره  ضمــن  همچنیــن  صالحــی، 
انجام شــده بــرای نــوروز ســال ۱۴۰۱ گفت: خوشــبختانه 
در ســال گذشــته، گزارشــی از ایجاد بازار سیاه منعکس 
نشــد و ایــن یــک موفقیــت بــرای راه آهــن و حــوزه ریلــی 
است که ایمن ترین، راحت ترین و به صرفه ترین خدمات 
حمل و نقل را بدون وجود چنین معضاتی به مسافران 

ارائه می دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه نکات مطرح شده 
در ایــن جلســه و بهره گیــری، یــادآوری و اشــتراک گذاری 
تجربیــات ســنوات گذشــته، منجــر بــه ســفرهای ایمن و 
آسوده در ایام نوروز ۱۴۰۲ شود، افزود: ارائه برنامه های 
و  نــوروزی  ســفرهای  پیــک  ایــام  در  خــاص  فرهنگــی 
هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سایر 
دســتگاه های فرهنگــی برای ارائــه برنامه های کیفی باید 

در دستور کار قرار گیرد.  
از  تشــکر  ضمــن  راه آهــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
اقدامــات کارکنــان ایــن مجموعــه در ایــام پیــک ســرمای 
زمستانی گفت: عاوه بر اینکه در این ایام، ۸۰ کیلومتر 
افتتاح خطوط ریلی انجام شد، به هنگام بروز مشکات 
تمامــی همکاران در همه ســطوح تــاش کردند تا ضمن 
کمتریــن  مســافران  ایمنــی،  حفــظ  و  بحــران  مدیریــت 

معطلی ممکن را داشته باشند.

سهم باالی لوازم بهداشتی 
و آرایشی در کاالهای قاچاق

امــوال فــروش و جمــعآوری ســازمان عامــل مدیــر
تملیکــیاعــامکــردکــهحجــمبســیاریازکاالهــای
لــوازمبهداشــتیو بــه قاچــاقکشــفشــدهمربــوط
آرایشــیاســتکــهمنهــدمیــابازصــادراتمیشــود.
ایــندرحالــیاســتکه۸۵درصدازایــنمحصوالت
قاچــاقدرداخــلکشــورعرضــهمیشــودکــهبایــدبــا
ســهم جلــوی الکترونیکــی ســامانههای راهانــدازی

عظیمــیازآنهارابگیریم.
ســید عبدالمجیــد اجتهــادی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره آخرین وضعیت قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی 
قاچاق که در اختیار ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکــی قــرار می گیــرد، اظهــار کــرد: بــر اســاس آخرین 
آمارهای موجود ســاالنه حدود ۱۲.۵ میلیارد دالر کاالی 
قاچــاق در کشــور کشــف می شــود اما حجــم متنابهی به 
حســاب نمی آیــد، چرا که طبق گزارش مســئوالن ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به طور متوسط ساالنه حدود 

پنج درصد کاالهای قاچاق کشف و ضبط می شود.
وی افــزود: حتــی اگــر تصــور کنیــم ۱۰ تــا ۱۵ درصد 
لوازم بهداشتی و آرایشی وارد شده به کشور که قاچاق 
هســتند، کشــف می شــود باز هم ۸۵ درصد از آن ها در 
داخل کشور عرضه می شوند. بنابراین باید با راه اندازی 
ســامانه های الکترونیکــی جلوی ســهم عظیمــی از آن ها 

را بگیریم.
مدیــر عامــل ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
بــه اینکــه درصــد بســیار زیــادی از  بــا اشــاره  تملیکــی 
کاالهای قاچاق کشــف شــده، لوازم بهداشتی و آرایشی 
است، ادامه داد: در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی که 
به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود باید گفت که 
ایــن کاالهای مکشــوفه به هیچ وجــه از طریق مزایده ها 
در داخــل عرضــه نمی شــود بلکــه انهدام یا بــاز صادرات 

می شوند.
اجتهــادی اعــام کــرد: طبــق نظــر ســتاد مبــارزه بــا 
قاچاق کاال و ارز حدود پنج درصد کاالهای قاچاق کشف 
می شوند که البته خودشان به این مساله انتقاد دارند. 
امــا برنامه هــای جدیدی برای برخــورد با کاالی قاچاق در 
ســطح عرضــه وجــود دارد و قــرارگاه مبارزه بــا قاچاق در 

سطح عرضه به همین دلیل راه اندازی شده است.
وی افــزود: در زمینــه مبــارزه بــا قاچــاق باید محیط 
عرضــه را ناامــن کنیــم و اگــر نمی تــوان ماننــد موبایــل و 
دیگــر لــوازم الکترونیکی از ظرفیت هــای نرم افزاری برای 
جلوگیــری از قاچــاق آن اســتفاده کــرد. بایــد برخــورد بــا 
کاالهای قاچاقی مانند لوازم آرایشــی و بهداشــتی را در 

سطح عرضه ادامه داد.
مدیــر عامــل ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی تاکید کرد: همانطورکــه مقام معظم رهبری در 
ایــن زمینه تاکیدات ویژه ای داشــتند که جنس قاچاق را 
بایــد تــا داخل مغازه ها دنبال کــرد؛ اگر این اتفاق بیفتد 
واردکننده ای که کاالی قاچاق به کشــور می آورد، محیط 
عرضه برایش نا امن شده و دست از این کار می کشد.
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مشکل عدم پذیرش اعتبار 
کارت مهارت کارگران ساختمانی

کارگــران صنفــی انجمنهــای کانــون رئیــس نایــب
ســاختمانیازمشــکاتیکهدربارهعدمپذیرشتمدید
شــشماهــهکارتمهارتبرایکارگرانســاختمانیبه

وجودآمدهانتقادکرد.
هادی ســاداتی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
مشــکات پیش آمده بــرای تمدید کارت مهارت کارگران 
ســاختمانی گفــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه دلیــل 
تغییراتی که در بخش سرویس الکترونیکی خود ایجاد 
کــرد، مشــکاتی را بــرای کارگــران ســاختمانی بــه وجــود 
آورد و اخیــرا نیــز در بحــث تمدید کارت مهارت، کارگران 

ساختمانی دچار مشکل شده اند.
وی در توضیــح بیشــتر افزود: تمدیــد کارت مهارت 
کارگــران ســاختمانی قبا شــش ماهــه بود تــا زمانی که 
کارت اصلــی مهــارت صــادر شــود و بــه دســت متقاضــی 
برسد و به تامین اجتماعی بدهد اما سازمان اکنون این 
مساله را نمی پذیرد و یکسری توافقات و تفاهماتی که 
با ســازمان فنی و حرفه ای در این باره وجود داشــت زیر 

پا گذاشته شده است.
نایــب رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ساختمانی درباره دلیل عدم پذیرش کارت مهارت شش 
ماهه گفت: روند کار قبا به این شکل بود که سازمان 
تامین اجتماعی یک ماه یا دو ماه مانده به اتمام اعتبار 
کارت مهارت به آنها اعام می کرد که برای تمدید اقدام 
کننــد ولــی اکنــون ایــن مســاله را نمی پذیــرد و بــه نظــر 
می رســد کــه می خواهــد ایــن موضــوع از طریق ســازمان 
فنی و حرفه ای دنبال شــود و ملزم به اعام اتمام دوره 

کارت مهارت به کارگران ساختمانی شود.
ســاداتی افــزود: ســازمان تامیــن اجتماعــی درصدد 
اســت کــه حالــت تمدیــد کارت مهــارت را بــردارد بــدون 
آنکه عواقب این کار ســنجیده شــود و کارگر ساختمانی 
هم اطاعی از این موضوع نداشــته باشــد و برای تمدید 
اعتبار کارت اقدام نکند تا پرونده  بیمه اش بسته شود.
بــه گفتــه وی بــا وجود دسترســی ها و ســامانه های 
اطاع رســانی کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در اختیــار 
دارد و بازرســی هایی کــه انجــام می دهــد امــا بــا ســلب 
مســئولیت در این خصوص کارگران ســاختمانی را دچار 

مشکل کرده است.

پیش فروش بلیت نوروزی 
اتوبوس از اول اسفند

مدیرکلحملونقلمسافرسازمانراهداریوحملو
نقلجادهایکشــورازآغازفروشاینترنتیبلیتهای

نوروزیاتوبوسازاولاسفندخبرداد.
بــه گزارش مهر، داریــوش باقرجوان گفت: فروش 
بلیت هــای نــوروزی اتوبــوس از اول اســفند بــه صــورت 
اینترنتــی و از ۷ اســفند همزمــان در دفاتــر شــرکت های 

حمل و نقل آغاز می شود.
باقرجوان با اشاره به اینکه سال گذشته ۷ میلیون 
و ۸۰۰ سفر نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی ثبت 
شــد، ادامــه داد: پیش بینــی می شــود امســال افزایــش 
۱۵ درصــدی ســفرهای نــوروزی بــا نــاوگان حمــل و نقــل 
جاده ای داشته باشیم، از این رو همه ظرفیت ها به کار 
گرفته خواهد شد تا خدمات شایسته ای به هم میهنان 

ارائه شود.
انــداز مــا  باقــری جــوان خاطرنشــان کــرد: چشــم 
دســتیابی به ۷۰ درصد مســافرت های جــاده ای از طریق 
نــاوگان عمومــی اســت کــه نقــش بــه ســزایی در ایمنــی 

سفر، کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد.

 پرداخت ۹۵ درصد
از مطالبات چایکاران

رئیــسســازمانچــایکشــورازپرداخــت۹۵درصــداز
مطالبــاتچایــکارانخبــردادوگفتکهامســالحدود
۱۱۷هــزارتــنبرگســبزچــایازچایکاراناســتانهای

گیانومازندرانخریداریشدهاست.
حبیــب جهانســاز در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
رســانه اظهار کرد: امســال حدود ۱۱۷ هزار تن برگ سبز 
چای از چایکاران استان های گیان و مازندران خریداری 

شده است.
برگ هــای  اقتصــادی  ارزش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خریداری شــده از چایکاران ۹۴۹ میلیارد تومان اســت، 
افــزود: از ایــن مبلــغ ۹۵ درصــد از مطالبــات چایــکاران 

استان های گیان و مازندران پرداخت شد.
جهانســاز بــه خریــد ۱۱۷ هــزار تــن بــرگ ســبز از 
چایــکاران گیــان و مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
مقــدار از ابتــدای اردیبهشــت تــا پایــان مهــر ۱۴۰۱ بــوده 
است که با وجود مشکل کم آبی مدت خرید برگ سبز 

چای به دلیل افزایش تولید تمدید شده بود.
رئیس سازمان چای کشور یکی از راه های افزایش 
تولیــد بــرگ ســبز چــای را اصــاح شــیب و جوانه ســازی 
باغــات چــای عنوان کرد و افزود: با پرداخت ۴۸ میلیارد 
تومــان تســهیات بــه ۹ هزار نفر چایــکار، ۶۰۰ هکتار از 
باغــات چــای گیــان و مازنــدران اصــاح شــیب و احیــا و 

به زراعی شد.
وی از پرداخــت تســهیات جــاری و ســرمایه ای بــه 
چایــکاران و کارخانه هــای چــای خبــر داد و اضافــه کــرد: 
از ابتــدای ســال تاکنــون ۴۱ میلیــارد تومــان تســهیات 
از طریــق صنــدوق حمایــت از توســعه چــای کشــور بــه 

چایکاران و کارخانجات چای پرداخت شده است.
ایــن  داد:  ادامــه  کشــور  چــای  ســازمان  رئیــس 
تســهیات برای توسعه مکانیزاسیون، اصاح و نوسازی 
باغــات و بهداشــتی کــردن کارخانجــات بــه متقاضیــان 

پرداخت شده است.
چــای  ســازی محصــوالت  برنــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: از همــه ظرفیت ها موجود برای ارتقا این صنعت 
صنعــت  ایــن  در  را  روشــنی  آینــده  و  کــرده  اســتفاده 

پیش بینی می کنیم.
جهانســاز بــه ارزآوری صــادرات چــای اشــاره کرد و 
افــزود: امســال ۲۷ هزار تن چای بــه ارزش ۳۳ میلیون 

دالر صادر شده است.
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بــهگفتــهرئیــسهیــاتمدیــرهانجمــنصنفــی
صنعــتتایــر،مهمتریــنچالشــیکــهدرایــن
زمینهوجودداردقیمتگذاریدســتوریاســت
بنابرایــندرخواســتماایناســتکهقیمتاز
حالتدســتوریخارجیاحداقلدربورسکاال

عرضهشود.
هیــات  رئیــس  عبدالمالکــی،  حمیدرضــا 
یــک  در  تایــر  صنعــت  صنفــی  انجمــن  مدیــره 
نشســت خبــری بــه بررســی چالش هــای موجود 
در ایــن حــوزه پرداخــت و اظهار کــرد: مهم ترین 
تایــر قیمت گــذاری  چالشــی اصلــی در صنعــت 
بــه  و  خــارج  دســتوری  از  کــه  اســت  دســتوری 

عبارتی مصلحتی شده است.
قیمت گــذاری  نــوع  ایــن  افــزود:  وی 
چالش هایی را ایجاد کرده و سبب شده حاشیه 
ســود به ۳  و ۴ درصد برســد، بنابراین خواهش 

ما در این زمینه خروج از قیمت گذاری دستوری 
اختیــار شــرکت ها  را در  اســت و قیمت گــذاری 
بگذارنــد یــا حداقــل اجــازه دهند تایــر در بورس 

عرضه شود.
در  دوم  چالــش  داد:  ادامــه  عبدالمالکــی 
زمینه صادرات است، این قیمت گذاری دستوری 
ســبب شــده تایــر با قیمــت پایین عرضه شــود و 
همچنین ســبب شــده زمینه برای سوءاســتفاده 

فراهم و به خارج از کشور قاچاق شود.
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
صنعــت تایــر ادامه داد: چالش ســومی که ما 
بــا آن روبه رو هســتیم این اســت کــه بانک ها 
حاضر به سرمایه گذاری نیستند چون حاشیه 
ســود صنعت کم اســت و ســرمایه در گردش 

هم خوب نیست.
وی معتقد است عرضه در بورس قیمت ها 

را کاهش می دهد و التهاب بازار را کم می کند.
تایــر  صنعــت  داد:  ادامــه  عبدالمالکــی 
متشــکل از ۱۲ واحــد تولیــدی اســت که امســال 
یــک واحــد تولیــدی به ما  اضافه شــد و ۱۲ واحد 

تایرهای مختلفی را تولید می کنند.
رئیــس هیأت مدیره انجمن صنعتی صنف 
تایــر در ادامــه ســخنانش گفــت: تولیــد انجمــن 
تقریبــا ۳۰۰ هــزار تــن در ســال اســت و تولیــد 
داخل کشــور به ازای هر کیلو گرم زیر یک دالر 
و واردات بــاالی  ســه و نیم تــا چهار دالر ارزبری 
دارد. نیاز کشور درباره تایر رادیال سواری چیزی 
در حــدود ۲۵ تــا ۲۶ میلیون حلقه تایر در ســال 
است و در ۱۰ ماهه اخیر ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار 

حلقه الستیک سواری تولید کرده ایم.
وی دربــاره آخریــن تغییــرات و افزایــش 
ســال  کــرد:  اظهــار  صنعــت  ایــن  در  قیمــت 

گذشــته افزایــش نرخــی را بــه مــا ندادنــد، در 
ســال ۱۴۰۱ ما درخواستمان ۷۰ درصد بود اما 
به ما ۳۰ درصد دادند؛ خود ســازمان حمایت 
 ۶۰ حــدود  زمینــه  ایــن  در  پیشــنهادش  هــم 
درصــد بــود اما تنظیم بــازار این عدد را به ۳۰ 

درصد تغییر داد.
از  برخــی  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
بــه  و  داشــتند  حضــور  حــوزه  ایــن  فعــاالن 
اشــاره  دســتوری  قیمت گــذاری  چالش هــای 
کردنــد و معتقــد بودنــد کــه بزرگ ترین ظلمی 
کــه در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده قیمت گذاری 
دســتوری اســت و اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا 
کنــد حتمــا ایــن صنعــت روبــه زوال خواهــد 
از  صنعــت  ایــن  داشــتند  درخواســت  و  بــود 
قیمت گذاری دســتوری خارج و یا اجازه دهند 

در بورس کاال عرضه شود.

فائــودرجدیدتریــنگــزارشخــوداعامکرد
قیمــتجهانــیمــوادغذایــیدرژانویهجاری
بــرایدهمیــنمــاهمتوالــیکاهــشیافــتو
ازســویدیگــرپیشبینــیکردهاســتعرضه
غــاتدرســالزراعی۲۰۲۲-۲۰۲۳نســبت

بهسالقبلترکاهشیابد.
ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحد 
)فائــو( اعــام کــرد کــه شــاخص قیمــت کاالهای 
غذایی بین المللی در ژانویه ۲۰۲۳ برای دهمین 
ایــن  اســاس  بــر  یافــت.  کاهــش  متوالــی  مــاه 
گــزارش، شــاخص قیمــت مــواد غذایــی فائو، در 
ژانویــه جــاری به طــور متوســط ۱۳۱.۲ واحد بود 
کــه ۰.۸ درصــد کمتــر از مــاه قبــل و ۱۷.۹ درصد 
پایینتــر از اوج خــود در مــارس ۲۰۲۲ بــود. ایــن 
شــاخص تغییرات ماهانه قیمت های بین المللی 

کاالهای غذایی معمولی را دنبال می کند.
قیمتجهانیگندمدرژانویهنسبتبهماه

دسامبر۲.۵درصدکاهشیافت
در این گزارش آمده اســت شاخص های 
لبنیــات و شــکر  قیمــت روغن هــای گیاهــی، 
باعــث کاهــش قیمت هــا در ژانویــه شــد، در 
حالی که شــاخص  های قیمت غات و گوشت 

تا حد زیادی ثابت ماندند.
از ســوی دیگر در ژانویه جاری، شــاخص 
قیمــت غــات فائــو اساســاً بــدون تغییــر بــود 
)فقــط ۰.۱ درصــد( نســبت بــه دســامبر و ۴.۸ 
درصــد باالتــر از ســطح یــک ســال قبــل بــود. 
همچنین در این گزارش آمده اســت در مدت 
نامبــرده قیمــت بین المللــی گنــدم ۲.۵ درصد 
کاهــش یافــت زیــرا میــزان تولیــد اســترالیا و 
فدراســیون روســیه بیــش از آن مقــداری بــود 

که انتظار می رفت.
از ســوی دیگــر در ژانویــه جــاری، قیمــت 
بــرای  قــوی  بــه دلیــل تقاضــای  جهانــی ذرت 
صــادرات از برزیــل و نگرانــی در مورد شــرایط 
خشکسالی در آرژانتین اندکی افزایش یافت. 
بــا وجــود ایــن قیمت هــای بین المللــی برنــج، 
تحــت تاثیــر محدودیت های موجــود، تقاضای 
محلی قوی در برخی از کشورهای صادرکننده 
آسیایی و تغییرات نرخ ارز، ۶.۲درصد نسبت 

به دسامبر افزایش یافت.
نکتــه جالب توجه اینکه شــاخص قیمت 
روغن نباتی فائو در ژانویه ۲.۹ درصد کاهش 
یافــت. بــه عبارت ســاده تر قیمت هــای جهانی 

روغن  هــای نخــل و ســویا در بحبوحه تقاضای 
وارداتــی جهانــی کاهــش یافــت، در حالــی که 
قیمــت روغن هــای آفتابگــردان و کلــزا نیــز بــه 

دلیل وجود صادرات فراوان کاهش یافت.
عمدهدالیلافزایشقیمتجهانیپنیردر

اولینماهسال۲۰۲۳
بــه  فائــو  گــزارش  از  در بخــش دیگــری 
قیمــت محصوالت لبنی پرداخته شــده اســت 
کــه بــر اســاس ایــن گــزارش، شــاخص قیمت 
لبنیــات فائــو در مــاه ژانویــه بــه طور متوســط 
۱.۴ درصــد کمتــر از ماه دســامبر بوده اســت. 
همچنیــن قیمــت کــره و شیرخشــک بــه دلیل 
تقاضــای کمتــر از ســوی واردکنندگان پیشــرو 
و افزایــش عرضــه از نیوزلنــد رونــد کاهشــی 
داشــت. بــا وجــود این قیمــت جهانــی پنیر به 
دلیــل بهبــود خدمــات غذایی و خرده فروشــی 
در اروپــای غربــی پــس از تعطیات ســال نو و 

همچنین حرکت ارز، اندکی افزایش یافت.
بر اســاس ایــن گزارش، شــاخص قیمت 
گوشــت فائو در ژانویه به طور کســری حرکت 
کــرد؛ بــه ایــن معنا که نســبت بــه آخرین ماه 
سال ۲۰۲۲ تنها ۰.۱ درصد کاهش یافت زیرا 

صادرات فراوان بر قیمت گوشت طیور، خوک 
و گاو تأثیــر گذاشــت، در حالی که قیمت های 
صادراتــی گوســفند بــه دلیل تقاضــای واردات 

قوی تر افزایش یافت.
پیشبینیفائوبرایکاهشعرضهجهانی

غاتدرسال۲۰۲۳-۲۰۲۲
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمــده 
اســت شــاخص قیمــت شــکر فائــو نســبت به 
دســامبر ۱.۱ درصــد کاهــش داشــته اســت که 
در واقع توســعه برداشــت محصول در تایلند 
و شــرایط آب و هوایــی مطلــوب و همچنیــن 
دالر  برابــر  در  برزیــل  رئــال  ارزش  افزایــش 

آمریکا، بر تأثیر آن بر قیمت ها غلبه کرد.
گــزارش  از  دیگــری  بخــش  دیگــر در  از ســوی 
فائــو دربــاره عرضــه و تقاضــای غــات عنــوان 
شــده اســت کــه میــزان عرضــه غــات در ســال 
زراعــی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ کاهــش یافتــه اســت. بــه 
عبــارت ســاده تر ســازمان فائو می گویــد: اگرچه 
پیش بینی می شود تولید جهانی غات در سال 
۲۰۲۲ نســبت بــه ســال زراعی قبل تــر افزایش 
داشــته امــا پیش بینــی می شــود عرضــه جهانی 

غات در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ کاهش یابد.  

نماینــدگانمردمدرمجلسبااصاحتبصره
یــکمــاده۱۵طرحنحــوهتشــکیلوفعالیت
تشــکلهایصنفی-تخصصیاعادهشــدهاز

شوراینگهبانموافقتکردند.
بــه گــزارش خانه ملــت، نمایندگان در نشســت 
علنی روزگذشته )دوشنبه ۱۷ بهمن ماه( مجلس 
شــورای اســامی در جریان بررســی طرح نحوه 
تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی 
اعاده شده از شورای نگهبان  با اصاح تبصره ۱ 

مــاده ۱۵ این طرح موافقت کردند.
براســاس اصاح صورت گرفته، ماده ۱۵ 
بدین شــرح اســت: در صورت ارتکاب هر یک 

از رفتارهــای زیــر، کارگــروه می بایســت ضمن 
احــراز تخلف نســبت بــه اعمال یکــی از موارد 

مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:
الــف - نقــض مبانــی دیــن مبیــن اســام 
و تبلیــغ و فعالیــت علیــه موازیــن اســامی، 
از جملــه نشــر مطالــب الحــادی و اهانــت بــه 

مقدسات مذهبی
ب- هرگونــه فعالیتــی کــه مخــل آزادی، 
ملــی،  وحــدت  و  ارضــی  تمامیــت  اســتقال، 
منافــع ملی و مصالح جمهوری اســامی ایران 
و نظــم عمومــی  باشــد؛ از جملــه جرایــم ضــد 
امنیــت داخلــی و خارجــی کشــور، انتشــار و 

افشــای اســناد طبقــه بنــدی شــده، اجتمــاع و 
تبانــی بــرای ارتکاب جرایــم و غصب عناوین و 

مشاغل
پ- اَعمال خاف قانون اساســی و نقض 
حقــوق ملــت از جملــه ایــراد تهمــت، افتــراء، 
شــایعه پراکنی، آمــوزش و ترویــج خشــونت و 

هرنوع اعمال منافی عفت؛
ت - ...

تبصــره ۱- در صورتــی کــه رفتــار ارتکابــی 
صرفــاً ماهیــت تخلف داشــته باشــد، کارگروه 
وفــق ایــن قانــون بــه آن رســیدگی نمــوده و 
اقــدام بــه صــدور رأی می نمایــد. امــا چنانچــه 

رفتــار ارتکابــی مصــداق یکــی از جرایم باشــد، 
جهــت  را  مراتــب  اســت  مکلــف  کارگــروه 
ارســال  صالــح  قضایــی  مرجــع  بــه  رســیدگی 
دارد. در صــورت صــدور رأی مبنی بر برائت یا 
محکومیت قطعی نســبت بــه عنوان مجرمانه 
توسط مرجع قضایی، کارگروه فاقد صاحیت 
رســیدگی بــه این عنوان خواهد بــود اما صرفاً 
چنانچــه ایــن رفتــار واجــد وصــف متخلفانــه 
بــه غیــر از عناویــن مجرمانــه رســیدگی شــده 
در مرجــع قضایــی بــوده، کارگــروه صالــح بــه 
رســیدگی اســت. مراجع قضایی مکلفند آرای 

قطعی خود را به کارگروه ارسال نمایند.

نایــبرئیسشــورایرقابتازادامهفعالیت
ســامانهیکپارچــهفــروشخــودروخبــرداد
وگفــتکــهدردورانگــذارازوضــعفعلــی
نیازاســتســامانهایبرایعرضهمحصوالت
تولیــدیخودروســازانوجــودداشــتهباشــد.
ایــنســامانهدرچارچــوبتصمیــمشــورای
خــودرو یکپارچــه فــروش ســامانه رقابــت،
پیشبینــیشــدهاســتامــابــهمعنــایتایید
قرعهکشــینیست؛اینسامانهصرفاابزاری
استکهخودروهایتولیدیبهمصرفکننده

واقعیعرضهشود.
محمــود دودانگــه در گفت وگو با ایســنا، 
بــا تاکیــد بــر اینکه بــازار خودرو قرار اســت در 
چارچوب مصوبه شــورای رقابت تنظیم شود، 
اظهار کرد: با بررســی های انجام شده شورای 
رقابــت بــازار خــودرو را انحصــاری تشــخیص 
داده اســت؛ بنابرایــن طبــق بنــد ۵ مــاده ۵۸ 
قانون سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساســی 
بایــد دســتورالعمل تنظیم بازار خــودرو دراین 
مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل 
چنــد محــور دارد، یکی از ایــن محورها واقعی 
شــدن قیمــت خودروها اســت. درواقع قیمت 
بنگاه هــای  تولیــدی  خودروهــای  از  بســیاری 
خودروســاز واقعی نیست و پایین تر از قیمت 
تمام شــده اســت، بنابراین قرار اســت قیمت 
خودروهــا واقعــی شــود که این مهــم می تواند 
بــه خودروســازان کمــک کنــد و زیــان آنهــا را 

پوشش دهد.
افــزود:  وی 
شــورای  یعنــی 
رقابــت نــه تنها 
اســت  معتقــد 

ها  ز ســا و ر د خو
کننــد  زیــان  نبایــد 
بلکــه بــر ایــن بــاور 

اســت کــه ایــن شــرکت ها حتمــا بایــد ســودده 
باشــند. این پیام واضح از ســوی شورای رقابت 
ایــن شــورا نمی خواهــد  و  اعــام شــده اســت 
قیمت گذاری دستوری که به زیان خودروسازان 
است تداوم داشته باشد. این موضوع می تواند 
بــه خودروســازان کمــک کنــد که بتواننــد تولید 
خــود را افزایــش دهنــد، ســرمایه گذاری جدیــد 

داشته باشند و محصوالت جدید ارائه کنند.
دودانگــه بــا اشــاره بــه عرضه خــودرو در 
بورس کاال و معامله خودرو با قیمت پایین تر 
از بــازار عنــوان کــرد: بــازار خــودرو دو طــرف 
یــک طــرف تقاضــا؛  یــک طــرف عرضــه  دارد. 
فــروش خــودرو در بــورس کاال منافــع طــرف 
عرضــه را بیشــینه می کنــد، ولــی آیــا منافــع 
مصرف کننــدگان مــورد توجــه قــرار می گیــرد؟ 
بــه اضافــه  فــرض کنیــد قیمــت تمــام شــده 
ســود بــرای یــک خــودرو ۱۰۰ واحد اســت، اگر 
خودروساز مجاز باشد در فرایندی حراج گونه 
خــودرو را بــا قیمــت ۲۰۰ واحــد عرضــه کنــد، 

منافع مصرف کننده چگونه تامین می شود؟
ایــن عضــو شــورای رقابــت بــا تاکیــد بــر 
اینکــه قیمت خــودرو در بازار واقعی نیســت، 
اظهــار کــرد:  قیمت هایــی کــه در بــازار اســت 
بــه دلیــل تقاضاهــای ســفته گرایانه، واقعــی 
نیســت. اگــر در بــازار تقاضــای واقعــی باشــد 
و عرضــه بــه حــد کافــی رخ دهــد، خودرویــی 
بــا قیمــت تمــام شــده ۱۰۰ واحــد نبایــد ۲۰۰ 
واحد به دســت مصرف کننده برســد. موضوع 
مهــم بــرای شــورای رقابــت ایــن اســت که یک 
فضــای رقابتــی در بــازار شــکل بگیــرد و هــم 
منافــع تولیدکننــده حفــظ شــود و هــم منافع 

مصرف کننده.
دودانگــه در پاســخ به اینکه بــا توجه به 
اینکه وزارت صمت از حذف ســامانه یکپارچه 
بــود چــرا در دســتورالعمل شــورا  خبــر داده 
بــاز هــم بــه تــداوم ایــن ســامانه اشــاره شــده 
اســت؟ گفــت: پیش بینــی شــورا ایــن اســت 
کــه بــا تــداوم تولیــد و عرضــه خودروســازان و 

همچنیــن انجام واردات 
و اعمال ضوابطی برای طرف 
تقاضــا، میــزان تقاضاها واقعی  شــود و نیازی 
دوران  در  امــا  بــود  نخواهــد  قرعه کشــی  بــه 
گــذار از وضــع فعلــی نیــاز اســت ســامانه ای 
بــرای عرضه محصوالت تولیدی خودروســازان 
وجود داشــته باشــد. این سامانه در چارچوب 
فــروش  ســامانه  رقابــت،  شــورای  تصمیــم 
یکپارچه خودرو پیش بینی شــده اســت اما به 
معنای تایید قرعه کشــی نیست؛ صرفا ابزاری 
است که خودروهای تولیدی به مصرف کننده 

واقعی عرضه شود.
بــر اســاس ایــن گــزاش، شــورای رقابــت 
بــازار  تنظیــم  دســتورالعمل  روزیکشــنبه 
خودروهــا را منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن 
عرضه کننــدگان خــودرو را موظــف بــه اجــرای 
تعهداتی در هفت بند کرده است؛ نکته قابل 
توجه این است که شورای رقابت در بندهای 
۴ و ۵ دســتورالعمل صادره، بر عرضه خودرو 

در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.

موافقتمجلسبااصاحطرحنحوهتشکیلوفعالیتتشکلهای
صنفی-تخصصی

قیمتجهانیموادغذاییبرایدهمینماهمتوالیکاهشیافت

رئیسهیاتمدیرهانجمنصنفیصنعتتایرخواستار
شد:عرضهتایردربورسکاال

نایبرئیسشورای
رقابت:قیمتخودرو

واقعیمیشود
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نماینده مردم رشت در مجلس: 
کشاورزان، سرگردان هستند

بــه گفتــه نماینــده مــردم رشــت در مجلــس، علی رغــم 
اینکــه وزیــر جهــاد کشــاورزی قــول داده بــود قیمــت 
کشــاورزی  محصــوالت  بــرای  کشــاورزی  نهاده هــای 
اســتراتژیک افزایــش پیــدا نکنــد، اما این وعــده محقق 

نشده است.
علنــی  جلســه  در  کوچکی نــژاد  جبــار  مهــر،  گــزارش  بــه 
روزگذشــته )دوشــنبه ۱۷ بهمن( مجلس شــورای اســامی 
طی تذکر شــفاهی، بیان کرد: وزیر جهاد کشــاورزی قول 
داد قیمت نهاده های کشاورزی برای محصوالت کشاورزی 

استراتژیک مانند گندم و برنج افزایش پیدا نکند.
وی ادامــه داد: متأســفانه ایــن وعده محقق نشــده اســت 
و قیمــت نهاده هــای کشــاورزی محصــوالت اســتراتژیک از 

جمله کود فسفات افزایش پیدا کرده است.
نماینــده مــردم رشــت در مجلس شــورای اســامی 
تصریح کرد: امروز کشــاورزان ســرگردان هســتند و اگر 
وزیــر جهــاد کشــاورزی نمی توانــد تصمیمــی را اجرا کند، 
نباید آن را اعام کند اما اگر تصمیم خود را اعام کرد، 

باید قاطعانه آن را اجرا کند.

 نماینده مردم خدابنده
در مجلس: امکان صادرات 

سیب زمینی با تعرفه گمرکی 
پیش بینی شده وجود ندارد

بــه گفتــه نماینــده مــردم خدابنــده در مجلــس، امــکان 
صادرات ســیب زمینی با تعرفه گمرکی پیش بینی شــده 
وجــود نــدارد و اگر محصول آنها تا عید بر زمین بماند، 

فاسد می شود.
بــه گــزارش مهــر، ســید البــرز حســینی در جلســه 
علنــی روزگذشــته )دوشــنبه ۱۷ بهمــن( مجلس شــورای 
اســامی در تذکــری خطــاب بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، 
گفــت: بخــش عظیمــی از ســیب زمینی کاران در ســطح 
کشور امروز با مشکل مواجه بوده و محصوالت آنها در 

معرض خطر است.
وی بیان کرد: امکان صادرات سیب زمینی با تعرفه 
گمرکی پیش بینی شــده وجود ندارد و اگر محصول آنها 

تا عید بر زمین بماند، فاسد می شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسامی تصریح 
کــرد: کشــاورزان یک ســال برای کشــت محصــول زحمت 
کشیده اند و اگر اکنون به آنها توجه نشود، محصول آنها 
از بیــن رفتــه و کشــور نیــز از این حوزه خســارت می بیند. 
الزم اســت وزیــر جهاد کشــاورزی تصمیــم عاجلی در این 
حــوزه اتخــاذ کــرده تــا بیش از ایــن به کشــاورزان به ویژه 

سیب زمینی کاران فشار وارد نشود.

مدیرعامل شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی: قیمت 

کودهای یارانه ای افزایش نمی یابد
مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی از صدور 
۱۵۷ فقره مجوز صادراتی کود شــیمیایی به کشــورهای 
بــرای  برنامــه ای  اکنــون  کــه  گفــت  و  داد  هــدف خبــر 

افزایش قیمت کودهای یارانه ای نداریم.
حمیــد رســولی، در گفت وگــو با ایرنــا درباره قیمت 
و صــادرات کودهای شــیمیایی افزود: سیاســت شــرکت 
خدمات حمایتی، تامین، تدارک و مصرف انواع کودهای 
شــیمیایی پایه )ازته، فســفاته و پتاســه(، کودهای آلی، 
زیســتی و ترکیبی اســت تا با مصرف همزمان و ترکیبی 

این کودها تولید محصوالت کشاورزی افزایش یابد.
کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
اظهــار کــرد: از ابتــدای امســال تاکنون ۱۵۷ فقــره مجوز 
صادراتــی انــواع کودهــای شــیمیایی بــا ظرفیــت بیش از 

۲۷۳ هزار تن صادر شده است.
در  محصــوالت  ایــن  صــادرات  تصریــح  کــرد:  وی 
صــورت مــازاد تولید در کشــور و با کنتــرل کیفیت )عدم 

وجود عناصر کودهای یارانه ای( انجام می شود.
رســولی اضافــه  کــرد: ایــن کودهــا به طــور عمده به 
عــراق و افغانســتان، کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، 

برزیل و اسپانیا صادر می شود.
مدیــر عامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 
گفــت: از ابتــدای دولــت ســیزدهم و شــروع مســئولیت 
وزیر جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰، قیمت های مصوب 
کودهای یارانه ای اباغ شــد، اما برای ســال ۱۴۰۱ قیمت 

فروش به کشاورزان حدود ۴۵ درصد کاهش یافت.
وی ادامــه داد: بــه طــور مثــال هــر کیســه ۵۰ کیلوگرمی 
کود ســولفات پتاســیم کــه در ابتدای ســال ۱۴۰۰ حدود 
۵۴۰ هزار تومان قیمت داشت، در ابتدای سال ۱۴۰۱ به 
۲۹۰ هزار تومان و هر کیســه کود فســفاته tsp از ۴۴۰ 

هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
وی افزود: این روند تا ابتدای مهر امسال ادامه داشت، 
امــا بــه دلیل محدودیت های بودجــه ای قیمت ها به نرخ 
سال ۱۴۰۰ بازگشت و افزایش قیمت دیگری نداشتیم.

رســولی اظهار کرد: اگر برای ســال آینده به دنبال 
افزایــش قیمــت کودهــای یارانــه ای بودیــم، اکنــون باید 
پیشــنهاد افزایــش قیمت هــا را می دادیــم بنابرایــن فعا 

برنامه ای برای افزایش قیمت ها نداریم.
وی تصریــح کــرد: وزارت جهــاد کشــاورزی با اجرای 
و  کشــت  الگــوی  اجــرای  و  قــراردادی  کشــت  برنامــه 
حمایت هایی که انجام می دهد، به دنبال کاهش فشار 
بــه کشــاورزان اســت، بــه طــوری کــه اکنــون کــود گندم 
آبــی را تحویــل می دهیــم و پولــش را در زمــان برداشــت 

محصول دریافت می کنیم.
کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت: تولیــد کودهــا و ســموم کــم کیفیــت و تقلبــی 
منحصر به اکنون نیســت و همیشــه این موضوع وجود 

داشته است.
رســولی به کشــاورزان توصیه کرد: نهاده های مورد 
نیــاز خــود از جملــه بــذر، ســم و کــود را از شــبکه ها و 

فروشگاه های رسمی تامین کنند.

اخبـــــــــــــــــار

معاون وزیر صمت مطرح 
 کرد: برقراری تجارت آزاد
با اوراسیا از سال آینده

به گفته معاون وزیر صمت، تجارت با تعرفه ترجیحی و 
تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا امضا شده و این اولین 
قرارداد تجارت ایران اســت که ۹۰ درصد کدهای کاالیی 
کشــور در الیــن ســبز قــرار گرفتــه اســت. ایــن توافقنامه 
از نظــر فنــی نهایی شــد و از اواخر تابســتان ســال آینده 

اجرایی خواهد شد.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه و تجارت 
در نشســت خبری که به مناســبت دهه فجر برگزار شــد 
دیپلماسی اقتصادی و تجاری را یکی از موضوعات مهم و 
مورد تاکید دولت ســیزدهم عنوان کرد و افزود: اســتفاده 
آمارهــا  و  خروجــی  کشــور،  بین المللــی  ظرفیت هــای  از 
امیدوارکننده و اثربخش بود. ۴۵.۳ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی در ۱۰ ماه اول سال داشتیم که رشد ۱۸ درصدی 

ارزش و ۳ درصدی در وزن داشته است.
وی بــا بیــان اینکــه در ۱۰ مــاه نخســت ســال جــاری 
باالترین رتبه صادرات غیر نفتی را کســب کردیم، افزود: 
بــه نظــر می رســد کــه صــادرات غیــر نفتــی از ۵۲ میلیــارد 
دالر گــذر کنــد و ایــن رقم به معنــی باالترین رقم صادرات 
در جمهوری اســامی اســت. این رشــد با وجود مشــکات 
فــراوان ماننــد آزادســازی نــرخ ارز، حــذف ارز ترجیحــی، 
مشــکات انــرژی، قطعــی بــرق صنایــع، جنــگ روســیه و 
اوکرایــن و کاهــش قیمــت محصــوالت فلــزی و اعتراضات 

اخیر که روند تردد هیات های تجاری اختال ایجاد کرد.
توســعه  داد: ســازمان  ادامــه  وزیــر صمــت  معــاون 
و تجــارت عهــده دار رفــع موانــع و ایجــاد زیرســاخت ها و 
تســهیل گری اســت از ایــن رو تــاش کردیــم کــه نظــم در 
برگزاری نمایشــگاه ها ایجاد کنیم و بر اســاس هدف تنوع 
بخشی در بازار بود. پنج بازار چین، عراق، ترکیه، امارات  
و هنــد تمرکــز کردیــم. همچنیــن بــازار کشــورهای آفریقا، 

آمریکای التین و شــرق آسیا ظرفیت هایی مناسبی دارد.
این مقام مسئول با اشاره به برگزاری نمایشگاه های 
اولویــت دار، گفــت: نمایشــگاه  قطعات خودرو در روســیه 
بــا  نمایشــگاه های  همچنیــن  داشــت  مناســبی  بازخــورد 
محوریــت تجهیــزات پزشــکی، صنایــع غذایــی، پوشــاک و 

صنعت ساختمان برگزار شد.
پیمــان پــاک تاکید کرد: برقــراری ارتبــاط پلتفرم های 
بازاریابی ایران با کشــورهای مقصد را در دســتور کار قرار 
دادیــم. در چیــن، روســیه و عمــان اروپــای شــرقی ارتبــاط 
پلتفرم ها برقرار شــده که نتایج خوبی داشــته و در آینده 

بیشتر هم  خواهد شد.
بــه  اشــاره  بــا  تجــارت  و  توســعه  ســازمان  رئیــس 
برنامه هــای ایــن ســازمان در تقویت مراکــز تجاری، اضافه 
کرد: اتاق های مشترک بازوی سازمان برای بهبود راندمان 
تجارت هستند اما ما از لحاظ لجستیک با مشکات جدی 
مواجه هســتیم. حجم  تجارت در گمرک آستارا ۲۵ درصد 
از لحاظ ارزشی و ۲۴ درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته 
است و اگر شاهد ترافیک کامیون ها در این مرز هستیم 
بــه دلیــل نبــود زیــر ســاخت و ترانزیت و باال بــودن حجم 
ورودی کاالهاســت. وی بــا اشــاره بــه احــداث پایانه هــای 
صادراتی، گفت: ایجاد این پایانه ها زمان بر است. تجارت 
با تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا امضا 
شده و این اولین قرارداد تجارت ایران است که ۹۰ درصد 
کدهای کاالیی کشــور در الین ســبز قرار گرفته است.این 
توافقنامه از نظر فنی نهایی شد و از اواخر تابستان سال 

آینده اجرایی خواهد شد.
در  ترجیحــی  تعرفــه  بــرای  همچنیــن  افــزود:  وی 
اندونــزوی برنامه ریــزی کردیم، تجارت ترجیحی پاکســتان 
منعقــد شــد امــا فعال نبود تــا اینکه محدودیت هــا رفع تا 
عملیاتــی شــود. در نهایــت تجــارت آزاد بــا ونزوئــا را در 

دستور کار قرار دادیم.

واردات برنج رکورد زد
در ۱۰ ماهــه ســال جــاری بیــش از یــک میلیــون و ۵۳۲ 
هزار تن برنج به کشور وارد شده که نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشته با رشد ۲۲۱ درصدی مواجه 
شــده اســت؛ البتــه قیمت هر کیلوگــرم برنج خارجی با 
توجــه بــه حــذف ارز ترجیحی، تفاوت بســیاری با ســال 

گذشته دارد.
بــه گــزارش ایســنا، در ۱۰ ماهــه امســال بیــش از یــک 
میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۶۳ تن برنج از کشورهای هند، 
پاکســتان، امارات، تایلند و ترکیه به ارزشــی بالغ بر یک 
میلیــارد و ۸۵۹ میلیــون و ۶۳ هــزار دالر به کشــور وارد 
شده است. این میزان واردات بیش از ۲۲۱ درصد رشد 
نســبت بــه واردات بیــش از ۴۴۷ هــزار تنــی برنج در ۱۰ 
ماهه سال گذشته داشته است. البته نگاهی به قیمت 
هــر کیلوگــرم برنــج هــم نشــان می دهــد که قیمــت این 

محصول نیز با رشد قابل توجهی مواجه شده است.

بر اساس جداول گمرک ارزش دالری هر کیلوگرم 
برنج از ۸۵ ســنت در ســال گذشــته به بیش از ۱.۲ دالر 
در ۱۰ ماهه امســال افزایش یافته اســت. از ســوی دیگر 
نیــز ســال گذشــته برنج بــه عنوان یک کاالی اساســی با 
دالر ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( وارد شده است؛ بنابراین 
ارزش اظهــار شــده گمرکــی هــر کیلوگــرم برنــج بــه طور 
متوســط ۳۵۸۰ تومان بود اما امســال با توجه به حذف 
ارز ترجیحی هر کیلوگرم برنج به صورت متوسط به ۲۲ 

هزار و ۱۸۷ تومان رسیده است.
در ایــن میــان هنــد بــا واردات بیــش از ۷۶۲ هــزار 
تــن برنــج ســهمی حــدود ۵۰ درصد برنج هــای وارداتی را 
از آن خــود کــرده و بزرگتریــن فروشــنده ایــن محصــول 
بــه بازرگانــان ایرانــی اســت. پــس از ایــن کشــور برنــج 
پاکستانی با ۵۳۵ هزار تن رد رتبه دوم و تایلند با ۱۲۷ 

هزار تن در رتبه سوم قرار گرفته است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایجــاد 
رصدخانه برای تهیه آمار در بخش کشاورزی 
گفت که وضع ارائه آمار در بخش کشاورزی 
بــه  نیــز  مــن  کــه  طــوری  بــه  نیســت  دقیــق 
عنــوان وزیــر آمــار دقیقی از تولیــدات بخش 

کشاورزی ندارم.
جهــاد  وزیــر  ســاداتی نژاد  جــواد  ســید 
کشــاورزی اظهــار کــرد: دســتاوردهای علمــی 
که در کشــور انجام می شــود برای ارزان سازی 
تولیــد غــذا در کشــور اســت. علــم و دانــش و 
واســطه ها  حــذف  غــذا،  تولیــد  در  بهــره وری 
بــه  منجــر  می توانــد  کــه  اســت  مــواردی  از 

ارزان سازی غذا در کشور شود.
وی افــزود: فعالیت هایی که در ســازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی انجام 

می شــود روی هزینــه خانــوار و معیشــت آنها 
تاثیر می گذارد و موجب پایداری در تولید غذا 

می شود.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامــه داد: ماموریتی 
که ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوزی 
دارد آن اســت کــه میــزان بهره وری را بــرای تولید 
غذا افزایش و دستاوردهای سازمان های استانی 
از  همچنیــن  و  دهــد  انتقــال  مرکــز  بــه  نیــز  را 

دستاوردهای دانشگاه ها بهره گیرد.
اخیــر  دیــدار  بــه  اشــاره  بــا  ســاداتی نژاد 
مســئوالن دولتــی بــا رهبــر معظــم انقــاب اظهار 
کرد: حضرت آقا به موضوع انتقال دســتاوردهای 
علمــی به بخش کشــاورزی و ســفره مــردم تاکید 
داشتند؛ واگذاری امور به بخش خصوصی نیز از 

جمله دیگر خواسته های معظم له بود.

وی ادامــه داد: اســتفاده از منابــع صندوق 
توســعه ملــی برای بخــش کشــاورزی و افزایش 
بهــره وری در آن از دیگــر فرمایشــاتی بــود کــه 
رهبــر معظــم انقــاب بــه آن اشــاره داشــتند و 
حتــی تاکیــد کردند که از طریق مجلس شــورای 
اســامی می توانیــد حتــی تمــام منابــع صنــدوق 
توســعه ملــی را نیــز اســتفاده کنیــد تــا میــزان 

بهره وری در بخش کشاورزی افزایش یابد.
کــرد:  تصریــح  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی از دیگر مواردی 
اشــاره  آن  بــه  انقــاب  معظــم  رهبــر  کــه  بــود 
داشــتند بــه طوریکــه ظرفیــت تولید پنبــه رنگی 
در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که 

می توان از آن بهره گرفت.
ســاداتی نژاد در ادامــه صحبت هــای خــود با 

بیان اینکه آمار موجود در بخش کشاورزی دقیق 
نیســت و مــا نیازمنــد اصاحاتــی در ایــن زمینــه 
هســتیم،  افــزود: در ایــن راســتا رصدخانه بخش 
کشاورزی راه اندازی می شود که سطح زیر کشت 

محصوالت کشاورزی مشخص خواهد شد.
وی گفــت: مــنِ وزیــر آمــار دقیــق تولیــدات 
دیگــر  را  وضعــی  چنیــن  نــدارم  را  کشــاورزی 
مسئوالن بخش کشاورزی وجود دارد به طوریکه 
اگر میزان تولید محصوالت کشاورزی را جستجو 
کنیــد از ۹۰ میلیــون تــن تا ۱۴۰ میلیــون تن قابل 

مشاهده است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: آمــار 
در تمــام دنیــا بــه عنــوان زیربنــا در بخــش تولیــد 
محســوب می شــود که ما نیز امیدواریم در  آینده 

داده های دقیق تری در دسترس داشته باشیم.

ایــران و ژاپــن خاطــر  رئیــس کمیتــه مشــترک 
نشــان کــرد که در حــال حاضر تجــارت ایران با 
چین، روسیه، ترکیه، امارات و عمان به صورت 
مســتقیم انجام می شــود و با ســایر کشورهای 
دنیــا تجــارت مــا بــا واســطه انجــام می شــود و 

مستقیم با سایر کشورها ارتباطی نداریم.
بهــرام شــکوری در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
مــراودات  تحریم هــا  واســطه   بــه  اینکــه  بیــان 
رســمی تجــاری ایــران و ژاپــن بــه صفــر رســیده 
اســت، گفــت: بــه نظر می رســد تجــارت ایران و 
ژاپن به شــکل غیر رســمی و از طریق واســطه ها 
دنبــال می شــود. دولت و تجــار ژاپنی عاقه مند 
به توسعه روابط تجاری با ایران هستند چراکه 
تاریخ تجارت دو کشــور حدود یک قرن اســت و 
همیــن موضــوع انگیــزه و اشــتیاق برای توســعه 

مبادالت اقتصادی را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به باال بودن مراودات تجاری 
ژاپــن و آمریــکا، تصریــح کــرد: ژاپــن و آمریــکا 
ســرمایه گذاری های مشــترک قابــل توجهــی با 

یکدیگر دارند طبیعی اســت که بعد از اعمال 
ژاپنی هــا  ایــران،  علیــه  آمریــکا  تحریم هــای 
ترجیــح بدهنــد کــه تجــارت خــود را محــدود 
کننــد. بــه عبــارت دیگــر منافــع ملــی ژاپنی ها 
ایجــاب می کنــد کــه بــا مــا تجــارت مســتقیم 
نداشــته باشــند؛ در روزهــای اخیــر که شــاهد 
اعمــال تحریم هــای جدید علیه ایران هســتیم 
ژاپــن تحریم جدیــدی علیه ایران تعریف نکرد 
و تــا آنجــا که امکان داشــت تــاش کرد که به 

نوعی روابط ایران و ژاپن مانند سابق شود.
ژاپــن  و  ایــران  مشــترک  کمیتــه  رئیــس 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ژاپنی هــا در 
ســرمایه گذاری  بــرای  تمایلــی  اخیــر  ســال های 
مســتقیم در ایران از خود نشــان داد ند؟ گفت: 
ژاپنی هــا عاقه مند به ســرمایه گذاری مشــترک 
با ایران هســتند؛ به لحــاظ تکنولوژی و نوآوری 
ژاپــن همتــراز کشــورهای آمریکایــی و اروپایــی 
اســت و می تــوان گفــت: ژاپــن هــر آنچــه ما در 
صنعــت، معــدن، کشــاورزی و... نیــاز داریــم را 

دارد و یکــی از انتخاب هــای ما در حوزه فناوری  
ژاپن می تواند باشد؛ اما تحریم ها یکی از موانع 

اصلی برای ورود سرمایه ژاپن به ایران است.
شــکوری بــا اشــاره بــه لــزوم پیوســتن به 
FATF و ایجــاد مناســبات شایســته بــا دنیــا، 
افــزود: دولــت باید برای رفع تحریم ها و ایجاد 
مناســبات و تعامات خوب با دنیا قدم بردارد 
و شرایط را مهیا کند که بتوانیم از ظرفیت های 
ایــران  اقتصــادی  توســعه  بــرای  ژاپــن  کشــور 
اســتفاده کنیم. در حال حاضر همه چیز برای 
پیوســتن ایــران به FATF در ایــران وجود دارد 

و فقط خواســت مسئوالن کشور را می طلبد.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکه برای پیوســتن به 
FATF بایــد مناســبات و دیپلماســی سیاســی 
دیپلماســی  دنیــا  در  افــزود:  بگیــرد،  قــوت 
اقتصــادی بــر سیاســت تاثیر می گــذارد اما در 
ایــران برعکس اســت سیاســت، بــرای اقتصاد 
را  سیاســت  ایــن  تــاوان  و  می گــذارد  تاثیــر 
اقتصاد متحمل می شود؛ به نظر می رسد باید 

تجدیدنظری در مناســبات خود با دنیا داشته 
باشــیم که اگر این روند انجام نشــود هر روز 

دچار مشکات بیشتری خواهیم بود.
رئیس کمیته مشــترک ایران و ژاپن با اشــاره به 
واردات خودرو از ژاپن، گفت: اصاح مناســبات 
سبب توسعه روابط تجاری ایران و ژاپن خواهد 
شــد اما در شــرایط فعلی امکان ورود مســتقیم 
خودرو از کمپانی های ژاپنی و حتی کره ای وجود 
ندارد و واردکنندگان با واســطه کشورهای ثالث 
که خودروسازان ژاپنی در آن کشورها نمایندگی 
فــروش دارنــد خــودرو وارد ایران می کنــد؛ و این 
امــکان وجــود دارد کــه در ســال های آینــده برای 
تامین قطعات این خودروها در داخل کشــور با 
مشــکل مواجــه شــویم. وی در پایــان بیــان کرد: 
در حــال حاضــر تجــارت ایــران با چین، روســیه، 
ترکیه، امارات و عمان به صورت مســتقیم انجام 
می شــود و بــا ســایر کشــورهای دنیــا تجــارت مــا 
بــا واســطه انجــام می شــود و مســتقیم با ســایر 

کشورها ارتباطی نداریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکــه مصــرف آب صنایــع در کشــور حــدود 
میلیــون   ۲۴ صــادرات  از  اســت،  درصــد   ۲
دالری کنسرســیوم های صادراتی مســتقر در 
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در ســال جــاری 

خبر داد.
از  خبــری  نشســت  در  رســولیان  علــی 
راه انــدازی ۱۱۹۱ واحــد راکــد تولیــد صنعتــی از 
ابتــدای ســال تاکنــون در شــهرک ها و نواحــی 
صنعتــی خبــر داد و گفــت: از ابتــدای ســال 
۱۴۰۱ تاکنون، ۱۰۷۴ واحد صنعتی تولیدی که 
بــا کمتــر از ۵۰ درصــد ظرفیــت خــود فعالیــت 
می کردنــد نیــز بــه بــاالی ۵۰ درصــد ظرفیــت 

تولید رسیدند.
میلیــون  صــادرات ۲۴  از  وی همچنیــن 
دالری کنسرســیوم های صادراتــی مســتقر در 
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در ســال جــاری 
خبــر داد کــه عمــده صــادرات آنهــا محصوالت 
غذایی، خشــکبار، شــیرینی، کفش و غیره به 
کشــورهای همســایه و همچنین روسیه بوده 

است.
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  رئیــس 
شــهرک های صنعتی با بیان اینکه ۶۳ شــهرک 
خصوصــی در کشــور وجــود دارد، برنامه ریزی 
برای راه اندازی ۵ شهرک انرژی خورشیدی در 
هر استان خبر داد و گفت: درباره زمین هایی 
کــه فعالیــت تولیدی در آن ها شــروع نشــده، 
و  برگــزار  اختــاف  حــل  جلســه   ۸۸ امســال 

کــه  شــد  داوری  فســخ  هکتــار   ۸۰۰ تاکنــون 
تاکنون ۴۶۶ هکتار را پس گرفته ایم.

همچنیــن بــه گفته این مقام مســئول از 
ابتــدای امســال تاکنــون ۲۱۶۶ واحــد جدید در 
شــهرک های و نواحــی صنعتی بــه بهره برداری 
رســیده کــه منجــر بــه ایجــاد ۳۳ هــزار شــغل 

جدید شده است.
 چه خبر از شهرک های

صنعتی مشترک
وی دربــاره ایجــاد شــهرک های صنعتــی 
مشترک با دیگر کشورها اظهار کرد: مذاکرات 
اولیــه بــا کشــورهای ترکیــه، عــراق، جمهــوری 
آذربایجــان و به تازگی ارمنســتان انجام شــد، 
امــا اگــر قــرار باشــد ایــن شــهرک های صنعتی 
مشترک در نقطه صفر مرزی ایجاد شود نیاز 
بــه تغییــر قوانین و مقررات داشــته و باید در 

مجلس مصوب شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به مذاکرات 
بــا مســئوالن کشــور ترکیــه و بحث و بررســی 
دربــاره قیمــت زیرســاخت ها بــرای بنگاه هــای 
ایرانــی و تــرک، گفــت: اگــر ایــن پیش نویــس 
بــه قانــون تبدیــل شــود شــاید بتــوان بحــث 
شهرک های صنعتی مشترک با دیگر کشورها 
را راحت تــر اجرایــی کــرد. بحــث دیگــر احداث 
شــهرک صنعتــی در دیگــر کشــورها اســت و 
اکنون در تبریز شهرک صنعتی خارجی داریم 
که سرمایه گذاران خارجی در آن حضور دارند 

که اجرای آن نیز راحت تر است.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مقرر شــده 
۳۸ لکه صنعتی در تهران ســاماندهی شــود، 
گفــت: در کل کشــور ۱۲۰ لکــه صنعتــی وجود 
دارد کــه بــرای ســاماندهی آن هــا بخش هــای 
مختلف از جمله اســتانداری و محیط زیســت 

باید همکاری کنند.

مصرف انرژی صنایع چقدر است
اینکــه در  بیــان  بــا  رســولیان همچنیــن 
زمســتان ســال جــاری بــه دلیــل ســرمای هــوا 
و کمبــود گاز برخــی نیروگاه هــای بــرق دچــار 
مشــکل و در نتیجــه شــهرک های صنعتــی در 
برخــی روزها تعطیل شــدند، گفت که با بهتر 
شــدن هــوا ایــن مشــکل رفــع شــده و در حال 
حاضــر شــهرک ها فعــال هســتند. امــا هنــوز 
خســارت ناشــی از ایــن قطعــی بــرق بــرآورده 

نشده است.
بــه گفته وی ســهم صنایع از کل مصرف 
برق کشور ۳۵ درصد، گاز ۱۰ درصد و آب دو 
درصــد اســت. همچنین در ســال جــاری ۱۰۰۰ 
مگاوات برق شــهرک ها از طریــق نیروگاه های 

خود تامین تهیه شد.
ســهم  همچنیــن  مســئول  مقــام  ایــن 
را  هــوا  آالیندگــی  در  صنعتــی  شــهرک های 
بــه شــدت پاییــن توصیــف کــرد و علــت آن را 
جریمه هــای باالی بــرای آلودگی های احتمالی 

از سوی این واحدها عنوان کرد.

رســولیان درباره مشــکل کمبود نیرو در 
شــهرک های صنعتــی بــه دلیــل حقــوق پایین 
نیــز تصریــح کرد: در واحدهــای کوچک بعضا 
تــا ۳۰ درصــد هزینه مربوط به حقوق اســت. 
بنابرایــن حقــوق بایــد طــوری تعیین شــود که 
معیشــت کارگــران را تامیــن کنــد، امــا بایــد 
نیــز در نظــر گرفــت .  را  ماحظــات بنگاه هــا 
البتــه به دلیل مشــکل تامیــن نیرو، در برخی 
از واحدهــا همیــن حــاال هــم بیــش از حقــوق 
تعییــن شــده پرداخــت می کننــد چــرا کــه بــه 

کارگران نیاز دارند.

سهم زیر ۱۰ درصدی صنایع 
کوچک از تسهیالت

و  کوچــک  صنایــع  ســهم  ادامــه  در  وی 
متوســط را از کل تســهیات بانکــی شــش تــا 
هفــت درصــد عنــوان کــرد و گفــت: ایــن در 
حالی است که این صنایع ۴۳ درصد اشتغال 
صنعتــی کشــور را تامین می کنــد. تامین مالی 
زنجیــره ای هم فعــا در بنگاه هــای بزرگ مثل 
خــودرو و فــوالد شــروع شــده و بــه تدریــج به 
صنایــع کوچــک می رســد. یکــی از مطالبات ما 

هم تامین مالی از منابع غیر بانکی است .
واحدهــای  تعــداد  پایــان  در  رســولیان 
صنعتــی تحــت تملــک بانک هــا را ۱۸۰۰ واحــد 
عنــوان کــرد که نزدیک بــه ۴۰۰ واحد از آن ها 
در شــهرک های صنعتــی تعطیــل و بقیه فعال 

هستند.

سازمان توسعه تجارت ایران شرایط برگشت 
ارز حاصــل از صــادرات بــه صورت اســکناس 

را ابالغ کرد.
ســازمان توســعه تجارت ایران با ارســال 
نامــه ای بــه مدیــران صنایــع ۵ اســتان کشــور 
بــه  صــادرات  از  حاصــل  ارز  برگشــت  نحــوه 

صورت اسکناس را اباغ کرد.
صادرکننــده/ آورنــده در مبــادی ورودی 
کشــور پــس از تشــریفات گمرکــی، اســکناس 
حاصل از صادرات را تحویل شعب/ باجه های 

بانــک ملــی ایــران مســتقر در مبــادی ورودی 
می دهــد. بانــک ملی ایــران نیز معــادل ریالی 
خریــد  نــرخ  براســاس  را  تحویلــی  اســکناس 
ملــی  صرافــی  تابلــوی  در  منــدرج  اســکناس 
ایــران محاســبه و نســبت بــه تحویــل رســید 
آن )بــه نــام صادرکننــده/ صادرکننــدگان( بــه 
صادرکننده / آورنده اسکناس اقدام می کنند. 
بــا  زمــان  هــر  در  می تواننــد  صادرکننــدگان 
مراجعه به شعب ارز بانک ملی ایران با ارائه 
رســید، نســبت بــه دریافــت ریــال در حســاب 

ریالی خود اقدام کنند.

بدیهی اســت بانک ملی ایران بر اســاس 
تعهــد  رفــع  بــه  نســبت  ارز،  تحویــل  تاریــخ 

صادرکننده اقدام خواهد کرد.
صادرکنندگانــی کــه تــا پیــش از اجــرای 
ایــن بخشــنامه اقــدام بــه ورود اســکناس بــه 
داخــل کشــور کرده انــد، بــا مراجعه به شــعب 
ارزی بانــک ملــی ایران با ارائه اظهارنامه ورود 
ارز بــه کشــور نســبت بــه فــروش ارز خــود به 
آن بانــک بر اســاس نرخ روز خرید اســکناس 
منــدرج در تابلــوی صرافــی ملــی ایــران و رفــع 

تعهد صادراتی خود اقدام کنند.

صادرات ۲۴ میلیون دالری از شهرک های صنعتی

مراودات رسمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسید

شرایط برگشت ارز 
حاصل از صادرات 

ابالغ شد

 ساداتی نژاد: آمار بخش کشاورزی
دقیق نیست
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ظرفیت تولید برق به بیش 
از ۹۰ هزار مگاوات رسید

وزیرنیروبااشارهبهرشد۲۰تا۳۰برابریبخشهای
مختلــفصنعــتآبوبرقایرانگفــت:ظرفیتتولید
برقکشورازابتدایانقالباسالمیتاامروزاز۷۰۰۰ 

مگاواتبهبیشاز۹۰هزارمگاواترسیدهاست.
بــه گزارش ایســنا، علی اکبــر محرابیان روزگذشــته 
در آییــن تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای امــام راحــل)ره(، 
بــه تحــوالت صنعــت آب و بــرق پــس از پیــروزی انقالب 
تحــوالت  ایــن  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  ایــران  اســالمی 
نســبت به گذشــته قابل قیاس نیســت، به طوری که در 
بخش های مختلف صنعت آب و برق شاهد رشد ۲۰ تا 

۳۰ برابری هستیم.

خودکفاییوصادراتتجهیزات
صنعتبرقکشور؛دوروییکسکه

وزیر نیرو با بیان اینکه در ابتدای انقالب اســالمی 
ظرفیت تولید برق در کشــور ۷۰۰۰ مگاوات بود، یادآور 
شــد: در آن زمان کشــور در حوزه صنعت برق وابستگی 
کامل به ســایر کشورها داشت، به طوری که کارشناسان 
صنعــت بــرق فقــط مجوز تعویــض روغن ترانــس برق را 
داشتند؛ این در حالی است که امروز ظرفیت نیروگاهی 

صنعت برق کشور بیش از ۹۰ هزار مگاوات است.

ساختنیروگاهدرکشورهایمختلف
توسطمهندسانایرانی

بــه گفتــه وی، اکنــون صنعــت برق کشــور بــه طور 
کامــل بــه خودکفایی رســیده  اســت، عالوه بــر آن حجم 
وســیعی از خدمــات فنــی و مهندســی ایــن عرصــه صادر 
می شــود و ســاخت نیروگاه ها در خارج از کشــور توسط 

متخصصان و مهندسان ایرانی صورت می گیرد.
محرابیــان ضمــن ابــراز خرســندی از اینکــه امــروز 
فرآیندهای طراحی، اجرا و نگهداری صنعت برق کشــور 
بــه طــور کامــل توســط متخصصــان و مهندســان داخلی 
هدایت می شــود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی 
از کشــورهای خارجی و همســایه به خدمات و تجهیزات 
صنعــت برق ایران وابســته اند، بــرای مثال اکنون بخش 
عمده ای از صنعت برق کشــور عراق توســط شرکت های 

ایرانی ساخته و نگهداری می شود.

بــا  میثــاق  تجدیــد  آییــن  حاشــیه  در  نیــرو  وزیــر 
آرمان هــای امــام راحــل)ره( گفــت: امــروز ایــن افتخــار 
نصیــب ما شــد تــا همزمان با ایام هللا دهــه فجر، همراه 
کارکنــان صنعــت آب و بــرق بــرای تجدیــد میثــاق و عهد 
بــا آرمان هــای بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران در کنار 

حرم مطهر امام راحل حضور یابیم.
وزیــر نیــرو افــزود: بی تردیــد مســئوالن کشــور در 
مسیر انقالب برای حفظ آرمان های حضرت امام خمینی 
)ره( و شــهدا وظیفــه ســنگینی دارنــد کــه مهمتریــن آن 
خدمت بی منّت به مردم اســت. طبیعتا پس از گذشــت 
چهل وچهــار ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی فــراز و 
نشیب هایی در این مسیر رخ داده است، اما مسئوالن 
در بخش های مختلف کشور خدمت کردند و توانستند 
با پیروی از آرمان های واالی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران، در مسیر تداوم راه انقالب اسالمی ایران و شهدا 

گام بردارند.

خبـــــــــــــــــر

دستور رئیس قوه قضاییه 
برای تسریع در اجرای فرمان 

عفو رهبری
رئیسقوهقضائیهخطاببهرؤسایکلدادگستریها
ودادســتانهایسراســرکشورگفتکههیاتهاییرا
جهــتتطبیــقمصادیــقبــامعیارهــایپیشبینیشــده
تشکیلدهیدتااینهیاتهاهرچهسریعترفهرست
زندانیــانومحکومــانمشــمولعفــوقــرارگرفتــهرابه
خــودآنهــاوجامعــهاعــالمکننــدودرهمیــنروزهــای
اعیــاددینــیوملــی،حــالوتوشــیرینیبــهکاممــردم

بنشیند.
والمســلمین  حجت االســالم  میــزان،  گــزارش  بــه 
محســنی اژه ای، روزگذشــته )۱۷ بهمــن( طــی ســخنانی 
در نشســت شــورای عالــی قــوه قضاییه، ضمن تســلیت 
کــرد:  اظهــار  ســالم هللا علیها،  زینــب  حضــرت  ارتحــال 
حضرت زینب )س( برای همه مردان و زنان عالم اسوه 
و الگــو هســتند؛ ایشــان علی رغــم مصائبــی کــه متحمل 
شــدند، با جهاد تبیین، نهضت امام حســین)ع( را ادامه 
دادنــد و اگــر نبــود اســتقامت و فــداکاری و جهــاد تبیین 
عقیله بنی هاشــم، شــاید امروز نهضت حسینی اینگونه 

زنده و پویا و عالم گیر نبود.
رئیــس قــوه قضاییــه در ادامــه ضمن گرامیداشــت 
بــه تبییــن  یــوم هللا ۲۲ بهمــن،  ایــام هللا دهــه فجــر و 
و تشــریح ابعــاد شــخصیتی و مبارزاتــی حضــرت امــام 
خمینــی)ره( پرداخت و گفــت: امام بزرگوار ما با انقالب 
الهــی خود، فقط یــک حکومت طاغوتی را تغییر ندادند، 
بلکه اســالم ناب و مقوله کارکرد دین در جامعه را احیا 
فرمودنــد و حقیقتــاً یــک انقالب واقعــی در تمام دنیا به 

راه انداختند.
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه بــه بیــان انــواع و 
اقسام توطئه ها و شرارت ها و عداوت هایی پرداخت که 
در طول ۴۴ سال اخیر از ناحیه استکبار جهانی و اذناب 
آن به نظام و مردم ایران اســالمی تحمیل شــده است و 
در همین راستا گفت: مستکبران با اتخاذ جنگ ترکیبی 
و همه جانبــه علیــه نظام جمهوری اســالمی ایران، جبهه 
واحــدی را تشــکیل داده انــد تــا از اقتــدار ایــران اســالمی 
بکاهند، اما شاهد بودید که آنها در قضایای اخیر نیز به 
هیچکدام از اهداف شوم و شیطانی شان نائل نشدند.

رئیــس عدلیــه ادامــه داد: بــه فرموده مقــام معظم 
نقشــه  اخیــر،  قضایــای  جریــان  در  دشــمنان  رهبــری، 
دقیــق و برنامه ریــزی شــده ای را ترتیــب داده بودنــد امــا 
محاسبات شــان غلــط بــود و آنهــا از درک قــدرت ایمان و 
نصــرت الهــی و عــزم و اراده مــردم مؤمــن و شــهیدپرور 
ایــران اســالمی عاجــز بودنــد؛ دشــمنان اهــداف شــوم 
و شــیطانی نظیــر برانــدازی و تجزیــه کشــور و بــه راه 
انداختن شــورش سراســری را در ســر می پروراندند، اما 
بــه هیچکــدام از این اهداف و اغراض نائل نشــدند؛ لذا 
از روی اســتیصال دســت بــه اقداماتــی زدنــد تــا بــه زعم 
باطل خودشان از اقتدار و عزت ایران اسالمی و حرکت 

رو به پیشرفت کشور بکاهند. 
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به رأفت اسالمی 
و عفــوی کــه از ســوی مقــام معظم رهبری شــامل طیف 
قابــل توجهــی از محکومان و زندانیان بویژه محکومان و 
زندانیان اغتشاشات اخیر شده است، اظهار کرد: مقام 
معظــم رهبــری بــر مبنای نگاه مبتنی بــر رحمت و رأفتی 
که دارند از همان ابتدای اغتشاشات تاکید می فرمودند 
که خیلی از این افراد و جوانان که تحت تاثیر تبلیغات 
ســوء و القائات دشــمنان قرار گرفته اند، در زمره عناصر 
ضدانقــالب نیســتند و اینهــا همچــون فرزنــدان خــود ما 
هســتند و باید صف آنها را از عناصر اصلی اغتشاشــات 
جــدا کــرد؛ لذا مــا نیز در قوه قضاییه به تأســی و پیروی 
از ولیّ امــر از همــان ابتــدای اغتشاشــات بــر جداســازی 
صف افراد فریب خورده و اغفال شــده با عناصر اصلی 
اغتشاشــات تاکیــد کردیــم و اعالم کردیــم آنهایی که در 
روزهــا و هفته هــای نخســت اغتشاشــات، هنــوز متوجه 
توطئه دشمنان نشده بودند و احیاناً دست به اقدامات 
اصلــی  عناصــر  از  صف شــان  زدنــد،  نیــز  مجرمانــه ای 

اغتشاشات جداست.
رئیــس قــوه قضاییــه بیــان کــرد: اخیــراً نیــز مقــام 
معظم رهبری بسیاری از کسانی را که در وادی غفلت، 
دســت بــه اقداماتــی زدنــد، مشــمول عفــو قــرار دادند و 
اجازه دادند تا ما در دستگاه قضایی بر مبنای معیارهای 
پیش بینــی شــده، بررســی ها و تطبیــق مصادیــق را در 
قبــال محکومــان و زندانیــان برای مورد عفــو قرار گرفتن 
انجــام دهیــم تا بر همیــن مبنا، زندانیان واجد شــرایط، 
آزاد شــده و پرونده های تشــکیل شده برای افراد در هر 

مرحله ای که قرار دارد، بسته شود.
قاضی القضــات در همین راســتا به تمامی رؤســای 
کل دادگستری ها و دادستان های سراسر کشور دستور 
داد: در راســتای تســریع در جامــه عمــل پوشــاندن بــه 
فرمــان عفــو اخیــر مقــام معظــم رهبــری، هیئت هایی را 
جهــت تطبیــق مصادیــق بــا معیارهــای پیش بینــی شــده 
تشکیل دهند تا این هیئت ها هر چه سریعتر فهرست 
زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود 
آنهــا و جامعــه اعــالم کننــد و در همیــن روزهــای اعیــاد 
دینی و ملی، حالوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.  
رئیــس دســتگاه قضــا افزود: این عفــو که از جانب 
مقــام معظــم رهبــری بــر مبنــای رویکــرد رأفت اســالمی 
در قبــال محکومــان و زندانیــان غفلــت زده اغتشاشــات 
واجــد  زندانیــان  و  محکومــان  از  دیگــری  طیف هــای  و 
شــرایط اِعمــال شــد، به مناســبت اعیاد پر خیــر و برکت 
رجبیــه و ایــام هللا دهــه فجــر اســت؛ لــذا امیدواریم این 
عفوشــدگان نیــز از این فرصت و ایــن رویکرد رأفت آمیز 
نهایــت اســتفاده و بهره را ببرنــد و دیگر در وادی غفلت 

و ارتکاب جرم فرونیفتند.

خبـــــــــــــــــر

شــورای مجلــس در تبریــز مــردم نماینــده
اســالمیتوضیحاتــیدربارهجلســهغیرعلنی
مولدســازی دربــاره مجلــس دیــروز صبــح

داراییهایدولتداد.
حجت االســالم ســید محمدرضــا میرتاج 
الدینــی در گفت وگــو با خبرنگار مهر با اشــاره 
به جلســه غیرعلنی مجلس شــورای اســالمی 
گفــت: رئیــس مجلــس و نماینــدگان در ایــن 
جلســه مباحثــی را پیرامون مولدســازی اموال 
دولت مطرح کردند و تأکید بر این بود که این 
کار ارزشــمند اســت و مــا بایــد بــرای مدیریت 

سرمایه های خود چاره اندیشی کنیم.
او بیــان کــرد: طبق گفتــه رئیس مجلس 
شــورای اســالمی ما یکســری دارایی متروک و 
غیرمنقول داریم و از سال ۸۰ تاکنون قوانین 
زیــادی تصویــب کردیم تــا این امــوال مازاد به 
فروش برسد، اما کسی این اموال را نفروخته 

است و باید برای آنها فکر کنیم.

بایدانفالرابهسرمایهنقدو
سودآورتبدیلکنیم

نماینــده مــردم تبریز در مجلس شــورای 

اســالمی ادامــه داد: قالیبــاف در ایــن جلســه 
گفــت کــه مــا بایــد انفــال را به ســرمایه نقد و 
ســودآور تبدیــل کنیــم و بــه عبارت دیگــر آنها 
را مولدســازی کنیم. تأکید وی بر این مســئله 
بــود که کســی حرفی در دربــاره اصل موضوع 
مولدســازی ندارد و باید فقط درباره چگونگی 

اجرای آن گفتگو کنیم.
رئیــس  کــرد:  تصریــح  الدینــی  میرتــاج 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت کــه در ایــن 
جــا نمی خواهیــم امــوال فعــال دولــت ماننــد 
را  پاالیشــگاه ها  و  کارخانجــات  شــرکت ها، 
واگــذار کنیــم، بلکــه مولدســازی بــرای احیــای 
از رده خــارج  کــه  اســت  راکــدی  دارایی هــای 
شــده اســت. همچنین تاکید شــد که ما برای 
فــروش اموال راکد نیاز بــه قانونگذاری جدید 
نداریم چرا که ده ها قانون داریم اما با وجود 
محقــق  مولدســازی  داریــم،  کــه  قانون هایــی 
کنــار  را  کار  موانــع  اســت  الزم  و  نمی شــود 

بگذاریم.
او افــزود: قالیبــاف در ایــن جلســه بیــان 
کــرد کــه مطالبه مقام معظــم رهبری این بود 
کــه بــرای رفع مشــکالت اقتصادی الزم اســت 

خصوصــی ســازی انجــام شــود و ایشــان ایــن 
موضــوع را بــه شــورای هماهنگــی ســران قــوا 
تکلیــف کردنــد و الزم اســت وزارتخانه هــا نیز 

همراهی کنند.

 هیئتمولدسازیمتشکل
ازافرادمعتمداست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: قالیباف تاکید کرد 
هیئتــی کــه برای این کار تعیین شــده اســت، 
قطعــاً مــورد اعتمــاد اســت و امنیــت ســرمایه 
گــذاری را حفــظ خواهنــد کــرد. از ســوی دیگر 
ایــن هیئــت اگر خدایــی نکرده سوءاســتفاده، 
تبانی و تخلف کنند، مصونیت قضائی ندارند 
و آئیــن نامــه ای خواهیــم نوشــت و در جلســه 
ســران قوا تصویب می شود. این هیئت موانع 
ســر راه واگذاری ها را شناسایی و رفع خواهد 

کرد.
میرتــاج الدینی گفــت: طبق گفته رئیس 
مجلــس شــورای اســالمی کارشناســان امیــن، 
متعهــد و متخصــص در هــر اســتان انتخــاب 
کارشناســانه  گذاری هــا  قیمــت  تــا  می شــوند 

و واقــع بینانــه باشــد. قالیبــاف تاکیــد کرد که 
مصوبه سران قوا درباره تشکیل هیئت هفت 
نفــره بــرای مولدســازی طبــق قوانیــن موجــود 
است و نیاز به قانون جدیدی ندارد، اما سران 
قــوا آئیــن نامه ای را تدوین و تصویب می کنند 

که این هیئت بر اساس آن عمل کنند.
هنــوز  قالیبــاف  گفتــه  طبــق  گفــت:  او 
آئیــن نامه اجرایی مولدســازی نوشــته نشــده 
اســت و زمانــی که این آئیــن نامه تدوین و به 
شورای سران قوا ارائه شود، نظرات مشورتی 
و کارشناســی مجلــس و نماینــدگان هــم اخذ 
خواهــد شــد و پــس از تدوین آئیــن نامه، کار 
مولدســازی امــوال، امــالک و دارایی های راکد 

دولت انجام خواهد شد.
ایــن نماینــده  خاطرنشــان کــرد: رئیــس 
مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد ۵۰ درصد 
ســرمایه حاصــل از مولدســازی صــرف کارهای 
عمرانی، توسعه ای و زیرساختی خواهد شد و 
۵۰ درصــد دیگــر هم در پروژه های ملی، مولد 
و زیرســاختی به کار گرفته می شــود و بر این 
اســاس همگی باید موانع ســر راه مولدسازی 

را برطرف کنیم.

ســلطاننخکشورلقبیکیازواردکنندگان
نخاستکهباشانهخالیکردنازپرداخت
مالیــاتبــهعنــوانیکــیازدانهدرشــتهای
فرارمالیاتیبودکهدرکنارسایرفراریانبه

تورسازمانمالیاتیافتاد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســازمان مالیاتــی بــا 
هوشمندســازی  و  محــوری  عدالــت  رویکــرد 
نظــام مالیاتــی به دنبال تحول آفرینی اســت، 
در همیــن راســتا فراریــان بــزرگ مالیاتــی را 
شناســایی و مالیــات ســتانی عادالنــه را اجــرا 

می کند.
ایــن ســازمان بــا ایجــاد زیرســاخت ها و 
راه انــدازی و ارتقــای ســامانه های مختلــف بــه 
دنبال برقراری ارتباط بین مردم و کارشناسان 
مالیاتــی اســت تــا بــا ارائــه گزارش هــا و رصــد 
حســاب های بانکی، فراریان بــزرگ مالیاتی را 

شناسایی کند.
راه انــدازی ســکوی نــرم افــزاری »مالیات 
مــن«، ســامانه ســوت زنــی، راه انــدازی مرکــز 
جامع ۱۵۲۶ و سایر سامانه ها منجر به ارتباط 
مســتقیم مــردم و مودیان با ســازمان مالیاتی 

شده است.
اطالعــات  ثبــت  بــدون  ســامانه ها  ایــن 
شخصی و با حفظ نگهداری اطالعات محرمانه 
مردم، شــکایات را ثبت کرده و کارشناســان و 
بازرســان را برای رســیدگی به این موارد پیش 

از گذشته مصمم می کنند.
همچنیــن اصــالح دســتورالعمل تشــویق 
گزارش دهندگان فرار مالیاتی و اعطای پاداش 
بــه گزارش دهنــدگان فــرار مالیاتــی، طراحــی 
الگوهای شناســایی سیستماتیک شرکت های 
کاغــذی، بررســی بســترهای ایجــاد و همکاری 
بــا کلیه نهادهای درون و برون ســازمانی برای 
از  شناســایی شــرکت ها و فرارهــای مالیاتــی 
در شناســایی  ســازمان  ایــن  اقدامــات  دیگــر 

فرارهای مالیاتی است.
شناساییدانهدرشتهایفرارمالیاتی

کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  رییــس 
چنــدی پیــش اعالم کرد که بیــش از ۲۰ مورد 
فرار مالیاتی بزرگ در دولت سیزدهم پیگیری 
شده است که فقط در یک مورد فردی با هزار 
و ۲۰۰ میلیــارد تومــان اصــل و جریمه مالیاتی 

را به تور انداختیم.
طبــق گفته داود منظور، مورد دیگر فرار 
مالیاتــی، دربــاره یــک واردکننــده نــخ بــود کــه 
ســلطان نخ کشــور حدود ۷۰۰ میلیارد تومان 
مالیــات نــداده اســت، اکنــون تمکیــن کــرده و 
۴۰۰ میلیــارد تومــان آن را تــا االن پرداخــت 

کرده است.
منظــور همچنین با اشــاره بــه ثبت ۲۹۰ 

فقــره جــرم مالیاتی عنوان کرد که ۶۳ مورد از 
آنها به صدور حکم منجر شده و در چند فقره 
شــرکت های  مالیاتــی  فــرار  پرونده هــای  اول 
صــوری، حــدود ۱۳ هــزار میلیــارد تومــان فــرار 
مالیاتــی بــه تشــخیص ســازمان امــور مالیاتی 

وجود داشته است.
بر اساس گفته رییس سازمان مالیاتی، 
یکی از افراد سرشناسی که شرکت صوری در 
حوزه فوالد فعالیت داشت، به پرداخت ۳۰۰ 

میلیارد تومان مالیات تمکین کرده است.
منظــور تاکیــد کــرد کــه از اســفند ســال 
گذشــته تا امروز فرارهای مالیاتی ۶۲ شخص 
ایــن  از  حقوقــی در حــال رســیدگی اســت و 

ناحیــه حــدود ۳ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان 
مالیات پیش بینی شده است.

جدیــد  مــودی  میلیــون   ۲.۲ شناســایی 
اظهارنامــه  میلیــون   ۱.۵ دریافــت  مالیاتــی، 
جدیــد، شناســایی ۳۰۰ هزار شــخص حقوقی 
و شــرکت کــه فعالیــت اقتصــادی داشــته، اما 
اظهارنامــه مالیاتــی نمی دادند، صــدور بالغ بر 
۱۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرگ تشــخیص برای 
فرارهــای مالیاتــی موضــوع مــاده ۱۸۱ ق.م.م، 
حســاب   ۱۵۴ و  هــزار   ۵ تعــداد  شناســایی 
اجــاره ای مشــکوک بــه فــرار مالیاتــی از دیگــر 
شناســایی  در  مالیاتــی  ســازمان  اقدامــات 

فرارهای مالیاتی است.

مترجم:مرتضیایراندوست

▪ آینده صنعت نفت و گاز به توانایی آن در 
مدیریت میزان انتشار کربن بستگی دارد.

در  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  کاهــش   ▪
سراسر زنجیره تامین از تولید تا مصرف مستلزم 

همکاری بین صنعت و دولت است.
▪ ما برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای 
محدوده سه* که ۸۰- ۷۵ % از انتشار چرخه عمر 
را تشــکیل می دهند ، به یک اســتراتژی مشتری- 

محور نیاز داریم.
* محــدوده یــک، انتشــار مســتقیم گازهــای 
گلخانــه ای اســت کــه از منابــع کنتــرل شــده یــا 
متعلق به یک ســازمان )به عنوان مثال ، انتشــار 
ناشی از احتراق سوخت در دیگهای بخار،کوره ها 
دو،  محــدوده  ناشــی می شــود.  نقلیــه(  ،وســایل 
گازهــای گلخانــه ای غیرمســتقیم مرتبــط بــا خرید 
اســت.اگرچه  ســرمایش  یــا  ،بخار،گرمــا  بــرق 
انتشارگازهای گلخانه ای محدوده دو بطور فیزیکی 
در تاسیســاتی کــه تولیــد میشــوند رخ میدهد اما 
در فهرســت موجــودی گازهای گلخانه ای ســازمان 
بــه حســاب مــی آینــد زیــرا در نتیجــه اســتفاده از 
انــرژی ســازمان هســتند. محــدوده ســه، شــامل 
همه انتشــارات غیر مســتقیم دیگری است که در 

زنجیره ارزش شرکت رخ می دهد.
نیروهــای مختلــف، آینــده صنایــع را تغییــر 
میدهنــد و صنعــت نفــت و گاز نیــز از ایــن قاعده 
مســتثنا نیســت.در مقالــه اخیــر مــا برخــی از این 
نیروهــا و تأثیــر آنهــا را بر ضرورتهای اســتراتژیک 

بخش نفت و گاز مورد بررسی قرار دادیم.
نیــاز صنعــت بــه پذیــرش مســئولیت و مدیریــت 
میــزان انتشــار خــود به عنــوان اساســی ترین این 
روندهــا مطــرح شــده اســت.در این مقالــه، ما بر 
روی روش هایــی برای درک و به حداقل رســاندن 

انتشارگازهای گلخانه ای تمرکز می کنیم.

 ارزشکاهش
انتشارگازهایگلخانهای

کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای بوســیله 
مقابلــه مســتقیم بــا قســمتی از تغییــرات آب و 
هوایــی منافــع بســیاری را برای جامعــه به همراه 
دارد. در حالیکه کاهش انتشــار گازها گلخانه ای 
گیــری  انــدازه  هــم  اقتصــادی  ازنظــر  میتــوان  را 
کرد،دیگــر یــک پرتفولیــو رقابتــی را فقــط بــا یــک 
قیمــت سربه ســر نمیتــوان ایجاد نمــود بلکه باید 
میــزان انتشــار کربــن را نیــز در ان لحــاظ کــرد.
بســیاری از شــرکتها بــا افــزودن قیمــت تخمینــی 
کربن به اقتصاد سطح پروژه، در این تاثیر دخیل 

هستند.
ایــن بــه آنها کمــک میکنــد تــا پرتفولیو خود 
را بــرای بــازده مســتقیم اقتصــادی و نیــز عوامــل 
خارجــی بــر شــدت کربــن بهینــه کنند.حرکــت بــه 
ســمت کربــن کــم و هزینــه کــم پارادایــم صنعــت 
اســت و کســانیکه بتوانند به آن برســند از مزیت 
رقابتــی برخــوردار خواهند شــد.در کمال تعجب ، 
عربستان سعودی نفتی با کمترین میزان انتشار 

کربن در جهان تولید می کند.

 کاهشانتشار
گازهایگلخانهایخود

ابتــدا کســب و کارهــا بایــد انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای خــود را از تولیــد، پــردازش و تــدارکات 
بــه حداقــل برســانند : اینهــا بــه اصطــالح انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای محــدوده یــک و دو هســتند.
تعــداد شــرکتهایی که اهداف کاهش پیشــگامانه 
بــرای محــدوده یــک و دو را اعــالم کردنــد رو بــه 

از  وســیعی  طیــف  شــامل  اســت.آنها  افزایــش 
انفــرادی  توســط شــرکتهای  کــه  اقداماتــی  ســت 
بعــالوه مشــارکتهایی ماننــد بنیــاد اب و هوا نفت 
و گاز )OGCI( هدایت میشود.همچنین می توان 
با اعمال نفوذ اصول اقتصاد مشــارکتی اقداماتی 
را انجــام داد. بــه طــور معمول، آنها بــه انواع زیر 

طبقه بندی می شوند:
▪ حذف، نشتی، شعله ور شدن و تخلیه متان

ســازی  ذخیــره  و  جذب،اســتفاده  مقیــاس،   ▪
کربن)CCUS (  را توسعه و بکار بگیرید.

▪ تغییر سوخت و بهبود بهره وری انرژی عملیات.
بــرای ارائــه  ▪ از مــواد اولیــه دارای کربــن کمتــر 

محصوالت کم کربن استفاده کنید.
▪ در سراسر زنجیره تامین همکاری کنید.

▪ ایجــاد ظرفیــت برای اندازه گیری میزان انتشــار 
گازهای گلخانه ای.

این فرصت بســیار بزرگی اســت و می توان 
بــه شــیوه ای ســودآور بــه چیزهای زیادی دســت 
یافت.تجزیه و تحلیل Accenture نشــان میدهد 
که با تالش مشترک اکوسیستم نفت و گاز برای 
ســرمایه گــذاری در راه حل هــای مقیــاس پذیــر و 
ســودآور،میتوان انتشــار CO۲ را از ۵ گیگاتن به 
کمتر از ۱ گیگاتن در ســال تا ســال ۲۰۵۰ کاهش 
داد.ایــن مقــدار معــادل میــزان انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای اتحادیــه اروپــا )یــا ۸۰ درصــد ایــاالت 

متحده ، یا هند و روسیه با هم( است.

کاهشانتشارگازهایگلخانهای
ناشیازمصرف

ابتــکارات بــرای بــه حداقــل رســاندن میــزان 
انتشــار کربــن ایــن صنعــت) نفــت و گاز( میتواند 
کمک زیادی کند. با این حال ، یک چالش بزرگتر 
و پیچیــده تــر مربوط به انتشــار گازهای ســوختی 

کــه توســط کاربــران و مصــرف کننــدگان  اســت 
ســوزانده میشــود.این انتشــار گازهــای گلخانه ای 
بــه اصطــالح محــدوده ســه مســئول ۷۵-۸۰ % از 
۳۵ گیگاتــن ســاالنه تولیــد شــده از چرخــه عمــر 
محصوالت نفت و گاز است. کارشناسان صنعت 
و سیاســت گــذاران همچنــان بــا تعریف،مرزها و 
سواالت نحوه محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای 
محــدوده ســه و نحوه تخصیص بــار اقتصادی آن 
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. شــکل زیر نشــان 

می دهد که این موضوع چقدر پیچیده است.
این مثال کاربردی را در نظر بگیرید: یک لیتر 
بنزیــن مــورد اســتفاده مصرف کننده، تولید شــده 
توسط شرکت A، مورد استفاده در خودروی تولید 
شــده توســط شــرکت B، در جــاده ای کــه توســط 
شرکت C ساخته شده و توسط بانک D تأمین می 
شود.انتشــار گازهای گلخانه ای و پاســخگویی بین 
مصرف کننده و شرکتهایA ،B ،C و D چگونه باید 
محاســبه شــود؟ این سوال در حال حاضر پیچیده 
اســت، در حالیکــه در زندگــی واقعــی، شــرکتها و 
هرگــز  هستند.شــاید  درگیــر  بیشــتری  بازیگــران 
نتوانیم پاســخ نهایی برای این سوال را پیدا کنیم. 
بــا این حــال، واضــح اســت کــه مــا باید راهــی برای 
مدیریــت ایــن بخش از انتشــار گازهــای گلخانه ای 
پیدا کنیم. از آنجا که انتخابها و رفتارهای مصرف 
گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  محرکهــای  کننــدگان 
محدوده سه در صنایع هستند،هر استراتژی باید 

حول آ ها متمرکز باشد.
یک اســتراتژی با محوریــت مصرف کننده نه 
تنها میتواند به بررسی انتشار گازهای گلخانه ای 
محــدوده ســه کمــک کنــد، بلکــه فرصتــی را بــرای 
ایجاد و تسخیر بازارهای جدید سوخت ،راه حلها 
و خدمــات ایجــاد میکنــد کــه بــه مصرف کننــدگان 
امــکان میدهــد میــزان انتشــار کربــن خــود را بــه 

حداقل برسانند.

کنترلانتشارگازهایگلخانهای
صنعت نفت و گاز در تالش است تا انتشار 
گازهــای گلخانــه ای خــود و همچنیــن کل چرخــه 
عمر محصوالت خود را به حداقل برساند. انتشار 
گازهــای گلخانــه ای خود- محدوده ۱ و ۲-به خوبی 
شــناخته شــده هســتند و تالشــهای زیاد بــرای از 
ادامــه دارد،از حــذف شــعله ور  آنهــا  بــردن  بیــن 
شــدن، حــذف زبالــه تــا تغییــر ســوخت و جذب ، 

استفاده و ذخیره سازی کربن.
بــا ایــن وجــود ، انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
مصــرف  توســط  ســوخت  از  اســتفاده  از  ناشــی 
گازهــای  فردی-انتشــار  و  صنعتــی  کننــدگان 
انتشــار  از   %  ۸۰-۷۵ ســه  محــدوده  گلخانــه ای 
چرخــه عمــر را تشــکیل میدهد.انهــا بایــد از نظــر 
نحــوه شــمارش و محاســبه آنهــا ، و اینکه چگونه 
میتــوان آنهــا را بــه حداقــل رســاند ، بســیار بهتــر 
کننــدگان  مصــرف  صــورت،  هــر  شــوند.در  درک 
نقش اصلی در پرداختن به آنها ایفا خواهند کرد 
کــه توســط صنایــع و دولتهــا فراهم شــده اســت. 
علیرغــم تمــام تالشــها بــرای بــه حداقل رســاندن 
دو،  یــک،  محــدوده  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار 
ســه، قابل پیش بینی اســت که در آینده بخشــی 
و  نفــت  صنعــت  گلخانــه ای  گازهــای  انتشــار  از 
گاز وجــود خواهــد داشــت کــه نمیتــوان از آنهــا 
جلوگیــری کــرد. این موضوعات را در مقاله بعدی 
، بــه طــور خاص در مــورد گزینه های حذف کربن 
و همچنین بازارهای کربن و موضوعات فرعی آن 

بحث خواهیم کرد.
 By : Maciej Kolaczkowski, Wan
 Sayuti, Pedro Caruso, David Elizondo
world economic forum

چگونهصنعتنفتوگازمیتواندرویکردچرخهعمررابرایکاهشانتشاراتگازهای
گلخانهایاتخاذکند
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هفتمین جشنواره فروش 
بیمه های عمر و پس انداز 

بیمه آسیا آغاز شد
بیمه آســیا، هفتمین جشــنواره فروش بیمه های جامع 

عمر و پس انداز و جامع مهر را آغاز کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمه آســیا، همزمان با 
گرامیداشــت ایام ا... دهه مبارک فجر انقاب اســامی، 

جشــنواره  هفتمیــن 
فــروش بیمه هــای عمــر 
جامــع  و  انــداز  پــس  و 
مهــر آســیا )بهمــن ۱۴۰۱ 
بــا   )۱۴۰۲ فروردیــن  تــا 
صد هــا جایــزه طایــی و 

ارزنده آغاز شد.
ایــن  بنابــر 
از  گــزارش، برخــورداری 

امتیــاز ویــژه افزایــش متناســب در اندوخته بیمــه نامه، 
معافیــت انجــام آزمایــش و معاینــات پزشــکی تا ســقف 
۳۰۰ میلیــون تومــان تــا ســن ۴۰ ســال و اســتفاده از 
خدمــات انجــام آزمایــش و معاینــات پزشــکی رایگان در 
مراکــز طــرف قــرارداد بــرای بیمــه نامه هایی کــه در طول 
جشــنواره خریــداری می شــود، از مزایــای ایــن جشــنواره 

برای بیمه گذاران است.
ایــن گــزارش می افزایــد، همچنیــن خریــداران بیمه 
عمــر و پــس انــداز بیمــه آســیا در مــدت برگــزاری ایــن 
جشــنواره می تواننــد از تخفیفــات ویــژه در رشــته های 
بیمه ای شــخص ثالث، بدنــه اتومبیل و حوادث انفرادی 

بهره مند شوند.
در ایــن گــزارش آمــده اســت، هــم میهنــان عزیــز 
می توانند برای شــرکت در این جشــنواره به کلیه شعب 
و نمایندگی هــای بیمــه آســیا در سراســر کشــور مراجعه 

کنند.

تامین برق ادارات مرکزی 
بانک ملی با احداث نیروگاه 

خورشیدی
بانک ملی ایران با هدف مشارکت فعال در بهره گیری 
از انرژی هــای تجدیدپذیــر و حفــظ و حراســت از محیط 
زیســت کشور، نیروگاه خورشــیدی )فتوولتائیک( 300 
کیلوواتــی را در پارکینــگ محوطــه ادارات مرکــزی ایــن 
بانک تحت عنوان پارکینگ میرشــکار طراحی و احداث 

کرده است.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
کــه  طــرح  ایــن  ایــران، 
پارکینــگ  بزرگتريــن 
خورشــيدي  نيــروگاه 
كشور است، در راستای 
و  قانونــی  الزامــات 
براســاس مصوبه هیات 

وزیــران مبنــی بــر الــزام دســتگاه های دولتــی بــه تامیــن 
بخشی از برق مصرفی خود از منابع انرژی تجدیدپذیر، 
پــس از پیشــنهاد و تصویــب در کمیتــه انــرژی و کمیتــه 
عالــی مدیریــت ســبز بانــک عملیاتــی و بــه بهــره برداری 

رسانده است.
ایــن نیــروگاه با هدف ظرفیــت نامی ۳۰۰ کیلووات 
از تعداد 76۰ عدد پنل های خورشیدی ۳9۰ وات با برند 
 ،Fronius  تابان، 9 دستگاه اینورتر ۲۰ کیلووات با برند
 5 ، Fronius ۴ دســتگاه اینورتــر ۲5 کیلــووات بــا برنــد
 AC و 6 دســتگاه تابلو توزیع DC دســتگاه تابلوی توزیع
 تشــکیل شــده کــه انجــام امــر شــامل طراحــی، نصــب ،
راه انــدازی و همچنیــن اجــرای بخش هــای تاسیســات و 

سازه نیروگاه مذکور می باشد.
از مزایای این پروژه حرکت به سوی توسعه پایدار، 
حراســت از محیط زیســت کشــور، کمک به شــبکه برق 
کشــور، تامیــن بخــش قابــل توجهــی از تــوان مصرفــی 
ادارات مرکــزی )در فصــل تابســتان حــدود ۱5 درصــد و 
در فصل زمســتان حدود ۲۰ درصد(  از طریق مولدهای 
انــرژی پــاک و کاهــش آالینده هــا و همچنیــن مســقف 
شــدن حدود ۱۴۰ محل پارکینگ خودروها و ایجاد نظم 

و زیبایی بصری بیشتر در پارکینگ میر شکار است.
گفتنــی اســت تاکنــون پیاده ســازی و بهــره برداری 
از نیروگاه هــای خورشــیدی در بانــک ملی ایــران ، از یک 

مگاوات فراتر رفته است.

کوتاه از بانک و بیمه

قرارداد ۲۰۹ هزار و ۳۰۸ 
واحد نهضت ملی در بانک 

مسکن منعقد شد
سرپرســت بانــک مســکن بــا اعــام اینکه تاکنــون ۸3۷ 
هــزار و ۷۲۷ نفــر در طــرح نهضت ملی مســکن افتتاح 
از  کردنــد  حســاب 
انعقاد قرارداد پرداخت 
 ۲0۹ بــا  تســهیات 
هــزار و 30۸ واحــد بــه 
مبلــغ ۷۱ هــزار و ۲33 
میلیاردتومان خبر داد.

بــه گــزارش پایگاه 
مســکن- بانــک  خبــری 
هیبنــا به نقــل از وزارت 
راه و شهرســازی، دکتــر علــی عســکری سرپرســت بانک 
مســکن ، دربــاره تازه ترین روند ارایه تســهیات، افتتاح 
حســاب و قراردادهــای منعقــد شــده طــرح نهضت ملی 
مســکن، گفت: تاکنون ۸۳7 هزار و 7۲7 نفر متقاضی 
پذیرفتــه شــده در طــرح نهضــت ملــی مســکن در بانــک 

افتتاح حساب کردند.
کل  مبلــغ  داد:  ادامــه  مســکن  بانــک  سرپرســت 
واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیات و آورده 
۴9 هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان است که از این میزان، ۳۱ 
هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان از محل تسهیات و ۱7 هزار 
و ۸9۸ میلیارد تومان از محل آورده واریز شده است.

دکتــر عســکری توضیــح داد: بانک مســکن تاکنون 
بــا ۲۰9 هــزار و ۳۰۸ واحــد بــه مبلــغ 7۱ هــزار و ۲۳۳ 

میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

پرداخت چك خسارت ۳۲ 
میلیارد ریالی دیه به مصدوم 

حادثه از طرف بیمه دانا
شــعبه حافــظ بیمــه دانــا خســارت دیــه مصــدوم حادثه 
دیده در شهرستان خفر استان فارس را پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه دانــا، در پی وقوع 
حادثــه برای بیمه شــده 
شــهر  در  شــرکت  ایــن 
خفــور از توابــع اســتان 
بــه  منجــر  کــه  فــارس 
شــد،  وی  نخــاع  قطــع 
صمدیان مجرد مسوول 
پرداخت خسارت شعبه 
حافــظ شــیراز در معیت 
و  قضایــی  مســووالن 
دادگســتری شهرســتان خفــر، ضمــن عیــادت و دیــدار 
یکی از مصدومان حوادث رانندگی در این شــهر، حواله 

پرداخت خسارت را به ایشان تقدیم کرد.
مصدوم فوق که اهل یکی از محات مرکزی  شهر 
باب انــار اســت، متاســفانه طــی تصادفــی، قطــع نخاع و 
مشــمول دریافــت هزینه ای نزدیک بــه ۳۲ میلیارد ریال 
خسارت از شرکت بیمه دانا شد که با تشکیل و تکمیل 
پرونــده، بیمــه دانــا خســارت مربوطه را تقدیــم خانواده 

ایشان کرد.
گفتنــی اســت: در پــی پرداخــت چک خســارت دیه 
مصدوم حادثه، مقامات قضایی دادگســتری شهرســتان 
خفــر و همچنیــن خانــواده مصــدوم، از خدمــات ارزنــده 
بیمــه دانــا در پرداخــت دیــه مصــدوم تشــکر و قدردانــی 

کردند.

شرکت های بیمه بازرگانی 
یاریگر مدیریت ریسک 

سالمندی
ریســک ســالمندی بــرای صنعت بیمــه، موضوعی که با 
توجــه بــه نحوه برنامه ریزی و ورود بیمه گران به بیمه 
نامه هایــی همچــون عمر و درمان دارنــد در این مطلب 

مورد بررسی قرار گرفته است.
بــه گــزارش چابــک آنایــن، بنابرآخریــن آمارهــای 
شــده  اعــام  رســمی 
میلیــون   ۸.5 حــدود 
ایــران  از جمعیــت  نفــر 
را ســالمندان بــاالی 6۰ 
ســال تشــکیل می دهند 
جمعیــت  نــرخ  و 
ســالمندی در ایــران بــه 
رســیده  درصــد   ۱۰.۲

است.
درعیــن حــال براســاس پیــش بینی هــا، جمعیــت 
ســالمند کشــور از ۱۰ درصــد در ســال ۱۳9۸بــا افزایــش 
دوبرابــری بــه ۲۰ درصــد در ســال ۱۴۲۱ خواهــد رســید؛ 
یعنــی در مــدت ۲۳ ســال جمعیــت ســالمند کشــور بــه 

حدود ۱9 میلیون نفر خواهد رسید.
یوســفی"،  "محمدحســین  خصــوص  ایــن  در 
مدیــر بیمه هــای زندگــی شــرکت بیمــه تعــاون گفــت: بــا 
توجــه بــه تــورم، رقــم نهایــی صندوق هــای بازنشســتگی 
ایــن  بــود و در  جوابگــوی معــاش خانواده هــا نخواهــد 
بین، شــرکت های بیمــه بازرگانی می توانند نقش مهمی 
ایفــا کننــد. وی، معتقــد اســت کــه شــرکت های بیمه ای 
بازرگانی به خصوص شرکت هایی که در رشته بیمه های 
عمر، ســرمایه گذاری فعالیت می کنند باید جای خود را 
پیــدا کننــد و درحــال حاضر فرصت مناســبی بــرای بیمه 

گران فراهم است.
شــرکت های بیمه جهانی سیاســت های متنوعی را 
بــرای بهبــود رونــد افزایــش رشــد جمعیت ســالمندی در 

پیش گرفته اند.
بنابرایــن از منظــر آینــده نگــری، شــرکت های بیمه 
داخلــی می تواننــد بــا اســتفاده از تجــارب و راهکارهــای 
بیمــه گران ســایر کشــورهای ســالمند دنیا ماننــد، ژاپن، 
ایتالیــا، پرتغــال و آلمــان گام هــای بلندتــری در مدیریت 

ریسک های پیش روی خود بردارند.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مشکات 
بیمــه مرکــزی در آییــن نامه هاســت تاکید کرد 
که با تغییر آیین نامه ۹0  ســعی کردیم کمتر 

دخالت و بیشــتر نظارت داشته باشیم.
بــه گزارش عصر اقتصــاد، مجید بهزادپور ایران 
در ســومین  نسشــت خبری به مناســبت دهه 
فجر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت 
زینــب ادامــه داد: همکاری ها و تفاهم نامه های 
قــوه  بــا  مختلــف  بخش هــای  در  را  متعــددی 
قضاییــه و پلیــس و معاونــت علمــی و فنــاوری 
داشــتیم. معتقدم قانون هــم اکنون می تواند، 

بسیاری از مشکات را حل کند.
او خاطرنشان کرد: در ابتدای سال سند 
تحــول از ســوی دولــت محترم  بــه بخش های 
مختلف اباغ شــد و خوشبختانه در خصوص 
اســناد  کامل تریــن  از  یکــی  بیمــه  صنعــت 
باالدســتی اســت کــه بــا هدف هــای مشــخص 
در قالــب ۲۲ بنــد تولید شــده اســت و مســیر 
حرکــت را بــرای مجریــان مشــخص و روشــن 

کرده است .
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: هدف 
گذاری هــای در چنــد محــور جمــع بنــدی مــی 
شــود کــه از آن جملــه توســعه کمــی و کیفــی 
صنعت بیمه و ضریب نفوذ و تحول دیجیتال 
و آمــوزش و توســعه نیــروی انســانی و تربیت 
مدیــران در حــوزه بیمــه بازرگانــی  و مردمــی 

کــردن صنعــت بیمه در ارائــه خدمات به بیمه 
گذاران خرد و سرمایه گذاران است.

بهزادپــور همچنین گفــت: از محصوالت 
بیمــه مرکــزی می توان تکافل کورکی آناین و 
کشــف و ثبــت تخلــف و ســوئیچ را نام برد که 
ســوئیچ حاشیه ســاز هم شد. بیمه تکافل در 
ارتبــاط بــا همکاری هایی کــه در زمینه آموزش 
نیــروی انســانی بود با دانشــگاه تهران تفاهم 
نامــه ای را امضــا کردیــم و ســفرهای خــارج از 

کشورداشتیم که ثمربخش بود 
او افــزود: در حوزه هــای تخصصــی بیمــه 
زندگــی و اتکایــی جهت گیری های خوبی اتفاق 
افتــاد و برگــزاری همایش هــا و در حاشــیه آن 
نمایشگاه بیمه، افرادی کارشناس در صنعت 
از  تــا  قــرار اســت  بیمــه شناســایی شــدند و 
نمایشــگاه مستندسازی شــود. این امر زمینه 
همــه گیــری در صنعت و تشــویق فعاالن این 

حوزه را در بر دارد.
ایــن مســئول عنــوان کــرد: انتشــار اوراق 
بهــادار بیمه از ســوی شــرکت ها یکــی دیگر از 
اقدامــات بیمــه مرکــزی بــود کــه از ســال 99 
بــا تبصــره قانــون بودجــه تصویــب شــده بــود 
و امســال بــه طــور جدی بــا همکاری ســازمان 
بورس در بازار ســرمایه پیگیری و اجرایی شــد 
و بــا ظرفیت هــای موجود بیمه هــای اتکایی به 

مردم محول شد. 

محرمیــان گفــت: تمرکــز بســیاری بــر مســائل 
فنی ریال دیجیتال داشته ایم که در همایش 
بانکداری الکترونیک ابعاد جدیدی از آن ارائه 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ مهران محرمیان 
در  مرکــزی  بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون 
ســاالنه  همایــش  نهمیــن  خبــری  نشســت 
پرداخــت  نظام هــای  و  الکترونیــک  بانکــداری 
گفــت: دیجیتالــی شــدن به خودی خــود ارزش 

نیست.
وی ادامــه داد: ایــن مقولــه زمانــی ارزش 
دارد که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد  کند. 
قــرار دارد ارزش  آنچــه مرکــز توجــه مشــتری 
آفرینی اســت؛ در نتیجه دیجیتالی شــدن باید 
در راســتای خلق ارزش برای مشــتری باشــد و 
همــه نهادهــای ذی ربط باید توجه خودشــان را 
به مردم معطوف کنند چرا که ارزش آفرینی ها 

برای مردم بســیار حائز اهمیت است. 
بــر  بســیاری  تمرکــز  گفــت:  محرمیــان 
مســائل فنی ریال دیجیتال داشــته ایم که در 
همایــش بانکــداری الکترونیک ابعــاد جدیدی 
از ایــن موضــوع ارائــه خواهــد شــد کــه فضای 
خیلــی خوبــی بــرای پرداختــن به ابهامــات این 

بخش است. 
وی با بیان اینکه کشــورهای بســیاری بر 
پــول ملــی دیجیتــال کار کردنــد ، تاکیــد کــرد: 
در ریــال دیجیتــال ارزش آفرینــی بــرای مردم 
بســیار مهــم اســت چراکه عمدتــا این موضوع 
مطــرح می شــود کــه ریال دیجیتــال چه نفع و 
ارزشــی بــرای مــردم دارد. ســعی می کنیــم در 
همایــش بانکداری الکترونیــک این مباحث را 

مطرح کنیم.
محرمیان درباره ابهامات و مشــکاتی که 
در خصــوص اعتبارســنجی مشــتریان در نظــام 

بانکی وجود دارد، گفت: اعتبارســنجی اولویت 
باالیــی در بانــک مرکزی دارد اما مشــکل اصلی 
در اخذ اطاعات از سوی دیگر سازمان هاست.
وی  ادامــه داد: اجمــاع خوبــی در این باره 
شگل گرفته تا کار به سرعت پیش برود ضمن 
اینکه در این مسیر گام های مثبت خوب رو به 

جلویی برداشته شده است.
محرمیــان گفــت: تنوعــی کــه در حــوزه 
مثــال  دنیــا  در  داریــم،  کشــور  در  پرداخــت 
زدنی اســت . در حال حاضر کمتر کســی نیاز 
بــه پــول نقــد دارد امــا گاهــی در زمان هــای 
خــاص ماننــد ایــام پایانــی ســال نیــاز بــه پول 
نقد بیشــتر می شود که بانک مرکزی در حال 
برنامه ریزی است تا مشکلی در این خصوص 

نداشته باشیم.
بــه ریــال دیجیتــال  بــا اشــاره  محرمیــان 
اعتبــار  و  پــول  شــورای  اعــام  بــر  بنــا  گفــت: 

عنــوان رمــز ریــال به ریال دیجیتــال تغییر پیدا 
کرده اســت. همچنین ابعــاد مختلفی از لحاظ 
بایــد در شــبکه   .... و  فنــی  امنیــت، مباحــث 
بانکی آزمایش می شــد. مرحله آزمایشــی ریال 
دیجیتــال به زودی آغاز می شــود امــا این روند 
تدریجــی خواهــد بــود. خدمات ریــال دیجیتال 
یــا بــه طــور کلــی رمــز ارزهــا ابعــاد مختلــف و 
متفاوتــی دارنــد کــه در بخــش ریــال دیجیتــال 
هنــوز محدودیت هــای فنــی داریــم. وی افزود: 
در ایــن حــوزه عاقه منــدی بســیار باال اســت و 
بــازار می خواهد بداند چه اتفاقاتی قرار اســت 
رخ دهــد و چــه خدماتــی ارائــه می شــود که در 
همایش اول و دوم اســفند ماه به آن پرداخته 
می شــود. به گفته این مقام مســئول در بانک 
مرکــزی: اولیــن معاملــه ریــال دیجیتــال انجــام 
شــده امــا در فضــای محــدود بــوده و تــا پایــان 
سال تعداد معامات افزایش پیدا خواهد کرد.

امیــر جعفــری گفــت: قیمت گــذاری دســتوری 
در صنایع باعث شــده اســت که شرکت ها به 
ارزان فروشی مجبور شوند و این یعنی فردی 
که سهام می خرد بر دارایی تحت تملک خود 
کنترلــی ندارد که نتیجــه آن نیز خروج پول و 

ورود آن به بازارهای سفته بازی است.
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری بازار 
سرمایه ایران )سنا(، امیر جعفری، کارشناس 
بــازار ســرمایه در رابطــه بــا علــت خــروج پــول 
افراد حقیقی از بازار سرمایه به بورس گفت: 
از ابتــدای بهمــن مــاه تاکنون بیــش از ۸ هزار 
میلیــارد تومــان خــروج پــول از ســمت کدهای 
حقیقــی را در معامــات بــورس تهران شــاهد 

بودیم.
وی به دو برش زمانی از بورس تهران که طی 
هفتــه گذشــته، دو روی متفــاوت از خود را به 

نمایش گذاشــت اشاره کرد و افزود: در برش 
اول، بازار به دلیل شــرایط تورمی ایجاد شــده 
و رشد نرخ دالر در بازار آزاد، روندی صعودی 
بــه خــود گرفته بــود و تمــام ســرمایه گذاران و 
ســهامداران بــازار امیدوار بودنــد که با جهش 
قیمت ارز، بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد. 
بنابرایــن، ورود نقدینگــی و حرکــت به ســمت 
بــازار ســرمایه و ســهام شــرکت های کوچــک و 
بزرگ اتفاق افتاده و شاهد بازدهی ۲5 تا ۳۰ 

درصدی کل بازار بودیم.
جعفــری عنــوان کــرد: در بــرش دوم نیز 
شــاهد بــازاری ســرخ رنگ بــا خــروج پول هــای 
ســنگین بــه دلیــل حواشــی ایجــاد شــده در 

صنعت خودرو بودیم.
این کارشــناس بــازار در ادامه اظهار کرد 
کــه طــی ســالیان گذشــته بــه دلیــل رفتارهای 

دولــت و سیاســت گذاران بــه عنــوان بازیگــر 
اصلــی بــازار ســهام، هــر از گاهــی، اتفاقاتــی 
خاص رخ می دهد که به خروج پول از بورس 
منجر می شــود و این درحالی اســت که دولت 
در دیگــر بازارهــا چنین کنترلی ندارد و همین 
موضوع به کوچ سرمایه از بورس به بازارهای 

سفته بازی می انجامد.
خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  جعفــری 
عنــوان کــرد کــه بــه دلیــل اتفاقــات رخ داده، 
بورس تهران اکنون در بین بازارهای مختلف، 
کمتریــن قیمــت دالری را دارد که این موضوع 
کنونــی  قیمت هــای  در  ســهام  ارزندگــی  و 
می تواند دلیلی برای خرید سهام باشد اما به 
هرحال حواشــی موجود در بازار ســهام نیز در 

دیگر بازارها دیده نمی شود.
بــازه  در  اســت  معتقــد  همچنیــن  وی 

زمانی ســه ســال گذشته از ســال 99 تاکنون، 
شــرایط بازارهــا نشــان داده اســت کــه بورس 
تهــران از رقبــای خــود جامانــده و این موضوع 
دالیــل متعــددی را پشــت ســر خــود دارد کــه 
می تــوان به سیاســت های اقتصادی نادرســت 
بــورس  کــرد.  اشــاره  کشــور  خلق الســاعه  و 
بــه دلیــل پلتفرمــی کــه دارد بســیار ســریع به 
ایــن موضوعــات واکنــش داده و با خروج پول 

همراه می شود.
در  دولــت  رفتــار  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــورس و قیمت گــذاری دســتوری در صنایــع 
باعــث شــده اســت کــه شــرکت ها بــه ارزان 
فروشــی مجبــور شــوند و این یعنــی فردی که 
ســهام می خــرد بــر دارایــی تحــت تملــک خــود 
کنترلــی نــدارد که نتیجه آن نیــز خروج پول و 

ورود آن به بازارهای سفته بازی است.

آیین نامه های آسیب رسان به فعالیت های  
بیمه مرکزی تغییر می کند

اعتبارسنجی در اولویت بانک مرکزی است

در حالیکــه قانــون حســاب واحــد خزانــه توســط 
۹0 درصــد دســتگاه ها اجرایــی شــده اســت، امــا 
به گفته مســئولین، دانشــگاه های علوم پزشــکی 
همچنــان بیــش از ۲000 حســاب فعــال بانکــی 

خارج از خزانه دارند.
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
در حالیکه قانون حســاب واحد خزانه توســط 9۰ 
درصد دستگاه ها اجرایی شده است، اما به گفته 
مســئولین، دانشــگاه های علوم پزشــکی همچنان 
بیش از ۲۰۰۰ حساب فعال بانکی خارج از خزانه 
دارنــد کــه در قوانیــن موجود، در حکــم تصرف در 
اموال عمومی است و باید دستگاه های نظارتی به 
عنوان مدعی العموم جهت انســداد این حساب ها 
و انتقالشان به خزانه بانک مرکزی،  پیگیری های 

الزم را انجام دهند.
دســتگاه های  حســاب های  تمرکــز  عــدم 
دولتــی در حســاب واحد خزانه نــزد بانک مرکزی، 
انحرافــات و عــدم شــفافیت هایی را در عملکــرد 
دســتگاه ها و تخصیــص بودجه هــای آنهــا ایجــاد 
کرده اســت به گونه ای که هر ســالی که می گذرد، 
عطــش منابــع مالــی و ناتــرازی در دســتگاه های 
دولتــی تشــدید می شــود. ایــن در حالی اســت که 
گاهــا محــل ایــن هزینه کردهــا نیز بــرای حاکمیت 

مشخص نیست و حتی افزایش درآمدهای دولت 
نیــز نمی توانــد بــه این تقاضــای منابع دســتگاه ها 
پاســخ بدهد. بنابراین باید نیاز واقعی دستگاه ها 

به منابع برآورد شود.
این مسائل باعث شد تا برآورد واقعی از نیاز 
دستگاه های دولتی به منابع مالی مورد توجه قرار 
بگیــرد تــا بتــوان بودجه بندی اصولــی را ترتیب داد. 
از ایــن رو در قوانیــن متعــدد از جملــه بنــد »ب« 
مــاده ۱7 همچنیــن ماده ۲۰ برنامه ششــم توســعه 
و تبصــره 7 قوانیــن بودجــه ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بــه 
ایــن مســئله پرداختــه شــد. بــه طــور کلــی در ایــن 
قوانیــن بیان شــده اســت کــه تمامی دســتگاه های 
دولتی باید تمامی حســاب های خود نزد بانک ها و 
موسسات تجاری را مسدود و حساب های درآمدی 
و پرداختی خود را به حساب واحد خزانه نزد بانک 
مرکــزی منتقــل کننــد. در برخــی از ایــن قوانیــن، 
صراحتــا بیــان شــده که عــدم اجرای ایــن قانون در 

حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
علــی خضریــان، ســخنگوی کمیســیون اصل 
9۰ مجلس در این رابطه بیان کرد: براساس اصل 
5۳ قانــون اساســی، کلیــه دریافتی هــای دولــت 
می بایســت در خزانــه واحــد متمرکــز شــده و بــه 
موجب قانون هزینه شــود. براســاس قانون پولی 

و بانکــی، یکــی از وظایــف بانک مرکــزی، نگهداری 
حساب های مربوط به دولت و شرکت های دولتی 
اســت. لــذا بایــد خزانــه دولــت نــزد بانــک مرکــزی 

متمرکز شود.
حساب واحد خزانه، انقابی در مالیه ی عمومی

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱، بحث پیوســتن دستگاه ها به خزانه ی 
بانــک مرکــزی بــه صــورت مســتمر پیگیری شــد تا 
جایی که ســید احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و 
دارایی در این رابطه بیان کرد: طبق دستور رئیس 
جمهــور و مصوبــه شــهریورماه، همــه دســتگاه ها 
مکلــف بــه انجــام ایــن امر بودنــد که بیــش از 9۰ 

درصد دستگاه ها این اقدام را انجام دادند.
کارشناسان نیز در رابطه با این قانون، مزیت هایی 
از جملــه تاثیــرات ایــن قانــون بــر شــفافیت های 
دخــل و خرج هــای دولــت، جلوگیــری از اتــاف و 
انحــراف منابــع و همچنیــن کنترل کســری بودجه 
را برمی شــمارند. در همیــن راســتا، محمدکاظــم 
انبارلویــی، کارشــناس بودجــه و مالیــه ی عمومــی 
بیــان می کنــد: با اجرای حســاب واحــد خزانه و در 
اثــر شــفافیت مالــی حاصل شــده از آن، مشــخص 
می شــود کــه چــه مقــدار از کســری بودجــه دولت 
واقعــی اســت و اجرا نشــدن این قانــون به معنای 

تداوم بی انضباطی مالی خواهد بود.
حســاب واحد خزانه در گروی اقدام 

دانشگاه های علوم پزشکی
و  ســیزدهم  دولــت  پیگیری هــای  علی رغــم 
پیشــبرد قابــل توجــه ایــن قانــون، امــا همچنــان 
بخش هایــی از دولــت به حســاب واحــد خزانه تن 
نداده اند. از جمله مهمترین بخش های دولت که 
هنوز حساب واحد خزانه را پیاده سازی نکرده اند، 
دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های ذیل 

وزارت بهداشت هستند.
در همین رابطه، محســن بندپی، عضو کمیســیون 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش بیــان می کنــد:  ایــن 
دانشــگاه ها هم اکنــون بیــش از دو هــزار حســاب 
فرعــی فعــال در بانک هــا دارنــد و هنــوز بــه طــور 
کامــل بــه حســاب واحــد خزانــه نپیوســته اند کــه 
نشان دهنده ضعف نظارت مجلس و دولت است.
از طرفــی، مهــدی طغیانــی، عضو کمیســیون 
تابعیــت  عــدم  مــورد  در  مجلــس  اقتصــادی 
دانشگاه های علوم پزشکی از اجرای حساب واحد 
خزانــه بیــان کــرد: برخــی از دانشــگاه های علــوم 
پزشکی و واحدهای زیرمجموعه وزارت بهداشت، 
مهمتریــن و بزرگتریــن مجموعه هایی هســتند که 
هنــوز بــه این قانون عمل نکرده انــد. وی در ادامه 

دربــاره ی لــزوم ورود دســتگاه های نظارتی همانند 
ایــن  بــه  بازرســی  ســازمان  و  محاســبات  دیــوان 
موضــوع گفــت: قاعدتــا اکنــون باید ایــن نهادهای 
نظارتــی بــه موضــوع عــدم اجــرای حســاب واحــد 

خزانه از سوی این دانشگاه ها ورود کنند.
دستگاه های نظارتی باید جدی تر عمل کنند

در  شــده  داد  مهلت هــای  اینکــه  وجــود  بــا 
قوانین توســعه و بودجه به انتها رســیده و عاوه 
بر این، از مهلتی که در مصوبه های هیئت دولت 
نیز گذشــته است، اما هنوز دانشگاه ها در اجرای 
ایــن قانــون دچــار کــم کاری هســتند. از این جهت 
الزم اســت تا دیوان محاســبات و سازمان بازرسی 

به این تخلفات رسیدگی کنند.
در همین راســتا، ســید احمدرضا دستغیب، 
رئیــس کل دیــوان محاســبات کشــور در نشســت 
هــم اندیشــی روســای دانشــگاه های برتــر کشــور 
حــذف  مالــی،  صورت هــای  عناصــر  بــه  توجــه 
حســاب های واســطه و برقــراری حســاب متمرکــز 
خزانــه را راهــکاری مناســب بــرای ایجــاد انضبــاط 
مالــی دانســت و گفــت: حســاب واحــد خزانه تنها 
دریچــه ورود بــه مدیریــت بهتــر مالــی اســت. بــر 
همیــن اســاس بایــد ســازوکارهای الزم بــرای ایــن 

موضوع را مدنظر قرار داد.

 تکلیف ۲000 حساب بانکی غیرمجاز دانشگاه ها چه می شود؟

 رونق بازارهای سفته بازی با قیمت گذاری دستوری
در صنایع بورسی
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شـرکت آب و فاضـاب اسـتان اصفهـان در نظـر دارد عملیـات اجرایـی بـه شـرح زیـر را از 
طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط واگـذار نمایـد .

مهلـت تحویـل اسـناد بـه دبِیرخانـه معامـات شـرکت اتـاق292 : تـا سـاعت : 13:00 روز 
دوشـنبه بـه تاریـخ 1401/12/01

تاریـخ بـه  روز سـه شـنبه  از سـاعت 08:00 صبـح   : مناقصـه  اسـناد   تاریـخ گشـایش 
1401/12/02

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنتِی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

)http://www.abfaesfahan(
 WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

)http://www.iets.mporg.ir(
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

)  داخلی 380  (

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
تامین مالی، احداث و بهره برداری بخشی از 

تاسیسات فاضاب شهرستان لنجان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره 
محل موضوع مناقصهمناقصه

تامین 
اعتبار

مبلغ تضمینمبلغ برآورد )ریال(
)ریال (

318-4-401
عملیات مدیریت 

بهره برداری از شبکه 
فاضالب منطقه نائین

11.657.594.775549.727.000جاری

 دوم(
)نوبت 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

 دوم(
)نوبت تجدیدآگهی مناقصه  عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  

شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد  خرید 15 عدد سبد حمل نفر  مورد نیاز  خود 
را با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای طبق شرایط زیر از طریق یک شرکت واجد 

صالحیت تأمین نماید.
شرایط و مدارک الزم جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی:

الف( داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع کار.
ب(  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی  تغییرات )مندرج در روزنامه رسمی(.

ج(  ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی.
د( ارائه صورت های مالی حسابرسی شده.

     از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد بالفاصله پس از چاپ آگهی 
اول و حداکثر 3 )سه( روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم تا پایان ساعت اداری، به 
نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و 

پس از اخذ کد کاربری و رمز عبور نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت انجام خواهد شد.
    الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

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

• کاالی مورد درخواست وفق مشخصات فنی سازنده اصلی می بایست از سازندگان 

داخلی پیشنهاد و تامین گردد.
• نظر به اینکه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خرید صرفا با 
تامین کنندگانی که نام آن ها در فهرست بلند سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت 
نفت ) EP( قراردارد، امکان پذیر است. بنابراین مناقصه گر موظف به انجام تشریفات 
الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاریخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه 

تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
• آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:  دو هفته پس از آخرین مهلت 

دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 
• تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید .
• آخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج 

در اسناد مناقصه.
• الزم به ذکر است پیشنهادهای ارائه شده توسط مناقصه گران می بایست حداقل تا 

3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد مالی معتبر باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن 5 و 83762604- 021 

تماس حاصل نمایند.   
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934  
دفتر ثبت نام :  88969737  و 85193768

شرکت نفت و گاز پارس 
روابط عمومی انتشار نوبت اول : 1401/11/16 نوبت دوم : 1401/11/18 

شرکت ملی نفت ایران
شناسه : 1449715مناقصه شماره WSS-0130083 با شماره فراخوان سامانه ستاد  2001001034000280شرکت نفت و گاز پارس
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حضور پررنگ گل گهر و 
جهان فوالد در نمایشگاه 

متالورژی و فوالد کرمان
نمایشــگاه تخصصــی فــوالد، ریخته گری و ماشــین آالت 
و صنایــع وابســته از روزیکشــنبه بــه مــدت چهــار روز، 
بــا حضــور پررنــگ شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
دائمــی  محــل  در  ســیرجان  فــوالد  جهــان  شــرکت   و 
نمایشــگاه های بین المللــی جنوبشــرق کرمــان آغاز و تا 

۱۹ بهمن ماه ادامه دارد.
در این نمایشگاه که با حضور معاون امور اقتصادی 
اســتانداری کرمــان و برخــی مســئولین اســتانی افتتــاح 
شــد، محورهایــی همچــون محصوالت و دســتاوردها در 
زمینه هــای متالــورژی، فــوالد، صنایــع فــوالدی، صنایــع 
زنجیره تولید فوالد، ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع 

وابسته دنبال می شود.
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در غرفــه ای 
مشــترک بــه همــراه شــرکت  جهــان فــوالد ســیرجان بــا 
ایــن شــرکت ها،  حضــور فعــال مدیــران و کارشناســان 
آخرین دســتاوردهای و توانمندی های منطقه بزرگ گل 

گهر را ارائه می دهند.

افزایش ۱۰۰ درصدی حضور 
 شركت های دانش بنیان

در نمایشگاه نفت اهواز
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب بــا 
اشــاره بــه حضــور پررنــگ شــرکت های دانش بنیــان در 
تجهیــزات  ســاخت  تخصصــی  نمایشــگاه  ســیزدهمین 
صنعت نفت خوزســتان گفت که افزایش بیش از ۱۰۰ 
درصــدی حضور شــرکت های دانش بنیــان باعث افتخار 
اســت و امیدواریــم ایــن حضــور دوبرابری شــرکت های 
دانــش بنیــان بــه تحقــق مطالبــه مقــام معظــم رهبــری 

مبنی بر صنعت نفت دانش بنیان منجر شود.
بــه گزارش شــرکت ملــی مناطق نفت خیــز جنوب، 
علیرضــا دانشــی روزگذشــته )دوشــنبه ۱۷ بهمن ماه( در 
آیین گشــایش ســیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت 
تجهیزات صنعت نفت خوزستان با بیان اینکه نمایشگاه 
تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت فرصتی طالیی 
بــرای تمــام مجموعه هــای نفتــی اســت کــه بــا همدلی و 
همراهــی یکدیگــر کارهــای بزرگــی را بــه ثمــر برســانند، 
اظهــار کــرد: تالش هــای مضاعفی بــرای پربار بــودن این 
نمایشــگاه صــورت گرفتــه اســت و ۲۷۰ مجموعه در این 
نمایشــگاه حضور دارند که بیش از ۷۵ درصد از آنها از 

مجموعه های ارزشمند سازنده هستند.
و  دانش بنیــان  مجموعه هــای  وی،  گفتــه   بــه 
شرکت های خوزستان نیز در این نمایشگاه حضور قابل 
توجهــی دارنــد و ایــن مســئله بارقــه ای از امیــد را در دل 

صنعت نفت روشن کرده است.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب با 
اشاره به شعار سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت 
تجهیــزات صنعــت نفــت خوزســتان بــا عنــوان »ایــران 
قــوی، نفــت دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش« گفت: 
ســخت افزاری  زمینــه  در  خوبــی  بســیار  پیشــرفت های 
داشتیم و از این دوره با موفقیت عبور کردیم. هم اکنون 
وارد مرحله ای شــدیم که الزم اســت به ابزار دقیق توجه 

ویژه ای داشته باشیم .
دانشــی بــا اشــاره بــه ضــرورت اقتصادی تــر شــدن 
صنعــت نفــت افــزود: صنعــت نفــت بایــد به یــک بنگاه 
اقتصــادی تبدیــل شــود، به ایــن معنا کــه از زنجیره های 
ارزش نفــت تمــام اســتفاده را ببریــم و صنعــت نفــت را 

اقتصادی تر کنیم.
وی اظهــار کــرد: در یــک ســال گذشــته قراردادهای 
بســیار خوبــی منعقــد و گام هــای مؤثــری در ایــن زمینــه 
برداشــته شــده اســت . یکــی از مهم تریــن کارهایــی کــه 
بــرای  کــه  بــود  مشــعل  گازهــای  فــروش  شــده  انجــام 

نخستین بار در صنعت نفت اتفاق افتاد.
مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفت خیز جنوب از 
فعال ســازی پروژه های ان جی ال در شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب خبر داد و گفت: متأسفانه فعالیت این 
پروژه ها در کشــور بســیار مغفول واقع شــده بود که به 

لطف خدا توانستیم اقدام به فعال سازی آنها کنیم.

 درخواست تجدید نظر
۳ خودروساز در دستورالعمل 

خودرویی شورای رقابت
مدیرعامــل ایــران خــودرو درباره دســتورالعمل شــورای 
رقابــت بــرای عرضه خودرو با قرعه کشــی گفت که قرار 
شده است با هماهنگی با بهمن و سایپا اقدام جمعی 
و نامــه نــگاری حقوقــی با شــورای رقابت انجــام بدهیم 
و ماجــرا را بــه تجدیــد نظــر ببریــم و ایــن راه را تــا آخــر 

خواهیم رفت.
به گزارش تسنیم، خطیبی مدیرعامل ایران خودرو 
روزگذشــته در مجمع عمومی این شــرکت با اعالم اینکه 
قیمت گذاری دستوری ایران خودرو را بیش از هر چیزی 
آزار داده اســت، گفــت: مطالعــات ما نشــان می دهد بر 
خالف قرعه کشــی، 8۰ درصد خریداران بورس مشــتری 
واقعــی هســتند. در همیــن زمینــه مــا نیــز موفق شــدیم 

خودرو را زیر قیمت بازار در بورس بفروشیم.
وی در خصوص دســتورالعمل شــورای رقابت برای 
عرضه خودرو با قرعه کشــی افزود: قرار شــده اســت با 
هماهنگــی با بهمن و ســایپا اقــدام جمعی و نامه نگاری 
حقوقــی بــا شــورای رقابــت انجــام بدهیــم و ماجــرا را به 

تجدید نظر ببریم و این راه را تا آخر خواهیم رفت.
مدیــر عامــل ایران خــودرو   بــا اعــالم اینکــه ایــران 
خــودرو برای همیشــه بــا تولید ناقــص خداحافظی کرد، 
گفــت: در ایــن مســیر ۲۵ درصــد ارتقــای کیفیت هم در 
محصــوالت این شــرکت بــه وجود آمده اســت. عالوه بر 
ایــن بــا شناســایی گلوگاه های شــبکه تأمیــن از 3۰ آبان 
مــاه بیــش از ۲ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومــان صرفه جویی 

هزینه به وجود آمده است.

اخبـــــــــــــــــار

با حضور علی رســتمی، مدیرعامل شــرکت مس 
و دکتــر مهــدی غضنفــری رئیــس هیــأت  عامــل 
صنــدوق توســعه ملــی تفاهم نامــه مشــارکت و 
ســرمایه گذاری ایــن صنــدوق در بخــش زنجیــره 
صنعت مس از معدن تا پایین دست و درراستای 
ظرفیت هــای  و  اســتعدادها  درآوردن  به فعــل 

معدن به امضا طرفین رسید.
بــه گــزارش ایلنــا، در ایــن آییــن کــه ســید 
مجیــد هدایــت، رئیــس هیات مدیــره، رضا صالح 
عضوهیــأت عامــل و معــاون منابــع و مصــارف، 
ســرمایه گذاری  معــاون  دانــش  جــواد  محمــد 
داخلــی صندوق توســعه ملی نیز حضور داشــتند 
تفاهم نامه مشــارکت و ســرمایه گذاری ۲ میلیارد 
 ۱۵ طرح هــای  در  ملــی  توســعه  صنــدوق  دالری 
میلیــارد دالری توســعه صنعــت مــس بــه امضــا 

رسید.
ســید مجیــد هدایــت رئیــس هیــأت مدیــره 
ارائــه   بــا  ایــن نشســت  شــرکت ملــی مــس، در 
گزارشــی از میــزان ذخایــر و وضــع صنعــت مس، 
در خصــوص برنامــه تولید مس در قالب »برنامه 
نهضت پیشــرفت و تحول صنعت مس ایران« با 

ســه هــدف تولیــد، درآمدزایــی و اشــتغال، گفت: 
هم اکنون تولید مس در جهان حدود ۲۱ میلیون 
تن است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰4۰ با 
توجه به توســعه ی تولید خودروهای برقی و نیاز 
شــدید جهان به مس؛ جهان با کسری 8 میلیون 

تنی در تأمین این فلزگرانبها مواجه شود.
وی افزایش قیمت مس در چند سال آینده 
را افزایشی و حدود ۱3 هزار دالر عنوان و تصریح 
کــرد: ایــران با قرار گرفتــن در کمربند تولید مس 
جهــان از ذخایــر عظیم این فلــز گرانبها برخوردار 
اســت؛ ولی تاکنون به درســتی از آن بهره برداری 

نکرده است.
توســعه  طــرح  بــه  اشــاره  بــا  هدایــت، 
تولیــد مــس کاتــد در کشــور بــا ۱۵ میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری اولیه، افزود: در صورت اجرای این 
طــرح، تولیــد مــس کاتــد کشــور از ۲8۵ هزار تن 
فعلــی بــه یک میلیون تن و ســود خالص صنعت 
مــس از ۱.6 میلیــارد دالر فعلــی بــه ۵ میلیــارد 
دالر با اشــتغال زایی ۵۰ هزار نفر در ســال ۱4۰6 

خواهد رسید.
وی اضافــه کــرد: ایــران با ۷ درصد اکتشــاف 

از ذخایر خود پس از کشــورهای شیلی، استرالیا 
، پــرو و روســیه، رتبــه پنجــم جهــان را بــه خــود 

اختصاص داده است.
رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت ملــی مس، با 
بیــان اینکــه ایران بــا ۵4 میلیون تــن ذخایر مس 
بــه  را  رتبــه ۱4 جهــان در بهره بــرداری  محتــوی، 
خــود اختصــاص داده اســت، تصریح کرد: این در 
حالــی اســت کــه کشــور کنگــو بــا 3۱ میلیــون تن 
ذخیــره معدنــی، هم اکنون در رتبــه چهارم تولید 
مــس جهان قــرار دارد و ۵ برابر ایران مس تولید 
می کنــد و ۲۰ میلیــارد دالر تجــارت مــس جهان را 

از آن خود کرده است.
وی با ذکر اینکه با توسعه سرمایه گذاری در 
صنعــت مــس به رتبه دوم جهــان صعود خواهیم 
کرد، گفت: ۵ میلیارد دالر از منابع مورد نیاز این 
طرح از محل منابع داخلی شــرکت ملی مس، ۲ 
میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق، ۲میلیارد دالر از 
بــازار ســرمایه و 6 میلیــارد دالر از فاینانــس چین 

تأمین خواهد شد.
غضنفــری  مهــدی  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره 

بــه یکــی از سیاســت های صنــدوق توســعه ملــی 
مبنــی بــر حمایــت از مگاپروژه هــا در کشــور، از 
ســرمایه گذاری ۲ میلیارد دالری صندوق در طرح 

تولید مس کاتد خبر داد.
غضنفــری با اشــاره بــه سیاســت های جدید 
از  حمایــت  بــر  مبنــی  ملــی  توســعه  صنــدوق 
مگاپروژه هــا در کشــور و انجــام ســرمایه گذاری و 
صــدور ضمانت نامه ها برای جذب ســرمایه گذاران 
خارجــی، اظهار داشــت: براســاس تفاهــم نامه ی 
صندوق توســعه ملی و شــرکت ملی صنایع مس 
ایــران، ایــن صندوق بــه میزان ۲ میلیــارد دالر در 
اجــرای طــرح تولید مس کاتد و صنایع جمعی آن 

مشارکت خواهد داشت.

رئیــس هیــأت عامــل صندوق توســعه ملی، 
مجمــوع ســرمایه گذاری مــورد نظــر بــرای اجــرای 
طرح تولید مس کاتد را ۱۵ میلیارد دالر عنوان و 
تصریح کرد: بخشی از منابع مورد نیاز این طرح 
از طریــق منابــع داخلــی، بخشــی توســط صندوق 
توســعه ملــی و قســمتی نیــز از طریــق فاینانــس 

خارجی تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه صنعت مس حوزه  پربازده 
و ســودده بــا اشــتغالزایی باالیــی اســت، تصریــح 
کــرد: صنــدق توســعه ملــی آمادگــی خــود را برای 
گارانتی و صدور ضمانت نامه برای سرمایه گذاران 
خارجی براســاس مصوبات هیأت امنا و همکاری 

با بانک های عامل اعالم می کند.

محمدیاســر طیب نیــا، مدیرعامــل فــوالد مبارکه 
اصفهــان، بیــان کرد: امــروزه شــرکت های بزرگ 
هســتند کــه اقتصادهــای بــزرگ دنیــا را شــکل 
داده انــد و پیشــران های توســعه ی اقتصــادی و 

صنعتی  کشورها هستند.
بــه گــزارش کمیتــه  اطالع رســانی کارگــروه 
پیشــرانان پیشــرفت ایــران، عملیــات اجرایی 48 
بهمــن   ۱۷ گذشــته،  ســال  صنعتــی  ابرپــروژه ی 
مــاه آغــاز شــد و هفــت غول اقتصادی کشــور که 
راهبــری ایــن پروژه هــا را بــر عهــده دارنــد، تحــت 
یــک  بــه  ایــران«  پیشــرفت  »پیشــرانان  عنــوان 

خانواده ی بزرگ تبدیل شده اند.
طــی یــک ســال گذشــته جلســات متعــدد و 
منظمــی بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور، 
دســتیار ویــژه اقتصــادی رئیــس جمهــور، وزرای 
مربوطــه و مدیران عامل شــرکت ها برای تســریع 
روند پیشــرفت پروژه ها و مانع زدایی برگزار شده 

اســت؛ همچنیــن طــی دو جلســه کــه بــا حضــور 
رئیــس جمهــور تشــکیل شــد، گــزارش پیشــرفت 

پروژه ها بررسی شد .
بــه گفتــه  مهــدی ســدیدی، دبیــر کارگــروه 
پیشــرانان پیشــرفت ایران، این مدل یک طراحی 
جدیــدی  تعاملــی  ســبک  پی ریــزی  بــرای  اولیــه 
بیــن دولــت و بخــش خصوصــی اســت و در واقع 

نقطه ی شروع کار است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در آستانه  
اولیــن ســالگرد آغــاز عملیــات اجرایــی این طرح، 
گفت: این اهتمام در دولت فعلی وجود داشــته 
اســت کــه بــا نــگاه ویــژه بــه بنگاه هــای اقتصادی 
بــزرگ و تاثیرگــذار و فعــاالن اقتصــادی، به کمک 
آن ها مسیر توسعه ی اقتصادی را ترسیم کرده و 

آن را پیش ببرد.
طیب نیــا بیان کرد: طی یک ســال گذشــته، 
این شرکت ها پروژه های بزرگی را شروع کرده اند 

مرتبــط  و  آن هــا  ارزش  زنجیــره  مســیر  در  کــه 
بــا فعالیــت شــرکت قــرار دارد و در زمینه هــای 
مختلــف زیرســاختی همچون انــرژی، حمل و نقل 

و آب نیز تعریف شده است.
مدیرعامل »فوالد« تأکید کرد: در جلســات 
مداومــی کــه با مســئوالن عالی رتبه در حوزه های 
مرتبــط برگــزار شــد، تمــام تــالش بــر این بــود که 
و  شــود  برطــرف  و  شناســایی  پیشــرفت  موانــع 
پروســه های اداری از مســیرهای قانونــی تســریع 
شــود که ثمره ی آن پیشــرفت جدی پروژه ها طی 
این یک ســال بوده اســت که امیدوارم نتیجه آن 

رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
طیب نیــا در پایــان بیــان کــرد: مــا معتقدیم 
که اکنون رســالت فوالد مبارکه تنها تولید فوالد 
نیست؛ بلکه رسالت اصلی اش توسعه و آبادانی 

کشور است.
را  پیشــرفت  پیشــرانان  طــرح  کــه  چــه  آن 

می کنــد،  متمایــز  اقتصــادی  طرح هــای  ســایر  از 
تمرکــز ویــژه بــر پروژه هایی ســت کــه قــرار اســت 
یــک توســعه  همه جانبــه را در کشــور رقــم بزنــد؛ 
از نظــر اشــتغال زایی و ایجــاد ارزش افزوده تاثیر 
چشمگیری بر فعالیت سایر بنگاه های اقتصادی 
درگیــر  را  صنعــت  از  عظیمــی  بخــش  و  دارنــد 
خــود می کننــد؛ پروژه هایــی کــه برخــی از آن هــا 
سال هاســت که روند پیشــرفت کندی داشــته اند 

یا اصالً آغاز نشدند.
تصویــر  کــه  اســت  اهمیــت  حائــز  بســیار 
درســتی از چرایــی شــکل گیری ایــن طرح داشــته 
باشــیم؛ طرحــی کــه نقــش شــرکت های پیشــران 
را پررنگ تــر از همیشــه بــه تصویــر می کشــد و از 
آن هــا به عنوان متولیان توســعه حمایت می کند 
تا عالوه بر ایفای نقش خود، مسیر عبور را برای 
سایر شرکت ها و فعاالن اقتصادی هموار کنند.

راهبــری  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  مجتمــع 

و  ملــی  عظیــم  پــروژه   48 ایــن  از  پــروژه   ۵
ســرمایه گذاری تقریبــی 4۰ هزار میلیــارد تومانی 
را بر عهده دارد که عناوین این پروژه ها به شرح 

زیر است:
۱. احــداث نــورد گــرم ۲ فــوالد مبارکــه؛ 4.۲ 

میلیون تن کالف و ورق گرم
فــوالد  نیروگاهــی  واحدهــای  احــداث   .۲

مبارکه؛ ۹۱4 مگاوات
3. احداث واحد تولید آهن اسفنجی فوالد 

هرمزگان؛ ۹۰۰ هزار تن آهن اسفنجی
4. احداث خطوط اسیدشــویی و نورد ســرد 
تــن کالف  امیرکبیــر کاشــان؛ ۵۰۰ هــزار  فــوالد 

اسیدشویی و 3۰۰ هزار تن کالف خام
۵. تکمیــل و بهره بــرداری شــبکه فاضــالب 
6 شــهر مجــاور مبارکــه )بــاغ بهــادران، چرمهین، 
باغشــاد، مجلســی، طالخوتچه و حســن آباد(؛ 3 

میلیون مترمکعب پساب

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان: رسالت اصلی شرکت های پیشران، توسعه و آبادانی کشور است

اولیــن محموله ســنگ آهن معــدن ققنوس 
مــاه  بهمــن   ۱۶ اصفهــان  آهــن  ذوب  یــک 
همزمــان بــا ایام هللا دهه فجر وارد مجتمع 

عظیم ذوب آهن شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، در آیین 
تحویــل محمولــه مذکــور بــه انبار مــواد خام 
ایــن شــرکت راه انــدازی معــدن ققنوس یک 
پــس از واگــذاری بــه ذوب آهــن را یــک گام 
اساســی بــرای تامیــن پایــدار مــواد اولیه این 
شــرکت دانســت و گفــت : منطقــه ســنگان 
کــه معــدن ققنوس در آن قرار دارد به دلیل 
وسعت باالی ذخایر سنگ آهن منبع بزرگی 

برای تامین مواد اولیه شرکت خواهد بود.
مهــدی کوهــی افــزود : حضــور صنعت 
فوالد در مناطق معدنی  منجر به اشــتغال، 
امنیــت، آمــوزش و توســعه  پایدار می شــود 
کــه این موضوع در منطقه ســنگان مشــهود 
یــک  ققنــوس  معــدن  انــدازی  راه  و  اســت 
موجب اشــتغال دوبــاره کارگــران این معدن 

و پیمانکاران بومی خواهد شد .
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان ایــن 
دســتاورد مهــم را حاصــل زحمــات مدیــران و 
هیات مدیره سابق و فعلی دانست و افزود: 
تالشــگران ذوب آهن دوباره نشــان دادند که 
در شــرایط تحریــم و دیگر مشــکالت اهداف 
شــرکت را محقق می کنند و با نگاه اقتصاد 

مقاومتــی و دانــش بنیــان ، هیــچ مشــکلی 
مانع پیشرفت این شرکت نخواهد شد.

ایرج رخصتی نائب رئیس هیات مدیره 
ذوب آهــن نیــز در این آییــن گفت . واگذاری 
معــدن ققنــوس یــک  بــه ذوب آهــن،  گامــی 
در جهت بهبود شرایط زنجیره صنعت فوالد 
اســت چــرا که این معدن بــه تولیدکننده ای 
واگذارشــده کــه اهلیــت الزم را دارد و از نیم 

قرن تجربه معدن داری برخوردار است.
وی افــزود :  فعالیت هــای خوبــی برای 
در  آهــن  ذوب  اولیــه  مــواد  پایــدار  تامیــن 
حــال انجــام اســت کــه از جملــه مــی تــوان 
بــه دریافــت مجوز خردایــش ۲ میلیون تنی 
ســنگ آهن اشــاره کرد و این فعالیت ها در 
مجمــوع تولیــد پایدار را در این شــرکت رقم 

می زند .
معاون خرید ذوب آهن اصفهان نیز در 
ایــن آییــن،  در اختیارگرفتــن معدن ققنوس 
یــک را تحقــق آرزوی ذوب آهنی ها دانســت 
و گفــت : پــس از طــی مراحــل قانونــی ، ۱4 
دی مــاه ایــن معــدن بــه ذوب آهــن تحویــل 
داده شد و امروز اولین محموله سنگ آهن 
ققنوس به این شــرکت رســید که تقارن آن 
با میالد با ســعادت حضرت علی )ع( و دهه 
فجــر ، نویــد بخــش روزهای خوب بــرای این 

مجتمع عظیم صنعتی خواهد بود.

اولین محموله سنگ آهن معدن ققنوس 
وارد ذوب آهن شد

سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری صندوق توسعه 
ملی در طرح های توسعه صنعت مس
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر آراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان قـروه اسـتان کردسـتان، تصرفـات مالکانـه و بـا 
معـارض متقاضیـان ذیـل محـرز گردیـده اسـت. لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضا به 
منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی میشـود در صورتیکـه اشـخاص ذی نفـع 
بـه آراء اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را 
به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان قروه تسـلیم و رسـید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی و گواهـی تقدیـم 
دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نمایـد. بدیهـی اسـت در صـورت عـدم وصـول اعتـراض یـا عـدم 
ارائـه گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی در مهلـت قانونـی طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد.
مرحله ۱۹-۱۴۰۱ بخش ۵ اسفندآباد

۱- محمـد بگلـری فرزنـد موسـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۲۹۶۹۱۱ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمساحت ۲۸۸۶۸ و ۲۰۰۴۶ متر مربع قسمتی از پاک ۳ اصلی واقع در روستای فاملو خریداری 

از مالـک رسـمی محمـود و محمـد شـریف بگلـری
۲- احمـد قـادری پـور فرزنـد حبیـب هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۸۳۱۰۰۰ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۱۴۶7۵/۹۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴ اصلـی واقـع در روسـتای کبودخانـی 

علیـا خریـداری از مالـک رسـمی ابوالحسـن گرگـه
۳- عبـاس صادقـی فرزنـد حسـین شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۲۴۹۲۸ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحت ۶۰۱۰۹ و ۵۰۰۰۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۴ اصلی واقع در روسـتای تازه آباد خلیل 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی محمد امیـن مرادنژاد
۴- ابراهیم خالدیان فرزند ببر علی شماره ملی ۳۸۰۰۲۸۶۹۳۹ ششدانگ ۹ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحتهای ۲۹۶۹۱ و ۱۴7۴و ۲۵۲۵۲ و ۲۴۵7 و ۸۹7۳۳ و ۵۸۹۴ و ۳7۱۴ و ۱۵۱7۴ و ۶۱۸۹ 
متر مربع قسمتی از پاک ۳۰ اصلی واقع در روستای کاظم آباد خریداری از مالک رسمی حسن 

و حسین خالدیان
۵- حبیـب هللا خالدیـان فرزنـد پیـر علـی شـماره ملـی ۳۸۰۰۲۸77۳۰ ششـدانگ ۴ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۴۵۵۶۸ و ۶۲۵۲۲ و ۱۹۸۰7 و ۲۶۵۰۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۰ اصلـی 

واقـع در روسـتای کاظـم آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی ببـر علـی خالدیـان
۶- خلیـل هللا خالدیـان فرزنـد ببـر علـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۳۴۶۶۲۵ ششـدانگ دو قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحت 7۰۲۵۴ و ۶۹۶7۳ متر مربع قسمتی از پاک ۳۰ اصلی واقع در روستای کاظم 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی پیرعلی خالدیان 
- 7- صغری خالدیان فرزند محمد شماره ملی ۳۸۰۰۲۸7۴۵۵ششدانگ ۱۰ قطعه  زمین مزروعی 
بمساحتهای ۳7۶۶۸ و ۲۶۲7۳ و ۱7۶۳۲ و ۵۸۸۳۰ و ۱۰۶۱۰ و ۵۰۵۸ و ۱۸۸۴۶ و ۸۹۲۴و ۲۴۲۲۵و 
۵۲7۳۰ متـر مربـع قسـمتی از پـاک  ۳۰ اصلـی واقـع در روسـتای کاظـم آبـاد خریـداری از مالـک 

رسمی محمد خالدیان  
۸- محمد خالدیان فرزند نصرهللا شـماره ملی ۳۸۰۰۲۸۸۰۶۰ ششـدانگ ۵ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحتهای ۵۵۹۰۶ و ۹۳۶7 و ۴۱۹۴۳و ۳۰۶۳۵ و 7۸۴۹متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۰ اصلـی 

واقـع در روسـتای کاظـم آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی عبدهللا خالدیان
- ۹- ابراهیم خالدیان فرزند کریم شماره ملی ۳۸۰۱۲۹۸۱۸۳ ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی 
بمسـاحت ۲۸۰۸ متر مربع قسـمتی از پاک ۳۲ اصلی واقع در روسـتای گنجی خریداری از مالک 

رسمی سیف هللا و رحمت رشیدی .
۱۰- ابراهیـم دهقانـی فرزنـد حبیـب هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۳۰۰۱۴ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۲7۳۴متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۹ اصلـی واقـع در روسـتای اصـف آبـاد 

خریـداری از مالـک رسـمی علیمـراد فرهـادی
۱۱- عیسی و رضا جبرئیلی فرزندان ابراهیم شماره ملی ۳۸۰۰۶۶۵۶۰۳ و ۳۸۰۱۴7۸۴۳۵ششدانگ 
۶ قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت هـای ۱۲۱۱۶ و ۸۳۲۰ و ۵۱۹۹۸ و ۱۲۰۶۴ و ۳۹۰۰ و ۴۱۹7۶ متـر 
مربع قسمتی از پاک ۴۲ اصلی واقع در روستای ویهج خریداری از مالک رسمی ابراهیم جبرئیلی
 ۱۲- صالـح مفاخـری فرزنـد محمـد حسـین شـماره ملـی ۳7۳۰۴۶۰۱۶۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمین 
مزروعی بمسـاحت ۳۱۱۸/7۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۴۳ اصلی واقع در روسـتای سـرتیب آباد 

خریداری از مالک رسـمی حسـن و حسـین امینی .
۱۳- محمـود عبدالملکـی فرزنـد مـراد شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۲۶۱۹۱ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن مزروعی 
بمساحتهای ۱۶۰7۳ و ۵7۳7 متر مربع قسمتی از پاک ۴۴اصلی واقع در قلعه خریداری از مالک 

رسمی مراد عبدالملکی 
۱۴- حشمت هللا عبدالملکی فرزند خداوردی شماره ملی ۳۸۰۰۵۹۰۱۰7 ششدانگ یک باب خانه 
بمسـاحت ۱۱۲/7۳متر مربع قسـمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قلعه خیابان امام رضا خریداری 

از مالک رسمی رحیم عبدالملکی

اتبـاری  بـاب  یـک  پیمـان معظمـی فرزنـد شـکرهللا شـماره ملـی ۳۸۰۱7۲۰7۸۰ ششـدانگ   -۱۵
بمساحت ۱۶۳۳ متر مربع قسمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قروه خیابان شریعتی خریداری از 

مالـک رسـمی علـی عسـگر عبدالملکـی
 ۱۶- اشـرفی عبدالملکـی فرزنـد عشـقعلی شـماره ملـی ۳۸۰۱۴77۸۳۵ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت  ۱۱۹/۱۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قلعـه کوچـه شـاهد ۸ خریـداری 

از مالـک رسـمی مـراد عبدالملکی
 ۱7- حمید عبدالملکی فرزند نبی شماره ملی ۳7۹۰۰7۸7۸۶ ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 
۱7۵۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۴۴ اصلی قلعه واقع در خریداری از مالک رسـمی محمد سـلیم 

عبدالملکی
خانـه  بـاب  یـک  ملـی ۳۸۰۱۳۶۶۲۶۱ ششـدانگ  فرزنـد حسـین شـماره  ۱۸- حسـنعلی صالحـی 
بمسـاحت ۲۵۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قلعه ابتدای بلوار قائم خریداری از 

مالـک رسـمی طهماسـب عبدالملکـی
 ۱۹- فاطمـه عبدالملکـی فرزنـد محمـد شـماره ملـی ۳۸۰۰۵۹۲۸7۸ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمساحت ۱۲7/7۴متر مربع قسمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قلعه خیابان انقاب خریداری از 

مالـک رسـمی خیـرهللا عبدالملکی
خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ   ۳۸۰۱۹۳۴۳۵7 ملـی  شـماره  علیرضـا  فرزنـد  زارعـی  محمـد   -۲۰
بمساحت۱۳7/۶۱ متر مربع قسمتی از پاک ۴۴ اصلی قلعه بن بست شاهد ۸ واقع در خریداری 

از مالـک رسـمی عبدالمحمـد عبدالملکـی
 ۲۱ - محمـد عبدالملکـی فرزنـد خانلـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۵۵۵۳۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۲۶۲۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قامـه شـهرک دانـش 

خریـداری از مالـک رسـمی خانلـر عبدالملکـی
۲۲- محمـد علـی عبدالملکـی فرزنـد خانلـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۲۳۱۴۰۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمین 
مزروعـی بمسـاحت ۸۹۹7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قلعـه شـهرک دانـش 

خریـداری از مالـک رسـمی خانلـر عبدالملکـی
۲۳ – یاسـر عبدالملکـی فرزنـد فریـدون شـماره ملـی ۳۸۰۱۵۴۸۰۴۱  ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت ۲۲۸/۳۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قلعـه بلـوار قائـم خریـداری از 

مالـک رسـمی محمـود عبدالملکـی 
۲۴- افشین سعیدی فرزند حسین شماره ملی ۳۸۰۱۲۶۴۶۰۲ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۲۳/۶7 متر مربع قسمتی از پاک ۱۸۵۸/۴۴ اصلی واقع در قروه شهرک دانش خیابان فرزانگان 

خریداری از مالک رسمی محمدامین عبدالملکی
 ۲۵- فاطمـه محمدیـان فرزنـد ناصـر شـماره ملـی ۳۸۰۰۰۳۰۴۱۱ ششـدانگ یـک باب خانه بسـاحت 
۴۵/۹7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۰۸۵/۴۴  اصلـی قـروه شـهرک دانـش واقـع در خریـداری از 

مالک رسـمی حقمراد عبدالملکی 
۲۶- عبدالحسـین حشـمتی فرزنـد قربـان شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۱۱۵۱۶ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت ۱۸۴/۶۶ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۵ اصلـی واقـع در روسـتای دیوزنـد خریـداری از 

مالـک رسـمی محمدرضـا هاشـمی
۲7- عزیـز پارسـا جـو فرزنـد علیجـان شـماره ملـی ۳۸۰۰۴۶۸۸۰۸ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحت ۶۶۲۵7 متر مربع قسمتی از پاک ۴۵ اصلی واقع در روستای دیوزند خریداری 

از مالـک رسـمی علیجـان فعلـه گری
۲۸- رحیم محمدی فرزند خیرهللا شـماره ملی ۳۸۰۱۶۲۰۸۵۹ ششـدانگ ۲ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحت ۹۰7۵ و ۲۰۶۱۱ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۸ اصلـی واقـع در روسـتای میهـم علیـا 

خریـداری از مالـک رسـمی عبدالمجیـد اردالن
۲۹- سـید محمـد حسـینی فرزنـد سـید حسـام الدیـن شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۴۶۵7۳ ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت ۳۸۵7۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۵۳ اصلـی واقع در روسـتای 

حاجـی آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی سـید مهـدی شـرفی .
۳۰ - غامعلـی قربانعلـی فرزنـد محمـد شـریف شـماره ملـی ۳۸۰۰۴۵۱۲۴7 ششـدانگ یـک قطعـه 
زمین مزروعی بمسـاحت ۵۵۵۳۱ متر مربع قسـمتی از پاک  ۵۳ اصلی واقع در روسـتای حاجی 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی عربعلـی و غامعلی قربانی
۳۱- صـاح الدیـن مـرادی فرزنـد اقبـال شـماره ملـی ۳۸۰۱۸۵۳۸۸۸ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۱۵۹۰۶ متـر مربـع قسـمتی از پـاک  ۵۳ اصلـی واقـع در روسـتای حاجـی آبـاد 

خریـداری از مالـک رسـمی سـید مرتضـی حسـینی
۳۲- عـزت هللا کمانگـر فرزنـد محمـد شـریف شـماره ملـی ۳۸۰۰۵7۳۸۵7 ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن مزروعـی بمسـاحت ۱۸۵۴۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۵۵ اصلـی واقـع در روسـتای قاسـم 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی محمـد سـعید کمانگـر
  ۳۳- مولـود رحمتـی فرزنـد علیمحمـد شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۴۴۳۳۳ ششـدانگ ۱۰ قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحتهای 7۶۹۹ و ۱۰۰۲۶ و ۱۶۰۱۸ و ۱۳۳۹7 و ۱۴۹۹ و ۱۱۳۲۳ و ۱۹۴۶ و ۸۰۶۴ و ۸۰۶ 

و 7۱۴ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۰ اصلـی واقـع در روسـتای قصـان خریـداری از مالـک رسـمی 
علیمحمد رحمتی

۳۴- محمـد رضایـی فرزنـد محمـد مـراد شـماره ملـی ۳۸۰۰۴۲۰7۴۰ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمساحت ۵۲/۳۹ متر مربع قسمتی از پاک ۶۳ اصلی واقع درقروه خیابان ۱۲ فروردین خریداری 

از مالـک رسـمی قوچعلـی معظمی
سنندج – بلوار جانبازان سایت اداری اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

 ۳۵ - حلیمـه خادمـی فرزنـد محـی الدیـن شـماره ملـی ۳۸۰۰۳۸۰۱۶۱ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت۱۲۵/۲۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان سـیدجمال الدیـن 

خریـداری از مالـک رسـمی محمـد اقدامیـان
۳۶- علیرضارحیمی بلدستی و زهرا رستمی شماره ملی ۳۸۰۱۲7۶۳۴۱ و ۳۸۰۱۸7۱۸۰۰ ششدانگ 
یـک بـاب خانـه بمسـاحت ۹۹/۵۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان 

مـدرس غربـی خریـداری از مالـک رسـمی پیرعلـی صیدمحمدی 
۳7- سیروان زارعی فرزند حبیب شماره ملی ۳7۹۰۱۵۹۹۶۴ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۱۱۰7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/۶۹7 اصلـی واقـع در قـروه خیابـان کوتـر ۳ خریـداری از مالک 

رسمی ام البنین امانی .
۳۸- محمدرضـا بشـیری فرزنـد کـرم رضـا شـماره ملـی ۳۳۵۹۹۲۴۶۵7 ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت۱۲۱/۳۶ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/۶۹7 اصلـی واقـع در قروه بلوار پدر خریـداری از 

مالـک رسـمی قربانعلـی فیـروز بهر .
۳۹- محمـود رضایـی فرزنـد باقـی شـماره ملـی ۳7۸۲۰۶۸۲۱۱ ششـدانگ یـک بـاب خانـه بمسـاحت 
۲۸/۶۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۹۸/۶۳ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان کشـاورز خریـداری از 

مالـک رسـمی ابراهیـم حقیقی
۴۰- صفر معظمی فرزند عبدهللا شماره ملی ۳7۹۰۱7۲۸۵۵ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۱۰۱/۱۹ متـر مربـع قسـمتی از پـاک۶۳/۶۹۸ اصلـی واقـع در قـروه شـهرک امـام خریـداری از مالـک 

رسـمی سـیدجمال الدین حسینی .
۴۱- کیومرت نظری فرزند مهدی شـماره ملی ۳۸۰۰۲۴۴۴7۰ ششـدانگ یک باب خانه بمسـاحت 
۱7۵/7۴  متر مربع قسمتی از پاک ۶۳/۶۹۹  اصلی واقع در قروه میدان شورا خریداری از مالک 

رسمی محمد علی مبارکی
 ۴۲- علـی عزیـزی فرزنـد خـداداد شـماره ملـی ۳7۹۰۰۱۸۵۸۹ ششـدانگ یـک بـاب خانه بمسـاحت 
۱7۰ متـر مربـع قسـمتی از پـاک  ۶۳/۶۹۹ اصلـی واقـع در قـروه شـهرک امـام خریـداری از مالـک 

رسـمی اسـماعیل ایپکی
۴۳- فرهنـگ و بیـژن چراغـی شـماره ملـی ۳۸۰۰۲۴7۸۹۱ و۳۸۰۱۳7۵۲۴۲ ششـدانگ یـک قطعـه 
زمین و بنای احداثی بمساحت ۹۴۳/۵۹ متر مربع قسمتی از پاک ۶۳/۶۹۹  اصلی واقع در قروه 

انتهای شهرک امام خریداری از مالک رسمی شعبانعلی  قاسمی
۴۴- جعفـر خداویسـی فرزنـد احمـد علـی شـماره ملـی ۳۸۰۰7۳۸۵7۰ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت ۱۶۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/7۱۱ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان بوعلـی شـمالی 

خریـداری از مالـک رسـمی عـزت هللا خادمـی 
۴۵- خداداد کوهی فرزند ابراهیم شماره ملی ۳۸۰۱۳۹۴۴۴۱ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۱۲۸/۲۱ متر مربع قسمتی از پاک۶۳/7۱۱  اصلی واقع در قروه خیابان کشاورز خریداری از مالک 

رسمی ابراهیم آقاعلی :
۴۶- شـمس هللا محمـدی و فریـده محمـدی فرزنـد لطـف هللا شـماره ملـی ۳۸۰۰۶۰۸۹۹۵ و 
۳۸۰۱۴7۰۵7۱ ششـدانگ یـک بـاب خانـه بمسـاحت ۱۱۳/۸۰ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/7۱۱  

اصلـی واقـع در قـروه خیابـان پرویـن اعتصامـی خریـداری از مالـک رسـمی تـاروردی خادمـی
 ۴7- مرتضـی سـاعدی موچـش فرزنـد غامعلـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۸۱۹۵۹۰ ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بمسـاحت۹7/۸۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/7۲۲ اصلـی واقـع در قـروه بلـوار امام علی 

خریـداری از مالـک رسـمی علـی اصغـر محمـدی . 
۴۸- احمـد کـرم پـور فرزنـد رمضـان شـماره ملـی ۳۸۰۴۴۲۵۳۱ ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحت ۱۵۲۳ متر مربع قسـمتی از پاک۶۳/۹۰۸۵ اصلی واقع در قروه شـهرک امام خریداری 

از مالک رسمی محمد اقدامیان
سنندج – بلوار جانبازان سایت اداری اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

۴۹- محمدرضـا کاوه فرزنـد قربانعلـی شـماره ملـی ۳۸۰۰۵۲۵۰۶۲ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمسـاحت ۴۰۰۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۶۵ اصلی واقع در سـریش آباد خریداری از 

مالـک رسـمی عبـاس حیـدری .
 ۵۰- حجـت ضیایـی فرزنـد وجیـه هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۵۰۱۳۰۲ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمسـاحت 7۰۸۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۶۵ اصلی واقع در سـریش آباد خریداری از 

مالـک رسـمی محمدرضـا و مجتبـی مومنـی 
۵۱- سـامان امیری و مهدی غامی شـماره ملی ۳۸۰۰۳۲۳۳۵۱ و ۳7۹۰۲۵۶۲۹۳ ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت ۱۶۰۶۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک 7۰ اصلـی واقـع در روسـتای 
کنگـره خریـداری از مالـک رسـمی محمـد ابراهیـم حسـین آبادی

۵۲- محمـد امیـن صادقـی فرزنـد جعفـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۵7۸۸۵۲ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۴۰۰۸7 و ۳۰۱۲۵ و ۶۰۴7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در 

روسـتای افبـاق خریـداری از مالـک رسـمی جعفـر صادقـی
۵۳- صحبـت هللا صادقـی فرزنـد جعفـر شـماره ملـی ۳۸۰۰۶۸۶7۶7 ششـدانگ ۵ قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحت ۴۲۸۹۶ و ۴۶۹۲ و ۲۱۳۶۵ و ۲۲۶۴۸ و ۸۴۸۰ متر مربع قسمتی از پاک ۱۳۵ 

اصلـی واقـع در روسـتای اقبـاق خریـداری از مالـک رسـمی جعفـر صادقـی
 ۵۴ - سید عبدهللا و فاطمه حسینی و محبوبه فریدی شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۹۹۱۱ و ۳۸۰۰۶۸۶۳۵۱ 
و ۳۸۰۰۶۸۹۰۲۲ ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی بمساحت های ۲۳۴۹۰ و ۲۳۵۴۱ و ۲۳۸7۱ 
متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در روسـتای اقبـاق خریـداری از مالـک رسـمی سـید 

حمزه حسینی
۵۵- حسـین صادقـی فرزنـد علـی اصغـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۶۶۴۳۶۸ ششـدانگ ۳ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحتهای ۵۳۱۸ و ۲۸۸۵ و ۱7۶۴۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در 

روسـتای اقبـاق خریـداری از مالـک رسـمی عسـگر علـی صادقـی
۵۶ - صفـر صادقـی فرزنـد جعفـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۱۵7۵۰۴ ششـدانگ 7 قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحتهای ۴۲۸۴ و ۹۸۴۵ و 7۰7 و ۳۰۲۵۸ و ۲۵۶۸۲ و ۱۲۰۲۱ و ۲۵۳۱ متـر مربـع قسـمتی از 

پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در روسـتای افبـاق خریـداری از مالـک رسـمی جعفـر صادقـی
بخش ۶ چهاردولی

۵7- فرمـان حیـدری فرزنـد محمـد صفـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۶۹۳۸7۲ ششـدانگ ۵ قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحتهای ۳۰۶۴۵ و ۱۲۰۰۳ و ۱۲۲۸7 و ۱۰۶۸۶ و ۱7۹۰7 متر مربع قسمتی از پاک – 

اصلـی واقـع در درج خریـداری از مالـک رسـمی هللا مـراد گوشـیر
۵۸- محمدرضـا کلونـدی فرزنـد فـرض هللا شـماره ملـی ۳۸۰۰۸۶۵۶۱۰ ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعی بمساحت ۲۸۴۲ متر مربع قسمتی از پاک ۱۳ اصلی واقع در روستای سوتپه خریداری 

از مالک رسمی قربانعلی کلوندی
۵۹- سلیمان حیدری فرزند محمد ابراهیم شماره ملی ۳۸۰۰7۴۲7۳۱ ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعـی بمسـاحت ۴۹۸۴۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۶ اصلـی واقـع در روسـتای حسـن آبـاد 

محمـد نظـر خریـداری از مالـک رسـمی مـرد علی صادقی
 ۶۰- فرج خدایوندی فرزند فریدون شـماره ملی ۰۳۲۱۶۹۱۹۴۶ ششـدانگ ۳ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحتهای ۳۲۱۶ و ۹۲۴۳ و ۱۴۸۰۴۴ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۲۰ اصلـی واقـع در روسـتای 

سـولچه خریـداری از مالـک رسـمی قنبـر علـی صادقی
سنندج – بلوار جانبازان – سایت اداری – اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

۶۱ - محسـن فعلـه گـری فرزنـد شـکر علـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۰۹7۲۵۰ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۱۲۹7۸ و ۲۱۶۲۹ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۲۲ اصلـی واقـع در ویتسـار 

خریـداری از مالـک رسـمی شـرفعلی فعلـه گـری
 ۶۲ - میثـم صادقـی فرزنـد ولـی هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۹۵۵۹۴۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمسـاحت ۶۳۴ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۲ اصلی واقع در روسـتای ویتسـار خریداری 

از مالـک رسـمی عـزت هللا صادقـی
۶۳- رحمان صادقی فرزند عبدهللا شماره ملی ۳۸۰۱۱۰۲۴7۱ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحت ۴۰7۵ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۲ اصلی واقع در وینسـار خریداری از مالک رسـمی 

عبـدهللا صادقی .
۶۴- داود زارعـی فرزنـد محمـد حسـین شـماره ملـی ۳۸۰۱۶۱۰۱۶۰ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۳7۸۸۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۲۲ اصلـی واقـع در روسـتای وینسـار 

خریـداری از مالـک رسـمی مـرد علـی صادقـی
 ۶۵- حبیـب غامـی فرزنـد علیمـراد شـماره ملـی ۳۸۰۱۱۶۲7۲۱ ششـدانگ ۳ قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحت ۴۱۹۱۱ و ۱۱۹۵7 و ۶۴۶۶ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۳ اصلی واقع در روسـتای دوسـر 

خریداری از مالک رسـمی اسـمعیل خداویسـی 
۶۶- عزیـز مـراد قربانـی فرزنـد محمدولـی شـماره ملـی ۴۰۱۰۹۲۴۶۳۸ ششـدانگ بـه قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحتهای 7۸۳۳۶ و ۱۶۵۶۹ و ۳۱۸۲۹ و ۲۰۸۴۰ و ۵7۸۳۳ و 7۹۱۱ و ۱۴۲۲7 و ۱۳۳۵۴ 
و ۶۸۳۴ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۰۸ اصلـی واقـع در روسـتای کمـره خریـداری از مالـک رسـمی 

مصطفـی دهقانـی و محمدولی قربانی
 ۶7- محمـد قربانـی فرزنـد محمدولـی شـماره ملـی ۴۰۱۱۱7۱۹۲۱ ششـدانگ ۲ قطعـه زمین مزروعی 
بمساحت ۶۲۸۹ و ۲7۴۱۶ متر مربع قسمتی از پاک ۱۰۸ اصلی واقع در روستای کمره خریداری 

از مالک رسمی میرزابابا گوشیر
نوبت اول 1401/11/04 نوبت دوم 1401/11/18

محمد علی دهقانی -  رئیس اداره شهرستان قروه 

آگهی مفقودی
بلرگ سلبز وانلت پیلکان ملدل 90 بله شلماره پلاک 234 س 46 
شاسلی  شلماره  و   11490025298 موتلور  شلماره  و   28 ایلران 
تقلدس  جواهلری  مرتضلی  بنلام   NAAA36AA9BG240811

اعتبلار سلاقط اسلت.  از درجله  و  مفقلود شلده 

آگهی مفقودی
 96 ص   742 پلاک  شلماره  بله  زامیلاد  وانلت  سلبز  بلرگ 
شاسلی  شلماره  و   Z24713907Z موتلور  شلماره  و   18 ایلران 
NAZPL140BG0446207  بنلام عللی نیلاری مفقلود شلده و از 

اسلت.  سلاقط  اعتبلار  درجله 

آگهی مفقودی
درخصوص مفقود شـدن اسـناد خودرو سـواری پژو 405 به رنگ بژ متالیک 
مـدل 1383 شـماره موتـور 12483078687 شـماره شاسـی 83036187 
شـماره پـاک ایـران 36- 169 د 63 بنـام آرزو میرجوینـی فرزنـد حمـزه شـماره 
ملـی 3610684501 لـذا بـرگ سـبز و فاکتـور فـروش کارخانـه )سـند مالکیـت 
و سـند کمپانی( فوق الذکر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.
استان گلستان - گرگان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای علـی اکبـر شـاه حسـینی  بـه اسـتناد 2 بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره دو شهرستان آرادان  رسیده مدعی می باشد 
کـه سـند مالکیـت شـش دانـگ پـاک 612 فرعـی از 80 اصلـی واقـع در فـروان 
شهرسـتان آرادان  بـه شـماره ثبـت دفتـر الکترونیکـی 139520329126000812 
بنام علی اکبر شـاه حسـینی به شـماره چاپی 394792  بعلت جابجایی مفقود 
و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت .  لـذا مراتـب 
بـه اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یا وجود اسـناد مالکیـت مذکور نزد 
خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه 
ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در 
صـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی 

طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
 شناسه: 1452229 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان – آذرنیان  

معرفی برگزیدگان دومین 
رویداد تقدیر از فعاالن 

اقتصادی اصفهان در حوزه 
مسئولیت اجتماعی 

دومیــن رویــداد تقدیــر از بنگاه هــا و فعــاالن اقتصــادی در 
حوزه مسئولیت اجتماعی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 

و از برگزیدگان این رویداد تقدیر به عمل آمد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در مراســم اختتامیــه ایــن 
رویــداد بــا بیــان اینکــه نــزد خداونــد، خدمــت بــه خلــق و 
دســت گیری از مــردم بســیار حائــز اهمیــت می باشــد اظهار 
داشــت: وظیفــه داریــم از افــرادی کــه با کار خیــر به جامعه 
خدمــت می کننــد تقدیــر به عمــل آوریم و کار آنهــا را تبلیغ 

و ترویج کنیم.
 اقدامات اتاق اصفهان در دروه نهم، ریل گذاری

در حوزه مسئولیت  اجتماعی در اتاق نسل سوم بود
مســعود گلشــیرازی بــا بیــان اینکــه اقدامــات اتــاق اصفهان 
ریل گــذاری در حــوزه مســئولیت   در چهــار ســال گذشــته 
اجتماعــی در اتــاق نســل ســوم بــود، افــزود: هیــچ تجــارت 
تمــام اعضــای  اینکــه  نــدارد مگــر  اقتصــادی دوام  و رونــق 
جامعــه از رفــاه برخوردار باشــند؛ بنابراین فعاالن اقتصادی 
دغدغه منــد خــود را ملــزم بــه رســیدگی به وضعیــت جامعه 
می داننــد و هــر نــام تجــاری کــه در تاریــخ اصفهــان ماندگار 
شــده، منشــأ خیر بین نســلی بوده اســت.  او با بیان اینکه 
رفــع مشــکل  راهــکار  اجتماعــی  بــه مســئولیت های  عمــل 
اختــاف طبقاتــی اســت، ادامــه داد: اتــاق اصفهــان در ایــن 
دوره در این مسیر قدم برداشت و با اینکه دچار کم لطفی، 
بی انصافی، فشــار و تعرض برخی اصفهان ســتیزان شد، اما 
بــه راه خــود ادامه داد. عده ای اصفهان ســتیز که متأســفانه 
گاهاً اصفهانی هم هستند باید بیاموزند رفتار خود را تغییر 
دهند و حرمت ســرمایه های اجتماعی این شــهر و استان را 
حفظ کنند. امیدوارم این درک آن قدر افزایش پیدا کند که 

همواره اصفهانی زیبا و زاینده داشته باشیم.
ناصر چاوشــی، سرپرست اداره کل بهزیستی استان و 
دبیر اجرائی این رویداد نیز ترویج ایفای مسئولیت  اجتماعی 
و فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه را یکــی از رویکردهــای مهــم 
اتــاق نســل ســوم از جملــه اتــاق بازرگانی اصفهــان در دوره 
نهم دانست و بیان کرد: در این دوره اقدامات ارزنده ای در 
این خصوص از سوی اتاق اصفهان انجام گرفت که نسبت 
بــه ســایر اتاق هــای بازرگانــی کشــور متمایــز و ممتــاز بــود. 
مشــاور کمیســیون مســئولیت های اجتماعی اتــاق بازرگانی 
فعالیــن  و  بنگاه هــا  از  تقدیــر  رویــداد  برگــزاری  اصفهــان 
اقتصادی در حوزه مســئولیت اجتماعی از ســال گذشــته را 
گامی در جهت توســعه این اقدامات و تقدیر از پیشــگامان 
ایــن عرصــه دانســت و ادامــه داد: فراخــوان دومیــن دوره 
ایــن رویــداد مهرماه ســال جــاری و در چهــار عرصه اخاقی، 
انسان دوستانه و محیط زیستی، اقتصادی و قانونی منتشر 
و 52 مصداق برای ارائه گزارش ها تعریف شد. پس از طی 
فرآیند داوری نیز پنج اثر در بخش سازمان  ها و شرکت ها، 
سه اثر در بخش تشکل ها و انجمن ها و 2 اثر نیز در بخش 

فردی به عنوان آثار برگزیده انتخاب شــدند.
در پایان این مراسم از بنگاه ها و فعاالن اقتصادی در 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی و 10 برگزیده دومیــن دوره این 

رویداد تقدیر به عمل آمد.

خبـــــــــــــــــر

شهرســتان فنــوج در جنــوب اســتان سیســتان و 
بلوچستان برای خارج شدن از بن بست نیازمند 
اتصــال به جاده ترانزیتی نیکشــهر- ایرانشــهر در 
محدوده تنگ ســرحه است، این مهم برای تحقق 
توجه دولت سیزدهم را می طلبد تا با اختصاص 
اعتبار الزم ۳۴ کیلومتر راه فنوج به تنگ ســرحه 
آســفالت و توســعه و آبادانــی ســرعت و شــتاب 

چشمگیری گیرد.
شــاخص های  نظــر  از  فنــوج  شهرســتان 
توســعه ای، امکانــات رفاهــی و دولتــی از محــروم 
ترین نقاط اســتان سیســتان و بلوچســتان و حتی 
کشور است که از بی آبی، نبود اینترنت پرسرعت 
روســتایی  راههــای  بــودن  خاکــی  روســتاها،  در 
و معابــر شــهری، عــدم اجــرای طرح هــادی، نبــود 
ســوخت، کمبــود ســهمیه گازمایــع و نفت ســفید، 
فضاهــای آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی و کمبود 

جایگاه سوخت شدیدا رنج می برد.
فنــوج بــا گذشــت حــدود 10 ســال از ارتقا به 
شهرســتان همچنــان از محروم تریــن مناطق بوده 
و بــرای ارتقــای شــاخص ها نیازمنــد توجــه بیشــتر 

مسووالن استانی و کشوری است.
دولــت با آســفالت ۳۴ کیلومتــر راه فنوج به 
تنگ ســرحه می تواند توســعه منطقه را رقم بزند 
چرا که این کار عاوه برخارج شــدن از بن بســت، 
بــه حداقــل رســیدن  ســبب کاهــش مشــکات و 
گرفتاریهای روزمره و هموار شــدن مســیر توســعه 

و آبادانی این شهرستان می شود.  
شهرســتان فنــوج بــا ۶2 هزار نفــر جمعیت و 
1۴۹ روستا، ۹۴ روستای آن فاقد شبکه آبرسانی، 
و  اســت  خاکــی  روســتایی  راه  کیلومتــر   5۷۷

طرح هادی در ۸۸ روستا اجرا نشده است.
پرســرعت،  اینترنــت  نیازمنــد  روســتا   ۸۳ 
احــداث زمیــن چمــن مصنوعــی در ۴2 روســتا و 
آســفالت حداقــل ۶5 کیلومتر کوچــه و خیابان در 

شهرهای فنوج و شهرکتیچ از ضرورتهاست. 
۵۷۷ راه روســتایی فنوج خاکی و نیازمند 

آسفالت است
رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
فنوج به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: از مجموع 1۴۹ 
روستای فنوج فقط ۴1 کیلومتر راه آسفالت شده 
و درصــد بهره منــدی از آســفالت کمتــر از ۶ درصــد 
اســت یعنــی ۹۴ درصد مردم در روســتاهای فنوج 

از نعمت آسفالت محروم هستند. 
افــزود: در مجمــوع ۷۷۶  پیرمحمــد داودی 
کیلومتر در سطح شهرستان فنوج وجود دارد که 
5۷۷ کیلومتر آن خاکی و نیازمند فوری آسفالت 

است. 
او گفــت: راه تنــگ ســرحه بــه فنوج از ســال 
1۳۸۸ مطالعــه و با هدف بهره مندی روســتاهای 
طــول مســیر بازگشــایی آن آغــاز شــده اســت و 
تاکنــون طــی 1۳ ســال 5۸ میلیــارد تومــان هزینه 

شده است. 
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه بــا ســاخت و 
افتتــاح ایــن پــروژه راهســازی فنــوج از بن بســت 
خارج و شــاهد توســعه و آبادانی این منطقه دور 
افتــاده و محــروم خواهیــم بــود، ادامــه داد: برای 
تکمیــل و بهــره بــرداری ایــن محــور بیــش از ۳00 

میلیارد تومان نیاز است. 
و  توســعه  راه  تنهــا  کــرد:  تصریــح  داودی 
آبادانی فنوج در گرو افتتاح و بهره برداری مســیر 
راه فنــوج بــه تنــگ ســرحه اســت و چنانچــه ایــن 
محور ســریعتر تکمیل شود شاهد کاهش مسیر 
بیــش از 100 کیلومتــری خواهیــم بــود و ســهولت 

جابجایی کاال و مسافر می شود. 
او بــه نبــود اعتبــار بــرای آســفالت راههــای 
روســتایی و نگهــداری راههــا اشــاره و افزود: برای 
حدود ۸00 کیلومتر راه فقط یک دســتگاه گریدر 
و یــک دســتگاه لــودر و یــک کامیون وجــود دارد و 
به دلیل کمبود ماشین آالت نمی توانیم خدمات 
رسانی مطلوب انجام دهیم و به موقع هر دو ماه 
یــا ســه مــاه راههای روســتایی را رگاژ و تســطیح 

کنیم.

رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
فنــوج بــر تخصیــص حداقــل 10 دســتگاه ماشــین 
آالت سنگین شامل لودر، گریدر، بولدزر، کامیون 
و کفــی بــرای جابجایی و حمل ماشــین آالت تاکید 
و خاطرنشــان کرد: حتی چارت اداری و تشــکیاتی 
بــرای اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای فنــوج 
پس از 10 ســال ارتقا به شهرســتان تعریف نشده 
و شــدیدا بــا کمبــود نیــروی انســانی و تجهیــزات 

مواجه است.
سهمیه سوخت بعد از شهرستان شدن فنوج 

کمتر شده است
مدیر جایگاه سوخت فنوج به خبرنگار ایسنا 
اظهــار کــرد: اوایــل دهــه 1۳۷0 این جایــگاه افتتاح 
شــده و بــا گذشــت بیــش از ۳0 ســال و افزایــش 
چندیــن برابــری خودرو و جمعیــت و ارتقا فنوج به 
شهرســتان تغییری در تعداد جایگاههای ســوخت 
نشــده و ســهمیه ســوخت زمانــی که فنــوج بخش 
بــوده بیشــتر و االن کــه بــه شهرســتان ارتقــا پیــدا 

کرده سهمیه بنزین کاهش یافته است.
جــال ملکزهــی افــزود: هــم اینــک ســهمیه 
ماهیانــه کل شهرســتان فنــوج 1۷ تانکــر نفتکش 
۳2 هــزار لیتــری بنزین اســت و ایــن مقدار کافی 
نیســت و همیشــه مــردم بــرای کمبــود ســوخت 

گایه دارند.
او ادامــه داد: بــه دلیل کمبود ســوخت فقط 
از هفــت صبــح تــا هفت شــب خدمات رســانی و 
بقیــه زمــان تعطیل اســت و تنها راه شــبانه روزی 
شــدن فعالیت این جایــگاه تحویل حداقل روزانه 
یک تانکر ۳2 هزار لیتری بنزین است که نیازمند 
مســاعدت مســئوالن حوزه شــرکت نفــت منطقه 

چابهار است .
مدیر جایگاه سوخت فنوج با اشاره به اینکه 
چــرا دولــت تامیــن چهــار کارتخــوان بــرای بنزین و 
پنــج کارتخــوان گازوییل برای تلمبه و فعال شــدن 
همــه نازل هــای ســوخت را انجــام نــداده و در این 
جایگاه مردم باید در صف باشــند و وقتشــان هدر 

برود، افزود: آیا مسووالن مرکز کشور اطاع دارند 
که این شهرســتان دور افتاده و مردم با مشــکات 

عدیده درخصوص سوخت مواجه هستند.
ملکزهــی گفــت: از پیگیری ها خســته شــدیم 
اگــر صحبت هــای مــن را مســووالن وزارت نفــت 
مشــکات  بــه  خواهــم  مــی  عاجزانــه  می خواننــد 
رســیدگی و کارتخوان ها را تامین کنند چون اینجا 
تــا الشــار ۸۴ کیلومتــر اولیــن پمــپ بنزین هســت 
و مــردم نبایــد گرفتــار ناتوانــی در خدمــات رســانی 

مطلوب باشند.
شهرستان فنوج نیازمند هفت جایگاه سوخت 

جدید است
گفــت:  نیــز  فنــوج  فرمانــداری  سرپرســت 
جایــگاه   ۷ حداقــل  نیازمنــد  فنــوج  شهرســتان 
ســوخت جدید اســت که در مناطق کتیچ، محترم 
آباد، مســکوتان، کلدر، خیرآباد، مرکز شهرستان 
و محدوده ورودی شــهر از طرف اســپکه جانمایی 
و در یــک فراخــوان بــه افــراد واجد شــرایط واگذار 
شــوند تــا بــه نحو احســن خدمــات به مــردم ارائه 

شود.
محمدیونس حقانی افزود: شهرســتان فنوج 
از طــرف کتیــچ و قلعــه گنــج حداقــل ســه جایــگاه 
ســوخت و از طــرف شهرســتان الشــار حداقــل 2 
جایــگاه ســوخت و از طــرف تنــگ ســرحه در محور 
کلــدر یــک جایگاه ســوخت نیــاز دارد کــه در غالب 

مجتمع خدمات رفاهی راه اندازی شــوند. 
او بیــان کــرد: افزایش ســهمیه نفــت از ۳۴۸ 
هــزار لیتر فعلــی حداقل ۶00 تا ۷00 هزار لیتر در 
سال و بجای توزیع در 2 ماه، حداقل چهار تا پنج 
نوبــت و بــرای هــر نفــر بجــای 100 لیتــر 200 لیتــر 

تحویل تا مشکات کمتر شود.
چرا تک جایگاه سوخت فنوج با نصف ظرفیت 

توزیع بنزین فعالیت می کند؟
تــک  افــزود:  فنــوج  فرمانــداری  سرپرســت 
جایــگاه ســوخت فنــوج بــا نصــف ظرفیــت توزیــع 
بنزیــن فعالیــت مــی کنــد و چهــار کارتخــوان آن با 

گذشت چند سال و به گفته مالک جایگاه از سال 
1۳۹۹ تامین و نصب نشده است.

حقانــی بــر حــل مشــکات جایــگاه ســوخت 
فنــوج تاکیــد و افــزود: وزارت نفت در اســرع وقت 
کارتخوان هــای جایــگاه  و  نــازل  و  تلمبه هــا  تمــام 
سوخت را فعال کند و برای افتتاح جایگاه سوخت 

جدید هم اقدامات الزم را انجام دهند. 
تاسیســات  جایــگاه  تنهــا  کــرد:  تصریــح  او 
گازمایع نیز با مخزن ذخیره ۴0 تن فعال اســت و 
در مــاه در حــدود 200 تن گازمایع توزیع می کنند 
کــه بــا توجــه بــه جمعیت بیــش از ۶0 هــزار نفری 
و طوالنــی بــودن مســیرها حداقــل ۳ تاسیســات 
مرکــز  و  مســکوتان  کتیــچ،  بخــش  در  گازمایــع 
شهرســتان نیــاز اســت و حداقل ســهمیه گاز مایع 
باید ماهیانه به ۶00 تا ۷00 تن برسد تا بازار سیاه 

و قیمت باال و یا کمبود شدید را شاهد نباشیم.
سرپرســت فرمانــداری فنــوج ادامــه داد: در 
بحث جایگاه گاز CNG هم شهرســتان فنوج به ۳ 
جایگاه در شهر فنوج، کتیچ و مسکوتان نیاز دارد 

که باید ساخته و افتتاح شوند.
حقانی بیان کرد: همچنین توزیع نفت سفید 
در یک مکان مســکونی و حیاط خانه شــخصی در 
حــال انجــام اســت کــه پیشــنهاد می شــود حداقل 
یــک هکتــار زمین برای این امر اختصاص پیدا کند 
تا در محدوده استاندارد جایگاه جدید نفت سفید 
ســاخته و تلمبه هــای توزیــع نفــت هــم از دو عــدد 

فعلی به 10 عدد افزایش پیدا کنند. 
او گفت: چنانچه برای ســاخت هفت جایگاه 
ســوخت جدید، ســه جایگاه تاسیسات گاز مایع و 
ســه جایگاه CNG در شهرستان فنوج مجوز صادر 
و فراخوان داده شود در کمتر از چهار تا ۶ ماه کل 
مشــکات حــوزه انرژی بــدون یک ریال تســهیات 
دولتــی با ســرمایه گذاری و تــوان بخش خصوصی 
مرتفــع مــی شــود، ایــن اراده در مســووالن دولــت 
مردمــی آیــت هللا رییســی وجــود دارد لــذا مــردم 

چشم انتظار مساعدت نظام هستند.

توسعه و آبادانی فنوج در گرو آسفالت ۳۴ کیلومتر راه
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بیمه درمان تکمیلی برای 
زنان سرپرست خانوار و ایتام

بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امام بــا اجرای 
طــرح »برکت مهدوی« اقشــار آســیب پذیر اجتماعی را 

تحت پوشش بیمه ای قرار داده است.
مدیرعامــل بنیــاد برکــت از اجــرای طــرح »برکــت 
مهدوی« خبر داد و گفت: ۳ هزار و ۴۵۲ نفر از اقشــار 
آســیب پذیر جامعــه از جملــه زنــان سرپرســت خانــوار، 
ایتــام، مددجویــان، کمیته امداد امــام خمینی)ره(، افراد 
تحت پوشــش ســازمان بهزیستی و خانواده های معرفی 
شــده از ســوی گروه هــای جهــادی از پوشــش بیمــه ای 

درمان تکمیلی بهره مند شده اند. 
محمد ترکمانه تصریح کرد: بیمه برکت وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان امام هر یک از این افراد را به مدت 
یک ســال و تــا ســقف ۶۱۸ میلیــون ریــال تحت پوشــش 

بیمه ای درمان تکمیلی قرار داده است.
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، طــرح »برکــت 

مهدوی« در ۱۸ استان در حال اجرا است.
ترکمانــه توضیــح داد: در طــرح »برکــت مهــدوی« 
افراد بیمه شــده از پوشــش درمانی در مواردی همچون 
هزینه هــای بســتری، جراحــی، شــیمی درمانی، زایمــان، 
قبیــل؛  از  پاراکلینیکــی  خدمــات  نابــاروری،  و  نازایــی 
و  شکســتگی  ســرپایی،  جراحی هــای  آندوســکوپی، 
دررفتگی، گچ گیری، تســت های غربالگری، آزمایش های 
تشــخیصی پزشــکی، فیزیوتراپــی، پاتولــوژی یــا آســیب 
شناســی و ژنتیــک پزشــکی، رادیوگرفــی، آنژیوگرافــی، 
ام آر آی،  اســکن،  انــواع  و  ماموگرافــی  ســونوگرافی، 
پزشکی هســته ای،  ویزیت و دارو ، گفتاردرمانی و غیره 

برخوردار هستند.
وی یــادآور شــد: حــق بیمــه ســاالنه پرداخت شــده 
بــرای هــر یــک از افــراد تحــت پوشــش طــرح »برکــت 

مهدوی« بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال است. 
مدیرعامــل بنیــاد برکــت بــا تاکیــد بــر ادامــه طــرح 
اســتان های  در  طــرح  ایــن  گفــت:  مهــدوی«  »برکــت 
بیشتری و در سطحی گسترده تر تداوم خواهد داشت.

۷۲ پایگاه اورژانس در 
سراسر کشور افتتاح شد

همزمــان بــا ششــمین روز از دهــه مبــارک فجــر 
انقالب اسالمی و در مراسمی با حضور وزیر بهداشت، 
۷۲ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی به طور همزمان 

و به صورت مجازی افتتاح شد.
دانشــکده های  و  دانشــگاه ها  در  پایگاه هــا  ایــن 
علوم پزشــکی گلســتان، البرز، زابل، اسفراین، سمنان، 
ارومیــه، مشــهد، تبریــز، الر، ســراب، اردبیــل، کاشــان، 
ســاوه، جیرفت، اراک، مازندران، نیشابور، ایالم، گناباد 

و زاهدان افتتاح شد.  

ایــن پایگاه هــا با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان 
با تاکید بر مناطق کمتر برخوردار ساخته شده است.  

جــاده ای  پایــگاه   ۴۲ بــر  عــالوه  مراســم  ایــن  در 
اورژانس، ۲۶ پایگاه شهری اورژانس، ۱ پایگاه اورژانس 
بانــوان، ۳ پایــگاه هوایــی اورژانــس همچنیــن ۳ پایــگاه 
موتورالنس، ۲ پد بالگرد اورژانس هوایی و یک دستگاه 

اتوبوس آمبوالنس نیز افتتاح شد.  
در این مراسم، در ارتباط زنده تصویری از ارومیه، 
گزارشــی از آخریــن وضع رســیدگی بــه مصدومان زمین 

لرزه ۵.۹ ریشتری خوی ارائه شد.

اخبــــــــار

در حالی ســاخت و ســاز وارد دهمین ســال 
رکــود خــود می شــود کــه فعــاالن و انبوه ســازان 
معتقــد هســتند ایــن روند نزولی حتی با ســاخت 
یــک میلیــون مســکن در ســال نیــز ســال ها طــول 

خواهد کشید تا ترمیم شود.
رکود حاکم بر ســاخت و ســاز مسکن به نظر 
می رسد هشتمین سال خود را پشت سر گذاشته 
و اگــر چــاره ای بــرای ایــن رونــد نزولــی اندیشــیده 
و  تقاضــا  برابــر  بحــران کمبــود عرضــه در  نشــود 
فاصلــه ای کــه میــان آنها وجــود دارد بــا هیچ طرح 

جهادی نیز بر طرف نشود.
آمارهــای منتشــره از ســوی مرکــز آمــار ایران 
نشــان می دهــد از ســال ۱۳۹۲ و همزمــان با آغاز 
بــه کار دولــت یازدهــم، صــدور پروانه ســاخت در 
پایتخــت رونــد نزولــی بــه خــود گرفــت. آمارهــای 
منتشــره از ســوی مرکــز آمــار ایــران در خصــوص 
صدور پروانه ســاخت حاکی اســت از سال ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۹۱ به جز ســال ۱۳۸۸ که آغاز دوره ســاخت 
و ســاز مســکن مهــر بــود و تمرکــز دولــت وقت بر 
اجرای مســکن مهر قرار داشــت، در ســایر سال ها 
تــا پایــان ۱۳۹۱ روند صــدور پروانه ســاختمانی در 
شــهر تهــران افزایشــی بــوده اســت. امــا از ســال 
۱۳۹۲ و همزمــان بــا آغــاز بــه کار دولــت یازدهم، 
افت صدور پروانه ساخت در پایتخت روند نزولی 
در پی گرفت و این کاهشــی بودن ســاخت و ســاز 

تا ۱۳۹۹ ادامه داشت.

رکــود ســاختمانی کشــور در حالــی از نیمــه 
دهــه ۹۰ بــا افــت تولیــد مســکن عمیق تر شــد که 
کارشناسان مسکن ریشه آنرا تورم ساخت و تورم 

مسکن عنوان می کنند.
نرخ رشــد هزینه ســاخت مسکن و همچنین 
نــرخ رشــد تیــراژ تولید مســکن از ســال۹۰ تاکنون 
نشــان می دهد، رشــد چشــمگیر هزینه ســاخت از 
ســال۹۷ بــه بعد باعث شــد حجم ســاخت  و ســاز 
در پایــان دهــه بــه یــک  ســوم ابتــدای دهه برســد. 
از طرفی، ســه ســال رشــد شــدید میانگیــن قیمت 
آپارتمان در کشور به عاملی برای خروج خریداران 
در  و  تبدیــل  بــازار  از  )تقاضــای مصرفــی(  عمــده 

نهایت باعث رکود فروش برای سازنده ها شد.
به هر ســوی وضع بازار مســکن در نیمه اول 
سال ۱۴۰۱ تعریف چندانی نداشت و حال به نظر 
می رســد کــه در نیمــه دوم ســال نیز بــه تبعیت از 
همین وضع نباید انتظار گشــایش خاصی داشت. 
البتــه بایــد تهدیــد دیگــری را بــرای بخــش مســکن 
متصــور بــود کــه خــروج ســرمایه گذاران از بخــش 
مســکن می توانــد یــک تهدیــد نه فقط بــرای بخش 
مسکن بلکه برای اشتغال کشور نیز متصور شد.

فرشــید پورحاجــت عضو هیــات مدیره کانون 
انبــوه ســازان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه رکود 
تولیــد مســکن بــه یــک دهه رســیده اســت آیا این 
موضــوع منجــر به خــروج ســرمایه گذاران از بخش 
کــه  اســت؟ گفــت: در صورتــی  ســاختمان شــده 

ارزیابــی ایــن بــازار را بــر اســاس آمارهــای صــدور 
پروانــه ســاختمان در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ در نظــر 
بگیریــم، باز هــم داده های موجود نشــان می دهد 
که در نیمه اول ســال ۱۴۰۱، صدور پروانه ســاخت 
بــا کاهــش ۳۰ درصــدی مواجــه بــوده اســت. بــه 
این معنی که ســاخت و ســاز و ســرمایه گذاری در 
بخش مســکن نه فقط بیشــتر نشــده اســت بلکه 
دچــار رکــود و کاهــش بــوده اســت و بســیاری از 
افــراد ســرمایه های خــود را هم از این بخش خارج 

کرده اند.
وی تاکیــد می کنــد: اگــر بــه صــورت میدانــی رونــد 
ســاخت و ســاز در شــش ماه اول ســال را بررســی 
مســکن  تولیــد  شــرایط  می شــوید  متوجــه  کنیــد، 
در قیــاس بــا ســال گذشــته بــه دلیــل ریــزش حجم 
سرمایه گذاری با سختی های بیشتری مواجه است. 
از سال ۹۷ تا به امروز، بازار مسکن با چالش های 
بســیاری مواجــه بــوده اســت کــه ایــن وضــع منجــر 
بــه خــروج فعــاالن و تولیدکننــدگان ایــن بــازار و یــا 

مهاجرت آنها به بازارهای دیگر شده است.
پورحاجــت بــا اشــاره بــه اینکــه تــورم اقتصاد 
کشــور را درگیــر کــرده و گرانــی هزینه هــای تولیــد 
مســکن از ســوی دیگر منجر به رشــد قیمت تمام 
شــده تولید مســکن شــده اســت ادامه داد: دولت 
بایــد اقدامــات موثــری برای جلوگیری از مشــکالت 
بیشــتر در ایــن بخــش انجــام دهد چرا کــه ریزش 
ســرمایه گذاری در بخش مســکن می تواند به سال 

آینده نیز سرایت کند.
دو عامل اصلی ایجاد مشکل در بازار مسکن، 
تورم و رکود هستند و در صورتی که دولت تحولی 
جــدی در نظــام بانکــی خــود ایجــاد کنــد، می تواند 
اقتصــاد را از تــورم خارج کرده و آرامش را به بازار 
برگردانــد. تــورم باالیی کــه در هزینه های ســاخت 
وجود دارد و عدم تغییر سیاست ها باعث شده تا 
سرمایه گذاران به ترتیب از این بازار خارج شده و 

بــه بازارهای دیگری ورود پیدا کنند.
اما نکته ای که حائز اهمیت اســت این اســت 
که ســرمایه گذاری ســاختمانی در کشور به مراتب 
بیشتر از تهران تحت  تاثیر اثر منفی تورم ساخت 
از هزینــه  تهــران مهم تــر  اســت. در  قــرار گرفتــه 
ســاخت  و ســاز در همــه ســال های اخیــر، »قیمت 
زمیــن« بــوده کــه بــر وضــع بــازار ســرمایه گذاری 
ســاختمانی اثــر گذاشــته اســت. علــت نیز روشــن 
اســت؛ فراوانــی زمیــن در شــهرهای دیگــر بــه جــز 
تهــران بــه مراتــب بیشــتر اســت و مســاله کمبــود 
زمین آن  طور که در تهران مطرح اســت، در ســایر 

شهرها مطرح نیست.
به نظر می رســد حاال که رکود ســاختمانی به 
یــک دهه نزدیک می شــود تولید مســکن در تهران 

نیز به یک وضع بغرنج رســیده است.
داوود بیگی نــژاد تحلیلگــر حــوزه مســکن در 
این بــاره می گویــد: بعــد از ســقوط تاریخــی تیــراژ 
تولید آپارتمان در بهار امسال به سطح میانگین ۲ 

هــزار واحد مســکونی در ماه اکنــون میانگین تیراژ 
ماهانه ســاخت مســکن در ۱۰ ماه اول امســال به 

۳۳۰۰ واحد مسکونی رسیده است.
اوایــل  کــه  نیازســنجی هایی  می افزایــد:  وی 
دهه ۹۰ انجام شــد مشــخص کرد ســاالنه نزدیک 
بــه ۸۰ هــزار واحــد مســکونی الزم اســت در تهران 
ســاخته شــود. در حالیکــه تولید فعلــی نصف این 
رقم است. ضمن آنکه در ۸ سال گذشته متوسط 
تولیــد ســاالنه مســکن در تهــران ۶۲ هــزار واحــد 

مسکونی بوده است.
بیگی نژاد تاکید می کند: باید تولید مسکن را 
جدی بگیریم اما به خاطر نوسانات و اتفاقاتی که 
رخ داد حاشیه سود ساخت بسیار کاهش یافت. 
ایــن کاهش حاشــیه ســود کــه می توانســت باعث 
ســود انبوه ســاز و سازنده مســکن از بابت ساخت 
مسکن شود متاسفانه کاهش یافت. شرایط تهیه 
زمین و تراکم بســیار ســخت شــده و موجب شــده 
تا سود ناچیزی برای سرمایه گذار در حوزه مسکن 
باقــی بماند. این موضــوع را زمانی می توانیم درک 
کنیــم کــه صدور پروانه های ســاختمانی به شــدت 
کاهــش یافته اســت. حــال می توانیم این پرســش 
را مطــرح کنیــم که این پروانه هایی که در ماه های 
گذشــته صــادر شــد آیــا منجــر بــه تولیــد مســکن 
شــده اســت؟ پاســخ در آمارهای اعالم شده کامال 
مشخص است که این تولید صورت نگرفته است.
وی می افزایــد: در ســال نیازمنــد تولیــد ۸۰۰ 
هــزار تــا یــک میلیــون واحــد مســکونی هســتیم. 
در چنــد ســال اخیــر تولیــد ناخالص ملــی به صفر 
رســیده اســت و ایــن وعده هایــی کــه بــرای تولیــد 
مســکن داده می شــود یــک تولیــد ناخالــص باالیی 
می طلبــد. امــا االن هزینه هــا و بوروکراســی اداری 
برای سازنده ها زیاد است که همین مساله منجر 
بــه توقــف ســاخت خواهــد شــد. دغدغــه ســازنده 
صرفا باید ساخت مسکن مدرن و به روز باشد در 
حالیکه همچنان در سنتی سازی گیر کرده ایم و از 

آجر استفاده می کنیم.
بــر  مســکن  کارشناســان  اکثــر  نظــر  اتفــاق 
ایــن اســت کــه اگــر مــی خواهیم بخش مســکن از 
روزهــای رکــودی خــود و خــروج ســرمایه گذاران از 
ایــن بخــش فاصله بگیرد و رونق وارد بخش تولید 
مســکن شــود دولت چاره ای ندارد تا تورم مســکن 
و تــورم ســاخت را کنتــرل کنــد کــه البته هــم تورم 
مســکن و هم تورم ســاخت از مســیر کنترل تورم 

عمومی می گذرد.
ابتــدا دولــت و ســپس شــهرداری ها چــاره ای 
ندارنــد تــا با کاهش هزینه های ســاخت مســکن و 
زمــان صــدور پروانــه ســاختمانی بخش مســکن را 
بیــش از پیــش کمــک کنند تــا ســازنده هایی که از 
بــازار مســکن خارج شــده اند به بازگشــت بــه بازار 
سرمایه گذاری ساختمانی رغبت پیدا کنند و سایر 

سازنده ها نیز تشویق به ساخت و ساز شوند.

مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی زمان واریز 
عیدی بازنشستگان این سازمان را اعالم کرد.

خبــری  نشســت  در  موســوی  میر هاشــم 
بازنشســتگان  بــرای  عیــدی  واریــز  زمــان  دربــاره 
تأمیــن اجتماعــی اظهــار کــرد: هــر آنچــه کــه بــه 
موجب قانون به ما ابالغ شــود به همان نســبت 
واریــز را خواهیــم داشــت و ســعی بــر ایــن اســت 
تــا پیــش از واریــز عیدی کارمنــدان، بزودی عیدی 

بازنشستگان پرداخت شود.
در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
ادامــه گفــت: با دولت و مجلــس در حال پیگیری 
هستیم تا در سال آینده مسیر تادیه بدهی را در 

سال ۱۴۰۲ داشته باشیم.
وی گفت: مولدســازی ارتباطی با بانک رفاه 
کارگــران نــدارد و مســاله واگــذاری ایــن بانــک در 
راســتای اصــل ۴۴ و تکالیــف قانونی اســت؛ البته 
در تــالش هســتیم کــه ایــن واگــذاری در قالــب 
خانــواده بــزرگ تأمیــن اجتماعــی باشــد را دنبــال 

می کنیم تا این واگذاری به غیر نباشد.
مطالبــات  دربــاره  کــرد:  تصریــح  موســوی 

داروخانه ها از محل طرح دارویار تا انتهای آذرماه 
پرداخت شده است و خیلی فاصله ای نداریم.

در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
ادامــه گفــت: یکــی از مشــکالت مــا بازنشســتگی 
پیــش از موعــد اســت؛ در بحث مشــاغل ســخت 
و زیان آور نگاه فنی و حرفه ای نیســت بلکه نگاه 

حمایتی است.
وی دربــاره رقــم فعلــی مطالبــات از دولــت 
گفت: برآورد ما این اســت تا پایان امســال حدود 
۴۰۰ همــت طلــب مــا از دولــت باشــد کــه البتــه 
بیــن دولــت، ســازمان برنامــه و بودجــه و تأمیــن 
مطالبــات  محاســبه  ســر  بــر  همــواره  اجتماعــی 

اختالف بوده است.
موســوی دربــاره وضــع اقتصــادی شســتا و 
شــرکت های زیرمجموعه گفت: درباره شســتا در 
سود تجمیعی چیزی حدود ۴۵ درصد را افزایش 
داشــتیم و درباره فروش تجمیعی در ســال مالی 

حدود ۷۲ درصد افزایش رشد را داشته ایم.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی درباره 
عملکرد شســتا گفت: شســتا را بایــد با رویکردی 

حرفــه ای مدیریــت کنیــم چــرا که حــوزه اقتصادی 
حــوزه ای نیســت کــه بتــوان بــه آن خــارج از نــگاه 

تخصصی مواجه شد.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: تــالش ما بر این 
است که در جا به جایی ها عالوه بر شاخص های 
عمومــی شــاخص های حرفــه ای و تخصصــی را در 
انتخــاب افــراد داشــته باشــیم و در شســتا ایجــاد 

ارزش افزوده از محل دارایی ها اولویت است.
موســوی در ادامه با بیان اینکه امروز ســهم 
مــا از محــل دارایی ها حدود شــش درصد اســت، 
گفــت: ارزش دارایی هــای کل شســتا امــروز ۱۶۸ 
هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که بودجه ما 

در سال آینده در حدود ۶۴۰ همت است.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی اذعان 
کــرد: در شســتا اتفاقــات نامیمون زیــاد بوده و با 
کسی کوتاه نیامدیم و کوتاه نخواهیم آمد. انواع 
باج خواهی هــا از شســتا مرســوم بــوده و ورود و 
مداخالت سیاسی، منطقه ای و بومی بوده که در 
مقابل آنها ایستادگی شد و از مدیریت شستا به 

معنای واقعی رضایت داریم.

وی بــا بیان اینکه شســتا برنامه ای راهبردی 
و کالن هــم بــرای پاکســازی شســتا و هــم بهبــود 
آن ارائــه کــرده اســت، گفت: بــرآورد بالغ بر ۴۰۰ 
همــت ســرمایه گــذاری بــرای برنامــه پنــج ســاله 

شستا پیش بینی شده است.
موســوی تصریح کرد: پایداری و مقاومت بر 
حفظ و صیانت از اموال و حق الناس شستا مورد 

پیگیری است و بر این عهد محکم ایستاده ایم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه 
و در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
گفت: انصافاً هم همکاران، هم بنده و هم دولت 
تاکیــد بــر ایــن بود که معیشــت بازنشســتگان در 
اولویــت باشــد. یکــی از دغدغه های اصلــی امروز 
مــن معیشــت بازنشســتگان و هزینه های زندگی 
برای این عزیزان اســت؛ خصوصاً برای ۷۰ درصد 

حداقل بگیر این دغدغه بیشتر وجود دارد.
وی اذعــان کــرد: آنچــه کــه رخ داد، فرصــت 
و شــرایطی اســت کــه قانــون در اختیــار مــا قــرار 
داده اســت. در تأمیــن اجتماعــی دو مــاده مهم و 
متناســب کــه حقــوق و پرداخت مســتمری را رقم 

تأمیــن اجتماعــی  مــاده ۹۶ و ۱۱۱ قانــون  میزنــد 
اســت. موســوی در ادامــه بیــان کــرد: ۲۵ درصــد 
باقی مانــده بــرای ســایر ســطوح اســت کــه حدود 

۹۰۰ هزار نفر هستند.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی عنوان 
کــرد: عمــالً فرصــت قانونــی اعمــال ۲۵ درصــد را 
بــرای ســال جــاری نداریم و صرفاً مجــاز به اعمال 

۳۸ درصد به عالوه ۵۱۵ هزار تومان هستیم.
وی در ادامــه دربــاره میــزان دارایی هــای ســازمان 
تأمین اجتماعی گفت: سال آینده منابع و مصارف 
سازمان ۶۴۰ همت خواهد بود و برآورد ما درباره 
دارایی های سازمان در حدود هزار همت است که 
به ســال ۱۴۰۰ محاســبه شــده اســت و اگر دولت 
تمامــی تعهــدات خــود را محقــق کنــد بــرای ســال 

آینده کسری نقدینگی نخواهیم داشت.
موســوی تصریــح کــرد: ۲۱۴همــت مطالبــه 
سال ۱۴۰۲ از دولت خواهد بود که در بودجه ۱۶ 
همــت بــرای ما دیده شــده که عــدد قابل توجهی 
پیش بینــی  به دنبــال  تبصره هــا  در  امــا  نیســت 

هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به کاهش 
ردیف های بودجه ای این ســازمان در الیحه بودجه 
۱۴۰۲، ضمــن درخواســت بــرای اصــالح اعتبــارات، 
گفــت کــه بودجــه ۶۹ هــزار میلیــارد تومانــی بــرای 
دارو کافی نیست و چنین وضع بودجه ای منجر به 

کمبود در حوزه دارو می شود.
بــا  دکتــر ســید حیــدر محمــدی در گفت وگــو 
دارو در ســال  بودجــه ای  دربــاره وضعیــت  ایســنا، 
آتی، گفت: برای ســال آینده بودجه دارو از ۳.۳۰۰ 
میلیــارد دالر بــه ســه میلیــارد دالر کاهــش یافتــه 
اســت. باید پرســید چرا این اتفاق افتاده اســت. در 

حالی که تورم در حال افزایش است.

کمبود بودجه مساوی با کمبود دارو
وی بــا بیان اینکــه چنین وضع بودجه ای منجر 
به کمبود در دارو می شــود، گفت: در ســال گذشته 
مجلــس شــورای اســالمی ۱.۵ میلیــارد دالر اعتبــار 
داشــت که در شــش ماه ابتدایی سال تمام شد که 
مجددا ۵۰۰ تا شــارژش کردند و دوباره یک میلیارد 
دیگــر شــارژش کردنــد. بــه دلیل کمبــود بودجه این 
اتفاقــات رخ می دهــد. اکنــون هــم بودجــه ۶۹ هزار 

میلیــارد تومانــی می بندند و ســال آینــده که بودجه 
را شــارژ  دارو  اعتبــار  تمــام می شــود، می خواهنــد 
کننــد، امــا مشــکل اینجاســت کــه بــه طــور قانونــی 
بودجه را بیش از ۱۰ درصد نمی توانند شــارژ کنند. 
به این صورت که سازمان برنامه و بودجه می تواند 
بــا مصوبــه ســران قوا، الیحه ارائه دهــد و بودجه ما 
را ۱۰ درصد افزایش دهد که با این حســاب، حدود 

۷۵ هزار میلیارد تومان می شود.
محمدی با بیان اینکه بنابراین یکی از مشکالت مان 
در بودجــه ســال آینــده ایــن اســت کــه بودجــه ۶۹ 
نیســت،  کافــی  دارو  بــرای  تومانــی  میلیــارد  هــزار 
گفــت: اعتبــار ۶۹ هزار میلیــارد تومانی برای بودجه 
کــه درخواســت  دارویــاری در حالــی مطــرح شــده 
ســازمان غذا و دارو برای اعتبار اجرای این طرح در 

سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

کاهش بودجه »کاهش فرانشیز« 
 بیماران صعب العالج و
»یارانه شیرخشک«

وی افــزود: مشــکل دیگرمــان در بودجــه ســال 

آینــده،   ایــن اســت کــه مــا یــک ردیــف بودجــه ای 
تحــت عنــوان کاهش فرانشــیز صعب العــالج داریم 
کــه ۱۸۶۰ میلیــارد تومــان اعتبــار آن بوده اســت که 
امسال ۴۰۰ میلیارد تومان آن را تخصیص داده اند. 
برای مابقی اعتبار ما هزینه کرده ایم، اما اعتبار آن 
را تخصیــص نداده انــد. در عیــن حــال بودجــه ســال 
آینــده ایــن ردیــف را ۱۰۰۰ میلیارد تومان بســته اند. 
در حالــی کــه بودجــه ۱۸۶۰ میلیــارد تومانــی ســال 
گذشــته، بــا نرخ نیمــا بالغ بر ۴۹۰۰ میلیــارد تومان 
می شود. وقتی برای این ردیف ۱۰۰۰ میلیارد بودجه 
می دهید، نهایتا بتوانیم داروی صعب العالج را برای 
دو تــا ســه مــاه تامیــن کنیــم. این ردیف بــرای کمک 
بــه بیمــاران صعب العالجــی اســت کــه نمی تواننــد 
فرانشــیز داروهایشــان را پرداخت کنند که مجلس 
شــورای اســالمی اعتباری را برای این بیماران تحت 
عنوان کاهش فرانشــیز مشــخص کرد تا بیماران با 
مراجعــه بــه معاونت هــای غــذا و دارو، مدارک شــان 
را ارائــه دهنــد و ســازمان غــذا و دارو ۷۰ درصــد از  

فرانشیز سهم بیمار را پوشش دهد. 
محمدی در ادامه با اشــاره به ردیف بودجه ای 
مربــوط بــه یارانه دارو و شــیر خشــک، گفت: اعتبار 

آن بــرای ســال ۱۴۰۱، ۱۵۱۶ میلیــارد تومــان بــود کــه 
این بودجه را هم برای ســال آینده به ۷۰۰ میلیارد 

تومان کاهش داده اند.

۲ پیشنهاد بودجه ای در دارو
ردیف هایــی  از  دیگــر  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
بودجــه ای کــه بایــد وارد مصوبــه بودجه شــود، بحث 
تعرفه هــای خدمــات دارویــی اســت. تعرفــه خدمــات 
دارویی ســالیان ســال اســت که مورد بحث اســت و 
در قانــون بودجــه ۱۴۰۱ هــم مصــوب شــده بــود و در 
آیین نامه هــا و ابالغیه هــای وزارت بهداشــت هم قرار 
دارد، امــا بایــد در قانــون بودجــه هــم دیده شــود که 
بتوانیــم بعــدا آن را تحت پوشــش بیمه قــرار دهیم. 
در حــال حاضــر تعرفــه خدمات دارویــی یا همان حق 
فنی را که اکنون فقط از روی نسخه گرفته می شود، 
از سوی مردم پرداخت می شود. با این حال خدمات 
می دانیــم.  نســخه پیچی  از  گســترده تر  را  دارویــی 
ماننــد ارائــه مشــاوره دارویــی، خدمــات دیگــری کــه 
ارائــه می کننــد و ... بــر ایــن اســاس بــه شــرط انجام 
ایــن خدمــات و بــه شــرط ثبــت آن ها در تی تــک و ... 
خواســتار تعییــن تعرفــه خدمــات دارویــی در بودجه 

هســتیم. آنچه که اکنون از مردم دریافت می شــود، 
به طور قانونی حداکثر روی سه قلم دارو و برای هر 
قلــم ۳۵۰۰ تومــان اســت کــه مجموعا ۱۰ هــزار ۵۰۰ 
تومان می شود. حال پیشنهاد ما این است که تعرفه 
خدمــات دارویــی بــه صــورت کامــل در بودجــه دیــده 

شود و بعد آن را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: یکی دیگر از 
پیشــنهاداتی کــه بــرای قانون بودجه ارائــه داده ایم، 
ایــن بــود که پیــش از این کل ماشــین آالت تولید از 
حقوق ورودی معاف بود که آن را حذف کردند، اما 
پیشــنهاد ســازمان غــذا و دارو ایــن بــود کــه باتوجه 
بــه اینکــه صنعت دارو، صنعتی خوب اســت و طبق 
بــه  بــازار دارو  گزارش هــا ســهم تولیــد داخلــی در 
حدود  ۹۹ درصد رســیده اســت، ماشین آالت تولید 
دارو و تجهیــزات معــاف از حقــوق ورودی شــود کــه 
تولیدکننــدگان حمایــت شــده و بتواننــد تکنولــوژی 
تولید را به روزرسانی کرده و تکنولوژی تولید داروی 
کشــور و کیفیــت افزایــش یابــد. باید توجــه کرد که 
و  اســت  بســیار های تک  دارو  تولیــد  دســتگاه های 
نداریــم و  را در کشــور  از دســتگاه های آن  برخــی 
مجبوریــم وارد کنیــم. حــال پیشــنهاد مــا این اســت 

کــه دســتگاه های وارداتــی تولیــد را از حقوق ورودی 
معــاف کنیــم تــا هزینــه آن بــرای تولیدکننــده کمتر 
شود و با اشتیاق آن را وارد کرده و تکنولوژی تولید 

دارو را افزایش دهند.

مبنای محاسبه نرخ ارز در بودجه 
سال آتی دارو ۳۰ هزار تومان باشد

وی در پایان صحبت هایشــان درباره پیشــنهاد 
ســازمان غذا و دارو برای بودجه ســال آینده، گفت: 
بــرای بودجــه ســال آینــده، ســازمان غــذا و دارو در 
زمینــه مبنــای محاســبه نــرخ ارز اســت کــه مشــکل 
دارد. ســازمان برنامه و بودجه مبنای محاســبه نرخ 
ارز را ۲۳ هزار تومان می داند، اما ما اعالم کرده ایم 
که نرخ ارز حداقل باید با ۳۰ هزار تومان محاســبه 
شــود. زیــرا مــا در ســال آینــده نمی توانیــم قانــون 
بودجــه را تغییــر دهیــم. می توانیــم آن را کــم کنیم، 
امــا نمی توانیــم آن را حتی یک ریال افزایش دهیم. 
مگر اینکه با مصوبه سران قوا ۱۰ درصد بتوانیم آن 
را افزایش دهیم که با احتســاب ۱۰ درصد می شــود 
۷۵ هزار میلیارد تومان که عمال فایده ای برای حوزه 

دارو ندارد.

بودجه ناکافی ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای دارو

زمان واریز عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی

خروج فعاالن و تولیدکنندگان از بازار مسکن
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